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Prezes Władysław Długosz 
ŻYCIORYS 

Władysław Długosz urodził się dnia 26 lipca 
1864 r w Krakowie. Ojciec jego Franciszek Wie- 
niawa Długosz był radcą sądowym, matka, ro- 
dem Szwajcarka, Maria z Haennich, była zało- 
życielką znanego zakładu naukowego żeńskiego 
w Krakowie. Straciwszy wcześnie rodziców, 
kończy w r. 1882 wyższą szkołę realną w Kra- 
kowie, poczem odbywa studja techniczne w Pra- 
dze czeskiej, by w roku 1887 poświęcić się prze- 
mysłowi naftowemu. 

Praktykę wiertniczą rozpoczął Jubilat w roku 
1887 na kopalni br. Brunickiego w Klęczanach. 
Już w r. 1888 uzyskuje dyplom na kierownika 
kopalń naftowych, a następnie, za wpływami 
marszałka powiatu gorlickiego hr. Skrzyńskiego 
dostaje się na praktykę do kanadyjczyków, pra- 
cujących w Krygu. Tu zapoznaje się Długosz po 
raz pierwszy z nieznanym jeszcze w Polsce 
systemem kanadyjskim, który po zreformowaniu 
go przez wiertników polskich, i dostosowaniu do 
naszych warunków, pozostał na długie lata ty- 
powym i ogólnie stosowanym systemem wiert- 
niczym. 

Po ukończeniu szkoły wiertniczej w Bóbrce, 
prowadzonej przez Syroczyńskiego i Sużyckie- 
go, pracuje Jubilat na kopalniach W. Dembow- 
skiego w Siarach, Sękowej i Ropicy Ruskiej, 
stosując tam z powodzeniem ©opanowany już 
przez niego system kanadyjski. 

W r. 1890 zaczyna Długosz po raz pierwszy 
wiercić na własny rachunek, niestety bez po- 
wodzenia, natrafia bowiem na teren zbyt mało 
wydajny, i traci wskutek tego cały posiadany 
wówczas kapitał. 

W r. 1893 obejmuje Długosz kierownictwo 
u firmy Bergheim i Mac Garvey (późniejsze Ga- 
licyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe) w Bo- 
rysławiu, i rozpoczyna tam pierwsze pionierskie 
głębokie wiercenie, które wśród niesłychanych 
trudności doprowadza do pomyślnego wyniku, 
stając się tem samem odkrywcą Borysławia. 

Fakt ten miał niesłychanie doniosłe znaczenie 
dla rozwoju przemysłu naftowego w Polsce, 
odkryte bowiem złoża okazują się niezmiernie 
obfite, a Borysław staje się ośrodkiem przemy- 
słu naftowego. Od chwili odkrycia Borysławia 
rozpoczął się w życiu Długosza okres pracy 
niezmiernie ciężkiej, a równocześnie owocnej: 
na nowem odpowiedzialnem stanowisku pokonać 
należało mnóstwo trudności, zarówno organiza- 
cyjnych, jak i technicznych i dostosować tech- 
nikę wiertniczą do nowych wyjątkowych wa- 
trunków geologicznych i do coraz głębszych 
wierceń. 

Z okresu tego pochodzi właśnie szereg zasad- 
niczych i doniosłych ulepszeń technicznych za- 

„stosowanych przez Długosza przy niezwykle 

trudnych i, jak na owe czasy, bardzo głębokich 
wierceniach. Przedewszystkiem wymienić tu na- 
leży nową, ulepszoną konstrukcję żórawia kana- 
dyjskiego, zaprowadzenie rur grubościennych 
w miejsce dotychczasowych, gniecionych przez 
ruchome pokłady woskowe, zastosowanie żer- 
dzi żelaznych w miejsce drewnianych, któremi 
rozpoczęto jeszcze pierwsze wiercenie borys- 
ławskie, świder ekscentryczny skonstruowany 
przez Mac Garvey'a i wiele innych. Do powyż- 
szych ulepszeń dołączyć jeszcze należy takie, 
jak łyżkowanie na linie, tłoczenie ropy parafino- 
wej rurociągami do zbiorników i cystern kolejo- 
wych i inne, które dziś ogólnie znane i stoso- 
wane, na owe czasy były jeszcze problemami 
nowemi, których praktyczne zastosowanie wy- 
magało ogromnego zasobu pracy, inwencji i wy- 
trwałości. 

O znaczeniu Jubilata jako technika, Świadczy 
fakt, że po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora 
w Towarzystwie Karpackiem, uproszony został 
przez Mac. Giarveya do pozostania tam jeszcze 
przez czas dłuższy w charakterze konsulenta 
technicznego wszystkich kopalń Towarzystwa. 

Okres 18-to letniej pracy Prezesa Długosza 
w Borysławiu, to nie tylko okres wielkiego roz- 
woju przemysłu naftowego, ale to równocześnie 
okres uporządkowania stosunków w Zagłębiu, 
w którem to dziele ówczesny Dyrektor „Karpat* 
Długosz, położył duże zasługi. 

W roku 1905 rozpoczyna Długosz wiercenie 
na własną rękę, oraz w spółce z Gal. Karpac- 
kiem low. Naftowem. W przeciągu paru naj- 
bliższych lat odwierca kilkadziesiąt szybów, 
uzyskując dużą produkcję i staje się wielkim, 
samodzielnym przemysłowcem naftowym. 

Olbrzymi wzrost produkcji ropy w Zagłębiu 
borysławskiem nie przeszedł jednak bez wstrzą- 
sów, które w wysokim stopniu odbiły się na ca- 
łości ówczesnego przemysłu naftowego. Hyper- 
produkcja ropy spowodowała w r. 1908 katastro- 
falny spadek cen oraz niemożność magazyno- 
wania zwiększających się ciągle zapasów ropy. 
Celem uratowania zagrożonego przemysłu naf- 
towego, zainicjował Prezes Długosz stworzenie 
Krajowego Związku Producentów Ropy i był 
jednym z jego twórców. Dotychczasowy teren 
i zakres pracy okazują się jednak zbyt ciasne 
dla energji i rozmachu Długosza. Zachęcony przez 
swych towarzyszy pracy, kandyduje Długosz 
w r. 1908, jako bezpartyjny, na posła do Seimu 
krajowego i otrzymuje mandat poselski z powia- 
tu gorlickiego. Po wyborze nie ogranicza się 
jednak do reprezentowania interesów przemysłu 
naftowego, lecz wstępuje do Polskiego Stron- 
nictwa Ludowego, wychodząc z założenia, że 
w okresie niewoli praca nad podniesieniem oświa- 
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ty u ludu i polepszeniem jego stanu ekonomicz- 
nego jest pierwszym nakazem posła. Po krótkiej 
pracy w stronnictwie zostaje wybrany iego 
wiceprezesem. 

W Sejmie, przy poparciu zainteresowanych 
kół przemysłowych, uzyskuje w krótkim czasie 
uchwałę rozbudowy krajowych zbiorników na 
ropę, a w rządzie wiedeńskim budowę odben- 
zyniarni w Drohobyczu, oraz budowę zbiorni- 
ków ziemnych. 

Niemniej energiczną i owocną była działalność 
Długosza na terenie zagadnień społecznych 
i oświatowych. W Komisji szkolnej objął On re- 
refat budowy szkół ludowych, które znajdowały 
się wówczas w opłakanym stanie. Pracując ze 
znaną energią, wywalczył znaczne kredyty na 
budowę szkół, i uzyskał zastosowanie planów 
normalnych przy ich budowie. 

W powiecie gorlickim, gdzie posiada własny 
majątek ziemski, rozpoczął od roku 1908 inten- 
Zywną pracę w kierunku podniesienia powiatu. 
Buduje więc Domy Ludowe, inicjuje zakładanie 
mleczarń związkowych, zakłada własnym kosz- 
tem bursę wzorową w (iorlicach dła kilkudzie- 
sięciu studentów tamtejszego gimnazjum. Zaini- 
cjował również powstanie Powiatowego Tlowa- 
rzystwa Rolniczego i różnych instytucyi społecz- 
nych, oraz spółek handlowych, wpływających 
na wzrost dobrobytu wśród szerokich warstw 
ludności. W roku 1909 wybrany został Marszał- 
kiem Rady Powiatowej w Gorlicach i sprawuje 
ten urząd przez kilkanaście lat. W roku 1911 
zostaje wybrany posłem do parlamentu we Wie- 
dniu i wstępuje do Koła Polskiego, a w pięć mie- 
sięcy później powołany zostaje na stanowisko 
Ministra dla Galicji, na którem pozostaje do po- 
czątku roku 1914. Przez cały czas swego urzę- 
dowania jako Minister dla Galicii reprezentuje 
z całą energią najżywotniejsze interesy swego 
kraju, starając się o zaspokojenie wszelkich po- 
trzeb narodowych, kulturalnych i gospodarczych 
kraju. W momentach decydujących nie wahał się 
Długosz rzucać na szalę swój autorytet i wszy- 
stkie swe wpływy, narażając się wielokrotnie 
rządzącym czynnikom wiedeńskim. 

Zwolniony na własną prośbę z urzędu Ministra 
obejmuje w r. 1914 w chwili wybuchu wojny 
Światowej, przewodnictwo Komisji Gospodarczej 
Koła Polskiego i przez cały czas wojny od roku 
1914 do 1918 staje w tym charakterze w obronie 
wojną i okrucieństwami wojsk zniszczonej Ga- 
licji,i domagając się odbudowy zniszczonych go- 
Spodarstw i zapłaty świadczeń wojennych. Orien- 
tując się znakomicie w przewrotnej polityce 
rządów austrjackich, nie waha się wystąpić 
otwarcie na posiedzeniu Wspólnych Delegacyi 
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w Budapeszcie, i w swej słynnej kilkugodzinnej 
mowie przedstawia tysiące przykładów zbrodni, 
dokonywanych na bezbronnej ludności polskiej 
przez wojska państw centralnych. 

W roku 1916 wyjechał wraz z paru członkami 
Koła Polskiego do Vevey w Szwaicarii, do ba- 
wiącego tam podówczas Henryka Sienkiewicza 
i Mecenasa Osuchowskiego, celem nawiązania 
i wzmocnienia akcji porozumiewawczej repre- 
zentatów wszystkich trzech zaborów. Łącznie 
z prezydjum stronnictwa pozostawał w stałym 
kontakcie z Kołem Międzypartyinem w Warsza- 
wie i reprezentantami Poznańskiego, biorąc 
udział w poufnych zjazdach i naradach tej orga- 
nizacji, która ze względu na swą orientację skie- 
rowaną w stronę Ententy, musiała być zakon- 
spirowana. 

Wszelkie zakusy rządu austriackiego zmierza- 
jące do połowicznego załatwienia sprawy pol- 
skiej, spotykają się z wytrwałym sprzeciwem 
Długosza, który stoi na stanowisku, że obowiąz- 
kiem polskiej reprezentacji parlamentarnej jest 
Śmiałe i bezwzględne żądanie wobec całego 
Świata ,„Wolnej, niepodległej i zjednoczonej Pol- 
ski z dostępem do morza*, co znalazło wyraz 
w historycznej rezolucji z dnia 28 maja 1917 r., 
zgłoszonej przez Ś. p. posła Tetmajera, a któ- 
rej to rezolucji Długosz był współtwórcą. 

W chwili odzyskania niepodległości w r. 1918: 
staje Długosz do pracy w wolnej już Ojczyźnie. 
Bierze żywy udział w zorganizowaniu t. zw. 
Tymczasowej Komisii Rządzącej i Likwidacyjneż 
w Krakowie, która wówczas była najwyższą wła- 
dzą polską na Ziemiach b. zaboru austriackiego 
i obejmuje Wydział Rolnictwa w tej organizacii. 
W roku 1922 wybrany został Senatorem R. P. 
z Województwa Krakowskiego. 

Pomimo wybitnego udziału w życiu politycz- 
nem i społecznem, które Długosza tak bardzo 
absorbowało, zajmuje się on nadal wszelkiemi 
ważniejszemi zagadnieniami przemysłu naftowe- 
go, w którym odgrywa dominującą rolę. W roku 
1916 wybrany został Prezesem Krajowego To- 
warzystwa Naftowego, jedynej organizacji repre- 
zentującej od kilkudziesięciu lat całość przemy- 
słu naftowego, a w roku 1921 mianowany został 
Prezesem Państwowej Rady Naftowej. 

Na stanowisku Prezesa Krajowego Towarzy- 
stwa Naftowego pozostaje Długosz do dnia dzi. 
siejszego, wywierając zawsze swą silną indywi- 
dualnością poważny wpływ na losy naszego 
przemysłu naftowego. 

W listopadzie b. r. odznaczony został Prezes 
Długosz za zasługi w przemyśle naftowym Krzy- 
żem Komandorskim orderu „Polonia Restituta". 
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Obrazki z dawnego Borysławia 

Pod powyższym tytułem umieszczamy 
ciekawy opis zupełnie nieuregulowanych 
i zaniedbanych, a nawet dzikich stosun- 
ków, panujących w borysławskich kopal- 
niach wosku ziemnego w latach dziewięć- 
dziesiątych. Okres ten zbiega się z roz- 
poczęciem pierwszych wierceń za ropą, 
przeprowadzonych przez Władysława Dłu- 
gosza, a uwieńczonych, jak wiadomo, od- 
kryciem niezwykle bogatych złóż ropy. 

Współczesny ten opis, zamieszczony 
w roczniku 1895 czasopisma „Nałfta”, które 
przez długie lata było organem Krajowego 
Twarzystwa Natłowego, a którego dalszym 
ciągiem jest wydawany obecnie „Przemysł 
Naltowy', maluje w jaskrawych barwych 
zaniedbanie zagłębia ze strony ówczesnych 
władz austrjackich. 

„Początki rozwoju przemysłu naftowego 
w Borysławiu sięgają w daleką przeszłość. 
W roku 1855 zaczął R. Doms poszukiwania na 
większą skalę, a w roku 1865 na przestrzeni 
20 morgów jest już w ruchu około 6.000 szybów 
kopanych, wydających wosk ziemny i ropę. 

Tereny kopalniane należały przeważnie do 
chłopów i początkowo, ograniczały się na bar- 
dzo małą przestrzeń. Chłop nigdy prawie nie 
sprzedawał gruntu, tylko zakopy, t. i. prawo 
kopania szybu w oznaczonem miejscu. Cena 
takiego zakopu stosowała się głównie do tego, 
czy w sąsiedztwie już co było lub nie. | 

Przedsiębiorstw większych nie było, a przed- 
siębiorca zwykły posiadał ledwie kilka zakopów 
czyli szybów, które znowu zwykle w spółce 
z innymi przedsiębiorcami eksploatował. 

Do jednego zakopu było czasem ośmiu i wię- 
cej wspólników, a cyfry te w porównaniu 
z liczbą szybów dają nam obraz liczby przed- 
siębiorców. 

Porządek robili „koczynierzy', których przed- 
siębiorcy najmowali do wyrzucania się nawza- 
jem z kopalń! Instytucja ta udowodniła w prak- 
tyce zastosowanie prawa pięści w Galicji i gra- 
sowała bezkarnie dosyć długo. Na łanie, zajmu- 
jącym hektar powierzchni znajdywało się 100 
i więcej szybów, a granica dopuszczalnego od- 
dalenia szybów między sobą ustanowiona nie 
była. 

Regulamin kopalniany z roku 1867 usiłował, 
przez ograniczenie czasokresu pozwolenia, udzie- 
lanego do pogłębiania szybów, a względnie przez 
zmuszenie właścicieli do nieprzerwanego po- 
pędu, liczbę szybów ograniczyć. 

Liczbę wszystkich zaczętych i pogłębianych 
szybów można tylko w przybliżeniu oznaczyć, 
i suma 15.000 z pewnością nie jest za wysoka. 
Szyby te są założone na przestrzeni 32 hekta- 
rów i cyfry te dają nam przybliżony obraz te- 
renu kopalnianego, tego sita z masą studni! 

O zabezpieczaniu opuszczonych szybów 
Inspekcja dawna nie myślała, a wreszcie brak 
było jej środków pieniężnych do porządnego 
przeprowadzenia tych robót, gdyż właściciel 
zacząwszy pogłębianie szybu z niedostatecznym 
kapitałem — bardzo często porzucał szyb i zo- 
stawiał go na opatrzność Bożą! 

Szyby takie zabezpieczano w ten sposób, że 
kładziono w głębokości co najwyżei jednego 
metra od powierzchni kilka desek, przysypy- 
wano kilkoma kamieniami i liczono na to, że się 
z czasem cały teren osunie i dziury wypełni. 

Niejednokrotnie zdarza się i teraz, że ludzie 
do takich dziur po deszczach powstałych, czyli 
do tak zwanych rozwałów wpadają i giną, lecz 
przeciw temu właściwie skutecznej rady nie ma, 
albowiem trudno dociec, gdzie się stare opusz- 
czone szyby znajdują. 

Roboty w tym podzurawionym terenie są bar- 
dzo trudne i niebezpieczne, gdyż prawie każdy 
opuszczony szyb zawiera pieczary wypełnione 
wodą deszczową, jako też gazami, które się 
wskutek butwienia drzewa i rozkładu innych 
ciał organicznych wywiązują. 

Prócz tego piaskowiec borysławski zawiera 
trochę siarki i przy pomocy soli oraz gazów 
węglowodorowych wytwarza się całe labora- 
torjum trujących gazów. 

Gdy robotnik tylko sączącą się wodę z ściany 
chodnika przy robocie spostrzeże, w tei chwili 
ucieka, gdyż grozi mu niebezpieczeństwo życia 
przez zatrucie gazami, lub zalanie wodą. 

Zawód górniczy ma zatem w Borysławiu do 
walczenia z wieloma przeciwnościami i nie- 
bezpieczeństwami i dlatego też ustawa z r. 1884 
wypowiedziała zasadę, że ruch tych kopalń tyl- 
ko pod kierownictwem i nadzorem osób przez 
władzę górniczą uznanych — odbywać się może. 

Zasada ta jednak w "praktyce nie została 
Ściśle zastosowana, gdyż przez dodanie słów 
w Ś$ 23 projektu rządowego: „przynajmniej 
praktyczne uzdolnienie*, zostały wymogi żąda- 
nego uzdolnienia do minimum zredukowane. Do 
niedawnego czasu miały kopalnie w Borysławiu 
tylko jednego akadernika górniczego, jako inży- 
niera, czy dyrektora. 

Większość kierowników nie posiada żadnego 
zawodowego wykształcenia, a nawet między 
nimi są indywidua napędzone z innych urzędów, 
i za kradzież, lub sprzeniewierzenie sądownie 
skazane. 

Materjał dozorczy nie jest lepszy i jeszcze po- 
przednio, gdy byli starzy doświadczeni dozor- 
cy, znający dokładnie teren — były stosunki 
o tyle lepsze, że ludzie ci rzeczywiście rozu- 
mieli się na tej robocie kopalnianej i stare szyby 
znali. 

Dozorców nie brak, będzie ich z górą 600, lecz 
mała tylko ilość odpowiada zadaniu i dlatego 
też na pytanie, czy dozorcy i kierownicy rze- 
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czywiście uzdolnienie praktyczne udowodnili, 
odpowiedzieć nie możemy. 

W ostatnich czasach warunki uznania utrud- 
niono, dozorca musi umieć czytać i pisać i wy- 
kazać się rzeczywiście praktycznem uzdolnieniem. 

Uzyskanie urzędowego uznania, czyli tak zwa- 
nego dekretu było zwykle dla dotyczącego do- 
zorcy z wielkiemi korzyściami połączone, gdyż 
oddawało mu w ręce robotników pod nim pra- 
cujących. 

Robotnicy ci — jeżeli nie byli tubylcami — 
musieli mieszkać u niego lub jego żony, brać 
w jego kramie artykuły żywności, a prócz tego 
jeszcze opłacać się, aby dostali robotę bez 
przerwy. | 

Robotnicy płacą „mohorycz*, „kasjerne* 
1 „pniowe”, kupują u dozorcy tytoń, całą 
żywność i napitek, a po tygodniowej pracy zo- 
staje się im mała kwota zarobku, o którą jeszcze 
często skarżyć muszą. 

Stosunki te polepszają się, lecz niska inteli- 
gencja naszego chłopa ruskiego stoi temu polep- 
szeniu na przeszkodzie, zwłaszcza, że robotnik 
inteligentniejszy i nie dający się wyzyskać, kre- 
dytu nie dostanie i z tego powodu z Borysławia 
ucieka. 

Kto targu robotników w Borysławiu nie wi- 
dział, kto nie przypatrzył się jak dozorca ogląda 
ręce, muszkuły i ramiona dotyczącego, na jedną 
szychtę się zaprzedającego robotnika i potem 
g0 na bok odstawia — mówiąc „pójdziesz do 
jamy' — ten nie poznał naszej Kalifornii z naj- 
ohydniejszej strony. 

O zawodowe wykształcenie robotnika nikt nie 
pyta, nikt się nie troszczy, czy robotnik ten jest 
w stanie wykonać żądaną robotę, czy zna nie- 
bezpieczeństwo, czy się umie obchodzić z na- 
rzędziami, tylko w największych i najporządniej- 
szych przedsiębiorstwach musi się poddać ro- 
botnik oględzinom lekarskim, czy jest zdrów i do 
pracy zdolny. 

Obecnie już jest w wielu przedsiębiorstwach 
potęga dozorców złamana, lecz w mniejszych 
przedsiębiorstwach i spółkach są oni i dzisiaj 
jeszcze właściwymi kierownikami i zarządcami. 

Niektóre kopalnie, a względnie szyby posia- 
dają wielu współwłaścicieli, a dozorca ściąga od 
nich pieniądze na robotę, wypłaca robotników, 
rozdziela zyski i wykonuje w rzeczywistości 
cały zarząd kopalni. Szyb taki ma wprawdzie 
kierownika przez władzę zatwierdzonego, lecz 
w rzeczywistości robotami kieruje sam dozorca. 

Zresztą trudno nawet wymagać, aby kierownik 
taki mógł swe obowiązki sumiennie wykonywać, 
kopalnię zwiedzać, pomiary robić, skoro mu do- 
zorca lub współwłaściciel 3 do 4 złr miesięcznie 
od szybu płacą. 

Zresztą bardzo często obecność kierownika 
iest dozorcy nie na rękę, zwłaszcza wtedy, gdy 
on z sąsiedniej kopalni kradnie wosk, lub przed- 
siębierze zakazane roboty, za które kierownik 
odpowiada. 

Bardzo często przy takich robotach zmienia 
dozorca co szychtę robotników, gdyż się oba- 
wia, aby się nie wydało, że się prowadzi roboty 
nie dozwolone, lub w miejscach zabronionych. 
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Wśród takich stosunków jest naturalną rzeczą, 
że się zawodowy stan górniczy robotników 
w Borysławiu wyrobić nie może, gdyż nie znai- 
duje on tam potrzebnego utrzymania. Szczegól- 
nie w czasach przednowku, lub po żniwach jest 
przypływ robotników w Borysławiu ogromny 
i zarobek spada. W tym czasie nie może robot- 
nik zawodowy wytrzymać konkurencji z prostym 
chłopem, który chce zarobku na podatek, lub 
tytoń. 

