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Streszczenie 

Krośnieńskie Zagłębie Naftowe, jak również nieco późniejsze Borysławskie Zagłębie  
Naftowe (obecnie leżące na terytorium Ukrainy) miały duży wpływ na tworzącą się pań- 
stwowość polską. Między tymi dwoma ośrodkami „Doliną Błękitnego Sanu”  
od Krosna przez „Bramę Przemyską” do Lwowa i Borysławia, przemieszczali się ludzie, 
którzy odegrali znaczącą rolę w powstaniu niepodległej Polski. Ich liczba i zasługi  
są trudne do ustalenia i wymagają szczegółowych badań. Autorzy artykułu wybrali 
najbardziej znane postacie, którym zawdzięcza się powstanie państwa polskiego. Należą 
do nich: Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, jak również Ci zapomniani: Eugeniusz Romer, 
Klaudiusz Angerman, Jan Nowak, Stanisław Pilat. Wybrane wątki życiorysów 
zawodowych, naukowych i działalności politycznej wskazują na ich duży wkład 
wniesiony w rozwój ówczesnej Galicji, której znacząca część weszła w obszar 
niepodległego państwa polskiego. 

Słowa kluczowe: nafta, geologia, gospodarka, polityka, wybitne postacie, 100-lecie  
odzyskania niepodległości 
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PROMINENT PEOPLE OF POLISH SCIENCE,  
POLITICS, ECONOMY AND THEIR LINKS  

TO PETROLEUM AREA OF KROSNO. 
SUBJECTIVE AUTHORS' CHOICE  IN 100TH  

ANNIVERSARY OF POLAND'S INDEPENDENCE  
 
 

Summary 

Petroleum Area of Krosno and Borysław's Petroleum(currently situated in Ukraine) 
played a large part in the forming Polish statehood. Between these two centres "Blue Vale 
of San" from Krosno through the "Przemyśl Gate" to Lviv and Borysław passed a lot of 
people who played an important role in creating Polish independence. Number of these 
people and their credits are difficult to determine and need detailed research. Article's 
writers chose most known like: Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, but also the most 
forgotten like: Eugeniusz Romer, Klaudiusz Angerman, Jan Nowak, Stanisław Pilat  
who also played a major role. Chosen parts of their biographies, scientific and political 
acitivity indicate a huge contribution in development of the Galicia, which big part has 
been joined to Polish independent state. 

Keywords: oil, geology, economy, politics, outstanding personages, 100-th anniversary 
of Poland's independence 
 

1. Wprowadzenie 

Jak wyglądały ziemie polskie po zakończeniu działań pierwszej wojny świa-
towej? Najkrócej i z pełną wyrazistością ten stan opisał geolog Herbert Hoover, 
późniejszy 31. Prezydent Stanów Zjednoczonych, a w latach pierwszej wojny 
światowej przewodniczący Komisji Pomocy Żywnościowej (Food Administra- 
tion). Zadaniem tej organizacji było dostarczenie żywności krajom europejskim 
zniszczonym w wyniku pierwszej wojny światowej: Żyło tu około 28 milionów  
ludzi, przez 4 lata szarpanych przez cztery różne inwazje. W ciągu jednej wojny 
nacierające i cofające się armie siały zniszczenie. Na pewnych terenach inwazji  
tych było siedem i siedem niszczycielskich odwetów. Wiele setek tysięcy ludzi  
zmarło z głodu, miliony straciły zniszczone domy i ludzie na tych terenach miesz- 
kali w ziemiankach (…) panowało bezrobocie, kraj był zalany rublami i koronami,  
które teraz nie miały żadnej wartości [Pastusiak 2002, s. 643]. 

Koleje prawie nie funkcjonowały. Miasta były niemal pozbawione żywności. 
Tyfus i inne choroby szalały obejmując całe prowincje. Szczury, myszy, głód, 
zaraza nieustannie dokuczały ludności, a jednak wszyscy byli zdecydowani budo-
wać państwo. Warto nadmienić, że przyszły prezydent USA znał doskonale sytu-
ację w Polsce, gdyż jako przewodniczący amerykańskiej administracji pomocy 
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odwiedził nasz kraj i na miejscu zapoznał się z jej problemami. Powstające  
z trzech zaborów państwo polskie odziedziczyło 5 różnych walut, 3 różne kode-
ksy karne, 3 odmienne jednostki miar i wag oraz sieć kolejową o różnych szeroko-
ściach toru. W kraju zamieszkiwały liczne mniejszości narodowe, najczęściej wy-
znające różne religie [Koper 2013, s. 9]. Nikt jeszcze nie wiedział, jaki będzie 
ostateczny kształt powstającego państwa i jak przebiegać będą jego granice. 

