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WILLIAM HENRY MAC GARVEY I JEGO ROLA W ROZWOJU

GALICYJSKIEGO PRZEMYS U NAFTOWEGO

Rozwijaj cy si  od pocz tku lat 60. XIX w. galicyjski przemys  naftowy zacz

wytraca  tempo pod koniec lat 70. Stosunkowo p ytkie szyby naftowe, wykony-

wane tzw. wolnospadow  metod  wiertnicz , szybko traci y swoj  produktywno .

Kopanie g bszych studni nie by o mo liwe ze wzgl dów technologicznych,

a przede wszystkim ca kowicie nieop acalne. Wydawa o si , e wkrótce zako czy

si  kariera galicyjskiej nafty i – jak pisano – „stracono nadziej  na naft  galicyjsk ”1.

Ale w a nie wówczas, na pocz tku lat 80. XIX w., zjawi  si  w Galicji William

Henry Mac Garvey. Przywióz  ze sob  tzw. kanadyjsk  metod  wiertnicz , która

zrewolucjonizowa a galicyjskie górnictwo naftowe. Przeszczepi  na grunt galicyj-

ski nie tylko now  technik , lecz tak e nowoczesne metody zarz dzania przedsi -

biorstwem. Szybka akumulacja pomno onego kapita u pozwoli a mu na za o enie

wielu kopal  naftowych i uruchomienie tak powa nych inwestycji jak Fabryka

Maszyn i Narz dzi Wiertniczych oraz rafineria ropy naftowej.

Kim by  wi c W.H. Mac Garvey i jak jego losy sprz g y si  z losami galicyj-

skiego przemys u naftowego? Dlaczego ju  na pocz tku jego galicyjskiej kariery

wysoko oceniali go jemu wspó cze ni? Z biegiem czasu pochwa  by o coraz wi -

cej. Korespondent fachowego czasopisma „Nafta” pisa  o nim jako o „dzielnym

o nierzu, który niepr dko opuszcza plac boju”2. Inni dzia acze naftowi charakte-

ryzowali go jako cz owieka niezmordowanego, o niez omnej woli, ogromnej pra-

cowito ci i doskona ych umiej tno ciach administracyjnych3. Stanis aw Szczepa-

nowski, pionier nowoczesnego rozwoju gospodarczego Galicji, wi za  jego talenty

organizacyjne z przynale no ci  do „pot nej rasy anglosaskiej”. Stwierdza , e

„by  mistrzem nad mistrzami, który ho dowa  zasadzie anglosaskiej, i  drobnostki

stanowi  doskona o , a doskona o  nie jest drobnostk ”4.
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1 J.N. z Oleksowa Gn iewos z, Pogl d na dzieje nafciarstwa, „Przegl d Górniczy, Technolo-

giczny i Przemys owy” 1 (1889), s. 25–27.
2 „Nafta” 3 (1895), s. 25.
3 Wystawa przegl dowa w Gorlicach, „Przewodnik Przemys owy” 1903, s. 124; „Nafta” 12

(1904), s. 178; ibidem 21 (1913), s. 323.
4 „Przewodnik Przemys owy” 1903, s. 135; F. Sze l iga- ych l i sk i, Moje wspomnienia, „Prze-

mys  Naftowy” 1931, s. 537.
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Mac Garvey by  jednak przede wszystkim nowoczesnym – jak na swoje czasy

– przedsi biorc  naftowym, odkrywc  i wspó odkrywc  najbogatszych pok adów

ropy w Borys awiu i Tustanowicach. W 1896 r. jeden z korespondentów „Nafty”

pisa : „Czym w Ameryce jest Standard Oil Company, w Baku firma braci Nobel,

tym jest Mac Garvey w Galicji, który nie tylko zrobi  milionow  fortun , lecz za-

razem wskaza  krajowcom drog , po której z po ytkiem kroczy  nale y”5. Wielo-

krotnie podkre lano, e do wielkiej fortuny i tytu u „króla nafty” doszed  w asn

ci k  prac , jako „self-made man”6.