Na pochwałę kilku większych przedsiębiorstw 
zaznaczyć potrzeba, że dokładają one wszelkich © 
starań, aby sobie robotników zawodowych za- 
pewnić. Usiłowania te napotykają na ogromne 
trudności, gdyż robotnik na żydowskiej kwa- 
terze jest zwykle od swego gospodarza zawisły, 
a ten nie zawsze pozwala mu iść do roboty. 

Zależy to w pierwszej linji od tego, wiele ro- 
botnik ma długu za wikt i stancję i przemyślny 
gospodarz tak długo obrabia swoją ofiarę, że 
jej tylko na siebie pracować pozwala. „Poco ci 
chodzić codzienie do roboty, kiedy ci wystar- 
cza trzydniowa praca na utrzymanie, wódkę 
i tytoń'? argument ten przemawia do słab- 
szych i leniwszych bardzo dosadnie, a wyni- 
kiem tego jest nieregularne uczęszczanie do 
roboty. 

Zresztą chłop nasz na robocie w Borysławiu 
dobrze się bawi, gdyż zwykle zostawia Żonę 
w domu, a sam jako słomiany wdowiec próbuje 
szczęścia u borysławskiej płci pięknej! 

Wątpimy bardzo, czy na tę masę robotników 
(6.000) jest więcej jak 600 z żonami; przeważna 
część żyje w konkubinacie i to nie Ścisłym, lecz 
nader wolnym, a nawet w wysokim stopniu 
rozwiązłym. 

Rozpusta, wyuzdanie i zupełna demoralizacja 
zagnieździły się tam i rzeczywiście nie może być 
inaczej, skoro właśnie ten kierunek część bo- 
rysławskich obywateli popiera i z podłych na- 
miętności ciągnie zyski. 

W izbach w ziemię zapadłych Śpi na barłogu 
lub ziemi — po kilkanaście osób bez względu 
naj płeć — w atmosferze, jakiejby nawet Zola 
opisać nie potrafił. — Różnice wieku, płci, 
obrządku znikają przy libaciach wódczanych — 
i tylko w czasach zmian szychty wynurzają się 
z tych nor twarze obrzmiałe, żółte, o obłędnym 
wzroku, i ociężałym krokiem idą „pod górę*, aby 
się wynająć do roboty. 

Obrazy te są wstrętne, chociaż z drugiej 
strony nie brak licznych kontrastów. Robotnik 
mazurski bardzo prędko zdoła sobie stworzyć 
jakieś porządniejsze mieszkanie, jak też WYZWÓO- 
lić się ze szponów „gospodarzy* i znaleść pracę 
w porządnem przedsiębiorstwie. Zarobek jego 
jest stosunkowo dosyć dobry i w niektórych ra- 
cjonalnie prowadzonych kopalniach "otrzymują 
robotnicy regularnie do pracy przychodzący, 
wyższą płacę. | 

Inne przedsiębiorstwa ulegają wiecznej zmia- 
nie. Dzisiaj szyb ten eksploatuje trzech, jutro. 
sześciu, lub dziesięciu wspólników na własną 
rękę, lub zawiera znowu układ z przedsiębiorcą, 
jednym lub wieloma, a eksploatację tego samego 
szybu za opłatą udziału w naturze, lub za pewną. 
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z góry oznaczoną cenę wydobytego wosku. — 
Chaos ten bezgraniczny, ta ciągła giełda, nie 
może ustalić stosunków borysławskich. 

Gdy iest wosk, to spółka istnieje, ale gdy go 
niema, gdy potrzeba większych wkładów, wtedy 
w pierwszej chwili tworzy się większa spółka, 
a gdy rezultaty są niepomyślne, wtedy idzie 
szyb na „wolne*. Robotnik pracujący w jednym 
szybie może w przeciągu jednego roku kilka- 
krotnie zmienić swych gospodarzy. 

Na zakończenie musimy nieco wspomnieć 
"0 jeszcze jednej gałęzi przemysłu górniczego 

w Borysławiu, to jest o warzelniach soli, — gdyż 
przemysł ten nie stoi pod żadnym nadzorem. 

Górotwór borysławski tworzy w znacznej 
ilości ił solonośny, a nawet w niektórych miej- 
schach przychodzi czysta sól kamienna w kry- 
ształach z bardzo ładnemi zamknięciami ropy 
i wosku. 

IŁ ten solonośny wygotowują przemyślni 
przedsiębiorcy i sól w ten sposób uzyskaną 
sprzedają na litry. 

Dr. Stefan BARTOSZEWICZ 
Warszawa 
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Sól ta zawiera bardzo często gips, jest w wy- 
sokim stopniu zanieczyszczona odpadkami wosku 
ziemnego i ropy — lecz zwykle jest poszuki- 
waną, gdyż cena jej wynosi zwykle 2 centy 
ZACH: 

Wiele soli tej w Borysławiu produkują nie 
wiemy — lecz tylko to stwierdzić musimy, że 
sól rządowa w Borysławiu niema wielkiego po- 
pytu i większość mieszkańców popiera prze- 
mysł domowy. 

Zdarza się czasem, że c. k. Straż skarbowa 
zrobi „Befund* i kilka metrycznych centnarów 
soli wraz z wózkiem chwyci — lecz przemysł 
ten kwitnie dalej i głównych przedsiębiorców 
wyłapać nie można. 

Na pocieszenie c. k. Skarbu podnieść mu- 
simy, żę ta gałęź przemysłu, również jak i han- 
del kradzionym woskiem, chyli się już ku upad- 
kowi i że zjednoczenie kopalń borysławskich 
odejmie podstawę bytu tym — do niedawna 
jeszcze w pełnym rozwoju, będącym insty- 
tuciom . 

Władysław Długosz 
Ze wspomnień i obserwacyj osobistych 

Prezesa Długosza poznałem przed przeszło 
trzydziestu laty. W roku 1898 przejeżdżałem 
późną jesienią przez Borysław, wracając ze 
Schodnicy, ze ziazdu pracowników umysłowych 
przemysłu naftowego, gdzie występowałem jako 
delegat zachodniej Galicji. W tym czasie 
Schodnica była centrem przemysłu naftowego, 
a Borysław był jeszcze prawie pustkowiem. 
Długosz, podówczas dyrektor Galicyjskiego 
Karpackiego Towarzystwa Naftowego w Bo-. 
rysławiu, prowadził tam od r. 18903 wiercenia 
pierwszych głębszych szybów /). 

Była to niedziela wieczorem. Przyjechałem 
końmi ze Schodnicy na stację kolejową w Bo- 

1) Wiercenia te połączone były z wielkiemi trud- 
nościami, gdyż w głębokości ponad 500 m napoty- 
kano Ściskające pokłady woskowe. Długosz nie zra- 
Żał się tem i prowadził przez czas dłuższy wiercenie 
jednego szybu wbrew nawet decyzji głównego akcjo- 
narjusza Karpackiego Towarzystwa, Mac (iarve'a, 
który zwątpił zupełnie w możliwość osiągnięcia do- 
datnich rezultatów. Długosz wprowadził pierwszy 
tury grubościenne i żerdzie żelazne, zamiast do- 
tychczas używanych drewnianych, i przez te udo- 
skonalenia techniczne, które stanowiły do pewnego 
stopnia przewrót w wiertnictwie, dotarł w latach 
1896—1897 do pokładów w głębokości 800—900 m, 
w których otrzymał kilkowagonową _produkcię 
dzienną, i w ten sposób stał się odkrywcą głębokiej 
ropy w Borysławiu. 

rysławiu i czekając na pociąg w restauracji 
kolejowej, która bodaj czy nie była wówczas 
jedyną przyzwoitszą restauracją w Borysławiu, 
zastałem tam samotnie siedzącego Długosza. 
Jako człowiek bardzo towarzyski, pierwszy 
rozpoczął on ze mną rozmowę, i w tedy już na 
podstawie pierwszych otrzymanych rezultatów 
wyraził zdanie, że Borysław czeka wielka 
przyszłość. Nie widzieliśmy się potem przez 
kilka lat, i nie przypuszczałem wtedy, po tem 
pierwszem spotkaniu, że losy przemysłu nafto- 
wego zbliżą nas nieraz do siebie, i że często 
spotykać się będziemy przy pracy na ogólnemi 
sprawami przemysłu. 

Przepowiednie Długosza co do Borysławia 
ziściły się bardzo prędko: po upływie kilku lat 
cała przestrzeń Borysławia i sąsiednich Tusta- 
nowic pokryła się wieżami wiertniczemi rozma- 
itych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. 
W tym to okresie, aż do pierwszych lat wojny 
Światowej, miałem, jako sekretarz Krajowego 
Towarzystwa Naftowego, sposobność być świad- 
kiem działalności Długosza i obserwować 
z bliska ten niezawodnie najruchliwszy i naj- 
Śświetniejszy okres w życiu Jubilata, kiedy 
z dyrektora Karpackiego Towarzystwa stał się 
wielkim samodzielnym przemysłowcem pol- 
skim, kiedy jako poseł na Seim i do Rady Pań- 
stwa, zaczął brać czynny udział w życiu poli- 
tycznem, i kiedy wreszcie w rządzie wiedeńskim 
został ministrem dla Galicji. Kariera życiowa 
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człowieka, który odkrył Borysław, dotrzymy- 
wała przez cały czas kroku wielkiemu rozpę- 
dowi samego przemysłu, a nawet poszła dalej, 
bo poza przemysłem wkroczyła w dziedzinę 
szerokiej działalności społecznej i politycznej. 

Dla Towarzystwa Karpackiego stał się Bo- 
rysław po odkryciu ropy przez Długosza najpo- 
ważniejszym i najwięcej wartościowym obijek- 
tem, który rósł i rozszerzał się z dnia na dzień. 
W miarę wzrastania produkcii na terenach na- 
leżących do Towarzystwa, wiercono coraz 
większą ilość szybów, zakupywano nowe tere- 
ny w sąsiednich [ustanowicach, budowano ru- 
rociągi i zbiorniki. Stanowisko dyrektora sta- 
wało się coraz bardziej odpowiedzialne, wyma- 
gało coraz więcej pracy, enerzji i zapobiegli- 
wości, ale też i zyskiwało coraz więcej na zna- 
czeniu. Dyrektor Długosz dzięki swej niezwykłej 
energji, szybkiej decyzji i ogromnej pracowi- 
tości, trzymał wszystko w swoim ręku. Jako 
sekretarz Krajowego [owarzystwa Naftowego 
bywałem często w Borysławiu w zarządzie Ga- 
licyjskiego Karpackiego Towarzystwa Naftowego 
i widziałem, jak pod sprężystem kierownictwem 
Długosza powiększała się ilość pracowników, 
rozrastała się administracja, jak o wszystkiem 
decydował dyrektor, jak wnikał w każdą sprawę 
i sam załatwiał interesantów. 

Działalność Dyrektora Długosza rozszerzać 
się zaczęła z czasem także poza obręb Karpac- 
kiego lowarzystwa. Rozwijające się w szyb- 
kiem tempie kopalnictwo naftowe w Borysławiu 
wysunęło mnóstwo spraw lokalnych, jak n. p. 
budowa dróg, budowa mieszkań dla wzrasta- 
jącej W niezwykle szybki sposób ludności pra- 
cowniczej, przeprowadzenie sieci telefonicznej 
i telegraficznej i inne. Sprawy te musiały być 
załatwiane w porozumieniu i wspólnie Z przed- 
stawicielami większych i mniejszych przedsię- 
biorstw, a głos przedstawiciela największei 
firmy, jakim był dyrektor Długosz, był zwykle 
decydujący. Długosz dzięki inicjatywie, która go 
charakteryzowała, i dzięki dużej ofiarności zy- 
skiwał w Borysławiu coraz więcej uznania i po- 
pularności, czego najlepszym dowodem było, iż 
obrany został prezesem czynnym, a następnie 
honorowym tamtejszego „Sokoła*; sam byłem 
Świadkiem wielkiej i serdecznej owacii, jaką 
„Sokół* borysławski urządził swemu założy- 
cielowi, fundatorowi i prezesowi, w dniu zawie- 
szenia jego portretu w sali „Sokoła'. 

Niebawem losy przemysłu naftowego zmusiły 
ługosza do szerszej jeszcze działalności. 

r. 1907 zaczyna produkcja surowca naftowego 
tak gwałtownie wzrastać, że powoduje poważny 

Iyzys w przemyśle naftowym. Cena ropy 
Spada z normalnej ceny 5 do 7 Koron za 100 kg 
poniżej jednej korony, i nawet te przedsiębior- 
stwa, których szyby dawały dużą produkcję, 
zaczynają ponosić straty. Gdy w r. 1908 dowier- 
cono szyb „Oil City*, który wyrzucał począt- 

owo po 100 wagonów dziennie, zaczęła ropa 
przelewać się ze zbiorników kopalnianych po 
całym terenie, tak iż musiano sprzedawać ją za 
bezcen, rafinerje bowiem częściowo nie mogły 
odbierać tak wielkich ilości ropy, a częściowo 
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wyzyskiwały ciężką sytuację producentów 
i grały na dalszą zniżkę. Wtedy to zaczęło Kra- 
jowe Towarzystwo Naftowe popularyzować 
i propagować myśl: stosowania ropy do celów 
opałowych. Niektóre fabryki (elektrownia we 
Lwowie, gorzelnie i młyny) zaczęły w rzeczy- 
wistoŚści opalać kotły ropą, lecz rosnąca gwał- 
townie produkcja wymagała szerszego stosowa- 
nia ropy do tego celu, i na jednem z posiedzeń 
Krajowego Towarzystwa Naftowego uchwalono 
rozpocząć akcję w kierunku nakłonienia rządu 
austrjackiego do zaprowadzenia opału ropnego 
na kolejach galicyjskich. Sprawa ta nie była 
łatwa do przeprowadzenia, gdyż wymagała du- 
żych inwestycyi, iak budowy zbiorników na 
stacjach kolejowych, przeróbki palenisk na loko- 
motywach, a wreszcie budowy osobnej fabryki 
dla odbenzynowania ropy. Bezustannie szły po- 
dania i memorjały do Wiednia i wyjeżdżały 
delegacje do Koła Polskiego, i do ministrów 
kolei, skarbu i robót publicznych. W delegacjach 
tych Długosz, wówczas już poseł na Sejm 
i członek Wydziału Krajowego Towarzystwa 
Naftowego, brał czynny udział, i głos jego, jako 
odkrywcy Borysławia i dyrektora największej 
firmy miał specjalnie duże znaczenie. Gdy 
w końcu udało się nam sprowadzić do Borysła-. 
wia ministra kolei Dra Derszattę, by go naocz- 
nie przekonać o wielkich bogactwach nafto- 
wych Borysławia i o ich marnowaniu, Długosz 
robił honory gospodarza domu, oprowadzał po 
zagłębiu ministra i jego otoczenie i dawał po- 
trzebne wyjaśnienia, a następnie podczas wyda- 
nego na cześć ministra przyjęcia wygłosił mowę, 
jedną może z pierwszych swoich wielkich mów, 
w której umiał połączyć serdeczną gościnność 
z rzeczowemi wywodami konieczności ratowa- 
nia przemysłu. 

Jeśli już na drugi dzień w Drohobyczu naszki- 
cowana została przez wybitnych prawników 
Dra Lówensteina i Dra Goldhammera prowizo- 
ryczna umowa, zaakceptowana przez ministra 
kolei, w której ministerstwo zobowiązywało się 
do odbioru w ciągu pięciu lat 150.000 wagonów 
ropy dla opalania lokomotyw, to przedewszyst- 
kiem była to zasługa Długosza i Wydziału Kra- 
jowego Towarzystwa Naftowego, do którego 
należeli wówczas Gorayski jako prezes, Wolski 
jako wiceprezes, hr. Zamoyski, Dr. Goldhammer 
i inni. 

Po podpisaniu tej umowy, którą potwierdził 
Krajowy Związek Producentów Ropy, utwo- 
rzony 5 lipca 1908 r. na posiedzeniu w sali Ratu- 
szowej miasta Lwowa, zaczęły się długie per- 
traktacje z ministerstwem i dyrekcją kolei we 
lwowie, w następstwie których wybudowano 
w Borysławiu pierwsze zbiorniki ziemne o po- 
jemności 30.000 wagonów. Zbiorniki te okazały 
się jednak niewystarczające dla rosnącej wciąż 
produkcji. Tymczasem w roku następnym rząd 
zwlekał z kredytami na budowę drugiej serii 
zbiorników, mimo iż sytuacja w Borysławiu sta- 
wała się coraz bardziej krytyczną. Wtedy po- 
stanowiono uciec się do innego Środka: skorzy- 
stano mianowicie z tego, że „Vacuum Oil Com- 
pany', posiadając rafinerię w naszym kraju, 
zainteresowało się kupnem większej ilości ropy. 
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Do Antwerpii i Hamburga wybrała się delegacja, 
do której należał Długosz, Wolski i Zamoyski, 
dla przeprowadzenia pertraktacyi o sprzedaż 
ropy i budowę zbiorników, a tymczasem we 
Wiedniu i w Kole Polskiem urabiano opinię, że 
kraj zmuszony jest do wyzbycia się swych bo- 
gactw i oddania ich w ręce zagranicznego, ame- 
rykańskiego kapitału. Zaniepokojone tem Koło 
Polskie zaczęło energiczniej naciskać na rząd 
i wysłało do Hamburga posła Battaglję z pole- 
ceniem skłonienia delegacji, by zaprzestała dal- 
szych pertarktacyj z Amerykanami i wracała 
do Wiednia dla układów 
z rządem austriackim, który 
wtedy dopiero zgodził się 
na budowę dalszych zbior- 
ników ziemnych o poiemno- 
Ści 54.000 wagonów. Cel zo- 
stał osiągnięty: wyjazd na- 
szej delegacii zagranicę przy- 
Śpieszył akcję ratowniczą 
dla przemysłu. 

Od tych ciekawych w hi- 
storji naszego przemysłu wy- 
darzeń, w których Długosz 
brał wybitny udział, wra- 
cam do opisu jego dalszej 
osobistej działalności. Czło- 
wiek o tak szerokiem rozma- 
chu, jak Długosz, nie mógł 
się zadowolić stanowiskiem 
dyrektora Tawarzystwa Kar- 
packiego, mimo, iż stanowi- 
sko to było w Borysławiu 
pierwszem, dawało duże do- 
chody i było prawie zupełnie 
niezależnem, gdyż dyrektor 
Długosz cieszył się ogrom- 
nem zaufaniem, uznaniem 
i przyjaźnią największego 
akcjonarjusza i prezesa rady 
nadzorczej Towarzystwa p. 
W. H. Mac Garvey'a. Dopro- 
wadziwszy do rozkwitu 
przedsiębiorstwo, pozostają- 
ce pod jego kierownictwem 
rozpoczyna Długosz nowy 
okres swej pracy w prze- 
myśle naftowym jako samoistny przedsiębiorca. 
W roku 1908 zakłada z bar. Popperem i Lem- 
bowskim „Galicyiską Spółkę Naftową', potem 
tworzy spółkę „Długosz-Łaszcz', a w roku 1909 
nabywa prawa naftowe na terenach rządo- 
wych i z Towarzystwem Karpackiem zawią- 
zuje spółkę „Dąbrowa dla wierceń na tych 
terenach. W okresie tym odwierca około 30 
głębokich szybów, a produkcja miesięczna na 
terenach spółek zawiązanych przez Długosza 
dochodzi do 1.300 wagonów miesięcznie; ta- 
kiej produkcji poza koncernem „Małopolska* 
niema dzisiaj u nas żadna firma. Długosz 
w ciągu kilku lat staje się wielkim przemy- 

słowcem naftowym. 
"Zdawałoby się, że już same zajęcia, związane 
z kierownictwem ogromnego przedsiębiorstwa, 
mogły tak dokładnie wypełnić czas i życie Dłu- 
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goszowi, że na prace w innych dziedzinach nie 
zostawało miejsca; tymczasem od roku 1908 
Długosz zaczyna brać czynny udział w życiu 
politycznem kraju. By zrozumieć powody, które 
skłoniły Długosza do ubiegania się o mandat 
poselski do Seimu Galicyjskiego, powierzony mu 
w r. 1908 przez powiat gorlicki, trzeba pokrótce 
uprzytomnić sobie tę atmosferę polityczną i te 
prądy, jakie podówczas panowały w Galicji. 
W czasie tym Galicja, kraj dotąd prawie wy* 
łącznie rolniczy, zaczyna przeżywać okres roz- 
woju życia przemysłowego. Dla ochrony i po- 

' parcia przemysłu powstaje 
Polski Bank Przemysłowy 
i takie instytucje, jak Cen- 
tralny Związek Przemysłu 
i Liga Przemysłowa, najwy- 
bitniejsi ludzie porzucają po- 
sady rządowe, by stanąć na 
czele przedsiębiorstw lub 
organizacyj przemysłowych. 
Rozwijający się w niezwykle 
szybkiem tempie przemysł 
naftowy, kopalniany i rafi- 

fineryj w Krośnie, w Dro- 
hobyczu rafinerji _„Dros* 
i Odbenzyniarni Państwowej, 
budowa cukrowni w Prze- 
worsku i Chodorowie, Dpo- 
pieranie na większą skalę 
wytworów przemysłu ludo- 
wego, oto rezultat tej pracy 
i tych prądów, iakie oży- 
wiały ówczesne sSpołeczeń- 
stwo, — a tymczasem przed- 
stawicielstwo w Sejmie Ga- 
licyjskim, składające się pra- 
wie wyłącznie z wielkich 
i mniejszych właścicieli rol- 
nych oraz ster drobnomiesz- 
czańskich, nie było wiernem 
odbiciem stosunków krajo- 
wych. W kraju zrozumiano, 
że reprezentację sejmową 
należy uzupełnić i ożywić 
posłami ze sier przemysło- 
wych. Na posiedzeniach Kra- 

jowego - Towarzystwa Naftowego poruszano 
z naciskiem myśl, że przemysł naftowy, mają- 
cy już wówczas światową słowę, winien mieć 
swoich fachowych obrońców w ciałach usta- 
wodawczych, i zachęcano wybitniejszych prze- 
mysłowców do kandydowania przy najbliższych 
wyborach. To było powodem, że w roku 1908 
trzej kandydaci ze sier naftowych zdobyli man- 
daty, a mianowicie: Długosz, Lewakowski 
i Zamoyski. 