W tym miejscu należy się cofnąć do dnia 15 sierpnia 1917 r., kiedy to z ini-
cjatywy Romana Dmowskiego powołano w Lozannie Komitet Narodowy Polski, 
który miał na celu odbudowę państwa polskiego. Siedzibą organizacji został 
Paryż, a rządy państwa Francji, USA, Włoch i Wielkiej Brytanii orzekły, że Komi-
tet ma prawo reprezentowania interesu Polski. Komitet Narodowy Polski uznano 
za oficjalną polską delegację na Konferencji Paryskiej, która miała ustalić ład w po-
wojennej Europie. W skład Komitetu Narodowego Polski oprócz Dmowskiego 
wszedł Ignacy Paderewski – światowej sławy pianista. To dzięki jego postawie 
prezydent USA Woodrow Wilson wprowadził do swojego słynnego noworocz-
nego orędzia w stycznia 1918 r. zapis mówiący o konieczności odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Do KNP dołączono przedstawicieli z kraju, wyznaczo-
nych przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Oficjalnym szefem polskiej 
delegacji zostaje Ignacy Paderewski jako premier, najważniejszym jednak momen-
tem dla sprawy polskiej było pięciogodzinne przemówienie Romana Dmowskiego 
dotyczące polskich granic, które wygłosił 29 stycznia 1919 r. 

Tych kilka wymienionych osobistości przedstawia fot. 1. i 2., m.in. Naczel- 
nika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego, nuncjusza 
papieskiego Achilesa Rattiego, a także przedstawiciela rządu USA Herberta 
Hoovera. 
 

 

Fot. 1. Nierozpoznana uroczystość, od prawej siedzą: szef misji pomocy dla ofiar I wojny  
światowej Herbert Hoover, nuncjusz papieski Achilles Ratti, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski,  

za nuncjuszem papieskim stoi premier Ignacy Jan Paderewski, 15 sierpnia 1919 r. 

Źródło: Koper 2013, s. 9 
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Fot. 2. Konferencja pokojowa w Wersalu. Przedstawiciele państw Ententy: prezydent USA  

Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, minister spraw  
zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James Balfour, 28 czerwca 1919 r. 

Źródło: Koper 2013, s. 21 

 

Przytoczone fakty oraz wspomniane osobistości, które tworzyły państwo Pol-
skie od 1918 r., jak również późniejsze wybitne postacie całego dwudziestolecia 
międzywojennego, miały związek z krośnieńskim zagłębiem naftowym. Odegrało 
ono rolę jako ośrodek, który przez cały okres zaborów zachował wartości chrze-
ścijańskie, patriotyczne i dążenia niepodległościowe, ale także dlatego, że stanowił 
potężną bazę surowcową, szczególnie energetyczną w czasie kiedy Europa i świat 
przechodziły z epoki węgła i pary w epokę elektryczności, silników spalinowych  
i nowoczesnej produkcji chemicznej opartej o węglowodory płynne i gazowe. 

O wielu tych ludziach historia zapomniała, warto więc wydobyć ich z cienia, 
ponieważ to oni tworzyli niepodległe państwo polskie. 

2. Sylwetki twórców "Niepodległej" 

Ignacy Mościcki (1.12.1867–2.10.1946) - Prezydent Rzeczypospolitej,  
profesor 

Polski chemik, polityk, w latach 1926–1939 prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, naukowiec i wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego –  
to fragment życiorysu zawodowego, cytowany w wielu wydawnictwach ency-
klopedycznych (fot. 3.) [https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mościcki, dostęp: 
01.10.2018]. 
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Fot. 3. Prof. dr Ignacy Mościcki 
Źródło: Völkermagazin 1927, s. 1 

 

Jakie związki łączyły wybitnego profesora Politechniki Lwowskiej z ziemią 
krośnieńską – inicjatora budowy Państwowych Zakładów Azotowych w Mości-
cach pod Tarnowem, autora ponad 40 patentów polskich i zagranicznych? Wys-
tarczy zacytować fragment relacji z pobytu Prezydenta Mościckiego w Krośnie,  
zawarty w publikacji Chronologie Convertus Crodnezisi (kronika Klasztoru OO. 
Kapucynów w Krośnie): 

Dnia 22 VIII 1929 r. przyjechał do powiatu krośnieńskiego Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Był najpierw w Miejscu Piastowym, później  
w kopalni nafty w Rogach, skąd programowo wstąpił do Iwonicza Zdroju, skutkiem  
czego o 1,5 h opóźnił przyjazd do Krosna, gdzie przebył wpół do 2 po południu.  
Przy branie triumfalnej obok starostwa odebrał raport od wojska i strzelców. Przy- 
witali go Burmistrz miasta P. Krukierek, później tutejszy ksiądz proboszcz i ruski  
ksiądz Magiera, oraz rabin z Torą, po czym udali się do Rady Powiatowej, gdzie 
przedstawiono mu urzędników, duchowieństwo i różne delegacje [Zieliński 2010,  
s. 7] (fot. 4.). 