Mac Garvey urodzi  si  27 II 1843 r. w Hungtington, w Kanadzie, w rodzinie

irlandzkich emigrantów. Zmar  15 XI 1914 r. Maj c zaledwie 14 lat, rozpocz  prac

wiertacza w miejscowo ci Wyoming, w prowincji Ontario. W kilka lat pó niej by

ju  przedsi biorc  kopalnianym. Prowadzone przez niego interesy w górnictwie

w gla kamiennego zmusza y go do nieustannych podró y po Kanadzie. Najd u ej

przebywa  w miejscowo ci Petrolea, której by  burmistrzem, nast pnie zosta  mar-

sza kiem powiatu, a w ko cu kandydatem do parlamentu z ramienia Partii Kon-

serwatywnej. W Kanadzie zawar  zwi zek ma e ski, a jego wybrank  by a Hele-

na Weso owska, córka polskich emigrantów7.

W 1881 r. Mac Garvey opu ci  Kanad  i jako kierownik Continental Oil Com-

pany rozpocz  prace wiertnicze w poszukiwaniu ropy naftowej w Niemczech,

w rejonie Hanoweru. To w Niemczech pozna  Johna S. Bergheima, wiede skiego

bankiera, którego kapita  umo liwi  zawi zanie spó ki pod nazw  Bergheim and

Mac Garvey. Firm  dodatkowo cementowa o ma e stwo syna Mac Garveya z córk

Bergheima8.

Nazwa spó ki przez wiele lat widnia a na reklamach i og oszeniach galicyjskiej

prasy fachowej, gdy  nie w Niemczech, ale w a nie w yciu gospodarczym Gali-

cji odegra a ona istotn  rol , a jej w a ciciele tutaj dorobili si  ogromnego maj t-

ku. Nie jest znana dok adna data przybycia firmy do Galicji. Z pewno ci  by a ju

tutaj w 1883 r. Jej siedzib  zosta  Glinik Mariampolski, dzisiaj dzielnica Gorlic.

John Bergheim, mimo e wyst powa  na pierwszym miejscu w nazwie spó ki, nie

odgrywa  w niej czynnej roli. Jak wspomniano, by  raczej dostarczycielem kapita-

u, tak wa nego na pocz tku dzia alno ci firmy. G ównym menad erem, organiza-

torem oraz in ynierem by  W.H. Mac Garvey.

Na prze omie lat 70. i 80. XIX w. galicyjskie górnictwo naftowe pogr y o si

w marazmie. W 1881 r. W adys aw Szajnocha pisa : „Górnictwo naftowe w Gali-

cji jest dot d prostym studniarstwem i chyba ju  nigdy z pieluch niemowl ctwa

si  nie oswobodzi, je eli przez lat trzydzie ci tego dokona  nie mog o”9. Stosowa-

ne dotychczas techniki wiertnicze okazywa y si  nieskuteczne w trudnych geolo-

5 „Nafta” 4 (1896), s. 127.
6 „Ropa” 1913, s. 486.
7 „Nafta” 12 (1904), s. 177–179.
8 „Ropa” 1912, s. 104.
9 W. Sza jnoch a, Górnictwo naftowe w Galicji wobec ustawodawstwa górniczego, Kraków 1881,

s. 47–48.
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gicznie pok adach Podkarpacia. Wysokie koszty wierce , czasoch onno  wyko-

nywania prac wiertniczych, przy jednoczesnym zalewie monarchii tani  rop  ame-

ryka sk  i tzw. falsyfikatem rosyjskim nie rokowa y galicyjskiemu górnictwu na-

ftowemu pomy lnych perspektyw. Wobec wyczerpywania si  p ytkich pok adów

ropy szerzy a si  niezdrowa konkurencja, przyjmuj ca czasami form  gospodarki

rabunkowej: „Byle pr dzej to dewiza przedsi biorstw naftowych. Kilka lub kilka-

na cie tysi cy w o onych niepotrzebnie niech idzie marnie na powtórzenie jednej

i tej samej roboty po par  razy, kilku lub kilkunastu ludzi niech zginie lub kalec-

twem przyp aci po piech roboty – mniejsza o to, byleby przedsi biorca zyska , co

si  da zyska , nim kto  drugi przyjdzie i jego naft  zabierze”10 – pisa  dalej Szaj-

nocha. W tej sytuacji cz  galicyjskich przedsi biorców zdawa a sobie spraw

z konieczno ci wprowadzenia nowej metody wiertniczej, pozwalaj cej na szybsze

i g bsze wiercenia. I dlatego pojawienie si  kanadyjskiej metody wiertniczej,

zwanej w Galicji kanadyjk , natychmiast zwróci o uwag  miejscowych przed-

si biorców.