Długosz wybrany został do Seimu jako bez- 
partyjny, później wstąpił do stronnictwa ludo- 
wego. Posiadając majątek ziemski w powiecie 
gorlickim, dążył do pogodzenia interesów wiel- 
kiego i małego posiadacza roli i do zbliżenia tych 
dwóch warstw społecznych. Podnieść tu muszę, 
że poseł Długosz zabrał się odrazu z wielkim 
zapałem do pracy poselskiej, uważając mandat 

neryjny, budowa nowych ra- 

3 



Zeszyt 28 

poselski nie za źródło wpływów i znaczenia, ale 
przedewszystkiem za posterunek, na którym 
miał możność służenia krajowi. Najlepszym tego 
dowodem, że poza sprawami przemysłowemi, 
których był rzecznikiem i znawcą, przeprowa- 
dzając, między innemi, uchwałę sejmową o bu- 
dowie z funduszów krajowych żelaznych zbior- 
ników ropnych o pojemności 5 tysięcy wago- 
nów, — objął w komisji szkolnej referat 
najbardziej zaniedbanej dziedziny budowy szkół 
ludowych, uzyskał znaczne kredyty na ich roz- 
budowę, i przeprowadził zasadę stosowania 
planów normalnych i technicznego nadzoru nad 
budową. W r. 1909 obrany został marszałkiem 
Rady powiatowej w Gorlicach i pełnił ten urząd 
do r. 1923. Jako poseł i marszałek, dbał o pod- 
niesienie ekonomiczne i kulturalne powiatu. 
Z jego inicjatywy powstało: Okręgowe Towa- 
rzystwo Rolnicze, spółka handlowa „Sierp*, 
związkowe mleczarnie, domy ludowe; własnym 
kosztem założył w Gorlicach wzorową bursę dla 
40 uczni gimnazjalnych, i t. d. 

W r. 1911 wybrany został postem do austriac= 
kiej Rady Państwa. W kilka miesięcy potem, 

. gdy parlament zaczął już obradować, dzienniki 
przyniosty wiadomość, że poseł Długosz. został. 
mianowany ministrem dla Galicji; Naturalnie, 
wiadomość ta w. sierach naftowych zrobiła. 
olbrzymie wrażenie. Byliśmy dumni z tego, że. 
przemysłowiec naftowy stał się na terenie wie-. 
deńskim obrońcą interesów całego kraju, gdy 
dotąd stanowisko to zajmowane było zawsze 
albo przez wysokiego urzędnika, albo _ przez 
prezesa Koła Polskiego; mówiono wówczas. 
wiele o znanem szczęściu Długosza, o przy- 
padku, dzięki któremu został on ministrem. 
Przypadkiem tutaj było tylko to, że po ustą-. 
pieniu Zaleskiego, który został / ministrem, 
skarbu, stronnictwo ludowe, według zawartego 
w Kole Polskiem układu, miało przedstawić: 
kandydata na ministra dla Galicji, a Długosz na- 
leżał właśnie do stronnictwa ludowego, — ale 
nie można już nazwać przypadkiem, że pośród 
członków stronnictwa ludowego Długosz był: 
tym, który na stanowisko ministra przede- 
wszystkie się nadawał. 

Gdy Długoszowi zaproponowano objęcie mi- 
nisterstwa dla Galicji, to najpierw odmówił przy- 
jęcia tego stanowiska i zamierzał nawet tego 
dnia wyjechać umyślnie z Wiednia, z dworca 
kolejowego sprowadzono go jednak do prezesa 
Koła Polskiego Bilińskiego i dopiero tutaj uległ 
namowom jego i Stapińskiego. Biliński wspo- 
mna w swych znanych pamiętnikach, że Dłu- 
£0Sz bronił się przez dłuższy czas przed przy- 
jęciem stanowiska ministra, na które tak 
chętnie przystaliby inni. Świadczy to o wielkiej 
1 wyjątkowej sumienności człowieka, który 
zawahał się przed przyjęciem wysokiego i od- 
powiedzialnego stanowiska, nie wiedząc czy 
należycie stanowisku temu podoła i czy nie za 
wielką bierze na swe barki odpowiedzialność. 
W kilka dni po nominacji Długosza na ministra 
miałem sposobność powitać go w Wiedniu, był 
Już w pełnym toku swego nowego zakresu pracy, 
pozostając takim prostym i serdecznym w obej- 
Ściu, jakim był zawsze, a nie można zapominać, 
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że stanowisko ministra w. starej monarchii 
austrjackiej było otoczone większą aureolą, niż 
w czasach dzisiejszych. 

O działalności Długosza, jako ministra, naj- 
lepiej świadczy urywek z pamiętników Biliń-. 
skiego, który pisał je przy końcu wojny świa- 
towej, a więc w czasie, kiedy z Długoszem był 
już politycznie poróżniony. Opinia Bilińskiego 
była więc opinią surowego sędziego, a jednak 
pisze on o Długoszu w ten sposób: „Minister 
Długosz zabrał się zaraz gorliwie do pracy, 
wyszukiwał ważne sprawy, pilnował ich 
troskliwie i zdawał o nich Kołu relację ku tegoż 
zadowoleniu*. Wiemy ponadto, że minister Dłu- 
gosz, będąc zupełnie niezależnym, stał .na straży 
interesów narodowych odważnie i parokrotnie 
zgiaszał swą dymisję w ich obronie. Nie potrze- 
buję dodawać, że przemysł naftowy miał w mi- 
nistrze Długoszu swego najlepszego obrońcę. 
Jako sekretarz Krajowego Towarzystwa Nafto- 
wego, udawałem się wielokrotnie do ministra, 
gdy o szło o sprawy większej wagi, jak zmiana 
taryf kolejowych, czy też nawet o sprawy 
drobniejsze, jak n. p. lepsze uposażenie urzędu 
pocztowego w Borysławiu, i zawsze byłem 
pewny, że minister Długosz lub jego biuro na- 
cisną natychmiast odpowiednią sprężynę, by 
Sprawę należycie załatwić. 

'' Na początku roku 1914 został Długosz, z po- 
wodu poważnego nieporozumienia ze Stapiń- 
skim, ówczesnym prezesem posłów ludowych 
w Kole Polskiem, na własne żądanie zwolniony 
ze stanowiska ministra, ale działalności politycz- 
nej nie zaniechał. Jako poseł do Rady Państwa, 
óbiął w chwili wybuchu wojny światowej prze- 

wodnictwo komisji gospodarczej Koła Polskiego, 
które mimo, iż parlament nie był zwoływany aż 
do róku 1917, zbierało się często, by stać na 
straży interesów narodowych. Długosz praco- 
wał jako poseł nad odbudową zniszczonego 
działaniami wojennemi kraju, odwiedzał trzy- 
maną w barakach ewakuowaną ludność z Ga- 
licji, i starał się ulżyć jej ciężkiemu losowi, a gdy 
przyszedł czas na stawianie żądań politycznych, 
był współtwórcą słynnej rezolucji posia Tetma- 
jera z 28 maja 1917 roku o wolnej, niepodległej 
i zjednoczonej Polsce z dostępem do morza. 

Rezolucja ta spotkała się z pewnemi zastrze. 
żeniami konserwatywnych członków Koła Pol- 
skiego, którzy obawiali się tak otwartego i śmia- 
łego postawienia sprawy, a rząd austriacki był 
wprost przerażony. możliwością uchwalenia ta- 
kiej rezolucji. Ówczesny austrjacki prezydent 
ministrów hr. Clam-Martinitz zaprosił do siebie 
posła Długosza i próbował skłonić go do wyco- 
fania rezolucji, przedstawiając Długoszowi swój 
projekt, w którym Polska miała być samodziel- 
nem, lecz Ściśle z Austrją związanem państwem. 
Jak zawsze, tak i w tej ważnej historycznej 
chwili, był jednak Długosz tylko Polakiem, od- 
rzucił więc propozycję hr. Clama i roztoczył 
przed nim cały szereg zarzutów pod adresem 
rządu austrjackiego, który nie dotrzymał wzglę- 
dem narodu polskiego żadnej obietnicy, którego 
władze wojskowe znęcały się nad ludnością pol. 
ską, wieszając masami niewinnych, niszcząc ich 
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mienie, trzymając latami w barakach w naigor- 
szych warunkach ewakuowaną ludność. Długosz 
miał też odwagę przepowiedzieć wtedy prezy- 
dentowi ministrów rychły upadek gabinetu, co 
się wkrótce stało. 

W grudniu 1917 r. wygłosił Długosz w Komisji 
Wojskowej Delegacji Austrjackiej swą sławną 
mowę, w której wyliczył wszystkie krzywdy, ia- 
kich doznała ludność polska podczas wojny, 
traktowana często przez władze wojskowe R 
ludność nieprzyjacielska. 

Na skutek wygłoszenia tej mowy oddany Z0- 
stał Długosz pod tajny dozór władz austrjackich. 

Franciszek BATUKIEWI cz. 
Tustanowice 
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W r. 1917 został Długosz, po Śmierci Augusta 
Gorayskiego, prezesa Krajowego Towarzystwa 
Naftowego, który piastował tę godność przez 
blisko 40 lat, wybrany prezesem tegoż towa- 
rzystwa. Krajowe Towarzystwo nie mogło zro- 
bić lepszego wyboru. 

Kończąc ten krótki szkic o pracy i zasługach 
naszego Jubilata, podnieść muszę, że nai- 
piękniejszą oprawę dla swego niezwykle ruchli- 
wego, czynnego i zasłużonego życia dał sam 
Długosz przez swoją szczerą otwartą i dobrą 
naturę, która zniewala nietylko go cknić, ale 
i kochać. 

Moja praktyka u pom Długosza 

Było to w roku 1897.. i 
Po odbyciu praktyki pomocnika wiertniczego 

'1po ukończeniu kursu szkoły . wiertniczo-tech- 
nicznej w Borysławiu, : zasiadłem do egzamińu, 
podczas którego zjawił się nagle. jak błyskawica 

_/P. Dyrektor: Długosz. Z pół godziny: przysłuchi- 
wał się zdawce, poczem ogarnął nas wszystkich. 
spojrzeniem i skorzystawszy : Z pauzy, Z jakimś 
dziwnym uszmieszkiem rzekł do has: „Jeśli który 
Z panów. zechce pracy... proszę | się, > mnie 

466 zwrócić”. I odjechał. 
No, zwrócić Się, ZRÓGE| > Żacy” nam był 

Z rozgłosu Pan. Dyrektor Długosz, jako „niesa- 
mowity pieron*. Wymagający w pracy, nieprze- 
bierający w słowach, pełen energji, rozmachu 
i silnej woli, skierowanej zawsze do dopięcia za- 
mierzonego celu. Jakoś z moich kolegów ten i ów 

" .. wolał gdzieindziej starać się i znaleść posadę, 
byle nie w Borysławiu, a „już nie u Długosza. 

"Ale mnie radzili: „Idź, — idź do Długosza! Ty 
jesteś „morus*, będzie miał z ciebie pociechę”. 
A i mnie coś ciągnęło do Niego. 

Poszedłem, pukam do drzwi kancelaryiki, 
skleconej z desek, prymitywnej w owym cza- 
sie. Energiczne „proszę*! 

"Wchodzę, Pan Dyrektor pisze... „Zaraz... 
„Czego? 

„Pan Dyrektor kazał się zgłosić po egzaminie 
odpowiadam. 

„Aha! ze szkoły wiertniczej... już na posadę 
kierownika! A wywiercił Pan już szyb? . 

„Nie, robiłem trochę na placu, potem jako po- 
mocnik w szybie i zastępowałem wiertacza . 

„Nie gadaj pan, nie gadaj pan! Tam w szybie 
na Marszałkiewiczce *) u p. inż. Nowaka, 
gdzieście pompowali, chciałem powiedzieć grusz- 
kowali, półtora roku! Dużo, dużoś pan wyprakty- 
kował! No, niby to coś, ale to panie, to właści- 

1) teren będący własnością Marszałkiewiczowej, na 
którym wierciła w owym czasie (1895 r.) Spółka Naf- 
towa Męciński, Płocki, Sroczyński i Suszycki. 

wie nic, panie Batukiewicz! ja pana muszę sam 
widzieć - w. robocie!" I zwraca się do swojej 
prawej ręki na kopalni Jasia Rączkowskiego: 
„Weź go za pomocnika do Turka! *). A, panie, 

Umiesz pan werbla przykręcić? Bo jak mi pan 
"tam co. zmaluje... 
chmara żydów naciskała -z interesami. 

< nie dokończył, bo już cała 

Przez: jaki miesiąc. pracuję tedy jako drugi po- 
mocnik: „górny”. Pan Dyrektor. wpada często na 
kopalnię w rozmaitych porach, po szybach 
ugaria jak rakieta, "z energją, iżby umarłego po- 

"ruszył... A zawsze „SpSioczył”, zwymyślał, na- 
groził, czasem pochwalił z uznaniem i powagą. 
Na mnie nieraz popatrzył z jakimś figlarnym 
uśmiechem i szturknąwszy „Jasia w bok: 
„Jasiu! — powiada — robi jakoś panicz, tylko 
mu nie folguj! A daj mu tam mieszkanie w ba- 
raku kopalnianym, nich się nie wala po żydow- 
skich norach, psia krew! '. 

W jakiś czas woła mnie Pan Dyrektor: „Pa- 
nie, panie! jak to panu na imię?*. 

„Franciszek — odpowiadam. 
„Otóż panie Franciszku! co tam panu z roboty 

podrzędnego pomocnika, — żebym ja pana wi- 
dział pierwszym, przy kluczu, przy ławie, to 
jużby to coś było, — poproś pan Rączkow- 
skiego, by pana przeznaczył do roboty przy 
ławie”. 

Dobrze. — Aż tu znowu któregoś dnia: „Panie, 
panie Franciszku! Ta robota pańska, toż to każdy 
prosty chłop potrafi. Czemu pan się nie rwie do 
hebli, za wiertacza?... Jasiu! wypróbuj no go 
czy umie puścić maszynę, Świdra zapuszczać, 
wiercić, ciągnąć! . 

W jakiś czas potem zwaliły się ciężkie i pilne 
roboty kowalskie. Pan Długosz znowu do mnie: 
„Panie Franciszku, albo to filozofja wiercić I już 
co? Skończona pańska edukacja? Co? A na ko- 
walstwie zna się pan? Jak „dymać', jak i jaki 

2) majster wiertniczy. 
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ogień robić do czego, jak grzać żelazo? Ręczę 
że pan tego słucha jak tureckiego kazania!”. 

A więc jazda za pomocnika kowalskiego, — 
dymaj, bij młotem, Uf!... gorąco. 

I tak po kolei trzeba było pod Panem Długo- 
szem wszystkiego pokosztować i „wypraktyko- 
wać , i przy kopaniu rowów na rurociągi, i przy 
skręcaniu tychże, i przy ropie i tłoczniach, 
iw kotłowniach, — słowem trzeba było poznać 
cały kopalniany aparat. 
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Naturalnie wszystko w nogi — a ozień się pali. 
By wieża się nie zajęła musiał Pan Długosz sam 
ogień zagasić, a nas porozmieszczał, to po SZY- 
bach, to przy budowie zbiorników drewnianych 
i żelaznych, to po innych robotach. Mnie niby 
jako dozorcę placowego i trochę do pomocy 
magazynierowi Jamrze i w kancelarii p. Blichar- 
skiemu przydzielił. W czasie tym otrzymywałem 
poufalsze nauki i wskazówki, aż wreszcie asy- 
stentem (kierownikiem nocnym) do pomocy 

Aaa Kd 

pak * 

Pierwsza kancelarja wybudowana w 1894 r., — w tyle (po lewej str.) szyb Nr. L., 
pierwszy wiercony szyb w Borysławiu. 

Potem przeszło się do budowy rygów, które 
miano puścić w ruch na nowych kopalniach. 
A do tego młynka zaczęli napływać praktykanci 
w dość poważnej liczbie: Mac Intosh, Wlaszek, 
Freindel de Freindelsberg, Gross, Rykowski, 
Witkowski, Mickiewicz. Wesoła była robota! 
Wiercimy dziury, rzniemy belki, deski, rygle, 
składamy, budujemy i... dykteryjki, anegdoty... 
i Długosza — satrapę obrabiamy jęzorami. 

Aż raz, już wieża stoi i żóraw — deszczyk za- 
czyna padać, zimno, — my praktykanci jazda pod 
„bon* *), a z nami reszta robotników z majstrem 
budowniczym i wiertniczym. Ogienek zrobiliśmy 
akurat w miejscu, gdzie miał być otwór wiertni- 
czy. Mac lIntosh wytrzasnął gdzieś „barabol- 
ki**).. pieczemy, rozprawiamy... i jakoś z Dłu- 
gosza zeszło się na Dobosza *).., a tu akurat 
wpada Długosz! „Dam ja wam Dobosza!'... 
p. Rączkowskiemu zostałem. Rączkowski był 

$) bon — mostek w wieży wiertniczej. 
4) ziemniaki. 
s) legendarny zbójnik i bohater Karpat wschodnich. 

naprawdę tęgi wiertnik, i sprytny a zacny czło- 
wiek, — polubił mnie, nauczył jak mam zdawać 
raporty Panu Długoszowi,... jak „cosik pokrę- 
cić”, by się na Jego reprymendy i gniew nie na- 
razić. Ale często nas obu Pan Długosz na bladze 
przyłapał, i obu zwymyślał, ale robota naprawdę 
przy tem zyskiwała i na energji i na życiu, bo 
w niej biło tętno serca i duszy Długosza! 

W pracy byliśmy z kolegami rozdzieleni, ale 
mieszkanie mieliśmy wspólne nad tokarnią... 
Było to późną jesienią, dżdżysto, chlapa śnieżna, — 
więc na noc napaliliśmy szczerze w żelaznym 
piecyku, (teraz mogę się już do tego przyznać) 
okrawkami z desek, brusów i rygli. Pięknie się 
to paliło i trzaskało, aż piecyk z czerwonego 
stał się biały... i zajęła się Ściana i sufit —_i spa- 
lita się nasza „willa*. Zbudzono Pana Długosza — 
pożar!... Aj! co to było... I nasza ucieczka niemal 
w adamowych strojach! 

W jakiś czas po przeprowadzce na nowe 
mieszkanie rozkaz: „Budujcie sami wieżę, a ma 
być gotowa w ciągu dnia do 6-tej wieczór*. 
Budujemy, pora wściekła: mży deszczyk, krupki, 
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chwilami Śnieżyca... A tu wkopuj belkowanie, 
zbijaj świece, poprzeczki, krzyżyny, wspinaj się 
po ryglach w górę, bij gwoździe, a trzymaj się 
wiatru, byś karku nie złamał. Budujemy, ale to 
tak, aby bodaj „zczepić do kupy*, postawić 
a nie zblamować się i dotrzymać terminu. lim, 
my praktykanci!! Tam, gdzie trzeba było bić 
pięć gwoździ — wbijano dwa, tam gdzie dwa — 
bito jeden. Ale pod wieczór o godzinie 6-tej już 
koronę pobijamy — gotowi! — Pan Długosz 
z Rączkowskim nadchodzi,... popatrzył... szturk- 
nął w bok Jasia: „Widzisz? psia krew! wysta- 
wili...! Trzeba im dać premię!'. — Zadowoleni 
poszliśmy spać. Nocka ciemna, — śnieg wali, 
wiatr duje, nad ranem ucichł, — mrozik. Śnieg 
głębokiemi zaspami pokrył ziemię. Pan Dyrektor 
raniutko idzie z Rączkowskim na kopalnię, i to 
akurat prosto do zbudowanej przez nas wieży... 
Idą... już są na miejscu... Pan Długosz przeciera 
oczy i blednie — Rączkowski czerwienieje jak 
burak. 

„Co to? psia krew! zbłądziliśmy czy jaka cho- 
lera!? Gdzie ta wieża??*. 

Rączkowski odpowiada: „Ta — ta tu gdzie- 
SG. 

„Gdziesik! gdziesik! szukaj psia krew!*. 
Rączkowski odskoczył, przegarduje Śnieg no- 

gami i natrafia na belkowanie tei wieży. Wyba- 
łusza oczy i ieszcze więcej czerwienieje... Dłu- 
gosz jeszcze bledszy. — Patrzą chwilę na sie- 
bie — aż Pan Dyrektor: „Cóż tak patrzysz... 
cholero'...! Rączkowski ucieka „na swoich no- 
gach', Pan Długosz sadzi za nim wściekły. 
Rączkowski ginie poza wieżami i wpada do nas, 
a właściwie na nas, już zgrupowanych do dalszej 
zbożnej pracy: „Panowie! wiezy nimo!'. 

Zawrócił Pan Długosz na miejsce „wystygłe' 
już po tej wieży, zobaczył niedaleko jakiejś ru- 
dery żydowskiej parę kawałków rygli i brusów 
z tej wieży. Wpadł na żydówkę o ten materiał... 
(Dobrze trafił, bo na babę, i to żydówkę...). 

„Jaśnie Wielmożny Panie! buło na dworcu tak 
dmuchnowato... co aż fajt! i zdmuchnuł ta wie- 
Ża —- to ona si rozłożyła i rozsypiała, nu to 
ludzi te drzazgi rozibrali — brali oni — ta i ja 
trochu pod moje opieke... coby do reszta nic nie 
brakowało — i coby nie zginiało... Jaśnie Wiel- 
możny Pan da mi pary koron i zabira sobi te 
drancie, coby mi nie zawadziło po pid moji cha- 
łupe... Co jest?!.. Co si Pan tak gniwa... 
Giewałt!...'. 

A my z Rączkowskim z poważnej odległości, 
z poza Ściany kotłowni patrzymy i sumujemy: 
no! mało bo mało biliśmy gwoździ, ale żeby aż 
tak się rozwaliła...? 

Aż Rączkowski oprzytomniał: „Tu was pa- 
nowie mom! Nie daliście spanierów!... Zejdźcie 
Długoszowi z óc)!*. 

6) oczu. 
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Tak my „wiśta', Rączkowski gdzieś „hajta* — 
i zniknęliśmy. 

Wałęsamy się i kryjemy cały dzień: to u Ja- 
remy rzeźnika, to w iadłodajni, to w winiarni 
Traubera, aż pod wieczór zjawia się u Traubera 
Rączkowski. Robi naturalnie „fundę* ku naszej 
uciesze. 

„No i co tam? a jak tam?* pytamy. 
„Fli! no cózby było?... at było — wyfurcoł sie, 

wyfurcoł — i pada, cobyście panowie jutro rano 
do roboty, — macie wieze postawić i juz!'*. 

Postawiliśmy — i już się nie rozwaliła. 
Po doświadczeniach praktycznych jedni z ko- 

legów dali za wygraną i gdzieś „frunęli', inni 
znaleźli pracę w firmach, powstających jak grzy- 
by po deszczu, w ślad za odkryciami Pana Dłu- 
gosza; a piszący te słowa został naprawdę 
kierownikiem u Pana Dyrektora Długosza! Ba! 
ale nieraz jeszcze była wyćwika, ale poży- 
teczna, uczciwa i mogąca służyć za wzór 
w ciężkim zawodzie wiertnika naftowego. 

Pan Długosz kochał się w rozmachu naprawdę 
olbrzymim, był wiertnikiem i przemysłowcem 
na miarę dziś już nie spotykaną. Szczególną 
uwagę zwrócił na lIustanowice, na ten teren 
dziewiczy, gdzie rozpocząwszy wiercić, zamia- 
nował mnie samodzielnym kierownikiem. Zda- 
łem egzamin i na tem stanowisku, bo pod czci- 
godnym Jego nadzorem dowierciłem w r. 1901 
ropę. A odwierciłem wtedy w przeciągu jednego 
roku 1.248 metrów(!) w 6” rurach, stosując sy- 
stem kanadyjski, o sztywnym przewodzie, przy 
ówczesnym słabiutkim sprzężaju rygowym 
i przy kociołku na 8.5 atm. ciśnienia, odkrywając 
teren obfity w ropę i gazy! — A jako Świa- 
dectwo egzaminu tego otrzymałem serdeczny, 
kochany uścisk dłoni i w upominku złoty zegarek 
z wyrytym napisem: „Na pamiątkę wspólnej 
pracy i odwierconych najgłębszych szybów 
Franciszkowi Batukiewiczowi — Władysław 
Długosz. Zegarek ten ukradli mi Ukraińcy po 
wkroczeniu do Borysławia i uwięzieniu mnie. 