Warto nadmienić, że Prezydent Ignacy Mościcki dokonał w tym dniu otwar-
cia (kolaudacji) szybu naftowego na kopalni Rogi Równe, któremu nadano imię 
„Ignacy” (fot. 5.). 

Kariera zawodowa przyszłego prezydenta była karierą naukową, powiązaną  
z przemysłem naftowym. W 1915 r. został dziekanem wydziału chemicznego Po-
litechniki Lwowskiej, a w 1916 zarejestrował spółkę z polskim kapitałem pn. 
„Instytut Badań Naukowych i Technicznych Metan” oraz wydał poważny nau-
kowy miesięcznik „Metan”. W tym Instytucie opracował i opatentował metodę 
wykorzystania bezużytecznej do tej pory emulsji ropnej. W latach 1919–1920 za-
rejestrował 6 patentów z zakresu destylacji i frakcjonowania ropy naftowej oraz  
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Fot. 5. Szyb naftowy z lat międzywojennych 

Źródło: http://www.sekowa.info/index.php?go=34&id2=45, (dostęp: 01.10.2018) 

 
zaprojektował prototypową instalację destylacyjną, wdrażaną w rafinerii w Jedli-
czu k. Krosna. Opracował metodę uzyskiwania gazoliny z gazu ziemnego, chloro-
wanie metanu oraz sposób wykorzystywania zalegającego na hałdach w Borysła-
wiu wosku ziemnego, tzw. ozokerytu. W dniu 22 lipca 1929 r. jako prezydent RP 
był gościem Małopolskiego Towarzystwa Naftowego w pałacu w Polance k. Kro-
sna (fot. 6.) oraz laureatem medalu im. Ignacego Łukasiewicza nadanym  

Fot. 4. Powitanie Prezydenta Ignacego Mościckiego na krośnieńskim Rynku, 1929. r. 
Źródło: Zieliński 2010, s. 7 
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w 1930 r. (medal nadawany nieprzerwanie do dzisiaj). [https://www.sitpnig.pl/ 
laureacimedalu-lukasiewicza?lightbox=dataItem-jck71j5n, dostęp: 01.10.2018]. 
 

 
Fot. 6. Pałac w Polance (obecnie dzielnica Krosna) – stan obecny 

Źródło: https://www.facebook.com/palacpolanka/ 
photos/a.1625226437768522/1787834161507748/?type=3&theater, dostęp: 01.10.2018 

 

Do końca życia pozostał chemikiem. Po zdaniu urzędu prezydenckiego 30 
września 1939 r. udał się na emigrację. Początkowo mieszkł we Fryburgu, później 
w Genewie, gdzie pracował w laboratorium chemicznym Hydro-Nitro. Zmarł  
2 października 1946 r. w Versoix niedaleko Genewy (Szwajcaria). 

Józef Piłsudski (05.12.1867–12.05.1936) 

Józef Piłsudski (fot. 7., 8.) urodził się w Żułowie na Wileńszczyźnie, jako 
czwarte dziecko Józefa Wincentego i Marii z Bilewiczów. Wychowanie i wy-
kształcenie podstawowe odbierał w majątku przez nauczycieli sprowadzonych do 
dworu, ucząc się m.in. języków: niemieckiego i francuskiego. W roku 1877 r. wraz 
z bratem Bronisławem rozpoczął naukę w gimnazjum wileńskim. Po śmierci 
matki, w 1884 r., Józef zdał maturę i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie 
Charkowskim. To tutaj zaczęła się jego pierwsza działalność konspiracyjna. 

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów próbował się przenieść na Uniwersy-
tet w Dorpacie, jednak odmówiono mu ze względu na działalność opozycyjną. 
Dnia 22 marca 1887 r. został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie 
cara. W maju 1887 r. zesłano go na pięcioletnie więzienie w głąb Rosji. Przebywał 
w irkuckim więzieniu, a później w niewielkiej wsi Tunka. Do Wilna powrócił  
w 1892 r. i wstąpił w szeregi powstałej rok wcześniej Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, a rok później, tj. w 1894, został członkiem Centralnego Komitetu Robotni-
czego i redaktorem naczelnym pisma „Robotnik” wydawanego przez PPS. Sześć 
lat później ponownie aresztowany przez władze rosyjskie, trafia do więzie- 
nia w Cytadeli Warszawskiej, a później do więzienia w Petersburgu 
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[http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudski-
ego, dostęp: 01.10.2018]. 
 

 
Fot. 7. Marszałek Józef Piłsudski 
Źródło: Völkermagazin 1927, s. 3 

 
 

 
Fot. 8. Józef Piłsudski ok. 1910 r. 

