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Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach

jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą,

krwią ipotem naszych przodków.



Powstańmy bracia wszyscy wraz
Jak jeden szereg zwarty.
Niech wszyscy łączność widzą w nas, 
Choć polski kraj rozdarty.

Bo skoro wróg do naszych miast
Powbijał granic pale,
To właśnie my musimy strzec
Jedności swej wytrwale.

Przez podział kraju pragnął wróg 
Nas rozbić na odłamy,
Bo któż przypuszczał z jego sług, 
Że my się tak kochamy

Że miłość jak łańcucha stal
W łączności nas ukrzepi,
Że rozdział Polski, granic pal 
Dusz polskich nie rozszczepi.

Czytelnio Polska, cześć Ci, cześć!
Że tutaj na obczyźnie
Podążasz bratnim węzłem spleść 
Młodzieży serca bliźnie.

Bo skoro przyjaźń złączy nas
Niezłomnych uczuć wstęgą
Odwalim z Polski grobu głaz
Złączonych sił potęgą.

Hymn Czytelni Polskiej 
Akademików Górniczych 

w Leoben (1878)

Słowa i muzyka :
dr  Kazimierz Windakiewicz

(1910 r)

Opracowanie muzyczne (2021):

Ryszard  Dziurdzia –organy



Wychowanie patriotyczne w 
Czytelni Polskiej Akademików 

Górniczych w Leoben
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Materiały źródłowe:

1. Archiwa rodzinne

2. Archiwum Stanisława 
Kossutha

3. Dzienniki i wspomnienia 
leobeńczyków

Dziennik Adama Łukaszewskiego

Korespondencja Stefana Łukasiewicza
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Historia Czytelni Polskiej
w latach 1878-1930

Fuksmajor
Józef Górski 
z przypiętym 
biało-
czerwonym 
kotylionem

Erwin Windakiewicz 
członek założyciel i sekretarz pierwszego 
zarządu
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„Kiedyś przed kilkudziesięciu 
laty Polacy nie byli zrzeszeni 
[…] w Czytelni Polskiej, […] byli 
narażeni na szykany ze strony 
akademików niemieckich. Nie 
mieli miejsc siedzących na 
wykładach ani miejsc przy 
rysownicach. A jeśli ktoś, jak 
to było w zwyczaju, zajął 
miejsce przez umieszczenie 
swojej wizytówki, to mu ją 
zrywano i nie było gdzie się 
poskarżyć.”

Ze wspomnień Władysława Zyzaka
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Bankiet w wynajętej sali                       w  Grand Hotelu (Gärtner)
po pożegnalnej walecie

Na wychodzących Polaków czekał
tłum korporantów niemieckich 
uzbrojonych w pałki i laski.

Gdyby nie odwołanie się Polaków 
do zasad honorowego 
rozstrzygnięcia sporu, doszłoby do 
bicia i walk ulicznych.



10



11

Wycieczka do Leopoldsteinersee Przejażdżka łodzią po jeziorze 
Leopoldsteinersee

Zawody bobslejoweWidokówka wysłana z
wycieczki w Dolomity



Wspólne spędzanie czasu, życie 
towarzyskie i pokonywanie

trudności niezwykle 
integrowało kolonię polskich 

akademików. W małym Leoben 
nie mieli, jak np. w Petersburgu 
innych atrakcji, dlatego garnęli 

się do Czytelni Polskiej
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I poddawali się jej 
patriotycznemu

oddziaływaniu. Starsi studenci 
czuli się odpowiedzialni za 

postępy w nauce młodszych.

„Demokracja przyszła tam 
znacznie wcześniej, […] 

wszyscy byli sobie równi, do 
każdego mówiło się «ty»”.



I wojna światowa 
1914-1918

Polscy studenci z Leoben 
zmobilizowani do armii 

państw zaborczych. Służyli 
zarówno w armii austro-

węgierskiej, niemieckiej jak i 
rosyjskiej. Służyli często w 

artylerii i wojskach 
inżynieryjnych.

Porucznik Józef Górski służył w
niemieckiej kolumnie transportowej, 
brał udział m.in. w bitwie pod Łodzią
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Studenci – oficerowie w armii c.k.
w czerwcu 1918 roku na urlopie
szkolnym w Leoben.

Porucznik Stanisław Paulus
w szeregach armii rosyjskiej



W Leoben 
w latach

1910-1914
działała 
Polska 

Drużyna 
Strzelecka.

Aktywni jej członkowie 
wstępowali ochotniczo do 

tworzonych legionów polskich i 
w ich szeregach walczyli na 
frontach I wojny światowej. 

Wielu z nich pochodziło z 
Królestwa Polskiego. Po 

zakończeniu roku szkolnego i 
zamachu na arcyksięcia 

Ferdynanda nie wrócili do 
domu, aby uniknąć werbunku 

do armii carskiej.
Do tej pory odnalazłam 

nazwiska ponad 20 legionistów.

szer. Ludwik Mieczkowski

szer. Stanisław Kamiński

major Roman Gliniecki

szer. Władysław Turkiewicz

szer. Maksymilan Fingerchut
13



1. Banszel Karol, ur. 1896 Ustroń 

2. Brzezowski Roman, ur. 1880 Morawska Ostrawa

3. Buzek Brunon, ur. 1888 Jabłonków

4. Buzek Jerzy, ur. 1874 Końska

5. Cienciała Hugon                                                       

6. Cholewa Teofil, ur. 1870 Grodziszcze 

7. Cyganek Antoni, ur. 1876 Frysztat

8. Dostal Franciszek, ur. 1903 Karwina

9. Farnik Józef, ur. 1879 Cierlicko

10. Farny Józef „Byczek”, im. 1911, zginął w 1915

11. Farny Józef, ur. 1897 Karwina

12. Glajcar Józef, ur. 1884 Dzięgielów  

13. Friedberg de Salomon Henryk, ur. 1878                         

14. Hellstein Józef, ur. Karwina, im. 1913                    

15. Iwanek Ferdynand, uk. AG w Leoben 1923

16. Kaleta Karol, ur. 1890 Cierlicko Dolne                                     

17. Kalus Teodor, ur. 1867 Pietrzwałd 

18. Kabiesz Andrzej, ur. 1878 Pogwizdów                      

19. Kabiesz Edward, dyplom w Leoben po I w. św.

20. Karkoszka Józef, ur. Pietrzwałd, im. 1894                 

21. Kiedroń Józef, ur. 1879 Błędowice Dolne                                      

22. Kołek Karol, ur. 1873, Dąbrowa

23. n. Krutki Henryk, im. 1900, zm. 1908 Błędowice

24. Krzystek Emmanuel, uk. AG 1919, po wojnie Sucha G  

25. Kubiczek Karol, ur. Błędowice, im. 1913

26. Kukucz Jerzy, ur. 1873 Końska

27. Leonhardt Bolesław, ur. 1876 Polska Ostrawa

Lista immatrykulowanych w Akademii Górniczej w Leoben ze Śląska Cieszyńskiego
28. Machalica Ferdynand, ur. 1890 Dziedzice

