
Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach 
jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą, krwią 

i potem naszych przodków. 
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Dlaczego kształcenie 
inżynierów górniczych? 

Stanisław Staszic  (1755-1826)  
o pozyskiwaniu surowców dla  
niepodległej polskiej gospodarki :   

(...)  Przyrodzenie tym wszystkim obficie 
nasz kraj obdarzyło. Mamy rozległe 
góry miedzi, ołowiu, cynku, srebra, 
mamy niezmierne kopalnie żelaza (...)  
Przecież dotąd z zagranicy kupujemy 
cynk, miedź i ołów (...).  
 
Stanisław Staszic nie mógł się pogodzić z 
faktem konieczności importu niektórych 
surowców i wyrobów, a już najbardziej 
bolało Go pełne uzależnienie własnej armii 
od importu uzbrojenia. Pisał więc [3]: 
(...) Nawet i ten oręż do oswobodzenia, do 
obrony, tak nam drogiej, tak ukochanej 
naszych ojców ziemi mamy tylko z cudzej 
ręki, chociaż dobroczynna natura, jak 
męstwo naszym sercom, tak wszystko co 
męstwu potrzeba, szczodrze dała naszej 
ziemi. W wielu miejscach dotąd różne rudy 
kruszcowe leżą nietknięte (...). 
 



Krakowski Instytut Techniczny  (1834) 
Konieczność zaznajomienia młodzieży z naukami technicznymi zaowocowała 
utworzeniem w 1834 r. w Krakowie Instytutu Technicznego,  w którego ramach 
początkowo nie przewidywano jednak wykładów  górnictwa. Dopiero w 1848 r. 
dyrektor Instytutu, Józef Podolski  w imieniu grona profesorów przedstawił 
władzom gubernialnym plan częściowej reorganizacji szkoły obejmujący  m.in. 
utworzenie katedry górnictwa Rada Miasta Krakowa podjęła 27 lutego 1868 r. 
specjalną uchwałę, w której  stanęła w obronie Instytutu Technicznego, 
wykazując nie tylko konieczność  jego istnienia jako szkoły wyższej, ale także 
niezbędność utworzenia w jego ramach – obok inżyniersko-budowlanego i 

agronomiczno-leśnego – wydziału  górniczego. 

Zabiegi o kształcenie 
techniczne  w Krakowie? 

Co się zaś tyczy praktyki, to któraż ziemia tak bogata a różnorodna dla 
górnictwa  przedstawić może pole, jak Kraków, oddalony o ½ godziny 
od Wieliczki,  o godzinę od Bochni, o ¾ godziny od kopalni siarki w 
Swoszowicach, o ¾ godziny od kopalni węgla, cynku i glinki ogniotrwałej 
w Krzeszowicach i Tenczynku, o 3 godziny od hut śląskich i kopalni 
ołowiu w Królewskiej Hucie, oraz wielkich i małych pieców w Glewicach 
[Gliwicach] i Tarnowskich Górach” 



Sytuacja społeczno-polityczna  
na ziemiach Rzeczypospolitej  
w drugiej połowie XIX wieku 

Trzech zaborców bezprawnie okupuje ziemie 
polskie, podejmując intensywne programy 
wynaradawiania.  
Zabór rosyjski: W 1863 roku wybucha krwawe 
powstanie styczniowe, w którym bierze udział 
ponad 200 tysięcy Polaków. Po jego upadku w 
1864 roku władze carskiej Rosji przyjmują ostry 
kurs rusyfikacyjny. 
Zabór pruski: podobnie  
Jedynie w Galicji okupowanej przez monarchię 
austriacką warunki egzystencji Polaków są nieco 
łagodniejsze. 
Galicja  uzyskuje  autonomię.  Stało się możliwe 
powołanie Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej 
Krajowej, w których zasiadali Polacy. 
Liczni Polacy obejmowali w rządzie austriackim 
bardzo wysokie stanowiska. Na przykład Agenor 
Gołuchowski w latach 1859–1861 pełnił urząd 
ministra spraw wewnętrznych Austrii. 
inny Polak – Kazimierz Badeni – w latach 1889–
1897 był  premierem Austrii. 
 

Mimo licznych represji zarówno w zaborze 
rosyjskim, jak też w zaborze pruskim duch 
w narodzie nie ginie.  
 

Galicja  uzyskuje  autonomię.  Stało się możliwe powołanie Sejmu 
Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej, w których zasiadali Polacy. 
Liczni Polacy obejmowali w rządzie austriackim 
bardzo wysokie stanowiska. Na przykład Agenor Gołuchowski w latach 
1859–1861 pełnił urząd ministra spraw wewnętrznych Austrii. 
inny Polak – Kazimierz Badeni – w latach 1889–1897 był  premierem 
Austrii. 
 