Źródło:http://jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/zyciorys-jozefa-pilsudskiego,  
dostęp: 01.10.2018 
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Z więzienia został przeniesiony do szpitala, skąd udało mu się wydostać. Po 
powrocie do Galicji kontynuował dalszą działalność polityczną, by w 1910 r.  
w zaborze austriackim powołać do życia dwie legalne organizacje, tj. „Związek 
Strzelecki” we Lwowie oraz „Towarzystwo Strzeleckie” w Krakowie. W 1912 r. 
Piłsudski został Komendantem Głównym Związków Strzeleckich. W tym czasie  
w Krośnie wzmógł się ruch wolnościowy, znajdując żywy oddźwięk wśród pra-
cowników naftowych i personelu rafinerii. Działo się to głównie za sprawą zało-
żonego w lutym 1913 r. Związku Strzeleckiego Pracowników Rafinerii Nafty  
w Krośnie przez Władysława Wahala – dyrektora w rafinerii, oraz Stanisława 
Iwańskiego, a także synów Władysława Wahala – Władysława juniora oraz Tade-
usza, późniejszych legionistów. Dnia 14 czerwca 1913 r. Piłsudski, a także główny 
komendant Okręgu Związku Strzeleckiego w Rzeszowie w towarzystwie współ-
założyciela Związku Strzeleckiego Kazimierza Sosnkowskiego obserwowali ćwi-
czenia bojowe około 500 strzelców z Krosna, Rzeszowa, Krakowa i Lwowa  
w Polance k/Krosna (dziś dzielnica Krosna). Również tego dnia Józef Piłsudzki 
odebrał defiladę na krośnieńskim rynku [https://pl.wikipedia.org/wiki/Histo-
ria_Krosna, dostęp: 01.10.2018]. 

W dniach 29 i 30 lipca 1914 r. Józef Piłsudski zarządził częściową mobiliza- 
cję i koncentrację strzelców z całej Galicji. W dniu 1 sierpnia 1914 r. w założył  
w Krośnie Komitet Narodowy. Już 4 sierpnia wyruszyli do Legionów pierwsi 
ochotnicy, następnie, 21 sierpnia wyruszyło kolejnych 115, a we wrześniu 200 
strzelców. W sumie do legionów I Brygady zgłosiło się 500 strzelców z Krosna. 
We wrześniu przez Krosno do Jasła przejeżdżał utworzony we Lwowie Legion 
Wschodni w liczbie około 5 tys. legionistów. Na skutek napływu chętnych w Jaśle 
liczba ta wzrosła do około 6 tys. legionistów [https://pl.wikipedia.org/wiki/ 
Historia_Krosna, dostęp: 01.10.2018]. 

Przytoczone zdarzenia ukazują wielkie zaangażowanie patriotyczne miesz-
kańców Krosna i okolic. Wynikało ono z szerzenia ruchu narodowościowego  
w znacznej części wpływowej warstwy społecznej, jaką byli naftowcy. Sama  
osoba Józefa Piłsudskiego już w tym czasie bardzo żywo wpisywała się w historię 
Krosna. Legenda Marszałka i Legionów w okresie międzywojennym w Krośnie 
wiele znaczyła. Już w 1935 r. zrodził się pomysł budowy pomnika Józefa Piłsud-
skiego, który przedstawiono 16 maja na posiedzeniu Rady Miasta Krosna. Reali-
zację tego planu pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Po 1945 r. realizacja 
pomysłu z wielu względów nie była możliwa. Stało się to dopiero w pierwszych 
latach XXI w. Pomnik odsłonięto 15 sierpnia 2005 r., natomiast napisy pod po-
mnikiem 11 listopada 2008 r., w 90. rocznicę odzyskania niepodległości (fot. 9). 

Warto nadmienić, że w wielu rodzinach były przechowywane popiersia rzeźb 
i portrety Marszałka, a także numizmaty z okresu międzywojennego często skrzę-
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tnie ukrywane i zabezpieczane przed zniszczeniem. Należy także podkreślić, że 
już 19 marca 1928 r. nadano Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Krosna [http://www.krosno.pl/pl/dla-turystow/miasto/honorowi-
obywatele-miasta/, dostęp: 01.10.2018]. 
 

 
Fot. 9. Pomnik Józefa Piłsudskiego w Krośnie  

Źródło: Fot. S. Rymar, 2018 

Eugeniusz Romer (3.02.1871–28.01.1954) – profesor, kartograf 

Eugeniusz Romer (fot. 10) urodził się we Lwowie. Jego ojciec – powstaniec 
styczniowy wywodził się z ziemiańskiego rodu Romerów z Bieździedzy i Bieź-
dziadki. Był urzędnikiem administracji we Lwowie, a później od 1879 r. starostą 
krośnieńskim. Matką Eugeniusza była Irena Körtvelyessy de Asguth – węgierska 
szlachcianka. 
 

