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CZASOPISMO „TECHNIK" 
I JEGO TWÓRCA STANISŁAW MAJEWSKI 

WSTĘP 

Historia stowarzyszeń technicznych oraz związanych z nimi czasopism 
wielokrotnie obfituje w różnego rodzaju zdarzenia, które przyczyniały się do ich 
zaistnienia i rozwoju. Jednym z nich było niewątpliwie hasło edukacji technicz-
nej młodej kadry. Z niekłamanym zdumieniem i zainteresowaniem należy przy-
jąć słowa Feliksa Kucharzcwskiego, które zostały zaprezentowane na łamach 
„Przeglądu Technicznego" (1913): 

„Młodzież [...] informuje się także, w sprawach przygotowania naukowego 
i praktycznego, u starszych w zawodzie, a nieraz zapoznawszy się ze szczegółami 
dotyczącymi teraźniejszości, które ją interesują bezpośrednio, pyta się, z właściwą 
swemu wiekowi ciekawością, o przeszłość bliższą lub dalszą; kiedy pojawili się 
technicy w Polsce i którymi z poprzedników naszych pochlubić się możemy". 

Cel ten przyświecał również Stanisławowi Majewskiemu, który powołał, 
z dniem 1 stycznia 1928 r., czasopismo „Technik", posiadające następujący pod-
tytuł: „Czasopismo poświęcone sprawom górnictwa, hutnictwa, przemysłu i bu-
downictwa". Należy zaznaczyć, że w numerze pierwszym „Technika" pojawiła 
się następująca odezwa, potwierdzająca również powyższe sformułowania: 
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„Do Polskich Techników! 
Od dawna odczuwano na Śląsku brak polskiego pisma technicznego któreby 

umożliwiło szerokiemu ogółowi technicznemu utrzymywanie żywej łączności z 
techniką i j e j postępem, od dawna już poruszano i zastanawiano się nad sposobem 
zaradzenia temu brakowi." 

Wydawcą czasopisma było Kolo Śląskie Stowarzyszenia Polskich Inży-
nierów Górniczych i Hutniczych Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Województwa Śląskiego, a reprezentowane przez Prezesa inż. Eugeniusz 
Górkiewicza. Redaktorem czasopisma został inż. Stanisław Majewski. Sam re-
daktor naczelny przywiązywał wielką wagą do rangi i znaczenia historii techni-
ki. Przedstawiał na łamach „Technika" zagadnienia historii górnictwa, tradycji 
górniczych, jak także prezentował i przybliżał czytelnikom szereg czasopism za-
granicznych, recenzując szereg z nich. 

POSTAĆ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO 

Stanisław Majewski urodził się 1 listopada 1878 r. w Nowym Sączu. Ojcem 
był Leopold, urzędnik skarbowy, a matką Franciszka z Deblessemów (Wątor, 
2004). Po przeprowadzce rodziny do Stanisławowa Stanisław pobierał nauki 
w szkole powszechnej, a następnie w gimnazjum w Brodach. Egzamin dojrza-
łości złożył 13 lipca 1898 r. w Gimnazjum Wyższym w Stanisławowie. Po za-
kończeniu edukacji odbył jednoroczny ochotniczy kurs wojskowych urzęd-
ników gospodarczych w Wiedniu, który został zakończony 15 grudnia 1899 r. 

Już 21 października 1889 r. (Wątor, 2004) podjął świadomy wybór i roz-
począł swój kilkuletni pobyt w Loeben na Akademii Górniczej (K.K. Bergaka-
demie in Leoben). Kossuth (1964) stwierdza, że Majewski zakończył studia 
w latach 1904 i 1905 r., po odbyciu kursu górnictwa i hutnictwa, chociaż Wątor 
(2004) informuje o wcześniejszym zakończeniu studiów (1902 - kurs górniczy 
i 1903 - kurs hutniczy). Prestiż szkoły wyższej pozwolił Majewskiemu na pod-
jęcie pracy w salinach państwowych, początkowo w salinie Kaczyka, a następ-
nie (1905) w Kałuszu. Drogę zawodową w tej kopalni zakończył powołaniem, 
3 lutego 1912 r., na stanowisko dyrektora technicznego (Wątor, 2004). Funkcję 
tę sprawował do 31 lipca 1913 r. Po uzyskaniu uprawnień inżyniera górniczego 
prowadził własne biuro mierniczego górniczego. Z chwilą wybuchu I wojny 
światowej Stanisław Majewski został wcielony do armii austriackiej. Należy za-
znaczyć, że w latach 1918-1919 był także członkiem Polskiej Organizacji Woj-
skowej (Wątor, 2004). 