Sytuacja społeczno-polityczna  
na ziemiach Rzeczypospolitej  
w drugiej połowie XIX wieku 

Na ziemiach polskich w XIX wieku nie było uczelni 
kształcącej wyższą kadrę górniczą, poza krótkim 
epizodem funkcjonowania Szkoły Akademiczno-
Górniczej w Kielcach w latach 1816–1827. 
Dopiero we wrześniu 1898 roku otwarto 
Warszawski Instytut Politechniczny im. Mikołaja 
II z czterema wydziałami: 
• mechanicznym,  
• inżynieryjno-budowlanym,  
• chemicznym i  
• górniczym. 

W ówczesnej rzeczywistości historycznej jest 
rzeczą oczywistą, że pierwszą tęsknotą Polaków 
była niepodległa ojczyzna. I tu należy oddać 
hołd tym z polskich synów, którzy w tamtym 
czasie mieli siłę walczyć na dwóch frontach – 
froncie walki o wolność i suwerenność oraz 
równie ważnym froncie walki o silny polski 
przemysł oparty na eksploatacji rodzimych 
bogactw naturalnych (ropa naftowa i węgiel), w 
przypadku którego szkolnictwo wyższe odgrywa 
najistotniejszą rolę. Już wtedy, posługując się 
ożywczymi i śmiałymi wypowiedziami Stanisława 
Staszica, wiedziano, że drogą do sukcesu 
gospodarczego jest wykształcona – najlepiej we 
własnym kraju i w swoim języku – kadra 
inżynieryjno-techniczna, zdolna wziąć na 
swe barki ciężar transformacji gospodarczej. 

Polacy studiowali górnictwo 
przeważnie w : 
Leoben – Austria  
Petersburgu – Rosja 
Przybramie  - Czechy 
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Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach 
jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą, krwią 

i potem naszych przodków. 



Dlaczego taka książka  
i jak powstała ? 

1. Na konferencji  naukowej zorganizowanej 
w GIG-u w Katowicach w roku 2018 z okazji 
100-Lecia odzyskania niepodległości  
zaprezentowano  dorobek polskich 
inżynierów górniczych w budowie  polskiego 
przemysłu i umacnianiu polskiej 
niepodległości gospodarczej i politycznej. 
 
2. Na konferencji wystąpiła z bardzo ciekawą 
pracą  Magdalena Bernacka prezentując  
wielkie zaangażowanie  Członków Polskiej 
Czytelni Akademików Górniczych w Leoben. 
 
3. W rozmowie na temat historii AGH 
uznano, że na jubileusz 100-lecia Uczelni  
cennym dopełnieniem publikacji pani prof.  
Anny  Siwik z zespołem  byłoby 
zaprezentowanie tych działań polskich 
akademików  w Leoben na rzecz powstania 
AG. 
 
4. W Stowarzyszeniu Wychowanków AGH 
podjęto prace, które ze względu na bardzo 
trudną materię mocno się przedłużyły , ale 
rok  2020 i 2021 okazał się  pomyślnym            
i książka powstała. 



Co w książce ? 

1. Wprowadzenie i  tło historyczne:   

Magdalena Bernacka  
Wnuczka Leobeńczyka  

Inż. Stefana ŁUKASIEWICZ A 

2. CZĘŚĆ PIERWSZA I 
Losy i dorobek polskich słuchaczy Akademii 
Górniczej w Leoben 

CZĘŚĆ DRUGA 
Wykaz Polaków studiujących w Akademii 
Górniczej w Leoben (579 nazwisk)  i 
wybrane biografie (143 biogramy) 

CZĘŚĆ TRZECIA 
Varia  - (różne) 
1. Wykaz przewodniczących Czytelni Polskiej 
Akademików Górniczych w Leoben 
2. Hymn Czytelni Polskiej 
Akademików Górniczych w Leoben  
3. Skład Polskiej Drużyny Strzeleckiej w 
Leoben  
4. Relacja z wycieczki turystycznej w Alpy 
Żelazne w 1893 roku – fragment dziennika 
Adama Łukaszewskiego  
5. Polscy Leobeńczycy, którzy zginęli w 
wypadkach górniczych 



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 
Jacek Szopa - Wokal  

 
 



Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach 
jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą, krwią 

i potem naszych przodków. 