 
Fot. 10. Eugeniusz Romer (1928) 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer, (dostęp: 01.10.2018) 
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Eugeniusz Romer lata dziecięce spędził w Krośnie, a od 1881 r. po ukończe- 
niu czteroklasowej szkoły ludowej w Krośnie wraz ze starszym bratem Janem za-
mieszkał na stancji w Jaśle, gdzie rozpoczął naukę w tutejszym gimnazjum. Gim-
nazjum klasyczne (1881–1884) ukończył jednakże w Nowym Sączu w 1889 r. Stu-
dia uniwersyteckie z zakresu geologii, geografii oraz meteorologii odbył w Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował też w Halle i we Lwowie. Studia 
ukończył w 1893 r., a w roku następnym obronił doktorat z filozofii na Uni-
wersytecie Lwowskim [https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer, 
dostęp: 10.06.2019] . Studia specjalistyczne z zakresu geologii i glacjologii odbył  
w Wiedniu. Po powrocie do Lwowa pracował jako nauczyciel gimnazjalny.  
Praca ta stała się dla niego inspiracją do późniejszego opracowania atlasów geo-
graficznych, na których „wychowały” się całe pokolenia polskiej młodzie- 
ży, zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym. Zanim do tego 
doszło, odbył liczne wyprawy naukowe w góry Azji, analizował tektonikę Japonii, 
prze-bywał w Indiach oraz prowadził obserwacje Himalajów. W 1913 r. brał 
udział w Międzynarodowym Kongresie Geologicznym w Toronto. Jeszcze przed 
rokiem 1914 zaangażował się w działalność niepodległościową, prowadząc 
odczyty i prelekcje w tajnej młodzieżowej organizacji Młodzieży 
Niepodległościowej „Zarzewie” [https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Ro-
mer, dostęp: 10.06.2019]. 

 Największym jednak, jak się wydaje, wkładem Eugeniusza Romera w dzie-
ło odbudowy „Niepodległej” było opracowanie pierwszego wielkiego atlasu ziem 
polskich pod nazwą Geograficzno-statystyczny atlas Polski. W tym opracowaniu 
wykreślił obszar Polski pod względem fizjograficznym, narodowościowym, kli-
matycznym, gospodarczym i kulturowym. Praca miała ogromne znaczenie w per-
traktacjach dotyczących ustalenia granic odrodzonej Polski. W grudniu 1918 r. 
pracował jako ekspert do spraw geograficznych przy delegacji polskiej na Kon-
ferencji pokojowej w Paryżu, trwającej od 18 stycznia 1919 r. do 21 stycznia  
1920 r., w której brało udział 27 zwycięskich państw. Oficjalnym reprezentantem 
rządu Polskiego był Komitet Narodowy Polski na czele z Ignacym Paderewskim  
i Romanem Dmowskim. Wynikiem konferencji był traktat wersalski (28.06.1919 r.) 
ustanawiający granice państwowe w Europie. Należy podkreślić, że po stuletnim 
okresie rozbiorów, opracowanie prof. Romera, w którym na mapach pojawia się 
Polska, miało kluczowe znaczenie. 

W niepodległej już Polsce w 1921 r. profesor założył Instytut Kartograficzny 
„Atlas” (Książnica Atlas). W trakcie II wojny światowej po zajęciu Lwowa przez 
Niemców ukrywał się w klasztorze oo. Zmartwychwstańców, unikając w ten spo-
sób tragicznego losu, jaki spotkał 24 profesorów lwowskich, zamordowanych 
przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. 
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Jako ekspert rządu emigracyjnego, został przerzucony do Warszawy, gdzie 
oczekiwał na przerzut do Anglii. Jednakże ze względu na stan zdrowia lekarze nie 
wyrazili zgody na ryzykowną podróż. Pozostał w Warszawie gdzie przeżył po-
wstanie warszawskie oraz obóz w Pruszkowie. Po wojnie zamieszkał w Krakowie 
i objął katedrę geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był współzałożycielem 
reaktywowanej w 1946 r. Książnicy Atlas we Wrocławiu. Pod jego redakcją wy-
dawano atlasy Polski i świata w okresie powojennym. Był członkiem zwyczajnym 
Polskiego Towarzystwa Geologicznego założonego w 1921 r. w Krakowie. Zmarł 
w Krakowie w wieku 83 lat [https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Romer, 
dostęp: 10.06.2019]. 