Z chwilą odzyskania niepodległości Majewski objął w Ministerstwie Prze-
mysłu i Handlu stanowisko kierownika działu Państwowych Żup Solnych (od 29 
lipca 1919 r.). Po podporządkowaniu salin, w 1920 r., Głównej Dyrekcji Państwo-
wych Zakładów Górniczych i Hutniczych, Majewski pełnił funkcję naczelnika 
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Wydziału Solnego (Jaros, 1960). W latach wojny z Rosją Radziecką wstąpił do 
wojska (9 sierpnia 1920 r.). Po demobilizacji w 1921 r. powrócił do pracy w mi-
nisterstwie. W 1923 r. podjął decyzją o wyjeździe do Katowic. Został zatrudnio-
ny 15 kwietnia na stanowisku naczelnika Wydziału Technicznego Wyższego 
Urzędu Górniczego (Gisman etall., 1997). Swoją pracą zawodową rozpoczął tu-
taj od zebrania, opracowania i wydania drukiem szeregu zarządzeń regulujących 
działalność górniczą, która przed niewielu jeszcze laty była prowadzona prze-
cież na obszarach podlegających różnej jurysdykcji. Przyczynił się także do ut-
worzenia w 1926 r. Stacji Ratownictwa i Kopalni Doświadczalnej „Barbara" pod 
Mikołowem. Jego działalność zawodowa została szybko dostrzeżona przez 
zwierzchników i 1 stycznia 1928 r. powierzono mu obowiązki wiceprezesa Wy-
ższego Urządu Górniczego, które piastował aż do do 31 stycznia 1939 r. (Gis-
man ^ all., 1997). 

Stanisław Majewski uczestniczył aktywnie w pracach przygotowujących pol-
skie prawo górnicze (1932), jak także doprowadził do połączenia szkół górni-
czych z Wieliczki i Tarnowskich Gór w jedną szkołą z siedzibą w Katowicach. 
W tym zakresie zapewne nie do końca zgadzał się z Feliksem Piestrakiem, dy-
rektorem szkoły w Tarnowskich Górach, również absolwentem uczelni w Loe-
ben. Z samym Piestrakiem niejako rywalizował na polu działalności w zakresie 
historii górnictwa przyczyniając sią równocześnie do rozpowszechniania wie-
dzy na przykład na temat Agricoli i jego wielkiego dzieła De re metallica (por. 
Piestrak, 1903 oraz Majewski, 1931). Prowadząc działalność zawodową Majew-
ski zajmował sią bardzo efektywnie dziejami samego górnictwa. Mając równo-
cześnie szereg możliwości, przyczynił sią do zbierania szeregu dokumentów, jak 
także wykonania ich kopii. Należy zaznaczyć, że w roku akademickim 193 8/1939, 
jak również w latach późniejszych (1950/1951) Majewski prowadził wykłady, 
dla studentów Akademii Górniczej w Krakowie, z zakresu historii górnictwa 
i hutnictwa (Majewski, 1939). 

Lata II wojny światowej Stanisław Majewski przeżył w Krakowie, pracował 
w Generalnej Dyrekcji Monopoli, zarządzając kopalniami soli. Prowadził także 
wykłady w Technicznej Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej (Wątor, 2004). 
Już 26 lutego 1945 r. został powołany na stanowisko dyrektora Państwowej 
Szkoły Górniczej w Katowicach. Funkcją tą pełnił do 31 sierpnia 1948 r. Równo-
cześnie współpracował w zakresie ewidencji złóż kopalin w biurze kuratora pań-
stwowych pól górniczych, a od 1 stycznia 1949 r. pełnił rolą naczelnika tego biu-
ra. Niestety, stan zdrowia nie pozwolił mu na kontynuowanie pracy zawodowej 
i przerwał ją w 1951 r. Nękany chorobą zmarł 22 czerwca 1955 r. 
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„TECHNIK" 

Tak jak już wspomniano, czasopismo „Technik" zostało założone w 1928 r. 
Wyróżniało się bardzo interesującą szatą graficzną (ze złoconymi elementami), 
a poniżej przedstawiony wzór okładki obowiązywał do 1932 r. Periodyk (wyda-
wany dwa razy w miesiącu) był przeznaczony dla ogółu techników i zawierał 
szereg informacji z różnych dziedzin (górnictwa, mechaniki, hutnictwa). 