Wychowanie 
patriotyczne w Czytelni 
Polskiej Akademików 
Górniczych w Leoben 



Mój dziadek leobeńczyk 
inż. Stefan Łukasiewicz 

(1892-1939) 
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Materiały źródłowe: 

1. Archiwa rodzinne 

2. Archiwum Stanisława 
Kossutha 

3. Dzienniki i wspomnienia 
leobeńczyków 

Dziennik Adama Łukaszewskiego 
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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. 
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Wycieczka do Leopoldsteinersee Przejażdżka łodzią po jeziorze 
Leopoldsteinersee 

Zawody bobslejowe Widokówka wysłana z 
wycieczki w Dolomity 
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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  

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»”. 
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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  

Studenci – oficerowie w armii c.k. 
w czerwcu 1918 roku na urlopie 
szkolnym w Leoben. 

Porucznik Stanisław Paulus  
w szeregach armii rosyjskiej 
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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 
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Polegli i zmarli: 
1. Stanisław Paderewski, najmłodszy przyrodni 
brat Ignacego Paderewskiego, absolwent AG w 
Leoben w 1907, oficer w 1. Pułku Piechoty LP poległ 

18.11.1914 roku w bitwie pod Krzywopłotami. 
2. Student Józef Farny, służył w Legionach Polskich, 
zginął w 1915 roku 
3. Ignacy Jelonek, przewodniczący Czytelni w 1911, 
oficer armii c.k., zginął w czasie I wojny światowej 

 

5. Roman Brzezowski, 
również 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. 

 

6. Marceli Osadca, w 
1896 roku absolwent 
AG, zmarł na 
czerwonkę latem 1916 
w czasie służby 
wojskowej w Serbii.  

 
3. Władysław 
Szymanowicz, 
student i żołnierz  
1. Pułku Piechoty  
zginął 6.12.1914 roku  
w bitwie pod 
Marcinkowicami.  
 

7. Jan Nechay, student i 
legionista 2 Pułku 
Piechoty, ciężko ranny 
29.10.1914 w bitwie pod 
Mołotkowem, jako 
inwalida ukończył studia i 
zmarł przed objęciem 
pierwszej posady.  

4. Andrzej 
Klakurka,  
student po I roku, 
legionista  
w 2. Pułku Piechoty 
zginął 15.02.1915 
w Rafajłowej. 
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Hrabia Konstanty Broel-Plater, 
absolwent AG z 1895 roku, 
honorowy członek Czytelni 
Polskiej, w czasie I wojny 
światowej w 1914-1915 

sekretarz Romana Dmowskiego 
w Komitecie Narodowym 

Polskim. Razem z Dmowskim w 
1915 roku wyjechali do 

Szwajcarii.  

Jego działalność dyplomatyczna 
u boku jednego z ojców 

niepodległości wniosła istotny 
wkład w starania dyplomatyczne 
i propagandowe mające na celu 

uczynienie  ze sprawy polskiej 
ważnej kwestii 

międzynarodowej. 
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Działania na rzecz 
niepodległości w 

przemyśle 

Inżynier Roman Plenkiewicz, 
prezes Czytelni w latach 1910 i 
1911/1912, od 1915 roku 
kierownik kopalni ropy naftowej 
„Wolanka” w Borysławiu należał 
do tajnej narodowej organizacji 
kierowanej przez lwowskich 
profesorów, która 
przygotowywała plany przejęcia 
przez Polaków Zagłębia 
Borysławskiego w razie 
przewidywanej klęski państw 
centralnych. 
W czasie I wojny światowej 
czyniono również starania o 
przejęcie własności górniczych w 
Galicji. 

W 1013 roku Wydział Krajowy wraz 
z Bankiem Przemysłowym 
Królestwa Galicji i Lodomerii 
utworzył Towarzystwo Eksploatacji 
Soli Potasowych w Kałuszu, a w 
1917 roku wykupił własności 
górnicze w okręgu krakowskim.  
Wielu inżynierów leobeńczyków 
zrzeszonych w Związku Górników i 
Hutników Polskich w Austrii brało 
aktywnie udział w tych 
przekształceniach, a wśród nich 
Antoni Schimitzek, Józef 
Turkiewicz, Franciszek Drobniak, 
bracia Hugon i Henryk 
Kowarzykowie. Ich działania 
wspierali: Jan Zarański poseł do 
parlamentu austriackiego i 
Franciszek Zamoyski najmłodszy 
poseł do Sejmu Krajowego  
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U progu odzyskania 
niepodległości 

 

1 listopada 1918 
roku saliny 
krakowskie 
przejęła Polska 
Komisja 
Likwidacyjna 

Zdzisław Sulima Kamiński 
został powołany na 
rządowego komisarza salin. 

Erazm Barącz 
został pierwszym  

dyrektorem  
żupy solnej w 

Wieliczce. 