Klaudiusz Angerman (7.07.1861–11.11.1922) – inżynier, geolog 

Należy do tych zapomnianych, wybitnych postaci, o których należy przypo-
minać (fot. 11.). Zawodowo był nierozerwalnie związany z geologią i krośnień-
skim zagłębiem naftowym, a także z zagłębiem Borysławskim. Zgromadził ol-
brzymi majątek, aby na całe życie związać się z Boguchwałą. Bardzo trafnie ujął  
to Antoni Adamski, pisząc w artykule Klaudiusz Angerman – zapomniany obywa- 
tel Europy” następujące słowa: „Klaudiusz Angerman mógłby być wzorem dla współ-
czesnego społecznika i przedsiębiorcy, budującego własną pomyślność razem  
z pomyślnością kraju. Tymczasem pozostaje postacią niemal nieznaną – nawet  
w Rzeszowie. Historia człowieka, który nie bał się marzyć i umiał planować np.  
rurociąg gazowy z Rzeszowa do Lwowa, lub międzynarodowe drogi wodne łączące  
Dniestr i Dunaj z Bałtykiem. Czuł się obywatelem Europy, pozostając przy tym  
polskim patriotą. 

 
Fot. 11. Klaudiusz Angerman 

Źródło: http://www.biznesistyl.pl/ludzie/sylwetki/283_klaudiusz-angerman-zapomniany-obywatel-
europy.html, dostęp: 01.10.2018, reprodukcja: T. Późniak 
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Kim był Klaudiusz Angerman? Urodził w 1861 r. we Lwowie. Ukończył 
gimnazjum w Przemyślu, studia techniczne na Politechnice Lwowskiej (1878–
1880), a następnie studia geologiczne w Wiedniu (1883) z oceną celującą. W la- 
tach 1885–1902 był inżynierem miejskim w Jaśle. Według projektu jego autorstwa 
została wybudowana kanalizacja, park miejski oraz nastąpiła rozbudowa kole-
giaty. Tutaj też związał się z przemysłem naftowym, gdzie odniósł największe 
sukcesy naukowe i ekonomiczne, wydał swój pierwszy podręcznik Geologja naf-
towa – podstawy do badań terenów naftowych, Lwów 1902 (fot. 12.) oraz rozpoczął 
ścisłą współpracę z dr. Stanisławem Dunikowskim dyrektorem i właścicielem 
kopalni nafty w Krościenku Niżnym k. Krosna, a zarazem przedsiębiorcą nafto-
wym we Lwowie. 
 

 
Fot. 12. Strona tytułowa Ogólnej geologii naftowej autorstwa  

Klaudiusza Angermana z 1902 r. 
Źródło: Angerman, 1902. 

 

We wstępie swojego dzieła napisał m.in. Nasz ojczysty przemysł naftowy 
starszym jest, niż przemysł naftowy w innych częściach świata, tu wciąż jest stara  
szkoła dla pionierów, i stąd powinno się rozchodzić postępowe badanie terenów  
naftowych i racyonalna ekonomiczna eksploatacya (…). Nam skazanym na zaopa- 
trywanie się w cudze produkta przemysłowe, pozostała otwarta droga do rozwoju 
rodzimego, swojskiego przemysłu. W tym więc kierunku winniśmy w dwójnasób 
pracować, tu bowiem leży ekonomiczny rozwój tego biednego zakątka ojczyzny 
[Angerman 1902, s. 2]. 

Te myśli formułował już w 1902 r. Pomimo tego, że dorobił się ogromne- 
go majątku na kopalniach w Tustanowicach, Męcince k. Krosna i Rudawce 
Rymanowskiej, w swym bogactwie widział coś więcej niż prywatny interes.  
W 1904 r. poślubił Marię, wychowanicę Zenona Kuszyckiego, właściciela Bogu-
chwały oraz Lutoryża, a jednocześnie założyciela i pierwszego dyrektora Szkoły 
Naftowej w Ropience k. Dukli. W tym czasie budował cegielnię i wapiennik, 
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ofiarowując cegłę na kominy chat krytych strzechą. W 1910 r. ufundował również 
pomnik Grunwaldzki w Boguchwale (fot. 13.) oraz założył i wyposażył straż po-
żarną w Boguchwale. Znaczne kwoty przeznaczył na uposażenie i umundurowa-
nie legionistów – a to tylko nieliczne przykłady. 

Po 1914 r. wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego, współpracując 
z Władysławem Sikorskim. Po wojnie w 1918 r. naszkicował w swych publika-
cjach program odbudowy gospodarczej kraju. Optował za państwowym monopo-
lem energetycznym. Po odzyskaniu niepodległości sformułował całą koncepcję 
parlamentarną w publikacji, Co pierwszy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej załatwić 
powinien. Dążył do budowy europejskich sieci połączeń wodnych, a także rozbu-
dowy sieci gazowniczej. 