Kanadyjski uraw wiertniczy zosta  do Galicji sprowadzony w a nie przez spó k

wiertnicz  Bergheim and Mac Garvey. Brak jednoznacznych rozstrzygni , kiedy

spó ka pojawi a si  w Galicji i przeprowadzi a pierwsze wiercenia. Nie s  te  zna-

ne wszystkie okoliczno ci sprowadzenia do Galicji „Kanadyjczyków”, jak ich po-

tocznie tutaj nazywano. Cz sto jako dat  pierwszego kanadyjskiego wiercenia

w Galicji podaje si  rok 1884. Niejednokrotnie w tym kontek cie wymienia si  rok

1882. Ale najprawdopodobniej pierwsze wiercenia rozpocz to w 1883 r., gdy  nad

pracami wiertniczymi prowadzonymi kanadyjk  w Uhercach ko o Leska dyskuto-

wano podczas posiedzenia Wydzia u Krajowego Towarzystwa Naftowego (KTN)

w dniach 5 i 6 XII 1883 r. Wed ug pó niejszych wspomnie  pewn  rol  w zainte-

resowaniu Mac Garveya Galicj  odegra  S. Szczepanowski. Po za o eniu kopalni

w S obodzie Rungurskiej poszukiwa  on systemu wiertniczego daj cego lepsze re-

zultaty od rozpowszechnionego systemu wolnospadowego. Wykonanie prac wiert-

niczych chcia  zleci  Mac Garveyowi. Ten jednak postawi  bardzo wygórowane

warunki finansowe i w rezultacie nie dosz o do zawarcia umowy.

W tym czasie „Kanadyjczycy” byli lud mi ca kowicie obcymi na terenie Gali-

cji. Ich postawa pocz tkowo zniech ca a do stosowania nowej metody wiertniczej.

Starannie ukrywali przed Polakami tajemnice systemu kanadyjskiego, o czym pisa

Adolf Jab o ski: „Wiercenie kanadyjskie nie wysz o dot d poza cis e ograniczo-

ne kó ko ameryka skich przedsi biorców, którzy widz c wy szo  swej metody

nad sposobami u ywanymi w Galicji, staraj  si  otacza  tajemnic  dla w asnej ko-

rzy ci”11. Wykorzystuj c monopolistyczn  pozycj , podejmowali si  wykonywa-

nia odwiertów po bardzo wygórowanych cenach: „Warunki, pod jakimi Kanadyj-

czycy podejmuj  si  wiercenia, s  dwojakie: albo za gotówk  od metra, albo za

procenta. W pierwszym razie wymagaj  30 z r. od metra, z zapewnieniem jednak e

10 Ibidem.
11 A. Jab o sk i, Kopalnictwo naftowe, Kraków 1885, s. 118.
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przynajmniej trzech szybów do wiercenia w danej miejscowo ci. A poniewa  wierc

oko o 1–5 m dziennie, przeto zarabiaj  450 z r. na dzie , czyli za szyb w ci gu mie-

si ca zrobiony na 300 m g boko ci, bior  9000 z r. W drugim wypadku, robi c

umow  na procenta, staraj  si  naprzód zaci gn  wiadomo ci o terenie, w którym

maj  wierci  i je eli teren jest znany jako dobry, bior  50 procent. Je eli wi c szyb