Stanisław Skoczylas i Edward Windakiewicz 
uczestniczyli w pracach wydziału górniczego 
PKL. 

Antoni Meyer, w latach 1908-1918 
dyrektor departamentu naftowego  
w Ministerstwie Robót Publicznych  

w Wiedniu, został kierownikiem sekcji 
kopalnictwa naftowego i kierownikiem 

Biura Prezydialnego PKL. 
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W powstaniu wielkopolskim 
bierze udział leobeńczyk  

rotmistrz Józef Górski Na Śląsku Cieszyńskim zarówno 
polscy leobeńscy inżynierowie 
jak i studenci opowiedzieli się 
jednoznacznie za przyłączeniem 
Zagłębia Ostrawsko-
Karwińskiego do Polski. Do Rady 
Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego będącego 
zalążkiem polskiej władzy 
weszła Zofia z Grabskich Kirkor-
Kiedroniowa, żona Józefa 
Kiedronia, autora słynnej 
odezwy do ludu śląskiego, którą 
Rada wydała 29.11.1918 roku. 
Jako jeden z czterech delegatów 
rady Kiedroń podpisał kilka dni 
później 5 listopada umowę 
graniczną z Czechami. 
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Józef Kiedroń brał również udział w 
Paryżu, jako członek polskiej delegacji u 
boku Ignacego Paderewskiego, w 
pracach przy podziale Śląska 
Cieszyńskiego przez Radę Ambasadorów 
28 lipca 1920 roku.  
Młodzi inżynierowie, m.in. Roman 
Rieger, Robert Sznapka reprezentowali 
stronę polską w pracach komisji 
rzeczoznawców górniczych. Trzeba też 
wspomnieć, że Jerzy Wojnar w latach 
1919-1920 był naczelnikiem wydziału 
górniczo-przemysłowego Rady 
Narodowej w Cieszynie, a polski 
inspektorat górniczy na Zaolziu 
organizował Brunon Buzek. 
 

 

Po przegraniu sprawy Zaolzia 
leobeńczycy włączyli się w 1920 roku 
w działalność Polskiego Komitetu 
Plebiscytowego w Bytomiu u boku 
Wojciecha Korfantego. 
Szerzej o tych zagadnieniach można 
przeczytać w publikacji „Ludzie 
górnictwa w powstaniach śląskich” 
wydanej w 2020 roku przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Górniczych. 

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

 
  Antoni Kamieński  
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Nie byłoby tego zaangażowania i 
efektywności w działaniu, gdyby 
wcześniej w środowisku 
absolwenckim nie 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 
leobeńczyków przyjmuje się za 
rok narodzin polskiego ruchu 
społeczno-stowarzyszeniowego. 
Kolejnym krokiem było 
zorganizowanie Zjazdów Polskich 
Górników i Hutników w 1906 
roku w Krakowie  
i w 1910 roku we Lwowie.   

Stanisław Kuczkiewicz (1864-1907)  
naczelnik salin w Galicji i wiceprezes Delegacji   

Adam Łukaszewski (1876-1912)  
kierownik polskiego „TePeGe” i sekretarz Delegacji 
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Wojna polsko-bolszewicka 

Większość młodzieży w lipcu 1920 
roku zasila ochotniczo szeregi 
Wojska Polskiego i wyrusza na bój. 

„Że też leobeńczyki 
wszędzie się muszą 

spotkać, co?” 

Kolejne ofiary 

Antoni Minkiewicz 
(1881-1920) 

Stefan Holinkowski 
(1894-1920) 
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     Lata międzywojenne Budowa potencjału przemysłowego                                   
II Rzeczypospolitej 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”. 
 
2. Opracowanie polskiego 
ujednoliconego prawa 
górniczego za czasów kadencji 
Zygmunta Malawskiego – 
prezesa WUG. W pracach nad 
nowym prawem duże zasługi 
położył Roman August Brzeski 
 
 

3. Budowa portu w Gdyni i pierwszej 
magistrali węglowej łączącej Górny 
Śląsk z portem. 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 
Górnośląskich Hut Żelaznych wspierał 
budowę magistrali. 
 