I na polu społecznem pracował Pan Długosz 
z takim samym rozmachem. Nas Polaków zorga- 
nizował w Borysławiu w Towarzystwie gimnas- 
tycznem „Sokół*. Byśmy się nie tułali po żydow- 
skich norach, ufundował i zbudował własnym 
kosztem gmach „Sokoła, gdzieśmy się czuli 
swobodnymi Polakami, gdzie krzepiliśmy się na 
duchu i pracowali dla wolnej Polski! 

I przyszedł czas: wojna! Pan Długosz zrywa 
odznaczenia i ordery austriackie i staje w pierw- 
szym szeregu pracowników walczących o przy- 
szłość narodu! 

Wspomnienia owych najmilszych czasów mło- 
dości poświęca Ci Panie Dyrektorze z najiwyż- 
szą czcią i serdeczną wdzięcznością były 
praktykant. 

am 
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Moje wspomnienia 

Pana Senatora Długosza znam od roku 1898, 
wstąpiłem wówczas bowiem do Galicyjskiego 
Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyi- 
nego, dawniej Bergheim © Mac Garvey, 
w Gliniku Mariampolskim, jako urzędnik admi- 
nistracyjny w dziale kopalnianym, wobec czego 
stykałem się z nim osobiście, jako z ówczesnym 
dyrektorem kopalń tego towarzystwa w Bo- 
rysławiu. Miałem sposobność obserwowania 
z daleka i z bliska działalności Jego od roku 
1898 do r. 1905, — gdy senator Długosz pożegnał 
się z Karpackiem lowarzystwem, poświęciwszy 
się wyłącznie prowadzeniu własnych rozległych 
interesów naftowych w Zagłębiu borysławskiem, 
a także i później, gdyż senatora Długosza łą- 
czyły i nadal, do chwili wybuchu wojny Świa- 
towej, rozległe stosunki handlowe z Karpackiem 
Towarzystwem i osobiste z Ś. p. W. H. Mac 
Garvey'em; był On bowiem w 25%-tach spól- 
nikiem Karpackiego Towarzystwa w kopalni 
„Dąbrowa' w Tustanowicach, która wproduko- 
wała od roku 1914 około 30.000 wagonów ropy 
borysławskiej, następnie spólnikiem przedsię- 
biorstwa tłoczniowego „Dąbrowa* w Tustano- 
wicach, obsługującego kopalnie własne i udzia- 
łowe p. Senatora Długosza, które na krótko 
przed rozpoczęciem się katastrofalnego zawod- 
nienia Tustanowic odstąpił pewnemu angiel- 
skiemu konsorcjum. 

Dwie owę wybitne postacie utkwiły na zawsze 
w mei pamięci i gdy po tylu latach, po tylu 
przejściach i zmianach w przemyśle naftowym, 
po tylu doświadczeniach, cofnę się pamięcią - 
wstecz i uprzytomnię sobie, iż w roku 1898 Za- 
głębie borysławskie w znaczeniu późniejszem 
jeszcze nie istniało, a produkcja miesięczna 
Karpackiego Towarzystwa wynosiła około 40 
wagonów ropy, — to Śmiało stwierdzić mogę, iż 
powstanie swoje i późniejszy niesłychany roz- 
wój zawdzięcza Zagłębie to przedewszystkiem 
dwom pionierom tego przemysłu, a to p. Se- 
natorowi Długoszowi i Ś. p. H. W. Mac Gar- 
veyowi. Nie można tych dwóch osób — jeśli 
mowa o odkryciu Borysławia i późniejszym 
rozwoju jego — odrębnie traktować, lub też 
przypisywać każdemu z nich inną rolę w zda- 
rzeniach, które przyniosły za sobą stworzenie 
Wielkiego Borysławia, a później Wielkich Tu- 
stanowic, — osoby te są nieodłączne, gdyż 
wspólnym ich wysiłkom, a szczególnie inicja- 
tywie p. Senatora Długosza, zawdzięcza Zagłę- 
bie borysławskie swoje powstanie. 

Ś. p. W. H. Mac Garvey był dla mnie przed- 
stawicielem potężnej rasy anglo-saskiej, a ludzi 
tego pokroju, o tak niezłomnej woli i pracowi- 
tości — poza Ś. p. Stanisławem Szczepanow- 
skim — nie było wielu w naszem społeczeństwie. 

P. Senator Długosz, który w swei działalności 
stykał się blisko z przysłowiową „Nędzą Galicji”, 
górował wybitną indywidualnością, niezłomną 
wolą, niespożytym hartem ducha, tężyzną inte- 
lektualną i niesłychaną pracowitością nad 
wszystkimi polskimi przemysłowcami, którzy 
wówczas w przemyśle naftowym pracowali. 

Cała działalność ",P. Senatora Długosza 
w przemyśle naitowym od samego początku, 
i jego obecna pozycja i mir, iakiego zażywa 
w naszym przemyśle, świadczą niezbicie o tych 
Jego zaletach, tak rzadkich w naszem spote- 
czeństwie. Zalety te podnosił zawsze jako przy- 
kład Ś. p. H. W. Mac Garvey — i pamiętam 
dobrze, z jakiem zaufaniem, z jaką przyjaźnią 
i z jakim szacunkiem odnosił się on do Niego, 
jak Jego rad słuchał i jak skoordynowane były 
wysiiki tych dwóch wybitnych pionierów od 
chwili powstania przemysłu naftowego w Za- 
głębiu borysławsko-tustanowickiem, aż do chwili 
jego późniejszego rozwoju. 

W roku 1905 — jeśli się nie mylę — rozszedł 
się P. Senator Długosz z Karpackiem Towa- 
rzystwem, jednakże bliskie stosunki łączyły Go 
nadal z tem Towarzystwem, jak również przy- 
jaźń osobista z Ś. p. W. H. Mac Garvy'em, aż 
do tegoż Śmierci w listopadzie 1914 roku. Pa- 
miętam też mowę pogrzebową P. Senatora Dłu- 
gosza nad grobem Ś. p. W. FH. Mac Garvey'a na 
cmentarzu centralnym we Wiedniu, w czasie, 
gdy na Podkarpaciu szalały walki. 

Przeszło już do historji przemysłu naftowego, 
iż odkrywcą Wielkiego Borysławia, jako ob- 
szaru naftowego, jest P. Senator Długosz, który 
przy pomocy swego kierownika, żyjącego 
obecnie w Trzcinicy ad Jasło, p. Jana Rączkow- 
skiego, na własną odpowiedzialność prowadził 
dalsze wiercenie głębokiego szybu na terenie 
Kornhaberów w Borysławiu, aż uzyskał pro- 
dukcję wybuchową, jakkolwiek Ś. p. W. H. Mac 
Garvey postanowił już wówczas wstrzymać to 
wiercenie. 

Nie będę się szczegółowo rozpisywał o pra- 
cach, wykonanych w Borysławiu przez P. Se. 
natora Długosza na kopalniach własnych i Kar- 
packiego lowarzystwa, o jego inicjatywie, któ- 
rą dawał zawsze, gdy chodziło o rozwój intere- 
sów przedsiębiorstwa założonego przez jego 
przyjaciela ś. p. W. H. Mac Garvey'a, gdyż na. 
leży to właściwie do historji Karpackiego To- 
warzystwa, względnie do historii przemysłu 
naftowego w Polsce. 

Wszyscy urzędnicy Polacy, a było ich wówz= 
czas niewielu, zgrupowani około osoby ś. p. W. 
FH. Mac Garvey'a, patrzyli z dumą na działalność 
P. Senatora Długosza i odnosili się do niego 
z wyjątkowym sentymentem i przywiązaniem. 
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Na stanowisku dyrektora kopalń w Borysławiu 
dbał P. Senator Długosz o byt materjalny pod- 
władnych Mu urzędników. Nie zapomnę nigdy, 
jakie stanowisko zajął wobec centralnego biura, 
gdy chodziło o leczenie urzędnika borysław- 
skiego Ś. p. Edwarda Niziury, którego P. Sena- 
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na posiedzeniu delegacji w Budapeszcie, o mar- 
tyrologji mieszkańców b. Galicji, których roz- 
bestwiona sołdateska z Fryderykiem Wieszate- 
lem na czele, wieszała na byle donos o zdradzie 
i szpiegostwie. P. Senator Długosz miał wów- 
czas odwagę napiętnować barbarzyństwo XX. 

Pożegnanie urzędników Karpackiego Tow. Natt. z W. Długoszem w 1905 r. 

tor na koszt firmy wysłał na dłuższe leczenie do 
Zakopanego. Nie zapomnę też wrażenia i ra- 
dości, jaką wśród t. zw. „Karpaciarzy' wywołało 
przed wojną zamianowanie przemysłowca nafto- 
wego, P. Senatora Długosza, ministrem dla 

Galicji. | Któż z nas nie pamięta mowy P. Senatora 
"Długosza, jako posła do Rady państwowej, wy- 

głoszonej w czasie szalejącej wojny Światowej, 

wieku i stanąć w obronie prześladowanej 
ludności. 

Niechaj ta skromna wiązanka wspomnień 
z odległej przeszłości będzie dla P. Senatora 
Długosza dowodem, iż także pośród Jego daw- 
nych współpracowników działalność Jego i za- 
sługi nie poszły w niepamięć, a tę wiązankę 
wspomnień poświęcam Mu w dowód szczerego 
przywiązania i wielkiego szacunku. 

ma 
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Z minionych czasów 

Znany polski przemysłowiec naftowy po- 
chodzenia angielskiego, p. Geo v. Kaut- 
mann, przesyła nam jako dawny towarzysz 
pracy Jubilata, wspomnienia w formie listu, 
który poniżej w tłumaczeniu umieszczamy. 

Redakcja. 

Kochany Przyjacielu! 

Którejś niedzieli popołudniu 1893 roku spo- 
strzegłem z okna mego mieszkania w Gliniku 
Mariampolskim obcego mi pana, który na chłop- 
skiej furce przejedżał z wielkim pośpiechem 
w kierunku domu Williama Henryka Mac Gar- 
vey'a. I powiedziałem sobie w duchu: „oto czło- 
wiek, który wie czego chce*, a kiedy Mac Gar- 
vey opowiadał mi wieczór o tej wizycie, usły- 
szałem po raz pierwszy Pańskie nazwisko. 

W tym to właśnie czasie zawarły „Karpaty** 
pierwszy. kontrakt naftowy na terenie Borysła- 
wia. Kto miał wiercić na tym terenie, nie było 
jeszcze postanowione. Jak się dowiedziałem, 
bytność Pańska u Mac Garvey'a: pozostawała 
w łączności z Borysławiem, gdyż celem Pań- 
skiej wizyty było zaofiarowanie Mac Garvey'owi 
współpracy przy nowych wierceniach.- W razie 
niedojścia tej umowy do skutku, miał Pan za-- 
miar wyjechać do Ameryki. Jak było do przewi- 
dzenia, przyjął Mac Garvey Pańską propozycję, 
i w ten sposób uzyskał Pan stanowisko, które 
właśnie wtedy otworzyło się w Borysławiu. 

Przez zaangażowanie Pana zerwał Mac Gar- 
vey raz na zawsze z panującem wówczas prze- 
konaniem, że do wierceń kanadyjskich nadają 
się jedynie Kanadyjczycy. Była to zaiste bardzo 
szczęśliwa decyzja. 

Lecz także z wielu innych względów Pańska 
ówczesna wizyta u Mac Garvey'a miała tak do- 
niosłe znaczenie, że uważam sobie za szczególny 
zaszczyt i prawdziwą przyjemność, iż jako jeden 
z Pańskich najstarszych przyjaciół, mogę teraz 
właśnie wyjaśnić i przedstawić, jak daleko idące 
następstwa wywołało Pańskie ówczesne zanga- 
żowanie w Glinniku Mariampolskim. Wystarczy 
sobie tylko wyobrazić, że nie udało się Panu 
wtedy uzyskać stanowiska w Borysławiu, i że 
wyjechał Pan do Ameryki, aby zważyć jak 
ogromną byłoby to stratą dla kraju, a szczegól- 
nie dla przemysłu naftowego, wobec tego wszyst- 
kiego, czego Pan później dokonał i wobec wpły- 
wu, jaki Pan wywarł na rozwój przemysłu naf- 
towego, a tem samem i kraju. 

A w stosunkach osobistych, skoro się zważy 
ilu przyjaciół potrafił Pan pozyskać i czem Pan 
był dla nich, jakąż stratą byłoby dla nas wszyst- 
kich, gdyby Pan nie był pozostał w naszem śro- 
dowisku, jakąż pustkę w naszem. życiu byłby 
Pański wyjazd wytworzył! 

Skoro tylko objął Pan kopalnię w Borysławiu 
odczułem i ja na sobie Pański wpływ. Początek 
mego podziwu dla Pana datuje się od chwili, gdy 
zapoznałem się szczegółowo z Pańskiemi rapor- 
tami o stanie kopalń i wierceń, które tak ko- 
rzystnie odbijały od sprawozdań Kanadyjczy- 
ków, znajdujących się w mojej ewidencii. W na- 
stępstwie wypracowania przezemnie projektu 
schematu profilu szybowego, który Pan tak wspa- 
niale narysował, zbliżyliśmy się do siebie, a na- 
stępnie zaprzyjaźnili, gdy w r. 1895 rozpoczęli- 
Śmy nasze prace w Sołotwinie, w której przez 
trzy lata pracowaliśmy ramię przy ramieniu, 
a potem z przerwami jeszcze dalszych pięć lat. 

Kiedy pod koniec r. 1895 Mac Garvey powie- 
rzył mi zadanie zbadania i zakontraktowania te- 
renów naftowych w okolicy kopalni wosku 

„w Dźwiniaczu-Staruni, i „gdzieby nie było* na 
wschodniem Podkarpaciu, pierwszą moją myślą 
było udać się do Pana, aby zapewnić sobie Jego 
współpracę. Projekt mój przyjął Pan z gotowo 

Ścią, gdyż wiercenie, które Pan wówczas prze- 
prowadzał w' Borysławiu, nie - było obiektem, 
który wyczerpaćby mógł dostatecznie Pańską 
energję i namiętność pracy. YAB 
„ lak więc z końcem listopada 1895 r. udaliśmy 
się na poszukiwania terenów naftowych, które 
gdzieś. na wschodzie zawsze były jeszcze do od- 
krycia. Takiej spółki, jaką potem stworzyliśmy 
w Sołotwinie, w tak naturalny sposób i tak 
skromnemi Środkami, nikt przed nami jeszcze nie 
próbował, za wyjątkiem Szczepanowskiego i Mac 
Garve'y, którzy byli pierwszymi pionierami 
w tym okresie. A prawdopodobnie takiej spółki 
już nigdy nie będzie, skoro geologowie raz na 
zawsze, jak się zdaje, opanowali tę domenę! 

W momencie, w którym rozpoczęliśmy naszą 
działalność pionierską pokazało się, że uzupeł- 
niamy się doskonale nawzajem. Przyjmując So- 
łotwinę jako punkt wyjścia, udało nam się pod- 
czas naszej współpracy oprócz Dźwiniacza-Stą. 
runi i Bitkowa, gdzie już przedtem Szczepanow- 
ski odwiercił kilka otworów Świdrowych, stwier. 
dzić zależność, względnie brak tej zależności, 
u czterech linij ropnych oraz siedmiu miejsc, 
w którem ropa występowała. Na podstawie na- 
szej ekspertyzy założono potem w tym rejonie 
pięć kopalń, które wszystkie nawierciły ropę. 
Kopalń tych musiano jednak za wyjątkiem Bit- 
kowa, zaniechać, z powodu braku kapitału po- 
trzebnego do ich rozwoju. 

Poza niezapomnianemi wycieczkami odkryw= 
czemi, które podejmowaliśmy w okolicy Sołot- 
winy, Niebyłowa, Rosulnej, Prysłupa, Majdanu, 
i Słobody Rungurskiej, urządzaliśmy wycieczki 
w wiele innych okolic. W Sołotwinie założyliśmy 
w naszem dwupokojowem mieszkanku istną fa- 
brykę kontraktów, gdzie nietylko urzędowała 
połowa kancelarji notarialnej ji pół „tabuli*, ale 
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nawet cała komisja sądowa, tak, że w przeciągu 
dwóch lat doszło do skutku 1.500 kontraktów 
naftowych. Potem mieliśmy już własną tabulę, 
własne mapy i wszystko, co tylko możliwie unie- 
zależnić nas mogło od sądu. 

Trudno przy dzisiejszych pojęciach przedsta- 
wić sobie, jak można było wszystkich tych ro- 
bót dokonać w tak krótkim czasie, nawet przy 
naszej niezmordowanej pracy, która trwała po 
18 godzin na dobę, prawie bez przerwy przez 
osiem miesięcy! Ale dziś ma się do pokonania 
trudności, połączone z dużą ilością formalności 
u Władz, których to formalności wówczas nie 
było. 

A poza tem nie było wtedy ani maszyn do 
pisania, ani aut, ani Bogu dzięki nie było kina 
i radja, które mogłyby nas odrywać od zaięć, 
była zato chęć do pracy i takie umiłowanie za- 
wodu, że już to samo zdawało się zapewniać po- 
wodzenie. 

A jednak czasem traciliśmy cierpliwość, i każdy 
klął na swój sposób, by sobie ulżyć, jak n. p. za- 
raz pierwszego dnia, po przybyciu do Sołotwiny, 
kiedy to wysiedliśmy przed zajazdem, a raczej 
przed karczmą „Schafferową”*, w której nie było 
już wolnych pokoji. Musieliśmy wtedy czekać do 
północy aż się kasyno opróżni, a członkowie ka- 
Syna znużą się dostatecznie gadaniną i pijatyką. 
Dopiero iak się wszyscy rozeszli, obróciliśmy 
stół i położyliśmy się na nim spać na naszych 
futrach. 

A przypomina Pan sobie, jakie środki bezpie- 
czeństwa musieliśmy zastosować aby nas nie 
okradziono, bo klucza nie można było odszukać, 
a mieliśmy przy sobie przecie 2.000 guldenów, 
które dla nas stanowiły wówczas majątek? Jak 
zatarasowaliśmy drzwi ladą bufetową z flasz- 
kami i zakąskami, którą zdołaliśmy przesunąć, 
wytężając wszystkie nasze siły? 

Zapewne przypomina Pan sobie także, jak póź- 
niej, wyszukawszy już sobie mieszkanie, odda- 
liśmy do przechowania 1.200 guldenów w zam- 
kniętej torebce gospodarzowi, który chętnie pił 
i grał w karty, i jak po naszym powrocie z Bit- 
kowa nie zastaliśmy ani gospodarza, ani to- 
rebki? A skoro wreszcie jego żona zdołała od- 
szukać tę torebkę w szafie między brudną bie- 
lizną, wtedy dopiero zachodziliśmy w głowę, 
co począć, aby się ten człowiek na nas za po- 
sądzenie nie obraził! Po długich naradach wy- 
jęliśmy więc pieniądze i schowali je u siebie, 
a na ich miejsce zamknęliśmy w torebce skrawki 
papieru i wrzuciliśmy ją z powrotem do szafy. 
Ale na tem nie skończyły się jeszcze okropności 
tego epizodu, bo na drugi dzień rano znalazł się 
przecież nasz poczciwy gospodarz, który wszedł 
do nas niosąc torebkę w ręku i przywitał nas 
słowami: „A panowie myśleli, że ia uciekłem 
z pieniądzmi! —— Proszę otwórzcie Panowie to- 
rebkę i przeliczcie pieniądze w mej obecności. 
I podczas gdy Pan zajął się prawieniem uprzej- 
mości gospodarzowi, ja nieznacznie wsunąłem 
pieniądze z powrotem do torebki, by móc ią 
znowu otworzyć przed oczyma naszego gospo- 
darza! 
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A pamięta Pan jak wyglądał taki dzień fabry- 
kowania kontraktów? Fury musiały być już 
o 6-tej rano pod ręką, notarjusza i jego koncy*= 
pientów trzeba było wyciągać z łóżek, mieć 
w pogotowiu tabulę i mapy, postarać się by 
było co zjeść i wypić, a w końcu wreszcie wy- 
ruszyć, czy to do Bitkowa, Babczy, lub Kryczki, 
czy też do Mołotkowa, i tam zgromadzić chło- 
pów, którzy naiczęściej zbierali się już w gro- 
imadę, jak tylko zdaleka zobaczyli naszą kara- 
wanę. Potem trzeba było dusić się z 30—40 
kmiotkami naraz w jednej izbie, gdzie starczyło 
ledwie miejsca na jedną rodzinę, i w powietrzu, 
w którem można było siekierę zawiesić! A wie- 
czór o siódmej znów powrót do Sołotwiny i na- 
tychmiast po kolacji rejestrowanie kontraktów 
i oznaczanie na mapach, co było specjalnie Pań- 
skiem ulubionem zajęciem. 

W okresie tej ciężkiej pracy znalazła się jed- 
nak nieraz chwila na rozrywkę. Nie wiem czy 
Pan sobie przypomina, gdy byliśmy raz na za- 
bawie w gminie sołotwińskiej, jak Pan podczas 
tańca pośliznąt się i upadł wraz z damą, a przy- 
darzyło się to akuratnie podczas tańca z Miss 
Sołotwiną? Stało się to wszystko jednak w jakiś 
tak zręczny i dziwnie „gimnastyczny' sposób, 
że wyglądało raczej na jakąś akrobatyczną fi- 
gurę taneczną! 

A jak byliśmy razem we Wiedniu, pamięta 
Pan nasz pierwszy gramofon, który tam kupi- 
liśmy (w r. 1896)? Jak ostatnio słyszałem, po- 
siada Pan i teraz gramofon, ale chyba trochę 
nowszej konstrukcji? 

Week -end spędzaliśmy każdy u siebie, Pan 
w Borysławiu, ja w Gliniku, i zdarzało się nie- 
raz, że spóźnialiśmy się na pociąg. A koni włas- 
nych nie mieliśmy, ani auta, — trzeba było chłop- 
skiemi konikami jechać do Stanisławowa! Tego 
rodzaju jazda była prawie zawsze połączona 
z jakiemiś przygodami. Między innemi przypo- 
minam sobie jedną iazdę do Stanisławowa na 
„kulawym wozie, przy którym co chwila od- 
padało jedno koło, tak, iż częściowo musieliśmy 
jechać na trzech kołach, a Pan dla „zbalanso- 
wania' siedział po tej stronie, gdzie było dwa. 
W końcu, zamiast o godzinie ósmej, dowlekliśmy 
się Oo pierwszej w nocy do Stanisławowa, i by- 
liśmy niezmiernie uszczęśliwieni, widząc Światła 
kawiarni „Imperial', w której po naszej 10-cio 
godzinnej podróży mogliśmy dorwać się jesz- 
cze gorącej herbaty. Nie wiem, który z nas 
wtedy klął lepiej, Pan, czy ja; pomimo to w ta- 
kich okazjach Pański niezrównany humor oka- 
zywał się zwykle w całej pełni. 