29. Michejda Alfred, ur. 1907

30. Michejda Tadeusz, ur. 1895 Olbrachcice

31. Musioł Karol, ur. 1892 Polska Lutynia                                           

32. Nowotny Oskar, ur. 1875 Trzyniec

33. Oszelda Karol, ur. Ropica, im. 1909 

34. n. Quasigroch Franciszek, ur. 1863 Morawska Ostrawa 

35. Pawlas Karol, ur. Błędowice Dolne, im. 1908

36. Paździora Józef, ur. 1881 Górna Sucha

37. Pszczołka Leopld, ur. 1852 Bielsko

38. Russek Stanisław, ur. 1890 Wierzchowice

39. Schimek Ryszard, ur. 1855 Cieszyn

40. Siwek Franciszek, ur. 1895 Rychwałd

41. Sittek Izydor, ur. 1898 Stonawa

42. Sznapka Robert, ur. 1890 Czechowice

43. Szweda Karol, ur. 1890 Dąbrowa

44. Śniegoń Karol, ur. 1896 Wędrynia 

45. Urbańczyk Józef, ur. 1894 Rychwałd

46. Wałach Paweł, ur. 1885 Śmiłowice

47. Wagner Włodzimierz, ur. 1880 Ustroń

48. Wilczek Franciszek, ur. 1899 Stare Miasto

49. Wojnar Jerzy, ur. 1874 Bobrek

50. Ziemba Kazimierz, ur. 1885 Ostrawa Morawska

Wytłuszczonym drukiem oznaczono 
prezesów Czytelni Polskiej 
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Życie polskiej społeczności

górniczej na Śląsku Cieszyńskim 

na przełomie XIX i XX wieku



Wspomnienia inż. 
Antoniego Schimitzka, 
który w l. 1892-1899 
pracował w kopalniach 
należących do Kolei 
Północnych.



Tom II
Ziemia mojego męża

Wspomnienia 
obejmują lata 1905-

1920 wspólnego z
mężem 

Inż. Józefem 
Kiedroniem

pobytu
na Zaolziu



Wspomnienia córki
Marii Górskiej (1904-

1994), Historia rodziny 
Zajchowskich,

rps. z archiwum
rodziny.

Inż. Antoni Zajchowski
mieszkał w Morawskiej 

Ostrawie
w latach 1896-1915
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Inż. Franciszek 
Brzezowski (1844-1908), 

gorący patriota, 
opiekował się naszymi 

rodakami pracującymi w 
Zagłębiu i zwany był 
przez nich – ojcem 

Polaków.
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Frandszek Brzezowski

p r zd yws zy lat 63, po długiej i cięikiej  

ch o· robie, op a t n o ny ! w . Sakramentami,  

zasnął w  Panu dnia  lO stycznia  1908 r oku .

W  amu rilu pozoatała tona  z rod: :iną Zóllpraua

n a o brą d pogru b o wy , który odbędzit s.lę w

nlł 'dzielę d n ia 12 at y« n i i l  o godz in i ł '  J  

popołud n i u .

Nabożeństwo żałobne
odprawiom•m zostanił ' w  ponledziałt k d nia  13 bił '·

t ą cego mieslą ( a   o    godzinie  5  rano   w   

kokirlł '

parafialnym w  Pn::ywozle.

Klepsyd r o Frunciszka s cn ion t,

Nekrologia.

t Franciszek Brzezowski. Ciężką stratę poniósł polski og1ił na

kresach przez śmierć ś. p. Franciszka Brzezowskieg-o . kt-óry dnial0-g-o

stycznia b. r. zm;\rl w ł'rzywozte .na .uorawact1. \\ yonn _,- ten gurutli

urodził s i w Dobromilu 184--! r. i po ukouczeniu akad emii górniczej w

Szemnical'h na \Yęgrzech , pracował początkowo przy salinach w Wie

liczce, Lacku etc.. a w r. 1871 prze.niósł się do Morawskiej Ostrawy do

kopalit węgla kolei Północnej. \Y osobie· jego ubył jednak niet·lko ztw

komity fachowiec. szanowany przez i emc1iw i Czechów, ale również

tlzieln.r Polak-patryota . Iaderz Śląska liczyła g-o do członk•hr założy

eieli i to jednego z pierwszych - a jego j est zasługą. że gdy przedtem

na eałych kresach by ło 3 lub 4 Polakd w z inteligencyi. dzisiaj jest już

kilkndzi esit;ciu i to na nacz elnyeh stanowiskach. Jemu należy zawdzięczar.

że Polacy nie są już na Morawach Kopciuszki em, ale zajmują pewn e

l'tanowisko. z kroirem sir. inne narodowości liczą. Śp. Franciszek kochał

całą 1luszą sm>j uaród. a miło:ić jego nie była czczym frazesem. ale

była cz 11em: radził. pomagał, popierał , gdyż pragnął. aby Pola cy byli

wzorem dla inn·t:h na kresach. Tłumy Polaków. Czechów i Xiemc1iw na

pogrzebie świadcz_rły. jaką sobie za życia miłość umiał zaskarbić. Cześć
c;, ,IJol\\kc· ' '  l • u l l l l - . k k j (Jo..JI11111'\.. "  ku'""'' ' ' l lll(' lumlu!l " t l 'n ••l(; l-.;,,· k l , o,•,.,m-...kl

i jt'j,(•o l i i i l i ku  l .u c h l h l l ll l U 171' ): t1W kll



1. Odpowiedzialna praca w
górnictwie.
2.Spotkania towarzyskie 
polskiej inteligencji w 
eleganckiej kawiarni
„Austria” położonej w rynku 
Morawskiej Ostrawie.
3.Stosunki przyjacielsko-
rodzinne w gronie

inżynierów.