Układ artykułów, dobór tematów zawdzięczamy całkowicie Stanisławowi 
Majewskiemu. Wydobywał z zapomnienia zagadnienia dotyczące historii górni-
ctwa polskiego i europejskiego. Niestety 1 października 1932 r. złożył rezyg-
nację z funkcji redaktora naczelnego czasopisma. 

W celu zobrazowania skali i zakresu działań Stanisława Majewskiego zosta-
ło przedstawione poniższe zestawienie obejmujące wybór artykułów, drukowa-
nych w czasopiśmie „Technik" w latach 1928-1932, a które są poświęcone hi-
storii górnictwa (uwaga: zachowano oryginalną pisownię tytułów artykułów): 

1928 

Derecki S.: Złoża soli kuchennej i solanki w wojew. Śląskim. Nr 1, s. 1-7. 
Kossuth S.: Posąg św. Barbary z litego kruszcu w Tarczówce. Nr 12, s. 298-300. 
Lewek M.: Dlaczego św. Barbara jest patronką górników. Nr 12, s. 297-298. 
Majewski S.: Pyrlik i żelazko jako znak górniczy. Nr 3, s. 10-11. 

Majewski S.: Przyszłość naszego kopalnictwa, a projekty wodociągu dla Zagłębia. Kilka 
uwag z punktu widzenia geologiczno-górniczego i higienisty. Nr 8, s. 202-204. 

Majewski S.: Nowe wydanie Agricoli. Nr 9, s. 224. 
Majewski S.: 400-lecie ustawy i władz górniczych na Śląsku. Nr 12, s. 293-297. 
Piestrak F.: Pierwsze początki i rozwój szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Nr 4, 

s. 12-16; nr 5, s. 104-106. 
Piestrak F.: Solankowy Zakład Kąj?iełowy w Wieliczce. Nr 5, s. 107-108. 
Piestrak F.: Święta Barbara w pieśni. Nr 12, s. 300. 
Staś K.: Wspomnienia i rejłeksje z wędrówki szkolnej po Niemczech i Czechosłowacji 

odbytej w marcu 1928 roku. Nr 12, s. 310-313. 
Wójcik: Wyjątki ze sprawozdania inż. V. Fiirnhranza b. przymusowego zarządcy wojsko-

wego władz okupacyjnych austro-węgierskich o stanie i ruchu na kopalni ru-
dy miedzi „Miedzianka " w latach 1915-1918. Nr 4, s. 16-18, 20-22. 
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1929 

Derecki S.: Sposób powstawania pokładów węgla. Nr 12, s. 359-361. 
Klemzar T.: Dotacja kościelna Chorzów-Dąb i rozwój jej górniczych stosunków. Frag-

ment z historii górnictwa śląskiego z okazji 25-lecia kopalnia Eminencja 
w Katowicach. Nr 23, s. 700-704; nr 24, s. S. 719-721. 

Majewski S.: Herby górniczych miast Polski. Nr 14, s. 332-336. 
Majewski S.: Glück auf nr 32, 33, 34, 35, 36 [Recenzja]. Nr 20, s. 625-626. 
Majewski S.: Zapomniana relacja górnicza Jana Jakuba Ferbera do króla Stanisława 

Augusta z roku 1781. Nr 23, s. 685-687; nr 24, s. 717-719. 

Olszewicz W.: Górnictwo żelazne w Tatrach polskich. Nr 21, s. 636-637. 
Piestrak F.: Pięciolecie polskiej szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. Nr 5, s. 127-134. 
Pol M.: Złoże rudy miedzianej w „Miedzianej Górze" w Kieleckiem. Nr 18, s. 556-558. 
Weber G.: Plastyczny szklany model polskiego zagłębia węglowego. Nr 18, s. 552-556. 
Wieluński Z.: Z dziedziny szkolnictwa górniczego. Nr 5, s. 121-123; nr 11, s. 330-332; 

nr 12, s. 365-369; nr 13, s. 398-402; nr 14, s. 325-331. 

1930 

Brodnicki A.: Z dziedziny szkolnictwa górniczego. Nr 3, s. 83-87. 