A jednak raz stracił Pan cierpliwość tak do- 
kładnie, że nawet przysłowiowy humor opuścił 
Pana, a było to podczas wylewu, który naszą 
Sołotwinę zamienił w półwysep. Przyiechał Pan 
wtedy fiakrem z Nadwórnej na krótkie odwie- 
dziny i nie mógł się Pan wydostać już z So- 
łotwiny. Przy niezmiernie wysokim stanie wo- 
dy, pomimo błagania i odradzania z mei strony, 
do czego przyłączyli się również i chłopi z Mar- 
kowej, zaryzykował Pan jednak drogę powrot- 
ną. Fiakier byłby wolał także zawrócić, ale sie- 
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dział już na koźle, a Pan stał za nim na sie- 
dzeniu, wobec czego miał do wyboru albo ober- 
wać „Długoszowe lanie'*, albo narazić się na uto- 
nięcie, — no i wybrał raczej to ostatnie. 

Ileż to było komicznych i tragicznych epizo- 
dów, na ileż braków i trudów byliśmy nara- 
żeni, ileż to razy nieledwie życie się narażało 
podczas pierwszych lat naszego pobytu w So- 
łotwinie! Nie należy jednak zapominać, że to 
już 35 lat temu, gdy wnieśliśmy niepokój i za- 
męt w tę okolicę, a jednak Pańskie odwiedziny 
w „Białym Domu w Sołotwinie nigdy nie póidą 
w niepamięć; skoro Pan się tylko zjawiał, wszy- 
stko się radowało, a gdy się Pan żegnał, 
wszyscy byli przygnębieni. Pańska obecność 
była zawsze początkiem radości i Śmiechu. 

Żona moja ma w tej sprawie też coś do po- 
wiedzenia, a mianowicie, że w życiu swojem 
tyle się nie naŚśmiała, jak wtedy, gdy Pan opo- 
wiadał o swych odwiedzinach u kuzynów 
w Szwaicarii, gdy Pan był jeszcze całkiem 
młodym człowiekiem. Jak Pan wtedy asysto- 
wał swej kuzynce i jak podczas nocnej serenady 
na kornecie — czy też na jakimś innym dziwnym 
instrumencie — pobudził Pan wszystkich sąsia- 
dów tak, że musiał Pan w największym pośpie- 
chu rejterować, szczęśliwy, że udało mu się ujść 
cało. Już to wogóle, oprócz odwiedzin Mac Gar- 
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vey'a, żadna inna wizyta nie była mei żonie tak 
miła, jak Pańska, a i dzieci były tego samego 
zdania! 

Pisał mi Pan raz, że nauczył się Pan wiele 
u mnie w Sołotwinie, mogę Pana jednak upew- 
nić, że ja na naszej znajomości więcej skorzy- 
stałem od Pana. Bez Pana nie byłbym mógł 
bezwzględnie wykonać mego zadania, dziękuję 
więc Panu jeszcze raz za wszystko, a przede- 
wszystkiem za to, że wspomnienie owych cza- 
sów wydaje mi się zawsze jak promień słońca. 
Celem mego dzisiejszego listu jest przypomnieć 
Panu ten okres czasu, który, jak żaden inny 
w mojem życiu, wydaje się godny wspomnienia. 

W nadziei, że wrażenia te i uczucia polegają 
na wzajemności, przesyłam Panu w dniu dzi- 
siejszego Jubileuszu najserdeczniesze życzenia, 
a równocześnie najlepsze pozdrowienia dla Jego 
Czcigodnej Małżonki, do których przyłącza się 
również moja żona, pamiętna naszych serdecz- 
nych stosunków. 

Przesyłając serdeczne „Szczęść Boże”, po- 
zostaję w wiernej przyjaźni 

szczerze oddany 
Geo KAUFMANN 

Sołotwina, w grudniu 1931 r. 

Zz dawnych dziejów Borysławia 

Zajmując się badaniem dziejów naszego przemy- 
słu, a w szczególności najważniejszego dotychczas je- 
go ośrodka, t. j. Eorysławia, spotykamy się na każ- 
dym kroku z postacią dzisiejszego naszego Jubilata. 
Osoba Prezesa Długosza, a w szczególności najruch- 
liwszy i najczynniejszy okres jego życia, łączy się tak 
Ściśle z historią Borysławia i wogóle naszego prze- 
mysłu, że przystępując do zebrania i zestawienia naj- 
ważniejszych faktów i zdarzeń, a zarazem myśli, dąż- 
ności i nastrojów, charakteryzujących lata „przedwo- 
jenne* w przemyśle naftowym, uwydatnimy równo- 
cześnie w sposób wyrazisty postać Prezesa Długosza 
na tle, ówczesnej epoki. 

Upływ czasu ij mnogość najdonioślejszych wyda- 
rzeń ubiegłych kilkunastu lat przyczyniły się niewąt- 
pliwie do zatarcia wielu szczegółów obrazu przedwo- 
jennych dziejów naszego przemysłu. Toteż pragnąc 
obraz ten odświeżyć w pamięci tych wszystkich, któ- 
rzy zdarzeń ówczesnych czynnymi byli aktorami, 
a przedstawić go jako nowość godną poznania tym, 
którzy dopiero później zetknęli się z naszym prze- 
mysłem, -- przytaczam poniżej szereg notatek i za- 
pisków, wyjętych dosłownie z współczesnych kro- 
nik, dzienników, czasopism i protokołów. Notatki te, 
chociaż oderwane i rozdzielone między sobą upływem 
dłuższego nieraz czasu, wiążą się jednak w pewną 

zamkniętą całość, i dając nam na tle ogólnem obraz 
rozwoju Borysławia w ciągu kilku dziesiątków lat, 
podkreślają równocześnie rolę, jaką w ówczesnem 
życiu nafciarskiem odegrał Prezes Długosz. 

Pierwszy szczegółowy opis Borysławia znaleź- 
liśmy w dodatku tygodniowym do urzędowej Gazety 
Lwowskiej z r. 1868 w artykule p. t. „O produkcji 
nafty w Galicji", Z opisu tego dowiadujemy się, że: 

„od czasu jak poszukują naftę w Borysławiu 
założono tam przeszło sześć tysięcy studzien, 
z których wszakże znaczniejszą część zanied- 
bano, tak, że obecnie istnieje w rzeczywistości 
3.083 studzien dających naftę, a 390 szybów 
dających wosk ziemny. Zauważyć przytem na- 
leży że i szyby z woskiem ziemnym czasem wy- 
dają naftę. Wykazanie dziennej produkcji każdej 
z poszczególnych studni w Borysławiu jest pra- 
wie niemożliwe, albowiem niema tam i dziesię- 
ciu studzien, któreby jednakową ilość nafty wy-: 
dawały. Zresztą rzadko wydobywają naftę co- 
dziennie z każdej studni. Dzieje się to najwyżej 
raz, lub dwa razy na tydzień, a w studniach 
mniej obfitych zaledwo raz na dwa tygodnie. 
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Z wykazanych wyżei studzien nafcianych tylko 
1.450 produkuje naftę, 1.633 jest w reperacji, albo 
też odbywają się tu ziemne roboty. Produkcja ty- 
godniowa wynosi w Borysławiu 2.100 cetnarów 
naity'. 

W najbliższem sąsiedztwie Borysławia istnieją 
otwory naftowe produkujące ropę naftową także 
w Tustanowicach i na Wolance, w Mraźnicy, w Schod- 
nicy, w Truskawcu i Orowie. 

„W całym powiecie drohobyckim jest 3.720 
studzien z naftą i 390 z woskiem ziemnym, ra- 
zem studzien 4.110. Największą część ropy i wo- 
sku przerabiają miejscowe fabryki... Ropę wy- 
wożą pozatem do fabryk w Samborze, w Starem 
Mieście, w Chyrowie, w Stryju i w Bolechowie 
w tygodniowej ilości 380 cetnarów.. Parafinę 
przerabiają w fabrykach miejscowych na zwykłe 
Świece parafinowe w kraju konsumowane*. 

W wspomnianym już dodatku tygodniowym do 
Gazety Lwowskiej znajdujemy z końcem roku 1868 
w szeregu artykułów, zatytułowanych „Ludniejsze 
miasta w Gialicji', opis charakteryzujący ówczesne 
stosunki borysławskie. 

„Do wzrostu Drohobycza i ożywienia handlu 
ostatniemi czasy przyczyniło się niezmiernie wy- 
krycie źródeł nafty w pobliskim Borysławiu... 
Wszyscy rzucili się ku korzystaniu z nowego 
źródła zarobku. Jedni przystąpili wprost do ko- 
pania studzien na swym gruncie, sączącym olej 
skalny, inni w spekulacyjnym zamiarze do wy- 
rabiania sobie listów górniczych („Schurfbrie- 
fe'), w nadzieji, że olej skalny zaliczony będzie 
do przedmiotów górniczych... Kotlina pod Bo- 
rysławiem, sącząca naftę, zapełniła się rojowis- 
kami pracowników. Przemysł stanął tutaj do 
pracy w najpierwotniejszym kształcie, luźnie, po- 
jedyńczemi siłami, nie wsparty żadnemi zasobami 
umiejętności. Każdy kopał jak chciał, jak mógł, 
jak i gdzie mu się zdało najdogodniej. Tym spo- 
sobem cząstkę zaledwie nadarzających się bo- 
gactw zużywano, reszta przepadła, roniona nie- 
umiejętną ręką luźnych wyzyskiwaczy. Jama 
koło jamy, studnia koło studni kopana, jedna dru- 
giej przeszkadza, usuwając się jedna na drugą, 
i zasypując częstokroć najobfitszy zdrój z wiel- 
kim trudem i stratą czasu dopiero co wydobyty... 
Żal przejmuje, że dotąd nie skorzystano ze skar- 
bów tych tak, jakby należało. 

Stosunki panujące w Borysławiu opisane zostały 
w jakiś czas później w następujący sposób. 

„Nieograniczona wolność zakładania niezmier- 
nej ilości szybów woskowych zniszczyła i po- 
dziurawiła teren tak, iż na całej przestrzeni za- 
jętej pod kopalnie nie wiem czy znajdzie się je- 
den sążeń kwadratowy, na którymby do dzisiaj 
nie było bodaj jednego szybu. Były one wów- 
czas prowadzone płytko, ściany oplatano wikliną 
lub w prymitywny sposób oprawiano drzewem, 
a co charakterystyczne, mimo eksplodujących 
gazów używano Światła otwartego, gdzie zaś 
była silna zawłoka kazano robić pociemku. Po- 
nieważ każdy z przedsiębiorców chciał mieć 

„PRZEMYSŁ NAFTOWY* Zeszyt 28 

wosk dzisiaj , a o jutro nie pytał, rabowano więc 
tylko bogatsze pokłady, uboższe, zniszczone zo- 
stawiano, szybów nie ubezpieczano należycie, 
zapuszczono wodę, byle szybko, tanio, a dużo. 

Ludzie nie mający już nic do stracenia, a chcą- 
cy cokolwiek zyskać, słysząc może dopiero 
pierwszy raz w życiu wyraz „górnictwo*, 
wszedłszy nieraz „jure caduco* w posiadanie 
kilkumetrowego kawałka ziemi, wykopawszy na 
nim kilka dziur zostawali „właścicielami ko- 
palń'... Ciągnęli tu i pragnący skryć się przed 
karzącą sprawiedliwością, i wychowankowie 
więzień, i zbankrutowani aferzyści: wlókł też 
swoje kości głupi a zgłodniały chłopek, przyszła 
ofiara pijawek krwi jego i uczciwości. 

Władze zachowywały stoicki spokój, bo nie 
było ani odpowiednich ustaw, ani zawodowo 
rzecz pojmujących górników. Niestety rękę do 
tego, acz mimowoli i w najlepszej może wierze 
przyłożył i Sejm Krajowy. Bo kiedy w roku 1872 
i 1873 rząd chciał na nowo wprowadzić „regale* 
dla minerałów żywicznych, reprezentacja krajo- 
wa, chcąc bronić praw właścicieli gruntu, sprze- 
ciwiała się temu i uprzywilejowała w Borysła- 
wiu wyzysk, a przy nafcie wytworzyła całą fa- 
langę hijen terenowych'*. 

W okresie, w którym kopalnictwo naftowe rozwi- 
jało się już jako samodzielny przemysł w okręgu za- 
chodnim, w okolicach Gorlic i Krosna, na wschodzie 
w okręgu kołomyjskim, i w Schodnicy w okręgu dro- 
hobyckim, pozostawał Borysław po zupełnem już wy- 
czerpaniu ropy z płytkich kopanych studzien, dużą 
ale zupełnie zaniedbaną kopalnią wosku. 

W roku 1893, t. j. w okresie, w którym „Nafta* 
przepełniona już jest wiadomościami ze wszystkich 
terenów naftowych, znajdujemy po raz pierwszy 
krótką wzmiankę o Borysławiu następującej treści: 

„Pp. Bergheim i Mac Garvey rozpoczęli przed 
kilku miesiącami pierwszy głęboki szyb w Bo- 
rysławiu na gruntach p. Kornhabera na zachod- 
nim krańcu kopalń wosku ziemnego... Szyb 
ten wiercą siły krajowe pod kie- 
rownictwem p. Długosza. 

Wiercenie to natrafia odrazu na poważne trud- 
ności. W roku 1894 znajdujemy w „Nafcie* artykuł 
dr. Zubera dotyczący przyszłości Borysławia. Autor 
zajmuje się przedewszystkiem woskiem ziemnym i do- 
daje, że wiercenie prowadzone przez p. Długosza prze- 
kroczyło już głębokość 300 m, dało kilkakrotnie znacz- 
niejsze ilości oleju skalnego i przebiło kilka znacznych 
pokładów wosku, przyczem jednak całej tej formacji 
jeszcze nie przewierciło. 

Wiercenia borysławskie postępują i nadal z dużemi 
trudnościami skoro w kronice „Nafty* w początku 
roku 1895 znajdujemy wzmiankę następującej treści: 

„W Borysławiu miano zaniechać w kopalni 
Mac Garvey'a dalszego wiercenia, gdyż szyby, 
które w 200 i 400 m wprawdzie dawały, lecz 
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bardzo mało ropy, nie opłacały wiercenia. Do- 
wiadujemy się tymczasem, że przy pogłębieniu 
szybu Nr. 3 nastąpił silny wybuch, który kilka- 
naście baryłek dziennie daje. Wiercą jednak da- 
lej w nadzieji otrzymania jeszcze lepszej ropy. 
Ropa dotychczasowa jest nadzwyczaj silnie pa- 
rafinowa*". 

W czasie gdy paroletnia już praca pionier- 
ska prowadzona przez p. Długosza 
w Borysławiu w tak ciężkich odbywa się warunkach, 
rozwija się w sposób nadzwyczajny sąsiednia Schod- 
nica, w sierpniu bowiem roku 1895 następuje tam 
sławny w całym Świecie naftowym wybuch na ko- 
palni „Jakób*, należącej iuż wówczas do Anglo- 
Banku. Schodnicki korespondent „Nafty* opisuje w na- 
stępujący sposób owe zdarzenie: 

„przypominające już nie galicyjskie, ale iście 
kaukaskie stosunki. Przez 7” rury bił nieprzer- 
wany strumień ropy pod sam daszek wieży. 
Deszcz ropny spadał nieustanną ulewą na oko- 
liczne pola i budynki, w których zaledwie zdą- 
Żono pogasić ognie. Niebezpieczeństwo wszakże 
rosło z każdą chwilą, każdym rowem, każdą 
bruzdą płynęły strumienie ropy, łącząc się wre- 
szcie w obfity potok'. 

Większe nadzieje co do przyszłości Borysławia 
budzić się zaczynają dopiero w r. 1896. Borysławski 
korespondent „Nafty* donosi z początkiem tegoż ro- 
ku co następuje: 

„Borysław, ten sam historyczny Borysław, 
znany całemu Światu z bogactwa wosku ziem- 
nego, zaś części Świata z nędzy i wstrętnego 
wyglądu, budzi od pewnego czasu dla górnictwa 
naftowego poważne nadzieje i ogólne zaintere- 
sowanie. Wiercenie rozpoczęte przed trzema 
laty przez Mac Garvey'a pod kierownictwem 
Długosza, samo przez się trudne, nie mogło osią- 
gnąć znaczniejszej głębokości, przeto też pierw- 
sze dwa szyby celu nie osiągnęły. Szyb Nr. 3 
doprowadzony z trudem do głębokości około 
550 m wydał i wydaje ilość ropy pokrywającą 
włożony kapitał. Świeżo odwiercony szyb Nr. 4 
przy tej samej prawie głębokości daje nieco lep- 
sze rezultaty... Sąsiedni szyb Nr. 5 będący 
w wierceniu rokuje te same nadzieje. 

Nie ulega kwestji,i że wytrwałe i racjonalnie 
prowadzone wiercenie przyniesie dobry rezultat 
1 wyjaśni wartość Borysławia dla górnictwa 
naftowego. Że nie będzie Borysław ani Baku ani 
Schodnicą, to zdaje się być pewne, i chyba tylko 
Potok lub Równe w porównanie iść mogą*. 

Trudności, z któremi spotykają się pionierskie wier- 
cenia borysławskie są jednak nie małe. W sierpniu 
1896 roku dowiadujemy się, że: 

„lowarzystwo Karpackie w szybie Nr. 4 
przy głębokości około 620 m dowierciło się 
znacznej ropy, a większych jeszcze gazów. Nie- 
stety po pewnym wielkim wybuchu zaszedł ten 
niemiły wypadek, że rury zamykające wodę 8*, 
oraz mieszczące się w nich rury 6” i 5” zostały 
w jednem miejscu zupełnie zgniecione. Instru- 
mentacja tego szybu niewiele sytuację polepszyła, 
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spodziewać się jednak należy, że szyb ten będzie 
do porządku doprowadzony. Wiercenie samo 
przez się nieskore z natury warstw tutejszych 
spóźnia się zwyczajnie wskutek wypadków przy 
forsowaniu rurami, to zaś jest konieczne w celu 
zachowania Średnicy otworu”. 

Koniec r. 1896 przynosi dalsze trudności techniczne. 
Korespondent borysławski donosi, że: 

„szyb Nr. 1 _ przedsiębiorstwa „Męciński, 
Płocki, Sroczyński, Suszycki* dostał mocnych 
wybuchów ropy w głębokości 630 m. Były to 
właściwie początki i nie miano zamiaru wstrzy- 
mywać wiercenia. Niestety stało się inaczej. 
Wybuchy spowodowały zgniecenie najpierw 
rur 5, a gdy te usunięto zgniecone zostały rury 
6” na znacznej przestrzeni, tak że wybuchy 
ustały. 

lo samo dzieje się w kopalni Towarzystwa 
„Karpaty'. Szyb Nr. 4 wskutek wybuchów zruj- 
nowany i zagnieciony, dziś po czterech miesią- 
cach jeszcze w tym stanie się znajduje pomimo 
usilnej pracy koło niego. Następny szyb Nr. 5 
również wskutek wybuchu uległ temu samemu 
losowi, złe jednak dało się już usunąć. Celem 
zaradzenia złemu wejdą w użycie rury o 10 mm 
grubości Ścian. Jest to Środek najradykalniejszy 
przeciw gnieceniu, choć za ciężki i kosztowny. 

Bądź co bądź Borysław wkrótce przyniesie 
nam wiele tak pod względem ropy jak i techniki 
wiertniczej, a za dotychczasową wytrwałość 
życzymy tamtejszym pionierom: „Szczęść Boże”. 

2 

Mimo początków nowoczesnego kopalnictwa nafto- 
wego pozostaje jednak Borysław i nadal, wyłącznie 
prawie, ośrodkiem górnictwa woskowego. Wiadomości 
dochodzące stamtąd do opinii publicznej określają 
Borysław wciąż jeszcze jako „piekło galicyjskie” 
i stwierdzają że wieloletnie starania władz górniczych 
i politycznych nie dają spodziewanych rezultatów. 
Nieszczęścia, kalectwa i wypadki Śmierci wskutek 
eksplozji, zaczadzenia gazami i obsuwania się ziemi 
stają się rzadszem, a pozatem demoralizacja jak 
nigdzie. 

Rok 1897 i 1898 przynosi powolny spadek znacze- 
nia kopalnictwa woskowego na rzecz górnictwa nafto- 
wego. Produkcja ropy naftowej rozwija się stale, choć 
jeszcze bardzo powoli, a Borysław staje się stopniowo 
ośrodkiem, w którym skupiać się zaczyna całe życie 
przemysłu naftowego. 

Charakterystyczne dla roku 1898 jest następująca 
korespondencja: 

„Jeżeli z dotychczasowych rezultatów wy- 
wnioskować można, to z Borysławia może się 
niedługo stać druga Schodnica*. 

Z końca tego samego roku pochodzi następująca 
notatka: 

„Spółka Sroczyński etc. wybiła szyb 710 m, 
który dziennie wyrzuca przeszło 100 beczek. 
Jest to najobfitszy szyb w Borysławiu, a ponie- 
waż do 400 m na południe od kopalń Towa- 
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rzystwa Karpackiego wysunięty, wywołał przeto 
w Świecie nafciarskim wielki ruch i spowodo- 
wał, że spekulanci uwijają się po Borysławiu 
i gdzie tylko jest jakikolwiek kawałek ziemi za- 
kupują, płacąc bajeczne ceny i procenty. Wła- 
Ściciele gruntów korzystają z tego, naznaczając 
przytem najkrótsze terminy rozpoczęcia robót”. 

„Borysław wkrótce co do produkcji zrówna 
się z Schodnicą, a z czasem nawet przewyższy 
ją, gdyż pierwsze szyby od czterech lat wybite 
dają dotychczas jednostajnie ropę, i to bez pom- 
powania, wiele bowiem szybów jest samopłyną- 
cych. 

Rok 1899 przynosi dalszy rozwój Borysławia. Do- 
wiadujemy się, że: 

„Dla dogodności przemysłowców nafciarskich 
założyło Towarzystwo dla Handlu i Przemysłu 
filię z przyrządami wiertniczemi w Borysławiu. 
Trzy tory kolejowe na borysławskiej stacji, mają 
być w tym roku powiększone, a przez powięk- 
szenie torów i rozszerzenie dworca zapobiegnie 
się zastanowieniom ruchu, które przy cokolwiek 
większej ekspedycji ropy i transportach węgla 
ciągle się powtarzały". 

Z końcem tegoż roku dowiadujemy się, że: 

„produkcja ropy w Borysławiu z powodu 
ukończonych szybów podniosła się prawie o po- 
łowę. Wogóle ożywił się ruch wiertniczy nad- 
zwyczajnie w Borysławiu, domy i budowle zni- 
kają ażeby robić miejsca pod nówe szyby. Bo- 
rysław produkuje obecnie do 250 cystern mie- 
sięcznie'. 