Swoje plany odbudowy kraju próbował realizować, kandydując do Senatu 
Rzeczypospolitej. Nie doczekawszy wyborów umarł nagle w czasie podróży na 
dworcu kolejowym w Nowym Sączu w dniu 11 listopada 1922 r. Został pocho-
wany w rodzinnej kaplicy na cmentarzu w Boguchwale. 
 

 

Fot. 13. Pomnik Grunwaldu w Boguchwale 
Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/3458,boguchwala-pomnik-grunwaldu.html,  

dostęp: 01.10.2018 
 

Jan Nowak (15.10.1880–18.02.1940) – profesor, geolog  

Urodził się w Hołyniu w Małopolsce Wschodniej. Studia wyższe odbył we 
Lwowie, a pierwsze prace naukowe rozpoczął w 1907 r. Dotyczą one paleonto-
logii i stratygrafii Podola i Roztocza Lwowsko-Rawskiego. Jego prace badawcze 
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były publikowane w wydawnictwach Polskiej Akademii Umiejętności. Szczegól-
nie interesował się tektoniką, a w 1914 r. wydał publikację Jednostki tektoniczne 
Polskich Karpat Wschodnich (fot. 14). 
 

  

Fot. 14. Strony tytułowe oraz przykładowa mapa z dzieła Jana Nowaka  
Jednostki tektoniczne Polskich Karpat Wschodnich 

Źródło: Nowak 1914, s nlb 

 

W tym czasie odbył podróż badawczą na wschód Syberii. Habilitował się  
w 1913 r. z geologii i paleontologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
Wybuch I wojny światowej w 1914 r. zamknął pierwszy etap działalności nauko-
wej profesora. Został zmobilizowany w randze kapitana do armii austriackiej  
(fot. 15.). Po kontuzji odniesionej w czasie walk pod Gorlicami i rekonwalescencji 
został oddelegowany do Nadwórnej, gdzie pełnił funkcję specjalisty w Komendzie 
Naftowej, a następnie do Krosna, gdzie był komendantem naftowym (fot. 16) 
[http://www2.almamater.uj.edu.pl/118/07.pdf, dostęp: 01.10.2018]. 

W 1916 r. zawarł związek małżeński i osiedlił się w Krośnie, gdzie na świat 
przyszła jego jedyna córka Krystyna Anna. 

Po wojnie pozostał nadal komendantem geologiczno-naftowym Wojska Pol-
skiego, a następnie został przeniesiony do Polskiego Instytutu Geologicznego, 
gdzie zorganizował Państwowy Instytut Naftowy, którym kierował do 1922 r. Rok 
później Uniwersytet Jagielloński powierzył mu kierownictwo Zakładu Paleonto-
logii, następnie Zakładu Geologii. W 1929 r. wydał cenną publikację w języku 
niemieckim Die Geologie der polnischen Ölfelder (Geologia polskich pól nafto- 
wych, fot. 17) [Nowak 1929, strona tytułowa]. 
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Fot. 15. Jan Nowak w mundurze oficera armii austriackiej, Krosno 1917 r. 

Źródło: http://www2.almamater.uj.edu.pl/118/07.pdf, dostęp: 01.10.2018 

 
 

 
Fot. 16. Jan Nowak (drugi od lewej) wśród pracowników wojskowej komendy naftowej, ok. 1917 r. 

Źródło: http://www2.almamater.uj.edu.pl/118/07.pdf (dostęp: 01.10.2018) 
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Fot. 17. Strona tytułowa Die Geologie der polnischen Ölfelder  

(Geologia polskich pół naftowych) 
Źródło: Nowak 1929 

 

Był wszechstronnym geologiem, również jego prace z zakresu organizacji na-
uki i dydaktyki były różnorodne. Brał czynny udział w „Wykładach Powszech-
nych” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególnie należy podkreślić jego pracę  
w Polskim Towarzystwie Geologicznym – był jednym z założycieli, a także dłu-
goletnim prezesem. Aresztowany wraz z innymi krakowskimi profesorami został 
wywieziony do Wrocławia, a później do obozu koncentracyjnego w Oranienbur-
gu. W wyniku starań został zwolniony. Był w bardzo  złym stanie, kilka dni  
po przewiezieniu do Krakowa zmarł z wycieńczenia 18 lutego 1940 r. 
 

Stanisław Pilat (25.01.1881–03.07.1941) – profesor, chemik 

Urodził się we Lwowie (fot. 18.). Tam też ukończył szkoły średnie i rozpoczął 
studia na Politechnice Lwowskiej, kontynuowane następnie na kilku uniwersyte-
tach niemieckich, a uwieńczone obroną doktoratu w Lipsku [http://www.craco-
via-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=865, dostęp: 01.10.2018]. Działalność za-
wodową rozpoczął w Borysławiu w 1904 r. Po praktyce w rafinerii Pardubice  
w Czechach objął kierownicze stanowisko ruchu rafinerii Severyna Stawiarskiego 
w Krośnie, kierując nią w latach 1906–1908. Do pracy w Krośnie powrócił 
ponownie już w odrodzonej Polsce prowadząc przebudowę rafinerii Jedlicze  
w latach 1921–1923. 