wyda dziesi  beczek dziennie, a trwa  b dzie chocia by tylko rok, zarobek wy-

niesie 1825 beczek, licz c beczk  po 20 z r. otrzymamy 36.500 z r.”12

Pojawienie si  w Galicji nowego systemu wiertniczego wywo a o wiele dysku-

sji i polemik. Ale stopniowo ros o zainteresowanie urawiem kanadyjskim. We

wspomnianym szybie w Uhercach 29 III 1884 r., po 148 godzinach wierce , uzy-

skano g boko  143,4 m. Oznacza o to, e redni post p prac wynosi  0,97 m

w ci gu godziny, a najwi kszy 1,28 m. Obserwacja innych wierce  kanadyjskich

pozwoli a Z. Suszyckiemu, który dysponowa  bogatym materia em porównawczym,

oszacowa  redni, dzienny post p prac prowadzonych systemem kanadyjskim na

ok. 4–5 m. Podczas gdy galicyjscy górnicy naftowi debatowali nad systemem ka-

nadyjskim, spó ka Bergheim and Mac Garvey wyst pi a z propozycj  prowadze-

nia nowych prac wiertniczych, obiecuj c osi gni cie g boko ci 500 m przy za-

chowaniu ko cowej rednicy otworu w granicach 6 cali. Za wykonywane prace

chcieli otrzymywa  30 z r. za ka dy metr otworu. Dzia alno  firmy wzbudza a

coraz wi ksze zainteresowanie, tym bardziej e odwiercane przez ni  szyby do-

starcza y niespotykanych dotychczas ilo ci ropy. Osi ganie g boko ci 350–400 m

uwa ano za ogromny sukces; pisano: „która to g boko  mo e by  jako znakomi-

ty wynik ich robót uwa ana”13. Mac Garveyowi zlecano prowadzenie prac wiert-

niczych na zasadach komercyjnych. On natomiast zaproponowa  stworzenie spó -

ki, do której galicyjscy przedsi biorcy mieli wnie  kapita  w wysoko ci 4 tys. z r.

Niezale nie od obserwacji prowadzonych przez fachowców, w powszechnej opi-

nii przedsi biorców naftowych coraz cz ciej w kanadyjce widziano system, który

mia  o ywi  ruch wiertniczy. Kanadyjski system wiertniczy szybko zosta  przyj -

ty i w krótkim czasie kanadyjskie wie e zapanowa y w krajobrazie galicyjskich

pól naftowych. Galicyjskie górnictwo naftowe uleg o szybkim przeobra eniom.

Przypuszczano, e Podkarpacie kryje bogate z o a ropy na g bszych poziomach,

podczas gdy dotychczas eksploatowano warstwy najp ytsze. Zacz to si ga  do g -

boko ci nieosi galnych wcze niej w Galicji i w rezultacie odkrywano obfite po-

k ady ropy naftowej. Na prze omie lat 80. i 90. XIX w., kiedy ju  dok adnie znano

budow  urawia kanadyjskiego, osi gni to g boko  1000 m, a wkrótce przekro-

czono 1500 m. Dzi ki temu systemowi powsta y najbardziej znane w Galicji ko-

palnie: S oboda Rungurska, Schodnica, Borys aw, Tustanowice. Na osi gni cie tych

sukcesów pozwoli y ulepszenia wprowadzone do tzw. starego urawia, czyli do kon-

strukcji przywiezionej do Galicji przez Mac Garveya. Dlatego te  nie mówiono ju

o systemie kanadyjskim, ale o galicyjsko-kanadyjskim i polsko-kanadyjskim.

Piotr Franaszek

12 Ibidem, s. 121–122.
13 O systemie kanadyjskim, „Górnik” 4 (1885), s. 13.
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Na pocz tku lat 90. XIX w. firma Bergheim and Mac Garvey rozpocz a wier-

cenia systemem kanadyjskim w Borys awiu. W 1893 r. wiercenia prowadzono na

du  skal . Pracami tymi kierowa  W adys aw D ugosz. Dzi ki jego uporowi, po-

mimo pocz tkowych niepowodze , w trzy lata pó niej przekroczono w szybie nr 3

Na Potoku g boko  500 m. Wówczas trysn a ropa w ilo ci dochodz cej do 40

ton na dob , niespotykanej dot d w pojedynczym szybie na galicyjskich polach

naftowych. Rozpocz a si  „borys awska gor czka naftowa”. Równocze nie nast -

pi o przesuni cie ruchu wiertniczego z Galicji Zachodniej do Wschodniej. Osta-

tecznie dominacj  Galicji Wschodniej przypiecz towa o odkrycie bogatych z ó

w Tustanowicach w 1903 r. Wraz z odkryciem g bokich pok adów ropy w Bory-

s awiu i Tustanowicach nast pi y równie  powa ne zmiany w technice wiertniczej.

Galicyjski przemys  naftowy oczekiwa  na to od lat.

W krótkim czasie Mac Garvey sta  si  liderem prac wiertniczych w Galicji.