.

Inż. Zajchowski z laską 
po wyjściu z kopalni
„Karolina” lub
„Salomon”.

Po lewej Inż. Zajchowski i 
hutmistrz Bolesław 
Zaremba – po prawej

Od lewej:
Władysław
Barzykowski, Antoni
Zajchowski
i Marceli Osadca



4. Praca narodowa na rzecz 
lokalnej społeczności.

5. Zakładanie szkolnictwa 
polskiego: opiekunowie czytelni, 
szkół Polskiej Macierzy Szkolnej, ich 
żony działaczkami w Towarzystwie 
Szkół Ludowych, założyciele 
Gimnazjum Polskiego w Orłowej.

31 sierpnia 1900 roku 
otwarcie Domu Polskiego 
w Morawskiej Ostrawie

6. Budowa Domu Polskiego w 
Ostrawie i organizacja polskiego 
życia oświatowo-kulturalnego. 
Inż. Franciszek Brzezowski 
przewodniczącym Rady 
Nadzorczej



6.10.1900 r. w Krakowie Zjazd Koleżeński i Zebranie Górnicze w Krakowie.
Ze Śląska Cieszyńskiego oznakowani w czerwonych kółkach od lewej 
od góry:
Jerzy Buzek, Władysław Barzykowski, Marceli Osadca, Jerzy Kukucz, Roman
Rieger, Antoni Zajchowski, Julian Sykała, Henryk Schrott, student Józef 
Lebiedzik



8 grudnia 1907 roku staraniem 
środowiska polskich inżynierów 
otwarto Śląskiej Polską Szkołę 
Górniczą. Kierownikiem jej został 
młody 27-letni asystent
w Dąbrowie Politechniki Lwowskiej
leobeńczyk inż. Leopold Szefer. 
Wśród grona profesorów większość 
to byli leobeńczycy:
Franciszek Drobniak, Józef Kiedroń, 
Henryk Kułakowski, Stanisław 
Niziński, Edward Nowak, Ferdynand 
Machalica, Karol Musioł, Antoni 
Okołowicz, Józef Rażniewski, Wiktor 
Strzemeski, Michał Wacławik, Jan 
Zarański, oraz lekarz dr Jan Buzek, 
brat Jerzego B.

Czynna była od 8.12.1907 do wybuchu 
I wojny światowej t.j. do 1.08.1914, a 
następnie od 5.10.1917 do połowy 
1920 roku w związku z uchwałą Rady 
Ambasadorów przyznającą Śląsk za 
Olzą Czechosłowacji. W tym czasie
wykształciła 120 absolwentów, a 31 
ukończyło naukę w Szkole Górniczej w 
Wieliczce.

Inż. Leopold 
Szefer

(1881-1971)



--

W 1989 roku w miesięczniku „Zwrot” nr 8 
ukazał się artykuł Karola Polaka pt
„Polska Szkoła Górnicza w Dąbrowie”, a 
w Kalendarzu Cieszyńskim z 1989 roku 
artykuł Marii Zajchowskiej Górskiej pt
„Człowiek wybitny i szlachetny” pamięci 
Leopolda Szefera oraz życiorys
zasłużonego inżyniera.

Pamięć o latach spędzonych w dobrej szkole przetrwała długo, gdyż przez
kilka- dziesiąt lat spotykano się licznie na Zjazdach Absolwentów:

W 1932 roku w Katowicach 
obchodzono uroczystość 25-lecia 
Szkoły.
14.12.1947 roku w Cieszynie w Sali
„Hotelu pod Wołem” – 40-lecie,
8.12.1957 roku w Katowicach – 50-
lecie oraz dziesięć lat później 60-lecie.
Z tej okazji 2 artykuły  napisał Rudolf 
Ochman, które ukazały się w 
miesięczniku „Zwrot” nr 9/1967 „60-
lecie Polskiej Szkoły w Dąbrowie”
oraz w piśmie „Głos Ludu” nr 
145/1967 pt „Fachowcy sprzed pół
wieku”.



Autorem 
artykułu był 
młody ambitny 
inż. Józef 
Kiedroń

W 1907 roku powstał Związek 
Górników i Hutników Polskich w 
Austrii. Pierwszym prezesem był 
leobeńczyk hrabia Franciszek 
Zamoyski, po jego ustąpieniu w 1909 
roku przewodnictwo objął kolejny 
leobeńczyk poseł Jan Zarański.
W Dąbrowie działało prężnie Koło
Śląskie. Przewodn. R. Rieger, sekret. L. 
Szefer, w zarządzie: R. Brzezowski, J. 
Sykała i M. Osadca

W latach 
1910-1914
z inicjatywy
dyrektora hut 
żelaznych w 
Witkowicach 
Związek wydaje 
Kalendarz 
Górniczy
„Szczęść Boże” , 
którego
redaktorem 
naczelnym jest
leobeńczyk, 
publicysta i inż. 
salinarny Zdzisław 
Kamiński



Celestyn Teodor Racek 
(1862-1894)

Urodzony w Wieliczce.
Zginął tragicznie 14 czerwca 1894 
roku w czasie pożaru w kopalni
„Franciszek” w Karwinie idąc na 
ratunek uwięzionym
pod ziemią górnikom

Smutny anioł bez 
skrzydeł

Uroczystość ponownego 
odsłonięcia
odnowionego grobu dnia
11 czerwca 2016 roku

Kolega rocznikowy 
Zdzisław Kamiński w 

1907roku opublikował 
zbiór opowiadań

„W królestwie nocy”.



Roman Brzezowski,
w 1907 roku ukończył AG w 
Leoben, podporucznik w
wojskach saperskich armii 
austro-węgierskiej, ranny pod 
Pakością na wschód od Lwowa 
10.07.1915, zmarł 2 dni później 
w szpitalu.