4. Centralny Okręg Przemysłowy. 
Inż. Stanisław Syska wybudował w 
Boguchwale koło Rzeszowa 
nowoczesną fabrykę porcelany 
elektrotechnicznej, otwartą wiosną 
1939 roku 



5. Troska o rozwój i wysoki 
poziom naukowy zarówno 
Akademii Górniczej w Krakowie, 
jak i średniej szkoły górniczej w 
Tarnowskich Górach pod 
kierownictwem Feliksa Piestraka 

W 1932 roku po przeniesieniu 
szkoły do Katowic i połączeniu jej 
ze szkołą wielicką kierownictwo 
objął Stanisław Niewiadomski. 
(otruty przez Niemców 19 maja 
1940 w katowickim więzieniu, gdyż 
stan jego zdrowia nie pozwalał na 
transport do obozu) 

Gustaw Różycki 

konstruktorem motocyklu „Moj 130” 

W 1939 rozpoczął budowę fabryki 
motocykli i samochodów w okolicach 
Sandomierza. 
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Kluczowe osiągnięcia myśli 
technicznej tego okresu to wg 
historyka przemysłu prof. Jerzego 
Jarosa: 
1. Wdrożenie na szeroką skalę 

eksploatacji ścianowej cienkich 
pokładów węgla głownie w 
okręgu rybnickim (Karol Knoll, 
Robert Sznapka, Józef 
Kmietowicz) 
 

2. Przenośnik hamujący tzw 
łańcuch Skupa zaprojektowany 
przez Mariana Skupa, 
zawiadowcy kopalni 
„Kazimierz” w Zagłębiu 
Dąbrowskim 

3. Pierwsze polskie aparaty tlenowe: 
„Gnom” na potrzeby górnictwa, 
„Lech” do celów wojskowych i „Lech-
Gnom” z automatycznym płucnym 
dawkowaniem tlenu skonstruowane 
przez dyrektora kopalni 
doświadczalnej „Barbara” w 
Mikołowie Stanisława Hermana. 
 
4. Pompotłoki używane w górnictwie 
naftowym – patent leobeńczyków: 
Zygmunta Lenduszki, Tadeusza 
Gawlika i Jana Wójcickiego 
(nieleobeobeńczyk) 
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Pułkownik Stanisław Jasiński, w 
czasie wojny polsko-bolszewickiej 

szef Lotnictwa Polowego przy 
Naczelnym Dowództwie. Przeszedł 

do historii lotnictwa, gdyż na 
początku lat 20-tych XX wieku 

opracował teorię strategicznego 
wykorzystania lotnictwa w wojnie 

obronnej, zdolnego do 
prowadzenia samodzielnych 

operacji. 

II wojna światowa 

W wojnie obronnej we wrześniu 1939 
roku brali udział: 

Podczas oblężenia 
Warszawy zginął jako ofiara 
cywilna Piotr Zubrzycki, 
prezes Czytelni w l. 
1900/1901, a Kazimierz 
Wicherkiewicz zginął 
podczas ucieczki, 
śmiertelnie potrącony przez 
motocykl niemiecki. 

Karol Bokalski   Karol Kaleta       Jan Zyzak 

St. Mazurkiewicz Eugeniusz    Felicjan Serafin    
Podgórzec 

Alfons 
Zbyszewski 
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Aresztowania polskich inżynierów na 
Górnym Śląsku, profesorów 
krakowskich w ramach Sonderaktion 
Krakau, wywózki  
do obozów koncentracyjnych,  
na przymusowe roboty, praca na 
stanowiskach robotniczych, 
przesiedlenia do GG, ucieczki z kraju 

A. Meyer +24.12.1939  J. Rażniewski +2.12.1940 
   Sachsenhausen                   Dachau 

Więźniowie obozów 
koncentracyjnych za 

niepodpisanie Volkslisty i za 
działalność konspiracyjną 

M. Fingerchut Karol Knoll Adam Zyzak 

G. Różycki E. Podgórzec Cz. Obtułowicz 

Ludwik Madejewski „As” za pomoc w 
odbiciu więźniów z jasielskiego 
więzienia został wraz z całą rodziną 
stracony na początku lutego 1944 roku. 

           Okupacja niemiecka 
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            Okupacja sowiecka 

Aresztowania i masowe 
rozstrzelania oficerów 

        Na listach katyńskich: 

Kpt B.Borkowski 
+1940Bykownia 

F. Schwenk 
+1940  
Charków 

T. Habliński 
+1940 
Charków 

Zsyłki na Syberię i zaginięcia 

Władysław Łożański , ur. 1987. Po 
wybuchu II wojny światowej pozostał w 
kopalni wosku w Borysławiu i nadal był 
jej dyrektorem. W połowie 1941 roku 
aresztowany i zamordowany przez 
Sowietów. Oskarżono go, że jest 
konfidentem niemieckim. Dowodami 
winy miała być odnaleziona dawna 
korespondencja w języku niemieckim 
prowadzona z siostrzeńcami 
studiującymi w Grazu, oraz fakt, że liczył 
po niemiecku. 