„Dla ułatwienia ekspedycji ropy urządziła dy- 
rekcja kolei oświetlenie elektryczne na stacji 
kolejowej w Borysławiu, wskutek czego można 
uskuteczniać ładowanie ropy do cystern i w wie- 
czornych godzinach. 

Rokiem decydującym dla Borysławia jest rok 1900. 
Korespondent „Nafty charakteryzuje w następujący 
sposób ówczesne położenie Borysławia: 

„Ruch tu wielki, ale spokojny, gorączkę naf- 
tową obniżają bowiem koszty wiercenia szybów 
i ich głębokości, dochodzące do 500 m, a nawet 
i głębiej, a chociaż dotychczas mamy wszystkie 
szyby samopłynące, to Borysławia nie możemy 
nazwać po naszemu „prawym interesem nafto- 
wym , iż rodowity nafciarz nie lubi się zadowa- 
lać dobrym procentem i wolną amortyzacją ka- 
pitału. Pomimo tego pracuje tu przeszło 60 ry- 
gów, z których cztery mamy płóczkowe i jest 
nadzieja, że wkrótce powstanie ich znacznie wię- 
cej, wobec nowo otrzymanych wybuchów ropy 
w szybie Akcyinego Towarzystwa Karpackiego 
na t. zw. Iłoce w Tustanowicach. Szyb ten od- 
krywa ogromny teren naftowy, na którym mogą 
stanąć setki szybów*. 

Z tego samego roku pochodzi notatka stwierdza- 
jąca, że: 

„dawno już ustaliło się przekonanie iż Bo- 
rysław to kopalnia przyszłości, która obejmie 
berło po Schodnicy. Ale dopiero w ostatnich cza- 
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sach przewidywania te zaczynają sprawdzać się 
nie na żarty. Produkcja Borysławia wzrasta 
gwałtownie, przekroczyła już 1.000 cystern na 
miesiąc. Tem samem Borysław przewyższył już 
dziś produkcję Schodnicy z Uryczem i stał się 
pierwszą w Galicii kopalnią”. 

„Niedość na tem. Ostatnie wiercenia dowiodły, 
że w głębokości znaczniejszej, t. i. przeszło 
800 m należy spodziewać się nowego, znacznie 
jeszcze obiitszego horyzontu, tak, że granice 
terenu ropnego zdają się znacznie rozszerzać. 
W szybie próbnym, wysuniętym daleko ku Ra- 
toczynie, w głębokości około 100 m, przyszły 
w ostatnich dniach potężne wybuchy. Gdyby ro- 
pa w tem miejscu okazała się stałą, odkrywałby 
się nowy teren naftowy około 150 morgów. (ia- 
licja zyskałaby, dzięki nafcie, nowych miljone- 
rów, na szczęście Polaków”. 

„lakże pod względem wiertnictwa Borysław 
wysuwa się na pierwszy plan. Głębokość 900 m 
została tu już dwukrotnie przekroczona. Nie było 
też jeszcze w (ialicji kopalni, w którejby tyle 
prób robiono w dziedzinie techniki wiertniczej. 

„Jednem słowem — jest ruch, ferment, praca 
myśli — może się z tego wyłoni nowy postęp 
techniki wiertniczej, sięgający daleko poza gra- 
nice Galicji". 

%* 

Rok 1902 przynosi pierwszą nadprodukcię, pierwsze 
przesilenie, i pierwsze refleksje co do słuszności i ce- 
lowości gwałtownego rozwoju Borysławia. Pierwszy 
artykuł na ten temat, już z wstępem historycznym 
w odniesieniu do Borysławia, pojawia się w „Nafcie” 
w połowie r. 1902. Z artykuły tego przytaczamy kilka 
charakterystycznych szczegółów: 

„Sześć lat temu rozpoczęto w Borysławiu po 
raz pierwszy prawidłowo wiercić, a mianowicie 
firma Berszheim i Mac Garvey wykonała pierw- 
sze głębokie wiercenie i dzięki kierownikowi tych 
robót p. Długoszowi uzyskano tak pomyślne re- 
zultaty, że opustoszała i zubożała miejscowość 
Borysław zdobyła sobie szybko opinię bogatej 
kopalni naftowej... Można powiedzieć że bory- 
sławskie kopalnie stały się szkołą dla głębokich 
wierceń w Galicii, a przed niedawnym czasem 
wywiercono szyb 1.000 m głęboki. Jest to po- 
dobno najgłębszy szyb naftowy wogóle. 

Autor opisuje szereg szybów, których produkcja do- 
chodzi do pięciu, a w jednym wypadku nawet do 25 
cystern dziennie i stwierdza, że: 

„ta bezsprzecznie niezwykła wydajność kryje 
w sobie niebezpieczeństwo przesady. Może iuż 
fantazja dalej umysły poniosła, niżby to było 
usprawiedliwione. Poczynają już mówić o nowem 
Baku...''. 

„lo jednak wcale nie jest naszem życzeniem, 
nam nie potrzeba monstrualnych szybów, które 
wywołują niezdrową gorączkę i ostatecznie ka- 
tastrofy sprowadzają. Czego sobie życzyć należy 
to Średniej statecznej produkcii...'* 

Produkcja nie utrzymała się jednak na pożądanym 
przez wymienionego autora poziomie. 
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„Jak można było przewidzieć przybiera prze- 
silenie coraz ostrzejsze formy, brak większego 
zbytu na ropę przy wielkich zapasach zdepre- 
cjionował towar do tego stopnia, że o iakieikol- 
wiek cenie mowy niema. Drobni a nawet wielcy 
przedsiębiorcy, nie związani interesami z rafi- 
nerjami, starają się pozbyć swoją ropę za jaką- 
kolwiekbądź cenę ażeby utrzymać swoje przed- 
siębiorstwa, ograniczając naturalnie produkcję do 
możliwego minimum. Ruch wiertniczy ustał, 
w Borysławiu gdzie wrzało i tętniło rozbudzone 
Życie wiertnicze zapanował złowrogi spokój, 
zwiastun ruchu innego rodzaju, — ruchu głod- 
nych i pracy pozbawionych robotników. 

Przemysł naftowy nie pozostaje wobec kryzysu 
bezczynny. W ciągu lutego 1903 r. zwołana zostaje 
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„Przedewszystkiem uważamy dojście do 
skutku ankiety za objaw w wysokim stopniu 
dodatni... Za mniej korzystny natomiast uważać 
musimy przebieg i ostateczny rezultat obrad, 
streszczający się narazie w przemówieniu koń- 
cowem Pana Marszałka. Zapatrywanie że Seim 
wtedy odniesie się przychylnie do wyrażonych 
w czasie obrad postulatów, jeśli stworzy się silną 
organizację tego przemysłu,... nie pozwala od- 
dawać się co do skutków ankiety zbyt różowym 
nadziejom, gdyż właśnie o nic tak trudno, jak 
o ową silną organizację”. 

„Nie możemy się też zgodzić na wszystkie pod- 
czas ankiety wygłoszone zapatrywania repre- 
zentantów naszych producentów, chociaż w za- 
sadzie uznać je musimy za trafne, a niektóre 
z nich, jak np. wezawnie interwencji rządu do 
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Uroczystość poświęcenia budynku Tow. „Sokół' w Borysławiu w 1906 r. 

wielka ankieta, na którą przez Marszałka hr. Potoc- 
kiego zaproszeni zostają najpoważniejsi ekonomiści, 
posłowie i reprezentanci przemysłu naftowego. W cza- 
sie ankiety, w której dużą rolę odegrał ówczesny dy- 
rektor lowarzystwa Karpackiego Władysław Dłu- 
gosz, postawiono i uchwalono szereg wniosków 
zmierzających do sanacji przemysłu. Charakterystycz- 
ne są wyniki ankiety, zanotowane w współczesnych 
czasopismach, a świadczące o tem, że wypadki, ten- 
dencje i nastroje powtarzają się w życiu naszego 
przemysłu z niezwykłą dokładnością. Z czasopisma 
„Nafta* wyjmujemy następujące szczegóły dotyczące 
ankiety: 

„Marszałek zamykając ankietę oświadcza, dla 
sanacji przemysłu naftowego potrzebną jest silna 
organizacja tego przemysłu, na co nawet jest 
wskazany wpływ i poparcie rządu, a Sejm nieza- 
wodnie odniesie się przychylnie do wyrażonych 
tutaj i skrzętnie notowanych postulatów”. 

W artykule wstępnym „Nafty ujęte zostały w na- 
stępujący sposób wyniki ankiety: 

doprowadzenia do skutku skartelowania rafine- 
ryj prawdopodobnie na wzór skontyngentowania 
produkcji cukru, może być szczęśliwie rozwią- 
zane”. 

I faktycznie już wówczas trudną była sprawa zor- 
ganizowania naszych producentów ropy, skoro mimo 
ankiet i nawoływań produkcja Borysławia bez prze- 
stanku się wzmaga i dochodzi w r. 1903 do wysokości 
prawie 40.000 cystern. 

Z początkiem roku 1904 dochodzą nas z Borysławia 
następujące wiadomości: 

„Produkcja na Nr. 38 Towarzystwa Karpac- 
kiego na Potoku, wynosząca w pierwszych kilku 
dniach przeszło 50 cystern, zesłabła w ostatnim 
tygodniu do 16 cystern. Ponieważ jednak świder 
znajduje się jeszcze na spodzie, prawdopodobnie 
więc po wyciągnięciu ponowią się wybuchy 
ropy . 
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„Nowy szyb wybuchowy wywiercony został 
na nowym terenie na Potoku. Wybuch trwający 
bezustannie przyszedł tak nagle, że zaledwie był 
czas postawić świder na widełkach i zamknąć 
głowicę. W pierwszych godzinach produkcja 
wynosiła około 3 cystern na godzinę. Zbiorniki 
i doły były prawie pełne. Gdyby siła wybuchu 
potrwała jeszcze niezmiennie do następnego dnia, 
brakłoby miejsca na ropę. Na szczęście zelżyło*. 

Równocześnie rozwija się w Borysławiu technika 
wiertnicza. Korespondent nasz donosi z dumą, 

„że szybów posiadających głębokość większą 
niż 900 m posiada Borysław lub jego bezpośred- 
nie sąsiedztwo zwyż 100. Z tych poniżej ł.000 m, 
i będących w ruchu jest 4. O tych szybach „kilo- 
metrowych', stanowiących niejako przednią 
straż naszego wiertnictwa, pomówię dzisiaj'. 

„Zasługują one na baczniejszą uwagę, zwa- 
Żywszy, iż lat temu parę zaledwie poczytywano 
w sferach fachowych wiercenie za naftą poniżej 
500 do 600 m poprostu za szaleństwo. Dziś ki- 
lometr wgłąb jest czemś tak zrozumiałem samo 
przez się, że nikt się nawet dłużej nad tem nie 
zastanawia. [Tymczasem jednak robota systemem 
kanadyjskim postępuje stosunkowo zwolna, a do- 
wiercenie szybu o tak olbrzymiej głębokości wy- 
maga nadzwyczajnej staranności i baczności. 
Ludzie, którzy dokonali tej pracy i chwałą okryli 
polskie nafciarstwo, zasługują na publiczną 
odznakę. 

Tymczasem produkcja w Borysławiu rośnie nadal, 
a przyłącza się do niej produkcja sąsiednich Tusta- 
nowic odkrytych jako teren naftowy w połowie 
r. 1903. Z okresu tego znajdujemy następującą no- 
tatkę: 

„Rzeczywiście niepomierne bogactwa nagro- 
madziła natura na tym pasie ziemi od lasu rato- 
czyńskiego aż po granice politycznej granicy 
Borysławia od strony Tustanowic*. 

„Przepraszam, nie można stawiać granic ro- 
podajnym pokładom, mówiąc „do Tustanowic*, 
gdyż ostatnie rezultaty głębokich wierceń w lesie 
kameralnym tustanowickim, a więc o przeszło 
4 km od granicy Borysławia, pozwalają przy- 
puszczać, że nawet i tam, w znacznej wprawdzie 
głębokości dowiercą się obfitej ropy". 

„Największe jednak znaczenie dla przyszłości 
Borysławia ma dowiercenie IX-ki Karpackiej na 
Wolance 1059 m. Pesymistyczne, coraz uporczy- 
wiej powtarzane wątpliwości co do terenów po 
lewej stronie ulicy Pańskiej zostały do pewnego 
stopnia rozprószone. Zakładane w tej części szy- 
by obliczone są wszystkie na dotarcie do bardzo 
znacznej głębokości. Pod względem więc tech- 
nicznym będą te nowe kopalnie przedstawiać się 
daleko lepiej jak stary Borysław*. 

Mimo niekorzystnej koniunktury gospodarczej roz- 
wija się nadał produkcja Borysławia i sąsiednich Tu- 
stanowic. Z współczesnych notatek dowiadujemy 
się, że: 

„Ogólną sensację wywołało _dowiercenie 
w styczniu 1905 r. „dwójki' Frenda na Debrze 
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w odległości około 70 m od Nr. 3, który należał 
do najobfitszych szybów borysławskich, wyrzu- 
cił już blisko 5.000 wagonów, i daje jeszcze około 
18 cystern dziennie. Dwójka wybuchła z nieby- 
wałą siłą ... daiąc pięćdziesiąt kilka cystern na 
dobę. 

„Najwięcej zainteresowania budzi iednak 
przyszłość, t. j. Tustanowice. Przez dowiercenie 
daleko na wschód położonego szybu Towa- 
rzystwa Karpackiego, dającego z głębokości 
1.180 m przeszło 2 cysterny, stwierdzone zostało 
istnienie pokładu ropnego w pasie długim na kilka 
kilometrów”. 

Równocześnie z rozwojem produkcji gromadzą się 
jednak coraz większe trudności przemysłu naftowego. 
Nadmiar ropy surowej powoduje spadek jej ceny 
i trudności zbytu. Nadzieje przemysłu naftowego 
wiążą się z możliwościami eksportu ropy surowei. 
Z „Nafty dowiadujemy się, że: 

„na pierwszy plan wypływa znowu sprawa 
ogólna, wobec której bledną wypadki lokalne. 
Eksport ropy do Rosii, który uwolnić ma nas od 
gniotącego ciężaru zapasów i rozpocząć nową 
erę w handlu naftowym w Galicji odciąga naszą 
uwagę zupełnie od nowo dowierconych szybów 
i nowo odkrytych terenów. Jeżeli kto bowiem, 
to producenci borysławscy z największem na- 
pięciem oczekują ostatecznego załatwienia tam- 
tej sprawy. Odbija się to szczególnie na tle ogól- 
nej drożyzny pieniędzy i cofania się banków do 
nowych kredytów*. 

„Tymczasem niema prawie tygodnia żeby nie 
powstała nowa kopalnia, a ilość szybów w Tu- 
stanowicach przeszła już dawno pięćdziesiątkę. 

Także sprawy techniczne są przedmiotem licznych 
prób, doświadczeń i rozważań. Na uwagę zasługuje 
w owym czasie kwestja pompowania ropy w kopal- 
niach: 

„gdzie ona z powodu osłabienia gazów sama 
wybuchać z szybów już nie może. Faktem jest 
bowiem, że zwykłe pompy tłokowe w szybach 
borysławskich z powodu wielkiej ilości parafiny 
odmawiają posłuszeństwa”. 

„Przed kilku tygodniami bawili w Borysławiu 
angielscy technicy, rozbierając pomysł ułatwie- 
nia wydobycia ropy przez wtłaczanie powietrza. 
Pomysł ten jednak nie zdaje się mieć praktycz- 
nego znaczenia. Wcale dobre rezultaty przy- 
niosło natomiast fyżkowanie*. 

* 

Szczególne znaczenie dla Świata borysławskiego 
miało w owym czasie założenie nowego gmachu „So- 
koła, w którym wkrótce skupiło się społeczne, na- 
rodowe i towarzyskie życie Borysławia. Korespondent 
borysławski opisuje nam zdarzenie to w następujący 
sposób: 

„Dnia 14 stycznia 1905 r. odbyła się w Bo- 
rysławiu niezwykła uroczystość: otwarcie nowo 
wybudowanego gmachu „Sokoła*. Niezwykłą 
jest ta uroczystość, jeśli uprzytomnić sobie, że 
jeszcze bardzo niedawno Borysław miał sławę 
rabunkowej gospodarki przemysłowej bez wszel- 
kich śladów urządzeń kulturalnych. 

P 
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„Inicjatorem budowy gmachu So- 
koła w Borysławiu był p. Długosz, 
który nie szczędził ani trudów ani własnych ko- 
sztów by ten okazały budynek stanął w niemal 
w samem centrum Borysławia. Tegoż dnia od- 
był się w nowym budynku wieczorek z progra- 
mem dostosowanym do uroczystości. Słowo 
wstępne wygłosił Prezes „Sokoła* p. Długosz... 
Pierwsza część wieczorku zakończona została 
owacją, urządzoną p. Długoszowi, któremu wrę- 
czono wieniec i oznajmiono uchwałę Wydziału 
o zamianowaniu Go członkiem honorowym '. 

W tym samym roku, w drugiej jego połowie, znaj- 
dujemy w „„Nafcie'* anstępującą notatkę: 

„Dotychczasowy dyrektor Galicyisko-Karpac- 
kiego Towarzystwa w Borysławiu p. Władysław 
Długosz po 12-letniej pracy w tem lowarzystwie 
zrzekł się obowiązków dyrektora z dniem 1 lipca 
b. r., pragnąc oddać się prowadzeniu rozgałęzio- 
nych własnych interesów w Borysławiu. Na ży- 
czenie p. Mac Garvey'a pozostaje jednak jeszcze 
p. Długosz nadal technicznym konsulentem ko- 
palń borysławskich Karpackiego Towarzystwa”. 

Rok 1906 nie przynosi w rozwoju Borysławia żad- 
nego decydującego wypadku. Produkcja utrzymuje się 
ciągle na wysokim poziomie, a główny jej ciężar prze- 
nosi się zwolna na Tustanowice. Z początkiem roku 
1907 znajdujemy w „Nafcie'* następującą charaktery- 
stykę sytuacji: 

„Produkcja ropy w Galicji spadła nieco i wy- 
nosi w przybliżeniu 6.500 cystern miesięcznie. 
Ubytek produkcji spowodowało nietyle główne 
jej środowisko Borysław—Tustanowice, jak ra- 
czej kopalnie leżące w zachodniej połaci kraju, 
których wydajność obniża się ciągle". 

„Ostatnie sukcesy w Tustanowicach każą się 
natomiast spodziewać dalszego wzrostu produk- 
cii w najbliższej przyszłości, poczynione bowiem 
w ostatnich czasach doświadczenia przekonują 
dowodnie, że bogactwo tustanowickich pokładów 
ropnych nie ustępuje borysławskim i naogół ie 
przewyższa. 

Duże znaczenie dla przemysłu naftowego miało 
w tym okresie wprowadzenie do Seimu kilku posłów, 
obznajomionych znakomicie ze sprawami naftowemi. 
Dowiadujemy się o tem z nadzwyczajnego dodatku do 
„Nafty”, wydanego w lutym 1908 roku. Najbliższy po 
wyborach numer „Naifty* donosi, że: 

„rezultat wyborów do Sejmu wypadł dla na- 
szego przemysłu nadzwyczaj szczęśliwie. Z po- 
wiatu gorlickiego wybrany został do 
Sejmu p. Władysław Długosz, oso- 
bistość dobrze znana w świecie naftowym, jako 
uosobienie energji przemysłowca naftowego". 

„Już od roku 1887, a więc lat dwadzieścia, 
pracuje w przemyśle naftowym, początkowo 
w kopalniach powiatu gorlickiego, gdzie obecnie 
złożył mandat, zaś od roku 1893 jako pionier 
w Borysławiu. Tutaj za wielką zasługę poczy- 
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tać należy p. Długoszowi, iż mimo zwąt- 
pienia firmy i nawet nakazu zaprzestania robót 
dowiercił się ropy, co zadecydowa- 
ło o przyszłości całego Borysła- 
w ia. Później wykonał wiercenia w Tustanowi- 
cach i w Truskawcu, gdzie w głębokości 1.230 m 
dowiercił ropy, odkrywając w ten sposób olbrzy- 
mi teren naftowy. Od r. 1905 p. Długosz pracuje 
już jako samodzielny przedsiębiorca naftowy. Je- 
go staraniem i jego głównie pieniądzmi został 
wybudowany w Borysławiu gmach „Sokoła*, 
którego został prezesem i członkiem honorowym. 
W Gorlicach stawia bursę dla uczni gimnazial- 
nych, od dwóch jat jest członkiem Wydziału Kra- 
jowego lowarzystwa Naftowego". 

Z iednego z późniejszych numerów „Nafty dowia- 
dujemy się, że już w październiku 1908 r.: 

„poseł Długosz uzasadniał w Sejmie swój wnio- 
sek o wydzierżawienie krajowych zbiorników 
ropy Krajowemu Związkowi Producentów. Mo- 
wa posła Długosza uzyskała ogólne uznanie 
w Sejmie, tak, iż spodziewać się z całą pewno- 
Ścią należy, że wniosek ten uchwalony zostanie 
przez Seim*. 

lymczasem produkcja Borysławia i Tustanowic 
zwiększa się z katastrofalną szybkością i osiągą 
w pierwszej połowie 1908 r. wysokość przeszło 12.000 
cystern miesięcznie. W połowie tego roku następuje 
wybuch w szybie „Oil City*. Poniżej podajemy do- 
słowny opis tego sławnego wybuchu, wyjęty z czaso- 
pism „Nafta*: 

„Wybuch nastąpił tak nagle i niespodziewanie, 
iż na przyjęcie produkcji nie poczyniono żadnych 
przygotowań. W pierwszych 24 godzinach dwie 
pompy zdołały przetłoczyć 140 wagonów, a co- 
najmniej drugie tyle rozlało się po okolicznych 
polach. Produkcja rosła wprost w oczach, co- 
raz silniejsze wybuchy, coraz potężniejszy słup 
ropy, coraz większy obszar pól zalanych ropą. 
Dziś osiem pomp dniem i nocą przetłacza ropę 
do zbiorników i nie jest w stanie opanować całej 
produkcji. Ropa spływa rowami do Tyśmienicy, 
która szerokiem korytem unosi setki wagonów 
aż poza Stryj. Dziś oceniają wydajność Szybu na 
300 wagonów. Tustanowice i Borysław znajdują 
się jak na wulkanie. Jedna iskra, a centrum na- 
szego przemysłu naftowego uległoby zniszcze- 
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niu*. 
„W kilka dni później przybyły do Borysławia 

dwie kompanie pionierów z Przemyśla i rozpo- 
częto natychmiast kopanie ziemnych dołów dla 
zamagazynowania rozlewającej się ropy... Oko- 
liczne pola przedstawiają obraz zniszczenia. Za- 
siewy zniszczone, drzewa okryte ropą przed- 
stawiają oryginalny widok. Produkcja Oil City 
powoli się ustala; dziś ocenić ją można na 100 
do 120 wagonów dziennie*. 

dŁ 
Łoj 

Tymczasem postępują intensywnie prace w kierun- 
ku zorganizowania producentów. W czerwcu 1908 r. 
odbywa się w sali miejskiej w Drohobyczu zebranie 
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z udziałem przeszło 300 producentów ropy celem gre- 
mjalnego przystąpienia do założonego właśnie Krajo- 
wego Związku Producentów Ropy. Zgromadzenie znaj- 
duje się pod wrażeniem olbrzymich wybuchów ropy. 
w szybach Oil City i Annen. Z protokołu zebrania 
dowiadujemy się, że poseł Długosz, jeden z najczyn- 
niejszych organizatorów Związku Producentów wez- 
wał zebranych do podpisywania deklaracyj, i sam zło- 
żył pierwszą deklarację podpisaną przez siebie j swoich 
wspólników. 