Stanisław Rymar, Dorota Rohan, Joanna Kubit 

104 

 
Fot. 18. Stanisław Pilat 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pilat_(chemik), dostęp: 01.10.2018 
 

Warto zaznaczyć, że powrót do pracy w Jedliczu wiązał się z przebudową 
rafinerii według projektu prof. I. Mościckiego. Wybór rafinerii nie był przypad-
kowy. W owym czasie obejmowała ona obszar 33 hektarów, dysponowała połą-
czeniem kolejowym, stacją poboru wody, turbiną parową o znacznej mocy,  
a także zapleczem warsztatowym i laboratoryjnym. Ponadto funkcjonował bu-
dynek administracyjny i 6 bloków mieszkalnych dla pracowników administracji 
(fot. 19.). 
 

 
Fot. 19. Rafineria Nafty Jedlicze – laboratorium techniczne, 1932 r. 

Źródło: https://www.kierunekchemia.pl/historia-kolem-sie-toczy,3869,art.html, dostęp: 01.10.2018 
 

Niestety śmiały eksperyment opierający się na projekcie prof. I. Mościckiego 
(frakcjonowana kondensacja), pozwalający na przerobienie 200 ton ropy naftowej 
dziennie, nie został dokończony, z powodu dużych kosztów nowatorskich prób. 
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Pomyślnie zakończyła się natomiast realizacja projektu budowy gazociągu Win-
nica – Glinik Mariampolski (1920 r.) [Szkudlarek-Żelazko, 1996, s. 20]. 

W 1926 r. profesor Pilat przerwał prace naukowe prowadzone na stanowisku 
profesora zwyczajnego Politechniki Lwowskiej i jednocześnie kierownika Kate-
dry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych, aby objąć stanowisko dyrektora „Pol-
minu”. Opracował śmiałą koncepcję Syndykatu Przemysłu Rafineryjnego obejmu-
jącego wszystkie polskie rafinerie. Zaprojektował też utworzenie spółki akcyjnej 
do prac wiertniczych i eksploatacyjnych. Większość z tych planów udało się zrea-
lizować z korzyścią do 1928 r. 

W 1937 r. reprezentował rząd polski na II Światowym Kongresie Naftowym  
w Paryżu. W 1936 r. za zasługi włożone w rozwój gospodarczy i naukowy kraju 
został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta”. Areszto-
wany w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. został rozstrzelany wraz z grupą profesorów 
lwowskich na wzgórzach Wuleckich. We Lwowie profesor Stanisław Pilat wydał  
4 książki, opublikował 51 prac, był autorem lub współautorem 18 patentów. 

3. Zakończenie 

100-lecie odzyskania niepodległości Polski jest rocznicą, w obliczu której 
należy się zastanowić, jak wyglądała rzeczywistość 100 lat temu. Jakie warunki 
mieli ówcześni twórcy państwa polskiego. Czy w tych warunkach można było 
dokonać czegoś więcej?  Oczywiście nie można udzielić prostej odpowiedzi na  
te pytania. Autorzy przybliżyli tylko te najbardziej charakterystyczne postacie, 
wskazując wątki związane z ich pracą, twórczością, nauką w tak małym zakątku 
kraju, jakim było krośnieńskie zagłębie naftowe i samo miasto Krosno. Ale właśnie 
ten mały wycinek Galicji, wchodzący później w granice nowo powstałego pań-
stwa polskiego, również wywierał wpływ na jego późniejszy rozwój. Czas, jaki 
upłynął, pozwala spojrzeć z pewnym dystansem na wszystkie problemy towa-
rzyszące powstawaniu państwa, którego przecież nie było ponad 100 lat. Być 
może jest to stosowna pora, aby przypomnieć również sylwetki ludzi, którzy  
to państwo tworzyli. Obecnie są oni nie do końca znani, czasami całkowicie za-
pomniani, a każda „mała ojczyzna”  ma swoich bohaterów – tych, co stoją na co-
kołach, ale także tych bezimiennych. Warto się starać o przywrócenie im należ-
nego miejsca w pamięci społeczności. Należy, przez przedstawienie ich postaw, 
pracy, horyzontów myślowych, patriotyzmu, przybliżyć ówczesną rzeczywistość 
polityczną, gospodarczą, kulturową, obyczajową, wojskową – również tą naj-
bardziej tragiczną – na tyle obszernie, aby każdy mógł sobie uświadomić sytuację 
trudnego, ale jakże ciekawego i inspirującego do dalszych działań 100-letniego 
okresu Polski Niepodległej. 
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