Wiktor Rokita Feliks Kieszek S. Łukasiewicz 
umownie 

+18.09.1939 Wołyń 
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Czasy Polski Ludowej 
Zaraz po wyzwoleniu, dosłownie na tyłach 
frontu w styczniu 1945 roku na Górny Śląsk 
jadą konwojem w ciężarówkach grupy 
inżynierskie, aby na miejscu objąć kopalnie i 
nie dopuścić do zniszczeń. Są zorganizowani, 
bo w czasie wojny działała konspiracyjna” 
grupa „Węgiel” w ramach państwa 
podziemnego utrzymującego łączność z 
polskimi władzami w Londynie. W ramach 
utworzonego Centralnego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego obejmują stanowiska 
dyrektorów zjednoczeń i poszczególnych 
kopalń. Odbudowę WUG powierzono 
Romanowi Brzeskiemu.  
Podobnie dzieje się już wcześniej w 1944 
roku w zachodnim Zagłębiu Naftowym, 
gdzie obejmują stanowiska w 
przedsiębiorstwie Kopalnictwo Naftowe, a 
Henryk Stauffer zostaje naczelnikiem OUG 
w Krośnie. 
Reaktywowane są struktury zrzeszeń 
inżynierskich: naftowych i górniczych. 

„Po oficjalnych obradach siedziano 
często do późna za wspólnym stołem i 
gwarzono. Chóralny śpiew rozpoczynano 
zawsze starą pieśnią górniczą „Zieleni się 
jodła” 
(ze wspomnień dyrektora naczeln. CZWP Fryderyka 
Topolskiego) 

 
Ale za plecami działalność CZWP była 
poddana bacznej obserwacji organów 
partyjnych i urzędu bezpieczeństwa. 

R. Sznapka w polskiej delegacji w Szwecji negocjującej 
kontrakt na import rud żelaza do Polski w lipcu 1945 
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W wyniku nacjonalizacji kilku 
leobeńczyków straciło swoje 
przedsiębiorstwa budowane z 
wielkim poświęceniem w 
okresie międzywojennym, 
m.in.: 

Pruszkowskie 
Zakłady Materiałów 
Biurowych  
w Pruszkowie „St. 
Majewski S.A.” 
Leszka Majewskiego 

„Zwój” Fabryka 
Przewodów i Artykułów 
Elektrotechnicznych w 
Szopienicach 
Braci Feliksa i Jerzego 
Grzywaków 

Fabryka Porcelany 
Elektrotechnicznej w 
Boguchwale  
Stanisława Syski 

Fabryka Maszyn, 
Odlewnia Żeliwa i Metali 
Kolorowych – MOJ w 
Katowicach  
Gustawa Różyckiego 
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Ukryte tragedie, o których 
nie wolno było mówić, ani 

tym bardziej pisać 

Henryk Kułakowski 
dyrektor nacz. 
Towarzystwa „Solvay” 
w Polsce 
+ 6.06. 1945 łagier 
koło Czystiakowe 

Paweł Wałach  
dyrektor fabryki 
sody „Solvay” w 
Borku Fałęckim 

Uznany za zmarłego 
15.01.1945  

Zmarł w trakcie 
transportu do 

Zagłębia 
Donieckiego 

Obaj byli służbistami. Właściciele koncernu 
„Solvay” w Belgii polecili im pilnować zakładu, 
co czynili niezłomnie do końca.” 
Ze wspomnienia o ojcu Stanisława Wałacha 

Oskar Mareczek 
dyrektor kopalni „Niwka” 14 marca 1945 
zastrzelony przez nieznanych sprawców  

w drodze do pracy.  
Jego dziadek Bawarczyk Michał 
Rossknecht, dyrektor browaru w 

Okocimiu, miał powtarzać:  
„jecie polski chleb, to jesteście Polakami” 
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Dwaj przyjaciele od czasów studiów 

Józef Kmietowicz 
1945-1948 dyrektor 

Rudzkiego 
Zjednoczenia PW 

+3.10.1949 w 
trakcie zatrzymania 

przez Komisję do 
Walki ze 

Szkodnictwem 
Społecznym w 

Katowicach 

Rober Sznapka 
1945-1946 

dyrektor 
Katowickiego 

Zjednoczenia PW 
+15.11.1950  

Aresztowany 15 
dni wcześniej 
przez UB w 
Katowicach 

Tadeusz Widlarz 
Pionier górnictwa w Wałbrzychu 
Dyrektor kopalni „Biały Kamień” 
I „Mieszko”, inspektor w dyrekcji 
Dolnośląskiego Zjednoczenia PW. 
+18.03.1949 wypadł z windy do 

szybiku podczas grupowej 
inspekcji kopalni. Żona Austriaczka 

przez długie lata milczała. Była 
przekonana, że to nie był zwykły 

wypadek.  
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Ceniony współpracownik prof. 
Bolesława Krupińskiego, jeden  

z pionierów mechanizacji górnictwa, 
wychowawca nowego pokolenia kadry 

górniczej. 
„Dzięki jego bezkompromisowej postawie, 
ogromnej wiedzy i umiejętności 
współdziałania górnictwo polskie mogło 
realizować postęp techniczny wg 
rozwiązań Instytutu Mechanizacji 
Górnictwa” 
                               Leon Pluta 