Hamerla J.: Zwalczanie wypadków nieszczęśliwych na kopalniach za pomocą obrazów 
ostrzegawczych. Nr 16, s. 4 7 3 ^ 7 8 ; nr 17, s. 500-506. 

Klemzar T.: Dotacja kościelna Chorzów-Dąb i rozwój jej górniczych stosunków. Frag-
ment z historii górnictwa śląskiego z okazji 25 lecia kopalnia Eminencja 
w Katowicach. Nr 1, s. 2-6; nr 2, s. 33-36; nr 3, s. 87-91; nr 4, s. 108-117. 

Klenczar T.: O konieczności urządzenia stacji sejsmicznych na polskiem Zagłębiu 
Węglowem. Nr 20, s. 565-570. 

Łakomy L.: Dawne hutnictwo polskie. Nr 13, s. 385-387. 

Łakomy L.: Rola Banku Polskiego w rozwoju hutnictwa w latach 1831-1841. Nr 18, 
s. 528-530. 

Majewski S.: Zapomniana relacja górnicza Jana Jakuba Ferbera do króla Stanisława 
Augusta z roku 1781. Nr 1, s. 13-16. 

Majewski S.: Jerzego Agricoli o starożytnych i nowych kopalniach kruszców ksiąg dwo-
je. Nr 22, s. 597-600. 

Piestrak F.: Święta Barbara patronka górników w starej pieśni polskiej. Nr 23, s. 613-614. 
Sipko G.: Wielkie Zagłębie Polski jako wytwórca żelaza. Nr 6, s. 182-189. 
Sipko G.: Wielkie zagłębie polskie, jako wytwórca opału. Nr 13, s. 373-382. 
Sipko G.: Wielkie Zagłębie polskie w stosunkach europejskich. Nr 20, s. 570-572. 
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Sipko G.: Wielkie Zagłębie polskie w stosunkach europejskich. Nr 22, s. 606-610. 
Wieczorek W.: Kształcenie techników i nasza średnia szkoła techniczna. Nr 11, s. 327-332. 
Zaleski S.: O budowie trzeciej politechniki polskiej w Katowicach. Nr 11, s. 333-334. 

1931 

Kowalski M.: Komfort atmosferyczny w Małopolskich kopalniach. Nr 19, s. 331-335; 
nr 21, s. 369-377. 

Łakomy L.: Stare pieśni górnicze. Nr 7, s. 120-121. 
Łakomy L.: Górnictwo na obszarach w dawnej Polsce. Nr 14, s. 235-239; nr 16, s. 279-282. 
Łakomy L.: Święta Barbara i Skarbnik Zabrzeski w górnośląskich legendach górni-

czych. Nr 23, s. 410-415. 
Majewski S.: Najstarsze bez przerwy działające kopalnie miedzi na świecie. Nr 2, s. 57. 
Majewski S.: Jerzego Agricoli o starożytnych i nowych kopalniach kruszców ksiąg dwo-

je. Nr 15, s. 254-259. 
Majewski S.: Rozwój górnictwa Freibergu. Nr 21, s. 591-593. 
Majewski S.: Skarbnik w polskich żupach solnych. Nr 23, s. 417-418. 
Majewski S.: Stare miasta górnicze Schwatz i Rastenberg w Tyrolu. Nr 23, s. 620-621. 
Majewski S.: Freiberg. Nr 30, s. 591. 
Majewski S.: Schwatz, Ratenberg. Nr 30, s. 620. 
Makowski A. S.: Węgiel brytyjski. Nr 5, s. 70-75; nr 7, s. 118-119; nr 10, s. 168-170; 

nr 12, s. 199-204; nr 14, s. 245-248; nr 16, s. 276-279; nr 19, s. 345-346; 
nr 20, s. 356-357; nr 21, s. 382-384; nr 24, s. 4 3 ^ 3 7 . 

Ochran R.: Józef Bożek słynny mechanik śląski i wynalazca komunikacji parowej. Nr 24, 
s. 4 2 8 ^ 3 2 . 

Piestrak F.: Pobożność polskich górników. Nr 4, s. 65-66. 
Piestrak F.: Matka Boska w kopalni soli w Marosujvar. Nr 23, s. 415-416. 