Ogromne sukcesy w realizacji przyjmowanych zlece  na wiercenia sprawi y, e

firma zacz a kupowa  w asne pola naftowe, staj c si  jednym z najwi kszych pro-

ducentów ropy, a w mniejszym zakresie równie  wosku ziemnego. Mo na powie-

dzie , e Mac Garvey bez skrupu ów ama  zasad , e du e posiad o ci ziemskie

mog  by  w Galicji tylko w asno ci  arystokracji, nastawionej przede wszystkim

na upraw  p odów rolnych. Zmys  praktyczny i zaanga owanie w dzia alno  bi-

znesow  nakazywa y mu skupowanie ogromnych obszarów, które zamienia  w pola

naftowe. Stan posiadania zbli y  go do arystokracji, a po pocz tkowych oporach

szybko znalaz  wspólny j zyk z polskimi in ynierami i technikami zaanga owa-

nymi w galicyjski przemys  naftowy14. Od po owy lat 80. XIX w. a  do I wojny

wiatowej szyby naftowe jego spó ki pompowa y rop  zarówno w o rodkach Ga-

licji Zachodniej (Biecz, Gorlice, Jas o i inne), jak i w najbogatszych o rodkach

Galicji Wschodniej – Borys aw, Schodnica, Tustanowice, Drohobycz. Te szybkie

sukcesy doprowadzi y do pot nej akumulacji kapita u, który nie zosta  zmarno-

wany, ale zaanga owany w dwa wielkie przedsi wzi cia – za o enie jednej z naj-

wi kszych w Galicji rafinerii oraz jednego z pierwszych warsztatów sprz tu wiert-

niczego, który w krótkim czasie przekszta ci  si  w Fabryk  Narz dzi Wiertniczych.

Oba zak ady powsta y w Gliniku Mariampolskim15. W rezultacie firma, a w a ci-

wie sam W.H. Mac Garvey sta  si  czo owym dzia aczem gospodarczym Galicji.

Dynamiczny rozwój dzia alno ci firmy przy nieograniczonych wr cz perspek-

tywach dalszego rozkwitu sprawi , e przesta a si  ona mie ci  w swoich dotych-

czasowych ramach organizacyjnych. Dlatego te  w po owie lat 90. XIX w. wspól-

nicy wyst pili do austriackiego Ministerstwa Spraw Wewn trznych z wnioskiem

o zmian  dotychczasowej formy organizacyjnej spó ki. 12 VIII 1895 r. Bergheim

i Mac Garvey otrzymali od Ministerstwa koncesj  na za o enie spó ki akcyjnej,

William Henry Mac Garvey i jego rola w rozwoju galicyjskiego przemys u naftowego

14 „Nafta” 5 (1897), s. 21; 11 (1903), s. 141; 12 (1904), s. 13; 21 (1913), s. 323; „Ropa” 1913,

s. 487.
15 „Nafta” 1 (1893), s. 10, 13, 31; 2 (1894), s. 26; 3 (1895), s. 24–25; 4 (1896), s. 12, 126–128;

14 (1906), s. 29, 93; 15 (1907), s. 172; 21 (1913), s. 323–324, 487; „Ropa” 1913, s. 487.



210

która przyj a nazw  Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne daw-

niej Bergheim and Mac Garvey (GKNTA)16. Nowo powsta e Towarzystwo cha-

rakteryzowa o si  now  faz  koncentracji kapita u, przejmuj c wszystkie przed-

si biorstwa spó ki Bergheim and Mac Garvey.

GKNTA by o typow  spó k  akcyjn  ko ca XIX w. Najwy sz  w adz  by o wal-

ne zgromadzenie akcjonariuszy. Zwo ywano je raz w roku, na zako czenie roku

gospodarczego. Na wniosek zarz du lub akcjonariuszy posiadaj cych co najmniej

pi t  cz  akcji mo na by o zwo a  zebranie nadzwyczajne. Posiadanie 20 akcji

dawa o akcjonariuszowi prawo jednego g osu na walnym zgromadzeniu. Bezpo-

rednio dzia alno ci  Towarzystwa kierowa a rada nadzorcza, wybierana na pi

lat. Rada sk ada a si  z pi ciu cz onków. A  do 1910 r. siedziba Towarzystwa znaj-