Jan Zyzak (1900-1962) 
Immatrykulowany w 1917 w AG w 

Leoben 
Dyplom w 1925 w AG w Krakowie 

Polscy profesorowie leobeńczycy 

Prof. Jerzy Buzek 
AG w Krakowie 

Prof. Roman 
Dawidowski 
AG w Krakowie 

Prof. nadzw.  
Roman Rieger 
AG w Krakowie 

Edward 
Windakiewicz 

Dr honoris causa 
AG Kraków 

Prof.  
Jan Zarański   
AG Kraków 

Antoni 
Schimitzek

Prof. AG 
Kraków 

Prof. Stanisław 
Skoczylas 

Rektor AG Kraków 

(1928-1930) 
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Julian Fabiański (1866-1943) 
profesor honorowy Politechniki 
Lwowskiej, kierownik Katedry 
Wiertnictwa i Wydobywania Nafty  
Zygmunt Limanowski, 
nadzwyczajny słuchacz w AG 
Leoben prawdopodobnie to prof. 
Zygmunt Limanowski (1877-1943), 
profesor statystyki Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie  
Wawrzyniec Teisseyre (1860-1939) 
prof. zwyczajny Katedry Geologii 
Politechniki Lwowskiej 
 

Leobeńscy profesorowie o 
polskim pochodzeniu 

Prof. Oskar Nowotny 
(1875-1972) 

Zakład Geodezji 
Górniczej i Miernictwa 
na Wydziale Górniczym 

AG w Krakowie. 
W Leoben członek 
Czytelni Polskiej 

Prof. Josef Fuglewicz  
(1876-1972) 
Akademia Górnicza Leoben, 
profesor Katedry Budowy 
Maszyn Górniczych, rektor 
1933/1934. Podczas studiów 
członek Czytelni Polskiej 

Prof. Edward Czubik 
ur. 1907?, zm. 1998 

Studia górnicze ukończył w Leoben 
Kierownik Instytutu Miernictwa 

AG w Leoben 

 
 

Zygmunt 
Ajdukiewicz  
prof. nadzw. 

GIG  
Katowice 

Prof. Zdzisław Finik 
Wydział 

Weterynaryjny WSR 
w Lublinie 

Prof.  
Karol Miłkowski 
Politech. Lwów 
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Na kartach tej książki starano się 
przedstawić historię małego, lecz 
prężnego stowarzyszenia 
akademickiego działającego w obcym 
narodowościowo środowisku, a także 
przypomnieć ludzi, którzy byli jego 
twórcami i wychowankami, 
wytłumaczyć mit, którym żyli.  

Co pozostanie w pamięci? 
Może obraz inżyniera – człowieka z 
przeszłości? 

„Przyjął mnie pan średniego 
wzrostu, schludnie ubrany w 
szary garnitur z muszką zapiętą u 
kołnierzyka starannie 
wyprasowanej. Spod ciemnych 
okularów w cienkiej metalowej 
oprawce patrzyły na 
zgłaszającego się do egzaminu 
spokojne, przychylne oczy. Jego 
sylwetka, tak nie pasująca do 
całego otoczenia życia, dawała 
poczucie czegoś, co było wiele lat 
temu, a co powinno znów wrócić 
– stabilne, pełne życie, pełne 
godności i pewności jutra” 

 
(Leon Pluta, Stanisław Majewski…, 

Katowice 2007) 
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Co pozostanie na przyszłość? 

„Pamiętaj zatem, mój kochany 
chłopcze – równaj się z innymi,  
Ale zawsze w górę, nigdy w dół!!” 

 
Z listu mojego dziadka do 15-letniego 

syna wyjeżdżającego na obóz 
harcerski, czerwiec 1938 

Z pewnością i w dzisiejszym 
szybko zmieniającym się 
świecie potrzebni są ludzie 
równający w górę, o 
wysokich kompetencjach 
zawodowych, zdolni do 
wspólnego obywatelskiego 
działania pro publico bono. 

Dziękuję za uwagę 



Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach 
jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą, krwią 

i potem naszych przodków. 