S. B.: Polski Skarbnik wedle opowiadań niemieckich. Nr 23, s. 418-419. 
Sippko G.: Wielkie Zagłębie Polskie w stosunkach historycznych. Nr 13, s. 220-221. 
Tarabula: Krótki opis przeróbki rud ołowiu. Nr 21., s. 381-382. 
Weber G.: Przyczynek do zagadnienia wstrząsów podziemnych i szkód górniczych. Nr 20, 

s. 359-361. 

1932 

Czekalski A.: Przyczynek do wiadomości o dawnem prawie górniczem polskiem. Nr 18, 
s. 344-346. 
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Kwieciński: Szkolnictwo techniczne. Nr 12, s. 227-228. 
Łakomy L.: O potrzebie powstania ośrodka badań naukowych i przemysłowych w Kato-

wicach oraz o mechanizmie odkryć i wynalazków. Nr 1, s. 8-11. 
Majewski S.: Stare miasto górnicze Littai nad Sawą. Nr 1, s. 11-12. 
Majewski S.: Jerzego Agricoli o starożytnych i nowych kopalniach kruszców ksiąg dwo-

je. Nr 8, s. 137-144; nr 9, s. 161-162. 
Majewski S.: Górnictwo. Dziesięć lat polskich władz górniczych na Śląsku. Nr 12, 

s. 211-216. 
Majewski S.: Bursztyn. Nr 13, s. 237-245. 
Sippko G: Starośląskie Zagłębie Żelazne. Nr 5, s. 71-75; nr 7, s. 115-118; nr 11, s. 201-203. 
Sławiński W.: Polska Szkoła Górnicza w Dąbrowie (Śląsk Cieszyński). Nr 16, s. 297-298. 
Zaczyński E. J.: Zagadnienie planu regionalnego polskiego zagłębia węglowo-przemys-

łowego. Nr 6, s. 95-100. 

* * * 

Przedstawiona wstępna analiza zawartości czasopisma „Technik", z czasów 
gdy redaktorem naczelnym był jego twórca i założyciel, Stanisław Majewski, 
jest pierwszą tego rodzaju i obejmuje tylko zagadnienia poświęcone bezpośred-
nio górnictwu. Sam redaktor naczelny wniósł duży wkład w poznawanie trady-
cji górniczych ale także w rozwój i organizację stowarzyszeń, a przede wszy-
stkim urzędów górniczych. Zapomniany jest prawie całkowicie jego dorobek 
w zakresie historii górnictwa. Przez wiele lat przygotowywał i opracowywał 
szereg materiałów archiwalnych, które miały być wykorzystane do opracowania 
„Historia powszechna górnictwa", które niestety nie pojawiło się drukiem. 

Literatura 

G i s m a n P., M a l i k S., S ą s i a d e k K.: 75 lat Wyższego Urzędu Górniczego w Ka-
towicach 1922-1997. Wyd. „Wiadomości Górnicze". Katowice 1997, s. 1-269. 

J a r o s J .: Organizacja władz górniczych na ziemiach polskich w latach 1918-1945. 
Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa 1960 t. 5, s. 93-115. 

K o s s u t h S.: Polacy - słuchacze Akademii Górniczej w Leoben. Gł. Inst. Góra., Ka-
towice 1964, s. 1-64. 

K u c h a r z e w s k i F.: Kiedy pojawili się technicy w Polsce. „Przegląd Techniczny" 
1913, nr 43, s. 557-559; nr 44, s. 573-575; nr 45, s. 588-592. 

M a j e w s k i S.: Jerzego Agricoli o starożytnych i nowych kopalniach ksiąg dwoje. 
Drukarnia „Nakładowa", Będzin 1931, s. 1-51. 



104 AJ. Wójcik 

M a j e w s k i S.: Historia górnictwa. Skrót wykładów z zakresu górnictwa I, wygło-
szonych na Akademii Górniczej. Akad. Górn., Kraków 1939, s. 1-32. 

P i e s t r a k F.: Jerzego Agrikoli „De re metallica ". Tow. Politechn., Związkowa Dru-
karnia, Lwów 1903, s. 1-48. 

W ą t o r S.,: Zarys biografii Stanisława Majewskiego (1878-1955). [w:] B a r c i a k 
A., T o p o 1 A. (red.): Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-
skim w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. 2004 Pr. Nauk. Uniw. Śl., 
nr 2226, s. 130-150. 

ORUOZIEN 

smw, \r<&ymmtm t T&chmkOw w w- w Kr&i, 

Cena poiedyrtcatego ®gzempt&mm ao groszy. 
OpfaU mmw-m rfęzatoem-