Inż. Marceli Osadca,
w 1896 roku absolwent
AG, Zawiadowca
kopalni Morawy”
w Witkowickim
Gwarectwie,zmarł na 
czerwonkę latem 1916 
w czasie służby 
wojskowej w Serbii.
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Udział leobeńczyków 

w działaniach na rzecz

powrotu Górnego Śląska 

i Śląska Cieszyńskiego 

do Polski

Myśl podstawowa:

„Leobeńczycy” byli wszędzie 
gdzie ważyły się ważne 
sprawy!



leobeńczyków 
polskiego

przyjmuje się za rok 
ruchu społeczno-

stowarzyszeniowego.
Kolejnym krokiem było zorganizowanie Zjazdów Polskich
Górników i Hutników w 1906 roku w Krakowie i w 1910
roku we Lwowie.

Inżynierowie z Leoben kreatorami polskiego 
ruchu społeczno-stowarzyszeniowego

W środowisku polskich absolwentów Akademii Górniczej
w Leoben powstał pomysł zapraszania na swoje zjazdy
kolegów absolwentów najpierw z pozostałych uczelni
górniczych monarchii austro-węgierskiej, a także
polskich inżynierów górniczych pracujących w
pozostałych zaborach. I tak rok 1892 odbycia zjazdu
koleżeńskiego 
narodzin



Inżynierowie z Leoben kreatorami polskiego 
ruchu społeczno-stowarzyszeniowego

Wśród 53 uczestników Zebrania Inżynierów, 
jakie odbyło się w 1900 roku w Krakowie

10 osób (oznaczonych czerwonymi kółkami)
było związanych z Zagłębiem Ostrawsko-Karwińskim



Pod aktem przekazania GÓRNEGO ŚLĄSKA 
POLSCE podpisało się pięciu leobeńczyków:
Antoni Kamieński, Zygmunt Malawski , Brunon
Jan Buzek, Józef Kiedroń i Jerzy Wojnar.

Leobeńczycy aktywnymi uczestnikami w 
procesie przyłączenia Górnego Śląska do Polski



Przed i w czasie powstań śląskich

Grupa polskich inżynierów pracująca w Zagłębiu 
Ostrawsko-Karwińskim uczestniczyła od listopada 1918 r. 
w działaniach na rzecz przyłączenia tego okręgu 
węglowego do Polski.
Józef Kiedroń należał do delegacji polskiej (z Ignacym
Paderewskim na czele), która asystowała przy podziale
Śląska Cieszyńskiego przez Konferencję Ambasadorów w 
Paryżu 28 lipca 1920 r.



Po przejęciu części 
Górnego Śląska 

większość przemysłu 
ciężkiego pozostawała 

własnością 
niemieckiego kapitału. 

Brakowało 
wykwalifikowanej 

polskiej kadry 
technicznej.

Umowy o pracę 
i wszystkie 
dokumenty na 
kopalniach w 
języku 
niemieckim

Budowa potencjału
przemysłowego

II Rzeczypospolitej
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1. Polonizacja przemysłu 
wydobywczego na Górnym 
Śląsku.

Skonsolidowana grupa 
leobeńczyków obejmuje wiele 
stanowisk kierowniczych. Dobrze 
przygotowani zawodowo 
inżynierowie, świetnie znający 
język niemiecki zadają kłam 
poglądowi dobitnie wyrażonemu 
przez brytyjskiego premiera, że
„oddać w ręce Polaków przemysł 
Śląska, to jak wkładać w łapy 
małpy zegarek”.

Wspólnota Interesów Górniczo-
Hutnicza

Pierwszy koncern z przeważającym
kapitałem państwa polskiego

Podstawowe zadania:



3. Opracowanie polskiego ujednolico-
nego prawa górniczego
Powstało za czasów kadencji Zygmunta
Malawskiego – prezesa WUG. W
pracach nad nowym prawem duże
zasługi położył Roman August Brzeski

Kopalnia Ferdynand 
w K4a0 towicach

2. Organizacja polskich urzędów
górniczych.
W 1919 roku jako zalążek polskich
urzędów powstał Okręgowy Urząd
Górniczy w Cieszynie, którego
naczelnikiem został

Antoni Okołowicz.
23 czerwca 1922 roku stanowiska
naczelników na Górnym Śląsku
objęli inżynierowie związani
wcześniej ze Śląskiem Cieszyńskim:
• Leopold Szefer, naczelnik

katowickiego OUG w l. 1922-
1924, następnie z-ca prezesa
WUG w latach 1924-28,

• Brunon Buzek naczelnik OUG w
Rybniku w l. 1922-1925 i
naczelnik OUG w Chorzowie w l.
1925-26,

• Robert Sznapka w l. 1922-24 z-
ca, a w l. 1924-26 naczelnik
OUG w Katowicach.



Inż. Józef Kiedroń 
profesor Polskiej Szkoły Górniczej 

w Dąbrowie Śląskiej

Urodził się 17 marca 1879 r. w 
Błędowicach Dolnych na Śląsku 
Cieszyńskim, ukończył w 1902 r. 
Akademię Górniczą w Leoben.

• W 1922 dyrektor Departamentu ds. Śląskich
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu,

• 1923-1925 minister przemysłu i handlu,
• 1925-1930 dyrektor "Górnośląskich 

Zjednoczonych Hut Królewska i Laura" oraz 
prezes Syndykatu Górnośląskich Hut
Żelaznych,

• Bliski współpracownik Wojciecha Korfantego
• Wraz ze swoją żoną Zofią starał się poprawić

warunki bytowe górników i ich rodzin w 
Siemianowicach Śląskich. Gdy Korfanty był 
coraz bardziej szykanowany przez władze 
sanacyjne, stale go wspierał, co przypłacił 
utratą stanowiska dyrektora hut.

• W 80-tą rocznicę śmierci Kongres Polaków w 
Republice Czeskiej uhonorował go ogłoszeniem 
roku 2012 rokiem Józefa Kiedronia, a w lutym 
tego roku Sejmik Województwa Śląskiego 
zorganizował uroczyste obrady poświęcone 
jego pamięci



Budowa portu w Gdyni i
pierwszej magistrali węglowej
łączącej Górny Śląsk z portem
to czołowa inwestycja mająca
uniezależnić Polskę od rynku
niemieckiego.
Józef Kiedroń ówczesny
minister przemysłu i handlu w
1924 roku podpisał umowę z
konsorcjum francusko-polskim
w sprawie rozbudowy portu w
Gdyni, a potem jako prezes
Syndykatu
Żelaznych
magistrali.