dowa a si  w Gliniku Mariampolskim. W tym w a nie roku wszystkie agendy To-

warzystwa zosta y przeniesione do kancelarii w Wiedniu, która mie ci a si  przy

reprezentacyjnej ulicy Graben pod numerem 2917. W momencie powstania kapi-

ta  zak adowy GKNTA wynosi  10 mln koron, z czego Bergheim i Mac Garvey

wnie li a  8 mln. W kolejnych latach kapita  zak adowy Towarzystwa zwi ksza

si  i w 1899 r. wynosi  12 mln, w 1903 r. – 13,2 mln, w nast pnym roku wzrós  do

16 mln, a w 1910 r. do 18 mln18. Z czasem coraz wi ksze znaczenie w Towarzy-

stwie zacz  odgrywa  kapita  austriacki i angielski. Po I wojnie wiatowej nast -

pi  przymusowy wykup udzia ów austriackich i w rezultacie GKNTA znalaz o si

pod kontrol  konsorcjum z o onego z firmy Bernard Frères et Co. i Banque de Pa-

ris et des Pays-Bas. W ten sposób na pocz tku lat 20. XX w. Towarzystwo zosta o

przej te przez du e francuskie ugrupowanie monopolistyczne „D browa”, a nast p-

nie „Ma opolska”19.

Do 1904 r. kopalnie ropy nale ce do Towarzystwa systematycznie zwi ksza y

produkcj . Wobec niskich kosztów w asnych pozwala o to na osi ganie dobrych

wyników finansowych. Niestety kryzys 1904/1905 silnie dotkn  tak e GKNTA,

podobnie jak i inne firmy naftowe. Niskie ceny ropy, wysokie koszty eksploatacji

sprawi y, e w tym roku akcjonariusze nie otrzymali dywidend. Ale ju  w nast p-

nym roku warunki finansowe zdecydowanie si  poprawi y, co by o wynikiem wspól-

nej kontroli wydobycia i sprzeda y ropy przez galicyjskich przedsi biorców20.

Przez ca y okres swojej dzia alno ci, czyli do pocz tku lat 20. XX w., GKNTA

przodowa o w wydobyciu i przeróbce ropy naftowej w ród innych galicyjskich spó-

ek naftowych. Posiada o rozleg e tereny na wschodzie i na zachodzie galicyjskich

obszarów naftono nych. Dysponowa o w asnymi pot nymi zbiornikami magazy-

Piotr Franaszek

16 Ma opolskie Spó ki Akcyjne. Ksi ga informacyjno-adresowa, Lwów 1922; „Ekonomista Naro-

dowy” 1895, nr A–14, s. 109.
17 Nowy statut Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego dawniej Bergheim

and Mac Garvey, Wiede  / Glinik Mariampolski 1906; „Nafta” 18 (1910), s. 56.
18 Nowy statut..., s. 4–5; Ma opolskie Spó ki..., s. 16; „Nafta” 12 (1904), s. 78, 110.
19 Por. P. F ranasze k, Kapita  francuski w procesie centralizacji kapita u w polskim przemy le

naftowym 1920–1939 (Koncern naftowy „D browa” i Grupa „Ma opolska”), „Studia Historyczne”

29 (1986), z. 2, s. 229–243.
20 „Nafta” 16 (1906), s. 208–209.
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nuj cymi surowiec, t oczniami, urz dzeniami transportowymi, a przede wszystkim

doskonale prosperuj cymi rafineriami, które a  do wybuchu I wojny wiatowej

przynosi y Towarzystwu ogromny zysk. Najwi ksza rafineria znajdowa a si  w Gli-

niku Mariampolskim. W 1897 r. podj to decyzj  o jej rozbudowie. Dzi ki temu

moc przerobowa zak adu wzros a z 50 tys. do 100 tys. ton rocznie21. W 1894 r.,

podczas Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w dziale destylacji nafty pre-

zentowano próbki produktów destylacji ropy naftowej pochodz ce z rafinerii Berg-

heima i Mac Garveya w Gliniku Mariampolskim – od benzyny, poprzez kilka ga-

tunków nafty zwanych „naft  cesarsk , salonow , gospodarsk ”, a  do smarów.

Szybko ros o znaczenie Fabryki Maszyn i Narz dzi Wiertniczych w Gliniku Mariam-

polskim. Formalnie zosta a ona organizacyjnie oddzielona od rafinerii w 1917 r. Przy-

nosi a Towarzystwu zyski, stanowi ce powa n  pozycj  w bud ecie. W ród wszyst-

kich zak adów sprz tu wiertniczego w regionie gorlickim Fabryka Narz dzi

i Sprz tu Wiertniczego w Gliniku Mariampolskim zdoby a najwi ksze znaczenie.