W parę dni później wyjeżdża do Wiednia deputa- 
cia przemysłowców naftowych wyłoniona przez Kra- 
jowe Towarzystwo Naftowe i Krajowy Związek Pro- 
ducentów Ropy w celu porozumienia się z rządem 
w sprawie katastrofalnego stanu przemysłu naftowe- 
go. Deputacja odbyła konferencje z kilku decyduiją- 
cymi ministrami i nakłoniła ówczesnego ministra ko- 
leji Derschattę do wyjazdu do Borysławia, aby na 
miejscu przekonać go o groźnem położeniu przemysłu 
i konieczności przyjścia mu z pomocą. Już w czasie 
pobytu ministra w Borysławiu i Drohobyczu zała- 
twiona została pozytywnie sprawa zastosowania na 
kolejach państwowych opału lokomotyw ropą nafto- 
wą. Ministra i towarzyszącego mu namiestnika przyj- 
mował w Borysławiu poseł Długosz. 

W lipcu r. 1908 powstaje formalnie Krajowy Zwią- 
zek Producentów Ropy. Jak wielkie znaczenie posia- 
dało wówczas założenie tego związku i jakie nadzieje 
przywiązywał do jego założenia ówczesny Świat naf- 
towy, widzimy z artykułu p. t. „Organizacja ', umiesz- 
czonego w jednym z numerów „Nafty ', którego wy- 
jątki poniżej przytaczamy: 

„Dzień 5 lipca b. r. będzie dniem pamiętnym 
w historji naszego przemysłu. Być może, iż dzień 
ten będziemy kiedyś obchodzili jako Święto naf- 
towe. W dniu tym Krajowy Związek Producen- 
tów Ropy stał się ciałem. Zostały stworzone po- 
czątki dzieła, w które sami jeszcze parę miesię- 
cy temu wątpiliśmy. Nie da się zaprzeczyć, że 
sprzyjały nam w stworzeniu tego dzieła i pewne 
okoliczności: cena ropy doprowadzona do absur- 
du przez nadprodukcję, brak zbytu i coraz nowe 
gwałtowne wybuchy ropy. Rada Nadzorcza 
Związku ukonstytuowała się, wybierając prze- 
wodniczącym Wacława Wolskiego, a zastępcami 
posła Władysława Długosza i dr. Goldhamera*. 

Tymczasem wybucha w Tustanowicach olbrzymi 
pożar, opisany w następujący sposób przez korespon- 
denta borysławskiego: 

„Oil City widocznie predystynowany jest 
do stwarzania nam coraz nowych senzacyj. Przed 
trzema tygodniami, w przededniu wielkiego ze- 
brania producentów ropy w Drohobyczu, poru- 
szyła cały Świat nafciarski sensacyjna wiado- 
mość o olbrzymich wybuchach ropy, wiadomość, 
która poruszyła także sfery rządzące — i zno- 
wu nadeszła wstrząsająca wiadomość o strasz- 
nym pożarze, jaki wybuchł na tym najobfitszym 
do dziś dnia szybie, zagrażając całym Tustano- 
wiocm. Pożar wybuchł od uderzenia piorunu. 
Od szybu Oil City zajęły się wieże szybów Kis- 
met, Jadwiga i Celebes, które z powodu braku 
produkcji wypaliły się w krótkim czasie. Nato- 
aaa na Oil City pożar szaleje z niezmniejszoną 
siłą. | 
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„Równocześnie prawie wybuchł pożar w szy- 
bie Litwa III, który maiąc produkcję około 12 
wagonów dziennie nie przedstawiał tak groźnego 
niebezpieczeństwa'. 

„Wiadomość o pożarze otrzymali zebrani 
w Krajowem Towarzystwie Naftowem produ- 
cenci o godzinie 4-tej popołudniu, a o godzinie 
f-mej wieczorem wyjechało ze Lwowa liczne 
grono producentów specjalnym pociągiem do 
Borysławia. O godzinie l-szej w nocy przybyli 
na miejsce pionierzy”. 

Olbrzymia produkcja borysławska ciąży jednak na- 
dal na przemyśle naftowym. Rząd wiedeński ociąga 
się z przyrzekaną wielokrotnie pomocą, a gromadzące 
się zapasy ropy surowej obniżają jej cenę do nieby- 
wale niskiego poziomu. Z zapisków i artykułów z roku 
1909 dowiadujemy się, że Krajowy Związek Produ- 
centów, nie mogąc dojść do porozumienia z rządem 
austrjackim, rozpoczął pertraktacje z Towarzystwem 
Standard Oil Co. w sprawie budowy zbiorników na 
sto tysięcy wagonów, w sprawie prowadzenia odben- 
zyniarni, względnie sprzedaży Standardowi benzyny 
l naity powstającej przy fabrykacji mazutu dla koleji, 
a wreszcie w Sprawie ewentualnej sprzedaży ropy 
Towarzystwu Standard na potrzebę dwóch rafineryj, 
które Vacuum Oil Company posiada w Austrii i na 
Węgrzech. Poniżej przytaczamy wyjątki z dotyczą- 
cego tej sprawy artykułu: 

„Układ z Towarzystwem Standard Oil Co. 
wywołał niesłychane zainteresowanie prasy, 
a tem samem i opinii publicznej. Trudnem oraz 
bezcelowem byłoby przytaczać tutaj te wszyst- 
kie głosy prasy wiedeńskiej i zagranicznej, które 
przeważnie biły na alarm, i starały się wmówić, 
że układ taki jest klęską dla konsumentów etc.*. 

„Nie da się zaprzeczyć, że układ z Towarzy- 
stwem Standard Oil Co. jest specialnie nieko- 
rzystny dla rafinerów austrjackich, ale oni sami 
winę ponoszą za to... Co się tyczy wpływu ukła- 
du na kopalnictwo, to rezultat jego dobroczynny 
w pewnem podniesieniu ceny ropy jest już wi- 
doczny'. 

Z notatki w „Nafcie* dowiadujemy się, że: 

„delegaci Krajowego Związku Producentów 
osiągnęli porozumienie we wszystkich punktach 
z lowarzystwem Standard Oil Co. tak, iż umo- 
wę należy uważać jakby za zawartą. P. p. Wol- 
ski, Długosz i hr. Zamoyski powrócili już do 
Lwowa'. 

Układ z Towarzystwem Standard Oil nie doszedł 
jednak do skutku. Do zerwania układów przyczyniła 
Się przedewszystkiem zasadnicza zmiana stanowiska 
zajmowanego przez rząd wiedeński, który obawiając 
się wpływów najpotężniejszego trustu amerykańskie- 
go, a równocześnie uniezależnienia się naftowego prze- 
mysłu galicyjskiego, zawezwał delegatów Krajowego 
Związku Producentów i poczynił daleko idące obiet- 
nice przyjścia z pomocą przemysłowi naftowemu. 
Ważny ten w historji galicyjskiego przemysłu nafto- 
wego moment scharakteryzowany został w następu- 
jący sposób w współczesnym zeszycie „Nafty'*': 
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„W sanacji naszego przemysłu nastąpił bardzo 
wiele znaczący zwrot. Podpisany już układ przed- 
wstępny Krajowego Związku producentów z To- 
warzystwem Standard Oil Co. zrealizowany nie 
będzie, natomiast nastąpiło za pośrednictwem 
rządu porozumienie Krajowego Związku z blo- 
kiem rafineryj austrjackich, koncentrujących się 
w lowarzystwie Akcyjnem „Olex*. W ostatniej 
chwili, gdy układ z Amerykanami miał być już 
podpisany w Krakowie w czystopisie, rząd za- 
wezwał przedstawicieli Krajowego Związku do 
Wiednia na wspólną konierecię z rafinerami (21 
czerwca 1909 r.), która odbyła się w Minister- 
stwie Skarbu, częściowo pod przewodnictwem 
ministra skarbu Bilińskiego. Na konferencii tej 
minister skarbu oświadczył, że rząd gotów iest 
wybudować sam rezerwoary dla magazynowa- 
nia ropy, jeśli nastąpi porozumienie między rafi- 
nerami i Związkiem Producentów. Pod nacis- 
kiem tego oświadczenia rządowego i pod gro- 
zą układu z Amerykanami, który dla rafinerów 
austrjackich przedstawiał poważne niebezpie- 
czeństwo... przyszedł do skutku blok rafineryj, 
podejmujący się prowadzenia odbenzyniarni 
w Drohobyczu”. 

„Wybudowane przez rząd rezerwoary będą 
wydzierżawione Krajowemu Związkowi i mają 
w pierwszej linji służyć na pomieszczenie ropy 
kolejowej". 

„Niezależnie od budowy rezerwoarów rząd 
wprowadzi przymus koncesjonowania magazy- 
nów i rurociągów ropnych, jiakoteż i rafineryi 
nafty”. 

Z notatki umieszczonej w „Nafcie* z końcem roku 
1909 dowiadujemy się, że: 

„znany przedsiębiorca naftowy, poseł seimowy 
Długosz został wybrany Marszał- 
kiem powiatu gorlickiego'. 

a 
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Ani wymienione wyżej układy przeprowadzone 
z rządem austrjackim, ani też zawiązany kartel ra- 
fienryj nie przynoszą przemysłowi naftowemu spo- 
dziewanej sanacji. Z artykułów z r. 1910 dowiadujemy 
się, że: 

„położenie przemysłu rafineryjnego staje się 
coraz więcej naprężone. Ceny produktów nafto- 
wych zamiast iść w górę spadają coraz więcej. 
Blok rafineryj nie jest dotąd należycie skonso- 
lidowany, Centralne Biuro Sprzedaży Produktów 
naftowych dotąd nie weszło w życie. Nie wszyst- 
kie rafinerie mają nawet to poczucie, iż biuro 
takie jest potrzebne...*. 

„Gdy przemysł rafineryjny przechodzi ciężkie 
przesilenie, kopalnictwu naftowemu, które za- 
czyna dopiero otrząsać się z poprzedniego prze- 
silenia, i przez polepszenie cen ropy ledwie za- 
czyna pokrywać dawne deficyty i straty, grozi 
nowe zawikłanie wskutek wniosku w sprawie 
0-mio godzinnego dnia pracy*. 
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Tymczasem produkcja Borysławia i Tustanowic za- 
czyna powoli spadać, co obok zakupu większych 
ilości ropy do opalania lokomotyw przyczynia się 
w pierwszym rzędzie do powolnego uporządkowania 
stosunków na rynku naftowym. 

* 

W ostatnich latach przed woiną światową następuje 
pewna konsolidacja w przemyśle naftowym, który ży- 
wo interesuje się zagadnieniami organizacyjnemi i do- 
cenia najzupełniej ważność posiadania swych zastęp- 
ców w Parlamencie wiedeńskim, w Sejmie, oraz 
w różnych instytucjach samorządowych i gospodar- 
czych. 

Z zapisków r. 1911 dowiadujemy się w tych spra- 
wach co następuje: 

„Na Walnem Zgromadzeniu Krajowego To- 
warzystwa Naftowego odbytem w kwietniu 1911 
roku pan poseł Długosz podniósł potrzebę jak 
najszerszego zastępstwa interesów przemysłu 
naitowego w Parlamencie przez ludzi ekono- 
micznie wykształconych i zawodowych. 

„Walne Zgromadzenie Krajowego Towarzy- 
stwa Naftowego uchwaliło wtedy jednogłośnie, 
iż uważa za konieczne ustalić na okręg droho- 
bycki kandydaturę narodową i zawodową, a po- 
zatem poprzeć kandydatury przemysłowców naf- 
towych w innych okręgach*. 

„W wyborach, które odbyły się w połowie ro- 
ku wybrany został między innymi do Parlamen- 
tu dotychczasowy poseł seimowy Władysław 
Długosz". 

Ia 
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Z protokołów Izby Pracodawców w Borysławiu 
dowiadujemy się, że w tym samym roku: 

„przy wyborach uzupełniających do Wydziału 
Izby wybrano Prezesem ponownie 
jednogłośnie p. Posła Długosza, mi- 
mo iż p. Długosz zgłosił rezygnację skutkiem ine 
nych zaijęć'';. 

a z protokołów Krajowego Związku Producentów 
Ropy, że na wspólnem posiedzeniu Rady Nadzorczej 
1 delegacji Komitetów Krajowego Związku Producen- 
tów Ropy wybrano ponownie przez akla- 
mację Wiceprezesem Związku Produ- 
centów posła Długosza. 

Z końcem roku 1911 poseł Długosz zamia- 
nowany został Ministrem dla Galicji 
O fakcie tym dowiadujemy się z czasopisma „Nafta* 
co następuje: 

„Przemysłowiec naftowy _ poseł Władysław 
Długosz został mianowany Ministrem dla Gali- 
cji. Pisma wiedeńskie podniosły, że od czasu re- 
wolucji marcowej nie było w Austrji ministra ze 
stanu przemysłowego. 

Przemysł naftowy cieszy się, że ministrem 
został człowiek, który wyszedł z tego przemy- 
słu, który zna jego potrzeby i przy zastępstwie 



Str. 550 

innych spraw ekonomicznych naszego kraju bę- 
dzie specjalnie wytrawnym rzecznikiem tego 
przemysłu w rządzie... Wiemy, że Długosz je- 
szcze jako poseł, choć należał do stronnictwa 
ludowego, polityki specialnie i zawodowo nie 
uprawiał. Zdaniem naszem, iako minister, obda- 
rzony zaufaniem całego Koła Polskiego, tem 
będzie prowadził politykę jednostronną. Nato- 
miast będzie miał sposobność bliżej i bezpośre- 
dnio niemal bronić spraw ekonomicznych kraju, 
jeśli w tym kierunku objawi znaną swoją ener- 
gię, więcej przyniesie krajowi korzyści niż upra- 
wiając politykę, która specjalnie dla ministrów 
najczęściej jest zawodną*. 

„Życzymy przedewszystkiem, by poseł Dłu- 
gosz jak najdłużej pozostał na stanowisku mini- 
stra, i aby sprzyjające mu zawsze okoliczności 
nie opuszczały go i tutaj... Na nową szeroką 
drogę pracy przesyłamy naszemu wybitnemu 
przemysłowcowi serdeczne górnicze „Szczęść 
Boże. 

Z początkiem roku 1912 przybywa minister Długosz 
do Lwowa na otwarcie Sejmu Krajowego, i w czasie 
jego pobytu we Lwowie przyjmuje deputację prze- 
mysłowców naftowych wysłaną przez Krajowe To- 
warzystwo Naftowe, Izbę Pracodawców w Borysła- 
wiu, Krajowy Związek Producentów Ropy, Związek 
Bruttowców, Związek Techników Wiertniczych i Naf- 
towe Towarzystwo Handlowe. Poniżej przytaczamy 
odezwę wydaną z tej okazji urzez wymienione sto- 
warzyszenia, a podpisane przez kilkudziesięciu prze- 
mysłowców naftowych. 

„Szerokie koła pracujących w przemyśle naf- 
towych chciały dać wyraz, że po raz pierwszy 
wybitny przemysłowiec naftowy został Mini- 
strem, i korzystając z przybycia Ministra Dłu- 
gosza do Lwowa, postanowiły urządzić na jego 
cześć wspólną ucztę, także i dlatego, że w tym 
roku przypada właśnie 25-lecie iego zasłużonej 
i rozległej pracy zarówno zawodowej iak i oby- 
watelskiej. 

Powiadomiony o tym zamiarze Minister dał 
wyraz zapatrywaniu, że najmilszem byłoby mu 
zebranie pewnego funduszu, przeznaczonego na 
cele zapomogowe, a w części na Dom Polski 
w Morawskiej Ostrawie. 

Podejmując inicjatywę Pana Ministra Długosza 
rozpisuje komitet składki na wymieniony fudusz'. 

Wydrukowana w parę miesięcy później lista wy- 
kazuje kwotę 6.000 Koron, która uzupełniona przez 
ministra Długosza datkiem 1.000 Koron przeznaczona 
została na cele wymienione w odezwie. 

W tym samym roku wybrany został minister Dłu- 
gosz członkiem honorowym Krajowego Towarzystwa 
Naftowego. Także „Sokół* w Borysławiu uczcił 
w specjalny sposób swego założyciela, mianując go 
wówczas dożywotnim prezesem. 
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Na swem wysokiem stanowisku pozostawał mini- 
ster Długosz do r. 1914. Z początkiem tegoż roku 
znajdujemy w „Nafcie'* zawiadomienie, że przedsta- 
wiciele organizacyj przemysłu naftowego, gmin Bo- 
rysławia i Tustanowic, oraz gniazda sokolego w Bo- 
rysławiu urządziły we Lwowie Ministrowi Długo- 
szowi manifestację, wręczając mu adres następują- 
cej treści: 

„Gdy przed dwoma laty powołany został 
Ekscelencja na stanowisko ministra podpisane 
korporacje, reprezentujące nasz przemysł nafto- 
wy, jak też nasze towarzyskie, kulturalne i na- 
rodowe zespoły, które z przemysłem tym pozo- 
stają w z wiązku, witały Waszą Ekscelencję na 
nowem jego wysokiem stanowisku słowami za- 
ufania i wdzięczności za jego dotychczasową 
energiczną, skuteczną i obywatelską działalność. 

Obecnie, gdy Wasza Ekscelencja po dwóch 
latach publicznej służby opuszcza Radę Mini- 
strów, te same korporacje i instytucje uważają 
sobie za obowiązek z całą serdecznością powi- 
tać go znowu w swoich szeregach i zapewnić, 
że te uczucia, które ożywiały ich wobec jednego 
z pierwszych pracowników i organizatorów prze- 
mysłu, odkrywcy Borysławia, oraz twórcy, za- 
łożyciela i protektora licznych obywatelskich 
instytucyj, — że uczucia te serdecznego uznania 
trwają niezmienione nadal, i że Wasza Eksce- 
lencja liczyć może na nie zawsze i niewzru- 
szenie. 

W ostatnich paru latach przed wojną Światową nie 
zaszły w galicyjskim przemyśle naftowym zdarzenia, 
zasługujące na specjalną uwagę. Produkcja spada po- 
woli, przyczyniając się do stabilizacji stosunków i cen. 

W połowie roku 1914 wybucha wojna światowa, któ- 
rei przebieg i skutki pozostają Świeżo w naszej pa- 
mięci. Charakterystyczną jest notatka, dotycząca gro- 
żące wybuchu wojny, a zamieszczona w ostatnim nu- 
merze „Nafty, wydanym dnia 30 lipca 1914 r.: 

„Ostatnie wypadki polityczne muszą się na- 
turalnie odbić także na przemyśle naftowym. 
Przedewszystkiem nastąpiła już do pewnego 
stopnia i nastąpi większa redukcja ruchu towa- 
rowego, powtóre pewna część pracowników 
naftowych powołana zostanie pod broń... Na- 
stępstwem wstrzymania ekspedycyi będzie chwi- 
lowe zwiększenie zapasów... Natomiast spożycie 
produktów naftowych nie tylko nie spadnie, lecz 
przeciwnie wzrośnie z powodu zapotrzebowania 
do celów wojennych. Ponieważ wreszcie kraj 
nasz — według wszelkiego prawdopodobień- 
stwa — nie będzie terenem walki, przeto przy- 
puścić należy, że z wielkich strat przemysł naf- 
towy nie poniesie*. 

x» 
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V. ZJAZD NAFTOWY 
11 —13 grudnia 1931 

Inż. Stefan SULIMIRSKI 
Lwów 

Twórcza inicjatywa 
Z okazji V. Zjazdu Naftowego we Lwowie 

W okresie kiedy produkcja ropy naftowei 
w Polsce ulegać zaczyna powolnemu spadkowi, 
a przemysł naftowy natrafia codziennie na coraz 
większe trudności techniczne, budzić się zaczy- 
na w kołach pracowników przemysłu naftowe- 
£0, którzy pracy w tym przemyśle oddali cały 
swój zasób wiedzy i wysiłków, — odruch, zmie- 
rzający do przezwyciężenia istniejących trud- 
ności. Koła te widzą szereg zaniedbań we wielu 
dziedzinach pracy, wiedzą jednak, że przez inten- 
Zywne i programowe działanie, a przedewszyst- 
kiem drogą skoordynowania wysiłków, uzyskać 
można takie rezultaty, które ułatwią byt i zapew- 
nią przyszłość przemysłowi naftowemu. 

Założone w r. 1925 „Stowarzyszenie Polskich 
Inżynierów Przemysłu Naftowego”, które sku- 
piło liczny zastęp pracowników technicznych, po- 
stawiło sobie jako główny cel skoordynowanie 
wysiłków nad podniesieniem techniki kopalnia- 
nej, i w r. 1927 rzuciło myśl zwołania pierwsze- 
80 Zjazdu Naftowego do Lwowa, którego celem 
miało być „przedyskutowanie aktualnych zagad- 
DEN przemysłu kopalnianego i powzięcie rezo- 
lucyj zasadniczych, zmierzających do wytycze- 
nia kierunków rozwoju przemysłu naftowo-wier- 
tniczego w najbliższej przyszłości". 

Myśl organizowania dorocznych Zjazdów Naf- 
towych zrodziła się przeto z żywo odczuwanej 
potrzeby współpracy intelektualnej. 

Dalsza historja Zjazdów Naftowych jest najlep- 
szem Świadectwem zwycięstwa tej idei. Ziazdy 
te, gromadząc co roku liczniejsze zastępy uczest- 
ników, obejmują swoim programem coraz szer- 
szy zakres zagadnień. Referaty wygłaszane na 
Ziazdach dotyczą już nietylko techniki kopalnia- 
nej i techniki. rafineryjnej, ale także geologji naf- 
towej, oraz zagadnień ogólnogospodarczych i or- 
ganizacyjnych. Powzięte na Zjazdach rezolucje 
wytyczają program pracy w poszczególnych 
dziedzinach techniki przemysłu naftowego. Ko- 
mitet Wykonawczy Zjazdów Naftowych, istnie- 
jący przy „Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów 
Przem. Naft.* czuwa nad wykonaniem uchwał. 
Powołane do życia na skutek uchwał Zjazdów 
specjalne komitety i fachowe komisje pracują nad 
poruczonemi im zagadnieniami, z zakresu codzien- 
nych potrzeb przemysłu naftowego. 