Górnośląskich Hut
wspierał budowę

Wizyta francuskiego ministra
pracy i opieki społecznej Justin'a 

Godart’a 19.02.1925 r.
Minister Józef Kiedroń widoczny 

pierwszy z prawej.



Wizyta ministra spraw zagran. Czechosłowacji Edwarda Benesza w Warszawie
w dniu 21-23.04.1925 i podpisanie umowy dotyczącej wzajemnych stosunków
Przy stole obrad siedzi Józef Kiedroń pierwszy z prawej.



Młodzi inżynierowie, m.in. Roman Rieger, 
Robert Sznapka reprezentowali stronę 
polską w pracach komisji rzeczoznawców 
górniczych.
Jerzy Wojnar w latach 1919-1920 był 
naczelnikiem wydziału górniczo-
przemysłowego Rady Narodowej w 
Cieszynie.
Brunon Buzek , organizował polski 
inspektorat górniczy na Zaolziu.
• Brał też udział w przygotowaniach do 

przejęcia przez Polskę władz górniczych 
na Górnym Śląsku.

• 1922–1925 naczelnik Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Rybniku,

• 1925–1926 – naczelnik Okręgowego
Urzędu Górniczego w Chorzowie.

• 1936–1938 – dyrektor techniczny
w Dyrekcji Kopalń i Hut Donnesmarcków 
w Świętochłowicach.

Inż. Robert Sznapka
i jego paszport 
z 1919 roku



W połowie czerwca 1922 roku 
formalnego przejęcia do Niemców 
okręgu katowickiego w imieniu 
Rzeczypospolitej dokonał minister 

pełnomocny Antoni Kamieński

Antoni
Kamieński

Antoni Kamieński
W 1899 roku relegowany przez 
władze carskie z uczelni (P. WAR) 
przeniósł się do Akademii Górniczej 
do Leoben, gdzie w 1907 roku 
uzyskał dyplom inżynierski z 
hutnictwa. W czasie studiów w 
Leoben założyciel i prezes 
lewicowego „Promienia”.

Po studiach zdobywał doświadczenie
zawodowe, pracując do 1914 roku w
wielu hutach na Śląsku Cieszyńskim i
Górnym Śląsku.

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości zrobił błyskawiczną, 
lecz krótkotrwałą karierę polityczną: 
1919 – 1922 wojewoda łódzki,
w 1922 roku minister spraw
wewnętrznych.



Udział Polaków z Zaolzia 
w powstaniu i życiu 
Akademii Górniczej

w Krakowie

prof. Andrzej Bolewski pisze:

W skład Komitetu Organizacyjnego
Akademii Górniczej w Krakowie wchodzili 
leobeńczycy – związani ze ŚLĄSKIEM 
CIESZYŃSKIM :
• Jan Zarański, którzy zajęli pierwsze 

stanowiska profesorów i wykładowców
w nowej Uczelni

• Leopold Szefer - dyrektor Polskiej
Szkoły Górniczej w Dąbrowie 
Cieszyńskiej i jej profesorowie:

• Roman Rieger, Antoni  Schmitzek , 
Józef Kiedroń, Henryk Kułakowski,.

• Władysław Michejda ur. 11.02.1892
roku w Cierlicku Górnym

• Inni nie studiujący w Leoben
• Feliks Olszak ur. 2.09.1904 roku w

Karwinie. Rektor AGH od 1958 roku.
• Wacław Olszak ur. 24.10.1902 r. brat

Feliksa Olszaka.  Wybitny działacz
zasłużony  dla polskiej społeczności 
Śląska Cieszyńskiego i miasta Cieszyna. 
(ma swoją ulicę blisko rynku)



I dalej prof. Andrzej Bolewski pisze:

• Zestawienie prezentujące udział Polaków z Zaolzia i pracowników 
Polskiej Szkoły Górniczej w Dąbrowie Cieszyńskiej w kształtowaniu 
grona profesorów i wykładowców powstającej Akademii Górniczej 
w Krakowie, także jej społeczności akademickiej, wykazuje, że jest 
porównywalny z udziałem ośrodków naukowych Krakowa, Lwowa 
czy Petersburga. Jest inny, gdyż został ukształtowany przez 
społeczność robotniczą walczącą o polskość swojej krainy.

• Godzi się go zachować w trwałej pamięci.

• Godzi się też pamiętać, że z niej wywodzi się światowej miary 
pracownik nauki Wacław Olszak oraz tacy wybitni jej twórcy jak 
na przykład Jerzy Buzek, który położył wybitne zasługi w rozwoju 
odlewnictwa metali.



Prof.
Jan Zarański
AG Kraków

Prof. Jan Zarański (1866–1940)
• Absolwent prawa na UJ (1888)
• AG w Leoben (1888–1891)- prezes CP (imię piwne „Drań”).
• nadkomisarz w c.k. Urzędzie Górniczym Okręgowym w Krakowie,
• Poseł do austriackiej Rady Państwa (1907-1918)
• Prezes Związku Górników i Hutników Polskich w Austrii oraz
• Wiceprezesem Delegacji Górników i Hutników Polskich wybranej na II 

Zjeździe Polskich Górników i Hutników w 1910 roku.
• Przewodniczący Komitetu Szkolnego Polskiej Szkoły Górniczej w Dąbrowie C.
• wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego AG w Krakowie (1913–1921).
• W 1921 habilitacja z prawa górniczego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Akademii Górniczej otrzymał potwierdzenie 
nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego i objął kierownictwo Zakładu 
Prawoznawstwa na Wydziale Górniczym krakowskiej AG.

Zdzisław
Sulima-Kamiński

https://historia.agh.edu.pl/wiki/Komitet_Organizacyjny_AG
https://historia.agh.edu.pl/wiki/Wydzia%25C5%2582_G%25C3%25B3rniczy


Prof. Roman Rieger
Choć nie pochodził z Zaolzia, to 
poprzez fakt, że zaczął tam swoją 
karierę zawodową, wrósł głęboko 
w tę ziemię. Ożenił się z Wandą, 
córką pastora w Nawsiu, 
Franciszka Michejdy - znanego 
polskiego działacza 
niepodległościowego.