To równie  by a zas uga Mac Garveya. By  fachowcem, który wprowadzi  wiele

innowacji technicznych. Jako jeden z pierwszych zastosowa  w urawiu kanadyj-

skim y kowanie linowe, do którego u ywa  liny manilowej, gdy  ma a rednica

b bna uniemo liwia a stosowanie liny stalowej. W 1899 r. Mac Garvey opatento-

wa  wider ekscentryczny w asnej konstrukcji. W 1894 r., podczas wspomnianej

Powszechnej Wystawy Krajowej, wystawiono urz dzenie popularnie nazywane

pumpryg  konstrukcji Mac Garveya, umo liwiaj ce pompowanie ropy równocze-

nie z trzech szybów. Swoje wyroby Fabryka prezentowa a podczas innych wy-

staw i targów, a w tym równie  podczas Przegl dowej Wystawy Przemys u Krajo-

wego w Gorlicach w sierpniu 1903 r.

Nale y zauwa y , e ciesz ce si  renom  wyroby glinickiej fabryki nie tylko

by y znane w Galicji, lecz eksportowano je tak e do innych krajów naftowych.

W jednym z katalogów fabryki napisano: „Dalecy od wszelkiej che pliwo ci

stwierdzamy jedynie, e przez wprowadzenie widrów ekscentrycznych (paten-

tu W.H. Mac Garveya) uzyskiwano w wiertnictwie jak najlepsze wyniki. W ci -

gu niewielu miesi cy osi gano wielokrotnie, nawet w najci szych warunkach,

przy u yciu tych widrów, ze znaczn  stosunkowo atwo ci  g boko ci ponad

1000 metrów przy 5 calach ko cowej rednicy otworu. Koz y i w ogóle rygi wiert-

nicze naszego wyrobu odpowiadaj  w zupe no ci celowi – nawet przy najwi k-

szych dotychczas osi ganych g boko ciach – i nie wymaga y w tym czasie znacz-

nych zmian ani ulepsze . Podobnie  i nasze maszyny parowe do celów

wiertniczych zdo a y i w dalszym ci gu wykaza , e uznanie, jakie sobie w ko-

palnictwie naftowym zdoby y, by o pod ka dym wzgl dem zas u one. Wskutek

zwi kszonego w ostatnich trzech latach krajowego popytu za naszymi narz dzia-

mi, jako  te  licznych zamówie  z zagranicy, a w szczególno ci z Rosji, Rumu-

nii i Indii Holenderskich, zmuszeni byli my powi kszy  znacznie nasz  odlew-

ni  elaza i warsztaty i wyposa ywszy te ostatnie w nowe m oty parowe oraz liczne

William Henry Mac Garvey i jego rola w rozwoju galicyjskiego przemys u naftowego

21 „Nafta” 5 (1897), s. 50.
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specjalne maszyny, mo emy obecnie uczyni  zado  wszelkim najdalej id cym wy-

mogom”22.

W.H. Mac Garvey w krótkim czasie sta  si  jednym z najaktywniejszych przed-

si biorców naftowych, walcz cych o nale ne miejsce dla tej nowej ga zi produk-

cji. By  jednym z inicjatorów powo ania Towarzystwa Akcyjnego „Petrolea” i czo-

owym dzia aczem KTN – jego wiceprezesem, a od 1904 r. cz onkiem honorowym.

Przybywaj c do Galicji, przywióz  nie tylko nowy sposób wiercenia, ale zaszcze-

pi  w Galicji styl nowoczesnego przedsi biorcy, nie ograniczaj cego si  tylko do

prowadzenia zlecanych prac wiertniczych, lecz podejmuj cego w asne wiercenia

na dzier awionym lub wykupionym gruncie. Nie marnowa  gromadzonego kapi-

ta u, lecz inwestowa , zak adaj c rafineri  ropy i fabryk  narz dzi wiertniczych

w Gliniku Mariampolskim, a  wreszcie wspó tworz c najsilniejsz  spó k  w gali-

cyjskim przemy le naftowym, tj. GKNTA. Mac Garvey niezwykle atwo zasymi-

lowa  si  w rodowisku galicyjskim i zyska  tutaj powszechne uznanie. Dobitnie

wiadcz  o tym poni sze s owa z czasopisma „Nafta” z 1904 r.: „Nie ma w Galicji

nafciarza, który by nie zna  p. Mac Garveya, a je eli go nie zna osobi cie, by nie