Leobeńczycy, którzy  bardzo 
aktywnie zabiegali  

o powołanie Akademii Górniczej  
w Krakowie 



1. Prof. Jan Zarański  (1866–1940) 
•  Absolwent  prawa na UJ (1888) 
• AG w Leoben (1888–1891)- prezes CP (imię 

piwne „Drań”. 
• nadkomisarzem w c.k. Urzędzie Górniczym 

Okręgowym w Krakowie (1900-1905), 
• 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. 

• 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. 

Prof.  
Jan Zarański   
AG Kraków 

Adam Łukaszewski 

2. Adam Łukaszewski  Studia w Leoben 1892–1896. W 1909 roku w ramach akcji tworzenia 
polskich przedsiębiorstw zorganizował w Krakowie Towarzystwo dla Przedsiębiorstw 
Górniczych „TePeGe”, którego został pierwszym kierownikiem.  W  latch  1906–1912  - 
sekretarz stałej Delegacji Górników i Hutników. Współautor Memoriału Delegacji Górników i 
Hutników polskich w sprawie założenia Akademii Górniczej w Krakowie, jeden z głównych 
inicjatorów projektu utworzenia Akademii Górniczej w Krakowie.   Pracował też nad 
statutem i programem studiów przyszłej uczelni. 

Zdzisław  
Sulima-Kamiński 

3. Zdzisława Sulima-Kamiński (1862–1920), członek Stałej Delegacji. W roku 1916 założył w 
Krakowie „Czasopismo Górniczo-Hutnicze” i był jego redaktorem naczelnym, aby zastąpić główny 
dwutygodnik „Przegląd Górniczo-Hutniczy” zawieszony w wydawaniu z powodu zawieruchy 
wojennej. Zamieścił w nim w 1919 roku ważny artykuł pt. Otwarcie Akademii Górniczej w 
Krakowie 20.X.1919.  Podobnie relacjonował wszystkie wydarzenia   związane z powstaniem AG 
w Krakowie.  

 

https://historia.agh.edu.pl/wiki/Komitet_Organizacyjny_AG
https://historia.agh.edu.pl/wiki/Komitet_Organizacyjny_AG
https://historia.agh.edu.pl/wiki/Wydzia%C5%82_G%C3%B3rniczy


Leobeńczycy, którzy  zostali 
profesorami Akademii Górniczej  

w Krakowie 
1. Prof. Stanisław Skoczylas Rektor AG 
2. Prof. Oskar Nowotny- Dziekan WG i dyr. 

Biblioteki 
3. Prof. Roman Dawidowski  AG w Krakowie 
4. Prof. Roman Rieger  
5. Prof. Edward Windakiewicz 
6. Antoni Meyer – pracownik AG Kraków – 

ofiara Sonderaktion Krakau 
7. Antoni Schimitzek  
8.  Prof. Jerzy Jan Buzek -   pracownik AG, 

późniejszy dyrektor  odlewni w Węgierskiej 
Górce. 

1. Henryk Kułakowski 
2. Paweł Wałach 
3. Stanisław Syska 
4. Józef Litwiniszyn – ojciec Prof. Jerzego 

Litwiniszyna (DHC AG Leoben) 
5. Stnaisław Knothe – bratanek prof. 

Stanisława Knothe  znanego z teorii 
Budryka-Knothego 
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Prof. Jerzy Buzek 
AG w Krakowie 

Prof. Roman 
Dawidowski 
AG w Krakowie 

Prof. nadzw.  
Roman Rieger 
AG w Krakowie 

Edward 
Windakiewicz 

Dr honoris causa 
AG Kraków 

Prof.  
Jan Zarański   
AG Kraków 

Antoni 
Schimitzek

Prof. AG 
Kraków 

Prof. Stanisław 
Skoczylas 

Rektor AG Kraków 

(1928-1930) 

Leobeńczycy związania z Krakowem  



Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach 
jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą, krwią 

i potem naszych przodków. 



Możliwość nabycia książki 

1. Każdy obecny na dzisiejszej 
prezentacji po wpisaniu się na listę 
- otrzymuje jeden egzemplarz 
książki bezpłatnie – prezent od 
Rektora AGH 
 

2. Można nabyć dodatkowe 
egzemplarze książki wpłacając 

darowiznę w wysokości 50 zł  
 na rzecz pożytku publicznego w 

Stowarzyszeniu Wychowanków AGH 
. Jeśli wpłata może być anonimowa 
– pieniądze można włożyć do 
skarbonki.  

 



Naszym wnukom, aby pamiętały, że ważnym rozdziałem w polskich dziejach 
jest historia wydobywania podziemnych skarbów, okupiona ciężką służbą, krwią 

i potem naszych przodków. 