Ur. 22.11. 1870 - Lwów
zm. 27.10.1947- Kraków

DHC AGH – 1947 r.

W Akademii Górniczej w Leoben 
uzyskał stopień inżyniera górniczego 
i hutniczego w 1895 roku . 
Uczestniczył w tworzeniu Polskiej 
Szkoły Górniczej w Dąbrowie C. I btł 
jej nauczycielem.
Przed wojną pracował w przemyśle,
był dyrektorem centralnego zarządu
Witkowickich Kopalń. Był również
„krajowym dyrektorem kopalń węgla 
z siedzibą w Krakowie”.
Od 1926 roku wykładał w Akademii 
Górniczej. Wynalazł i opatentował
urządzenie do transportu urobku —
rynny potrząsalne. Było to pierwsze 
w górnictwie światowym urządzenie 
do mechanicznej odstawy urobku.

Po przegraniu sprawy Zaolzia
leobeńczycy włączyli się w 1920 
roku w działalność Polskiego 
Komitetu Plebiscytowego w 
Bytomiu u boku Wojciecha 
Korfantego.



Prof. Jerzy Jan 
Buzek

Dyrektor  odlewni w Węgierskiej 
Górce (1913-1939). Od 1926
profesor odlewnictwa w AG
Kraków. Dorobek naukowy prof.
Jerzego Jana Buzka uważany jest za 
przełomowy w dziejach 
europejskiej metalurgii. Stworzył 
naukowe podstawy teorii procesu
żeliwiakowego. Prof. Jerzy Buzek 
zdziałał wiele również dla 
społeczności lokalnej m.in. poprzez 
utworzenie funduszu pomocy dla
kształcących się synów chłopskich
i zainicjowanie zbiórki pieniędzy na
budowę domu ludowego w
Węgierskiej Górce.

Pomnik Jerzego Buzka 
w Węgierskiej Górce



`

Budowa potencjału
przemysłowego 

II Rzeczypospolitej
1. Tuż po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 roku.
Po traktacie wersalskim nastąpił podział
Powstania śląskie:

I – 1919
II.– 1920
III.– 1921

Po plebiscycie (1921) – podział Śląska na:
• Województwo Śląskie (Polska)
• Rejencja opolska (Niemcy)
• mała część do Czechosłowacji.



Rola leobeńczyków:

Zdzisław
Sulima-Kamiński

Po odzyskaniu niepodległości większość przemysłu 
ciężkiego pozostawała w rękach niemieckiego kapitału i
choć polskim władzom zależało na spolonizowaniu zarządów 
przedsiębiorstw, to brakowało wyższej kadry górniczej. Polscy
absolwenci Akademii Górniczej w Leoben, z powodu 
wysokich kwalifikacji zawodowych, dobrej znajomości języka 
niemieckiego i ukształtowanym w Czytelni Polskiej 
postawom obywatelskim i patriotycznym, świetnie 
nadawali się do tej roli.
Sami też czynili zabiegi, aby otrzymać pracę w regionie 
górnośląskim. Świadczy o tym list inż. Włodzimierza 
Federowskiego – absolwenta z 1923 roku do starszego kilka 
lat inż. Stefana Łukasiewicza zatrudnionego w tym czasie w
kopalni „Kazimierz” w Zagłębiu Dąbrowskim:



List W. Federowskiego do

Zdzisław
Sulima-Kamiński

inż. S. ŁUKASIEWICZA:

(….) „Przy sposobności chciałem się Ciebie zapytać o następującą rzecz, 
która nas leobeńczyków specjalnie dotyczy. Wiem z dobrego źródła, że 
cała kupa Niemców i to nie poddanych polskich wybiera się na posady 
na Górny Śląsk, co jest zupełnie możliwe, bo wskutek zajęcia Ruhr, 
wszelkie posady w Niemczech obsadzone zostały przez uciekinierów 
stamtąd. Otóż może Ty powiedziałbyś mi, czy Wydział Czytelni Polskiej 
może tam interweniować i gdzie byłoby najskuteczniej i do kogo? Jest 
to rzecz niewątpliwie dla każdego z nas Polaków pierwszorzędnej wagi. 
Na przykład w zeszłym roku Wydział CP ostrzegał i robił co mógł, 
podając nawet nazwiska tych Niemców z Zagłębie Ruhry, którzy 
ubiegali się o posady na Górnym Śląsku”.

Po przegraniu sprawy Zaolzia leobeńczycy włączyli się w 
1920 roku w działalność Polskiego Komitetu 
Plebiscytowego w Bytomiu u boku Wojciecha Korfantego



AGH

Magdalena Bernacka

Piotr Czaja, _ ..........
C2YTELNIO POLSKA,

CZEŚĆ CI, CZEŚĆ

Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach

jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą, krwią

ipotem naszych przodków.



Dokonania leobeńczyków związanych ze  

Śląskiem Cieszyńskim



Rodzina państwa Henryki i Józefa 
Urbańczyków w otoczeniu synów Henryki z 
pierwszego małżeństwa z dr. Rafałem Sznapką 
– prawnikiem rozstrzelanym w 1943 roku 
przez Niemców w Oświęcimiu za udział w 
konspiracji. Zdjęcie wykonane w Karwinie w 

1960. 

Inż. Karol Musioł (stoi po lewej)

Inż. Józef Urbańczyk (stoi po prawej)

Zdjęcie przedstawiające Wydział Czytelni w Leoben w 
2021 z archiwum wnuczki inż. Henryka Skarżyńskiego 
(siedzi pośrodku, prezes CP) Elżbiety Czernerowej –
nauczycielki ze szkoły polskiej w Orłowej.

Opis do zdjęcia  napisany w 1964 roku przez J. 
Urbańczyka znaleziony w archiwum Stanisława 
Kossutha. 