wiedzia , kim on jest, co zdzia a  i jakie w naszym przemy le naftowym zaj  sta-

nowisko. Tak e daleko i szeroko poza sfer  przemys u naftowego sta o si  nazwi-

sko p. Mac Garveya znanem i g o nem. Popularnie nazywaj  go »królem nafto-

wym«, widocznie wi c musi w tym cz owieku i jego karierze co  wi cej by  jak

szcz liwy zbieg okoliczno ci, je eli potrafi  on obcy i nieznany przybysz z przed

20 laty z dalekich stron sta  si  o rodkiem i poniek d kierownikiem losów nasze-

go przemys u naftowego. Przyzna  trzeba, e to swoje dominuj ce stanowisko nie

wyzyska  on na szkod  nasz , przeciwnie – nafciarze galicyjscy maj  w nim szcze-

rego rzecznika i przyjaciela, a kraj zyska  prawego obywatela, bior cego na jego

w a ciwo ci nale yty wzgl d i okazuj cego wdzi czno  i sympati  w tym prak-

tycznym pojmowaniu sprawy, która jest znamienn  dla ludzi anglosaskiej krwi”23.

Specyficzne losy galicyjskiego przemys u naftowego by y dla Mac Garveya

okoliczno ci  sprzyjaj c . I chocia  po ywk  dla jego kariery by a gor czka i spe-

kulacja naftowa, on sam nie zosta  spekulantem czystej wody. By  przemys ow-

cem swojej epoki, a jako jeden z najwa niejszych aktorów rozwoju przemys u naf-

towego w Galicji sta  si  w tej mierze tak e post powym dzia aczem gospodarczym.

By  jednym z uczestników, a zarazem przedstawicieli tej burzliwej fazy industria-

lizacji kapitalistycznej, której jeden biegun wynosi  jednostki energiczne i przed-

si biorcze na szczyt kariery gospodarczej i spo ecznej, a niejednokrotnie i politycz-

nej. Odegra  powa n  rol  w kontaktach z rz dem wiede skim. Podczas spotka

z przedstawicielami w adz dyskutowano o cenach, c ach, ustawodawstwie nafto-

wym, a szerzej o polityce pa stwowej w tym zakresie. Niew tpliwie w znacz cym

stopniu Mac Garvey przyczyni  si  do kreowania tej polityki.

Piotr Franaszek

22 Ilustrowany Katalog Fabryki Maszyn i Narz dzi Wiertniczych Galicyjskiego Karpackiego Na-

ftowego Towarzystwa Akcyjnego, dawniej Bergheim i Mac Garvey w Gliniku Mariampolskim, Gorli-

ce 1903, s. 3.
23 „Nafta” 12 (1904), s. 178–179.
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Mo na by uzna  za si  motoryczn  w dzia aniach Mac Garveya, co nawet dzi-

siaj jest zaskakuj ce, wyczucie nowej, w a ciwej tamtym czasom fazy rozwojo-

wej w przemy le naftowym. Tak mówi  o tym podczas jubileuszowych obchodów

Augusta Gorayskiego: „Dwie g ówne epoki w historii przemys u naftowego nale-

y odró ni : pierwsza to odkrycie nafty, to zas uga Ignacego ukasiewicza, druga

to szybki wzrost przemys u w kierunku racjonalnym i post powym”24.

mier  Mac Garveya w 1914 r. zbieg a si  w czasie z wybuchem I wojny wia-

towej, wojny wyj tkowo niszczycielskiej dla galicyjskiego przemys u naftowego.

Wypracowany przez niego kapita  nie zasili  gospodarki niepodleg ej Rzeczypo-

spolitej. Ale wprowadzona przez niego kanadyjska technika prac wiertniczych nadal

by a tutaj powszechnie stosowana. Natomiast Fabryka Maszyn i Narz dzi Wiert-

niczych oraz rafineria w Gliniku Mariampolskim przetrwa y niemieck  okupacj

i sta y si  istotnym elementem polskiego przemys u maszynowego i chemicznego

po II wojnie wiatowej.

William Henry Mac Garvey i jego rola w rozwoju galicyjskiego przemys u naftowego

24 „Przewodnik Naftowy” 1905, s. 135.