Luźna początkowo, aczkolwiek chętna współ- 
praca wszystkich zrzeszeń i organizacyj prze- 
mysłu naftowego zacieśnia się z biegiem lat co- 
raz więcej, znajdując ostatnio zewnętrzny wy- 
raz i stałą formę w utworzeniu przy „Stowarzy- 
szeniu Polskich Inż. Przem. Naft.' „Rady Zjaz- 
dów Naftowych'*, w skład której wchodzą repre- 
zentanci wszystkich organizacyj przemysłu naf- 
towego. Uświęcona tradycią forma dorocznych 
Ziazdów Naftowych została również ujęta w Ści- 
słe ramy organizacyjne przez uchwalenie regu- 
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laminu Zjazdów, co przyczyni się do usprawnie- 
nia prac Zjazdów. 

Zjazdy Naftowe stały się w ten sposób insty- 
tucją trwałą, a równocześnie ogniskiem współ- 
pracy intelektualnej, zataczającej coraz szersze 
kręgi. 

Jednym z wielu dowodów rozwoju tei współ- 
pracy jest zwołany w tym roku równocześnie ze 
Ziazdem Naftowym III. Zjazd Gieologiczno-Naf- 
towy. Inicjatywa utworzenia organizacji Geolo- 
gów Naftowych rzucona bowiem została przez 
Il. Ziazd Naftowy w Jaśle, dając tem początek 
rozwijającej się obecnie coraz lepiej współpracy 
w tej tak ważnej dziedzinie. Wspólne obrady 
dadzą sposobność wymiany myśli między geo- 
logami a technikami naftowymi i przyczynią się 
do wszechstronnego oświetlenia najpilniejszych 
zagadnień kopalnictwa naftowego, a w szczegól- 
ności zaś zagadnienia racjonalnej eksploatacji te- 
renów naftowych. 

Jaknajszerzej pojęta współpraca jest w obecnej 
sytuacji, w okresie ostrego kryzysu gospodarcze- 
go, szczególniej pożądana, zapewnia bowiem ce- 
lowość pracy, która w skutkach swoich łagodzi 
ostrze kryzysu. 

Słusznie powiedział reprezentant Rządu, wita- 
jąc I. Zjazd Naftowy. we Lwowie, że „w rozwa- 
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żaniu głównych czynników produkcji zbyt może 
jednostronnie traktowaliśmy rolę kapitału. Żyiąc 
w dobie, gdzie tak trudno o kapitał — zapozna- 
waliśmy znaczenie innych czynników, a zwłasz- 
cza czynnika pracy intelektualnej'. Mowca pod- 
kreślił wówczas doniosłe znaczenie iniciatywy 
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przem. Naft. 
nad skoordynowaniem twórczych wysiłków, 
gdyż „to jest najlepszą drogą w kierunku dopro- 
wadzenia tak ważnego czynnika wytwórczości, 
jaką jest praca intelektualna, do takiego poziomu 
i napięcia, jakiego wymaga położenie przemysłu 
i złączony z nim interes Państwa". 

Słowa te wypowiedziane przed czterema laty 
u progu reorganizacji dorocznych Ziazdów 
Naftowych nabierają dzisiaj szczególnej aktu- 
alności. 

Żywimy nadzieję, że V. Zjazd Naftowy we 
Lwowie, którego program obejmuje szereg ży- 
wotnych i niezmiernie doniosłych zagadnień tech- 
nicznych i organizacyjnych, zacieśniać będzie 
w dalszym ciągu węzły współpracy intelektu- 
alnej i rzuci nowe twórcze myśli, które realizo- 
wane w codziennej pracy, przyczynią się do 
umocnienia podstaw bytu polskiego przemysłu 
naftowego. 

Pó 
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Program V. Zjazdu Naftowego 

Piątek 11 grudnia 1930: Aula Politechniki. 

godzina 16.30: 

Otwarcie Zjazdu przez Prezesa Rady Zjazdów 
Prof. Inż. Bielskiego. 

Ukonstytuowanie się Zjazdu. 
Odczytanie listy mowców (zamiast przemó- 

wień powitalnych). 

godzina 17. 

Referaty dla wszystkich uczestników Zjazdu. 

Sobota 12 grudnia 1931: Sale Politechniki: 

godzina 9—12. 

Referaty w sekcjach kopalnianej, rafineryinej 
i gazowej. 

—— = - — EM TJ 

godzina 12.30. 

SALA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ, 
ul. Akademicka 17. 

Uczczenie 45-lecia pracy w przemyśle naf- 
towym Prezesa Władysława Długosza. 

godzina 15.30. 

Referaty w sekcjach kopalnianej, rafineryjnej 
i gazowej. 

Niedziela 13 grudnia 1931 r:. Sale Politechniki: 

godzina 9—10.30. 

Referaty dla wszystkich uczestników Zjazdu. 

godzina 10.30—13. 

Referaty III. Zjazdu Geologiczno-naftowego. 

SALA ZAKŁADU 
MINERALOGICZNO - PETROGRAFICZNEGO 

ul. Ujejskiego L. 7. 

Referaty geologiczno-naftowe. 

godzina 15.30—18.30. 

Referaty V. Ziazdu naftowego także dla uczest- 
ników III. Zjazdu geologiczno-naftowego. 

godzina 18.30-—19.30. 

Posiedzienie plenarne V-go Zjazdu. 
Uchwalenie rezolucyj. 
Zamknięcie Zjazdu. 

Referaty: 

Piątek, 11 grudnia 4931 r.: 

Inż. J. Brzozowski: „Polski stan posiadania 
w górnictwie i przemyśle naftowym”. 

Dr. M. Kielski: „Funkcje przemysłu naftowego 
w naszem gospodarstwie narodowem'*. 

Dr. S. Schitzel: „Obecne położenie przemysłu 
naftowego". 

Inż. M. Szydłowski: „Sprawy organizacyjne 
przemysłu naftowego*. 

Sobota, 12 grudnia 1931 r. 

SEKCJA KOPALNIANA: 

Dr. Inż. S. Jamróz: „Gwinty rur wiertniczych”. 
Inż. W. Kołodziej: Ścieralność lin naftowych 

w związku z ich konstrukcią i wytrzyma- 
łoŚścią drutu*. 

Inż. J. Kowalczewski: „Wiercenie systemem „R'o- 
tary* w Daszawie*'. 

A. Mikucki: „Elektryfikacia kopalni w Wań- 
kowej”. 

Inż. S. Paraszczak: „Mierzenie krzywizny otwo- 
rów wiertniczych '. 

Inż. 5. Rachwał: „Mierzenie ropy naftowej*; 
„Legalizacja mierników". 

A. Radłowski: „Nowy system rozbijania i zwier- 
cenia rur pozostałych w terenie'. 

J. Cząstka i Inż. J. Woinar: „Pompowanie głę- 
bokich otworów. 

Inż. J. Wojnar: „Racjonalizacja i prace badawcze 
w technice kopalnianej”. 

SEKCJA GAZOWA: 

Inż. Z. Dettloffi: „Gazomierz „Rotary* w prze- 
myśle gazu ziemnego*. 
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Inż. R. Huculak: „Trudności fizykalne pomiaru 
gazu'. 

Dr. Inż. S. Jamróz: „Zagadnienia materjałowe 
w instalacjach gazowych *. 

Inż. W. Kołodziej: „Wpływ czynników rucho- 
wych na pomiar gazu'. 

Inż. S. Sulimirski: „Organizacja pomiarów gazu 
ziemnego'. 

Sprawozdanie Komisji dla spraw mierzenia gazu 
ziemnego. 

„Normy dla dysz i kryz*. 
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Niedziela, 13 grudnia 1931 r. 

Reieraty dla wszystkich uczestników. 

Prof. Dr. Inż. R. Witkiewicz: „Bezkorbowa sprę- 
żarka gazowa* (z pokazem w ruchu). 

Inż. Z. Ziółkowski: „Przeróbka gazu ziemnego 
na mieszanki wodorowe". 

Prof. Inż. Z. Bielski: „Naturalne złoża ropy 
w świetle najnowszych badań '. 

Inż. T. Reguła: „Racjonalna gospodarka złożem 
gazowem.'. 

SEKCJA RAFINERYJNA: Inż. Z. Onyszkiewicz: „Odbudowa ciśnienia na , > 0 
kopalni w Lipinkach. 

Inż. W. Grossman: „Krytyczny rozbiór labora- 
toryjny nawierżźchni asfaltowych '. 

Prof. Dr. K. Kling: „O strącaniu asfaltów przy Referaty III. Zjazdu geologiczno-naftowegó. 
pomocy niskowrzących węglowodorów *. 

Inż. Dr. Z. Kragen: „O polskich normach dla Prof. Dr. W. Teisseyre: „O przedgórzu Karpat, 
wypełniacza (fillera) dla robót bitumicznych”. jako terenie poszukiwawczym '. 

Inż. F. Limbach: „Asfalty drogowe z ropy typu Dr. K. Tołwiński: „Z geologii Karpat środko- 
borysławskiego'. wych i zachodnich w związku z problema- 

Inż. J. Limbachowa: „O obrazach mikroskopo- tami naftowemi'*. 
wych mieszanek smół z asfaltami polskiemi'. Dr. S. Weigner: „Obecny stan badań nad za- 

Dr. Z. Łahociński: „O asfaltach z rop małopol- gadnieniem racjonalnej odległości szybów na 
skich. terenach naftowych '. 

Inż. S. Skalmowski: „Asfalty krajowe i ich za- Inż. Dr. O. Wyszyński: „„Oznaczenie odległości 
stosowanie praktyczne '. szybów na terenach gazowych '. 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 2 

Prof. Inż. Karol Bohdanowicz, Inż, Jan Brzozowski, Dyr. Tadeusz 
Chłapowski, Inż. Stefan Czarnocki, Dyr. Inż. Stefan Dażwański, 
Sen, Władysław Długosz, Dyr. Inż, Wiktor Hłasko, Dr. Inż. Sta- 
nisław Jamróz, Prof. Dr. Inż. Tadeusz Kuczyński Prof. Dr. Inż. 
Stanisław Łukasiewicz, Prof. Dr. Stanisław Pilat, Dr. Wojciech 
Rogala, Prof. Inż. Gabryel Sokolnicki, Prof. Dr. Inż. Edward Su- 
charda, Prez. Dr. Marcin Szarski, Inż. Marijan Szydłowski, Prof. 
Dr. Inż. Roman Witkiewicz, Dyr. Inż. Mieczysław Wyszyński 

i Członkowie Rady Zjazdów Naftowych: 

Prof. Inż. Bielski (prez.), Dyr. Zygmunt Biluchowski, Inż. Maksy- 
miljan Fingerhut, Inż. Marceli Karpiński, Dr. Jerzy Kozicki, 
Inż. Mieczysław Krygowski, Tadeusz Łaszcz, Inż. Roman Mach- 
nicki, Dr. Tadeusz Mikucki, Inż. Stanisław Paraszczak, Inż. Wacław 
Piotrowski, Inż. Tadeusz Reguła, Dr. Stanisław Schatzel, Inż. Stefan 
Sulimirski, Dr. Stanisław Weigner, Dr. Ignacy Wygard, Dyr. 
Czesław Załuski, Inż. Stanisław Zarzecki, Inż. Józef Jakób 

Zieliński (sekr. gen.). 2 
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Streszczenia referatów 

zgłoszonych na v. zjazd Naftowy 

Inż. Z. ONYSZKIEWICZ, 
Odbudowa ciśnienia złoża w Lipinkach. 

Po krótkim wstępie omawiającym warunki pro- 
dukowania złoża w Lipinkach, przechodzi refe- 
rent do opisu urządzeń do wtłaczania powietrza 
w złoże na kopalni w Lipinkach. Zestawienia 
ilości powietrza wtłaczanego w złoże, koszty 
ruchu, oraz tabele i wykresy wzrostu produkcji 
poszczególnych otworów, jako wynik zastosowa- 
nia tej metody, kończą niniejszy referat. 

Inż, STEFAN SULIMIRSKI. 

Organizacia pomiarów gazu ziemnego. 

Aby móc opanować i wykorzystać źródła ener- 
gji, trzeba je przedewszystkiem dobrze mierzyć. 

Z prawdziwem przeto zadowoleniem należy po- 
witać prace zmierzające do racjonalizacji pomia- 
rów gazu ziemnego w przemyśle naftowym. 
Dzięki tym pracom znajduje obecnie metoda po- 

miarów gazu ziemnego zwężeniem przekroju 
w przemyśle naftowym coraz szersze zastoso- 
wanie. Metoda ta najdokładniejsza ze znanych 
w obecnym stanie techniki pomiarowej, usunie 
niezawodnie liczne i dotkliwe braki, panujące 
u nas w dziedzinie pomiarów gazowych. 

Aby jednak przez niewłaściwe stosowanie tej 
metody nie stała się ona źródłem nowych błę- 
dów, muszą być odpowiednie prace należycie 
technicznie i organizacyjnie przygotowane. 

Obok więc rozpoczętych już i daleko posunię- 
tych prac w kierunku normalizacji urządzeń po- 
miarów. produkcji krajowej, odpowiednio dokład- 
nych aparatów pomiarowych oraz organizacji 
kursów dokształcających, winny być również 
w poszczególnych przedsiębiorstwach opracowa- 
ne zasady organizacji pomiarów gazu (regulami- 
ny), przewidujące oparcie gospodarki gazowej na 
nowej metodzie pomiarowej. Ustalenie tych za- 
sad ma duże znaczenie nietylko dla danego przed- 
siębiorstwa, ale również dla wzajemnych stosun- 
ków handlowych między firmami i poszczególny- 
mi klijentami. 

Oparcie organizacji ruchu gazowego na pomia- 
rach zwężeniem przekroju daje sposobność do 
znaczengo uproszczenia prac pomiarowych. Jeśli 
ustali się szczegółowo tok pomiarów, sposoby 
obliczeń i układ sprawozdań, utrzymuje się po- 
nadto jasny obraz przepływu gazu, pozwalający 
na racjonalną dystrybucję i szybkie zauważenie 
wszelkich nieprawidłości. 

Referent podaje przykład organizacji ruchu ga- 
zowego z zastosowaniem łatwo dostępnych Środ- 
ków technicznych i administracyjnych. 

Chociaż w różnych punktach pomiarowych 
istnieją odmienne warunki techniczne przepływu 
gazu, to jednak wspólne zasady pomiaru i kon- 
troli ruchu gazowego dadzą się łatwo ustalić dla 
całego przedsiębiorstwa. Wypływa stąd wnio- 
sek, że również w całym przemyśle gazu ziem- 
nego dałyby się zastosować pewne wspólne za- 
sady organizacji pomiarów gazów, jak również 
jednakowe Środki techniczne (znormalizowane), 
co przyczyniłoby się nietylko do usprawnienia 
pomiarów i usunięcia wszelkich ewentualnych 
nieporozumień, ale do znacznego zmniejszenia 
kosztów. 

Inż. WŁADYSŁAW KLIMKIEWICZ. 

Wpływ gazu na właściwości ropy i na iei 
ruch w złożu. 

Rozpuszczalność gazu w ropie jest proporcjo- 
nalna do ciśnienia, a odwrotnie proporcjonalną 
do temperatury. Zależność rozpuszczalności ga- 
zu i ciśnienia jest linią prostą dla rop odgazo- 
wanych i gazu suchego, co odpowiada w prak- 
tyce warunkom odbudowy ciśnienia w złożu, zaś 
linją krzywą dla rop nasyconych i gazów mo- 
krych, co odzwierciedla warunki w szybach pro- 
dukujących samoczynnie. 

Gaz ulatniający się z ropy obniża w znacznym 
procencie zawartość ropną złoża, oraz obniża 
ciężar gatunkowy produkowanej ropy. 

Rozpuszczalność gazu następuje szybko na po- 
wierzchni ropy, jednak dyfuzja w głąb płynu 
postępuje bardzo powoli. 

Gaz rozpuszczony w ropie obniża ciężar ga- 
tunkowy, wiskozę i napięcie powierzchniowe 
IOpy. 

Zjawisko Jamina czyli opory baniek gazu od- 
grywają ważną rolę w produkcji ropy powodu- 
jąc podwyższenie wiskozy, względnie zwięk- 
szenie oporów ruchu ropy przez zaklinowanie 
się baniek w porach piaskowca. 

Ilość przepływającej ruchem ciągłym ropy od- 
gazowanej w piaskowcu jest proporcjonalną do 
przekroju, ciśnienia, Średnicy ziarn i porowa- 
tości piaskowca, a odwrotnie proporcjonalną do 
wiskozy płynu i długości drogi. Przepuszczal- 
ność piaskowca i ciśnienie mają zasadniczy 
wpływ na krzywą produkcji ropnej szybu. 
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Inż. STANISŁAW RACHFAŁ. 

Mierzenie i legalizacia mierników ropy nałtowej. 

Referat obejmuje genezę, oraz krytyczne omó- 
wienie metod mierzenia ropy przy pomocy fun- 
damentowanych pojemników i czynności legali- 
zacyjnych na podstawie wyników przeprowa- 
dzonych doświadczeń. 

Prof. Inż. Z, BIELSKI. 

Naturalne zbiorniki ropy w Świetle najnowszych: 
badań. 

Geolog prof. dr. Stanley Herold, dzieli zbior- 
niki ropy na trzy: typy, z punktu widzenia spo- 
sobu w jaki produkują, a mianowicie: 

1) zbiorniki hydrauliczne, u których ciś- 
nienie i produkcja pozostają niezmienione w ogra- 
niczonym czasie. Typem ich jest zbiornik gazu 
z pływającym dzwonem, a w przyrodzie studnia 
artezyjska; 

2) zbiorniki wolumetryczne, u których 
ciśnienie i produkcja spadają równomiernie i zbli- 
żają się do zera. Typem iest zbiornik sztywny, 
wyczerpujący się w ciągu produkcji, wskutek 
ubywania zapasu, wreszcie 

3) zbiorniki kapilarne, u których ciśnienie 
i produkcja spadają jak u wolumetrycznych, lecz 
których typem jest kapilarna rurka wypełniona 
„różańcem Jamin'a'. 

Przytoczenie całego eksperymentu Jamina, 
który spowodował Herolda do wymienionego 
podziału naturalnych zbiorników, oraz charakte- 
rystyka produkcji, która ma służyć rozpoznaniu, 
które zbiorniki, do którego należy zaliczyć typu. 

Składnikami tej charakterystyki są ciśnienie, 
prędkość, objętość, przyspieszenie, energja, siła. 
i czas, a wszystkie one dają się, bądź to we wła- 
ściwy. sposób pomierzyć lub wyliczyć. Stosunek 
ich wzajemny do siebie, dający się ująć w ma- 
tematyczne formuły, nazywa Herold charakte- 
rystyką zasadniczą (primary functions) pozwoli 
na wyróżnienie tych trzech typów, oraz na usta- 
lenie charakterystyk pochodnych (secondary 
functions), które umożebnią wnioski co do włas- 
ności złóż, wnioski których bezpośrednim ba- 
daniem stwierdzić nie można, ponieważ zbior- 
niki ropy są, jak wiadomo, niedostępne. 

Charakterystyki te dadzą wytłumaczenie licz- 
nych zjawisk obserwowanych podczas produk- 
cji, lecz nie rozumianych, i pouczą jak należy 
obchodzić się ze złożem, aby z niego racjo- 
nalnie wydobyć maksimum produkcii. 

Inż, STANISŁAW PARASZCZAK. 

Skrzywienia otworów wierconych liną : 
i ich pomiar. 

Brak zainteresowania dla pomiarów krzywizn 
otworów wiertniczych w polskim przemyśle naf- 
towym, można wytłumaczyć ogólnie ugruntowa- 
nem przekonaniem, iż otwory odwiercone me- 
todą udarową, mają przebieg pionowy. 
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Szereg pomiarów, wykonanych przez autora 
w otworach borysławskich, a zwłaszcza z otwo- 
rów linowych, wykazał nieodzowność kontroli 
powyższych pojęć. Pomiary te dowiodły miano- 
wicie, iż również otwory wiercone udarowo, 
zwłaszcza liną, mogą bardzo wybitnie odbiegać 
od pionu w sposób taki, iż świder jako wskaźnik 
krzywizny, zawodzi zupełnie. 

Świder wskazuje mianowicie swym wyglą- 
dem do pracy tylko nagłą zmianę w kierunku 
otworu, nie zdradza zaś zupełnie, do pewnei 
miary naturalnie, iż otwór biegnie skośnie. 

Z drugiej strony przy przewiercaniu zapada- 
jących pokładów, występuje w chwili udaru po- 
zioma siła składowa, wywołująca poślizg Świdra 
po upadzie warstw, tak, iż otwór ma tendencję 
zbaczania w tym kierunku. 

Nieznaczne te, lecz stale występujące i nieda- 
jące się stwierdzić odchyłki, spowodować mogą 
przy szybkim postępie wiercenia, bardzo znacz- 
ne nawet odchyłki spodu otworu od pionu. 

Stwierdzenie skośnego przebiegu otworu, jest 
możliwe tylko przy pomocy odpowiednich apa- 
ratów pomiarowych. Aparaty te zbudowane na 
zasadzie oznaczania poziomu płynu, lub też pio- 
nu, względnie wahadła w dananem miejscu otwo- 
ru, dzielą się na dwie grupy. 

Do pierwszej grupy należą przyrządy, okre- 
Ślające jedynie kąt odchyłki otworu w badanem 
miejscu od pionu, do drugiej przyrządy, które 
podają zarazem. kierunek tej odchyłki. 

Do najprostszych aparatów pierwszego. typu, 
najczęściej używanych, należą przyrządy, uży= 
wające kwasu. fluorowodorowego w szklanem 
naczyniu. Kwas pozostawiony przez pewien 
czas w spokoju, nagryza Ścianki naczynia, utrwa- 
lając w ten sposób poziom płynu w badanem 
miejscu otworu. 

Na tej samej zasadzie oparte są również przy- 
rządy, w których poziom płynu zabarwionego, 
zaznacza się na papierze, poczem płyn zostaje 
z naczynia pomiarowego usunięty. 

Przy użyciu pionu lub dwu wahadeł, ustawio-. 
nych pod prostym kątem, utrwala się w odpo- 
wiedni sposób ich położenie w badanem miejscu. 

Aparaty drugiego typu oznaczają oprócz wy- 
chylenia otworu również kierunek odchyłki, a to 
przy pomocy igły magnetycznej, względnie częś- 
ciej. giroskopu. Aparaty te bardziej skompliko- 
wane, wykonywane są również we formie po- 
zwalającej na pomiar bieżący otworu w całym: 
przebiegu. 

Dla potrzeb wiertnika wystarczają w zupeł-- 
ności przyrządy pierwszej grupy. Proste te, a ta= 
nie przyrządy, dające się wykonać na miejscu, 
użyte do.kontroli wiercenia, pozwalają na wiet- 
cenie rzeczywiście pionowych otworów, poza- 
tem zaś w wielu wypadkach oddają nieocenione 
wprost usługi przez wyświetlenie sytuacji 
w oOtworze wiertniczym. 

Jako przyrząd ze wszech miar pożyteczny, 
ułatwiający pracę, a często wprost nieodzowny; 
powinien aparat do pomiaru krzywizny otworu, 
należeć bezwarunkowo do normalnego wyekwi= 
powania wierconego szybu. 