Inż.. Józef Urbańczyk (1894-1980)
W l. 1929-1938 w Rybnickim Gwarectwie,
w. l. 1938-1939 dyrektor kopalni i koksowni hrab.  Larischa w 
Karwinie. W czasie II wojny przebywał w gospodarstwie rodzinnym 
w Rychwałdzie, nie pracował w górnictwie. Po śmierci 
1-szej żony Ludmiły z Pardubickich ożenił się z wdową Henryką, p 
Pracował w Biurze Projektów Górniczych (Báňské Projekty), 
mieszkali początkowo w Karwinie, potem nabyli dom w Czeskim 
Cieszynie. Jego starszy brat Henryk Urbańczyk skończył Polską 
szkołę Górniczą w Dąbrowie (życiorys uzupełniony na podst. 
pamiętnika kuzynki Janiny Galocz, udostępniła Halina Gawlas z  
Rychwałdu)

Inż. Karol Musioł (1892-1967
W l. 1920-28 inż. asystent i zawiadowca kopalni 
„Krystyna” w Tenczynku, nast. Do 1938 zawiad. kop. 
„Artur” w Trzebini, 1938-39 dyrektor kopalń 
„Eugeniusz” i „Wacław” w Piewałdzie. W czasie wojny 
ukrywał się pod nazwiskiem Jan Górecki w Krakowie, 
projektant w Miejskich Zakładach Ceramicznych, 
1945-47 kierownik delegatury w Cieszynie 
Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, 1951-
1953 generalny projektant w Centr. Biurze Projektów 
Górniczych w Świętochłowicach.
(na podst: życiorysu aut. Michała Hellera w Leksykon 
Polaków w Rep. Czeskiej i Rep. Słow, 2013 i hasła aut. 
J. Jarosa w PSB.   



Hugo Cienciała.

W Leoben studiował w l. 1916-ok 1921, mieszkał 
tam z żoną Haliną Obertyńską. Tam ur. się ich syn 
Brunon (1917-2002) – oficer polskich sił 
zbrojnych na Zachodzie.

W l. 1929-1939? Inżynier ruchu, kierownik robót 
górniczych w kopalni „Eminencja” w Katowicach.  

Bruno Buzek (1888-1982). W l. 1910-1918 w 

dozorze kopalni węgla w Dąbrowi. W l. 1918-20 w 
polskim inspektoracie górniczym na Zaolziu. 1920-21 w 
Wydziale Górniczym w Polskim Komisariacie 
Plebiscytowym w Bytomiu i Szopienicach. W l. 1922-26 
naczelnik OUG w Rybniku i Chorzowie. 1926-38 
dyrektor techn. w Dyrekcji Kopalń i Hut 
Donnesmarcków w Świętochłowicach. 
W l. 1938-39 dyrektor Spółki Górniczo-Hutniczej 
Karwina-Trzyniec. W czasie okupacji niemieckiej w 
gospodarstwie  rolnym w Godziszowie. Po II wojnie na 
emeryturze mieszkał w Cieszynie.

Leoben 
1905 r. 



Inż. Karol Kaleta 
(1890-1971)

Staż pracy

Zdjęcie z książki 
„Losy wojenne 

ks. Andrzeja 
Wantuły”,

red. B. Żyszkowska 
Cieszyn 2005

Inż. Franciszek Wilczek
(1899-1962)

W czasie przygotowań do 
plebiscytu optował za Polską. Po 
1920 roku wyjechał do Chorzowa.
1922-39 w spółce „Skarboferm”. 
Od 1935 z-ca dyrektora kopalni 
„Prezydent Mościcki”

W 1939-40  więzień obozu koncentracyjnego w 
Skrochowicach, w czasie okupacji mieszkał u rodziny w 
Karwinie, pracując na podrzędnych stanowiskach w 
górnictwie. Po wojnie aresztowany przez Czechów, 
wrócił do Polski w XI. 45. 1959-62 w Dyrekcji Gliwicko-
Zabrzańskiego Zjednoczenia PW. Mieszkał w Gliwicach.

Ewa Szelburg-Zarembina
I Gustaw Morcinek po 

wyjeżdzie z czeluści kopalni 
„Prezydent”. Zdjęcie 
wykonał Franciszek 

Wilczek.



Inż. Izydor Sittek (1898-1961)

Inż. Józef Farny   (1897-1982)
1923-1932 w kopalni „Jankowice”
1932-1938 zawiadowca kopalni „Śląsk”
1938-1939 zastępca dyrektora 
generalnego Spółki Górniczo-Hutniczej 
Karwina-Trzyniec.
W czasie okupacji hitlerowskiej robotnik w 
Zagłębiu Dąbrowskim. Po II wojnie na 
stanowiskach kierowniczych w Rybnickim 
Zjednoczeniu PW, 1949-1960 naczelny 
dyrektor RZPW, 1960-1964 pełnomocnik 
rządu ds. odmetanowania pokładów 
węgla

Inż. Ferdynand Iwanek  (1898-1980)
W okresie międzywojennym dyrektor 
kopalni „Silesia”, 1948-1950 dyrektor 
naczelny kopalni „Jankowice”, następnie 
główny inżynier Rybnickiego Okręgu 
Węglowego.



Ferdynand Machalica (1890-1952)
Pochodził ze znanego roku sedlaków w 
Dziedzicach. Dziadek Józef i ojciec Józef 
byli wójtami i mają hasła aut. Barbary 
Pająk w Słowniku biograficznym t.1,  
Czechowice 2014
1919-1952 w Jaworznickich 
Komunalnych Kopalniach Węgla – w 
latach 30-tych dyrektor kopalni 
„Piłsudski” w Jaworznie. Pochowany w 
grobowcu rodzinnym na cmentarzu w 
Dziedzicach.

Zdjęcie powyższe z archiwum 
wnuka siostry Rozalii 

Zbyska Stodulki (1948-2014) 
adwokata i śląsko-morawskiego 
działacza

Inż. Karol  Oszelda , ur. 
w Ropicy, w l. 1910-1914 
na studiach w Leoben, 
członek CP i Polskiej 
Drużyny Strzeleckiej, w 
okresie międzywojennym 
do 1934 roku referent w 
Okręgowym Urzędzie 
Górniczym w Rybniku, 
1934-1938 właściciel firmy 
handlowo-przemysłowej w 
Katowicach, pl. Miarki, 
wspierał finansowo parafię 
ewangelicką w Katowicach, 
zm. przed 1963 r. 

Jerzy Oszelda (1892-1947) 
być może młodszy brat Karola



ur. w 1874, Bobrek, Śląsk Cieszyński, syn Jana i Anny z Krzywoniów, G 1895/1896, CP, dyrektor koksowni Łazy, uczestnik obu Zjazdów Górników. Na II Zjeździe wygłosił referat pt. Próby koksowania węgla zachodnio-galicyjskiego. Działacz polskiego ruchu narodowego na Śląsku 

Cieszyńskim. Kilkakrotnie aresztowany przez Czechów w latach 1919–1920, naczelnik wydziału górniczo-przemysłowego Rady Narodowej w Cieszynie. Brał udział w opracowaniu konwencji genewskiej. Autor referatu O wyniku polsko-niemieckich obrad gospodarczych 

wygłoszonego na zebraniu Koła Śląskiego Stowarzyszenia Polskich Inżynierów górniczych i hutniczych w 1922 roku. Członek Komitetu Wykonawczego III Zjazdu Górników i Hutników Polskich w październiku 1922 roku w Katowicach. W latach 1924–1939 generalny dyrektor 

Związku Koksowni w Katowicach do 1939 roku. Prezes Towarzystwa Opieki nad Polakami w Czechosłowacji. Zmarł w 1959 roku

(S. Łoza, Czy wiesz kto to jest, Bydgoszcz 1938)

Inż. Jerzy Wojnar (1874 – 1975)

Ur. w Bobrku na Śląsku Cieszyński,m syn Jana i Anny z
Krzywoniów, G 1895/1896, CP, dyrektor koksowni
Łazy.

Działacz polskiego ruchu narodowego na Śląsku
Cieszyńskim. Kilkakrotnie aresztowany przez Czechów
w latach 1919–1920, naczelnik wydziału górniczo-
przemysłowego Rady Narodowej w Cieszynie. Brał
udział w opracowaniu konwencji genewskiej. Autor
referatu „O wyniku polsko-niemieckich obrad
gospodarczych” wygłoszonego na zebraniu Koła
Śląskiego Stowarzyszenia Polskich Inżynierów
górniczych i hutniczych w 1922 roku. Jego podpis
znajduje się pod uroczystym Aktem Przyłączenia
Górnego Śląska do Polski przechowywanym
w Katowickim Oddziale Archiwów Państwowych
w Katowicach.

W latach 1924–1939 generalny dyrektor Związku
Koksowni w Katowicach do 1939 roku. Prezes
Towarzystwa Opieki nad. Polakami w Czechosłowacji.

(S. Łoza, Czy wiesz kto to jest, Bydgoszcz 1938)

Prof. Zdzisław Finik (1894-1979)
ur. w Przemyślu. W Akademii 
Górniczej w Leoben w roku 
1912/13. 
W czasie I wojny światowej 
obserwator lotniczy w armii 
austriackiej. W l. 1919-1920 
adiutant w Dowództwie Wojsk 
Lotniczych w Wojsku Polskim.
Profesor weterynarii. 

Pamiątki po nim 
przechowuje 

mieszkająca w 
Cieszynie p. Marta 

Czakon.
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Ukryte tragedie z lat 1945-1950, 
o których nie wolno było mówić, 

ani tym bardziej pisać

Henryk Kułakowski (1881-1945) 
nauczyciel w Polskiej Szkole 
Górniczej w Dąbrowie w 1910 r. 
dyrektor nacz. Towarzystwa 
„Solvay” w Polsce
+ 6.06. 1945 łagier koło 
Czystiakowe w ZSRR.

Paweł Wałach (1885-1945)
dyrektor fabryki sody 
„Solvay” w Borku Fałęckim
Uznany za zmarłego 
15.01.1945 
Zmarł w trakcie transportu 
do Zagłębia Donieckiego

Obaj pomogli w czasie okupacji hitlerowskiej 
Karolowi Wojtyle oraz innym młodym mężczyznom 
zagrożonym wywózką na roboty do Niemiec dając 
im zatrudnienie w fabryce w Borku, a po wstąpieniu 
Karola Wojtyły do seminarium ukrywając porzucenie 
pracy przez niego.

Rober Sznapka (1890-1950)
1912-1919 w Witkowickim Gwarectwie dla 
Górnictwa i Hutnictwa w Ostrawie (w 
kopalni „Eleonora” w Dabrowie i 
zawiadowca kop. „Teresa”)
18921-1926 w państwowej służbie 
górniczej (insp. w Cieszynie, naczelnik OUG 
w Katowicach). 1926-1936 dyrektor gen. 
kopalń w koncernie Górnośląskie 
Zjednoczone Huty „Królewska” i „Laura” 
należący do „Wspólnoty Interesów”. 
W jesieni 1938 komisarz w witkowickich
zakładach górniczych. W czasie II wojny 
przebywał z rodziną w Tarnowie handlując 
węglem. 1945-1946 dyrektor Katowickiego 
Zjednoczenia PW i współwłaściciel  spółki 
„Montana” zajmującej się sprzedażą paliw.
+15.11.1950 .Aresztowany 15 dni wcześniej 
przez UB w Katowicach.
Jego brat Emil (1882-1959) germanista w 
Gimnazjum Polskim w Cieszynie, znany 
działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim.

Karol Śniegoń (1896-1977)
1945-1948 naczelny dyrektor 
Mikołowsko-Jaworznickiego 
Zjednoczenia PW, aresztowany za 
przewóz 2 nieoclonych walizek z 
Wędryni do Polski



Mój dziadek 

Inż. Stefan Łukasiewicz 
(1892-1939) we wrześniu 

1912 roku odbywał 
praktykę w kopalni w 

Vitkovicach. 

W l. 1915-1918 Stefan 
Łukasiewicz służył w jednej 
baterii haubic razem z dwoma 
oficerami z okolic Ostrawy: 

Josefem Pospíšilem
i Robertem Piatschek

[…] Wierzę stanowczo, że nie 
będziemy musieli walczyć przeciwko 
sobie. W każdym wypadku 
pozostajesz moim przyjacielem na 
zawsze (na wieczność) […]



Dziękujemy  za uwagę



p.s.
Książkę w cenie 50 zł można nabyć w księgarniach internetowych lub 
zgłaszając się do Biura Stowarzyszenia Wychowanków AGH

tel. 12 617 32 84,  e-mail: swagh@agh.edu.pl
Inne informacje na stronie Stowarzyszenia:

http://galaxy.agh.edu.pl/~swagh/

mailto:swagh%40agh.edu.pl
http://galaxy.agh.edu.pl/%257Eswagh/
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