




Ks. Leopold Szersznik (1741 – 1814) był 

synem cieszyńskiego urzędnika. Duchowny 

katolicki, nauczyciel, autor podręczników 

oraz książek i publikacji o charakterze 

historycznym, lokalnym. W 1802 roku kupił 

w Cieszynie pogimnazjalny budynek, tworząc 

tam otwartą dla publiczności bibliotekę                   

i muzeum. Ks. Szersznik był czołową 

postacią Ziemi Cieszyńskiej .  
 



 

 

 

 

 

 

 

      

    Józef  Lompa 



Józef Lompa (1797 – 1863), „Śląski 

wieszcz”, syn rzemieślnika z Olesna. Był 

nauczycielem i organistą z Lubszy, poetą, 

pisarzem, tłumaczem, dziennikarzem, 

publicystą, ogrodnikiem i społecznikiem. 

Założył w Bytomiu bibliotekę i czytelnię 

polską. Był zwolennikiem uczenia                       

w śląskich szkołach po polsku. Usunięty 

przez Niemców z posady nauczyciela, 

zmarł w nędzy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  Józef  Szafranek 



Józef Szafranek (1807 – 1874) polski 

ksiądz katolicki, działacz społeczny, 

polityczny, tłumacz, autor i wydawca. 

Przeciwstawiał się germanizacji,                      

z uwagi na charakter swojej działalności 

nazywany Śląskim Rejtanem. Jako poseł 

górnośląski zgłosił w niemieckim 

Zgromadzeniu Narodowym petycję                     

w obronie praw polskojęzycznych 

Ślązaków, żądając równouprawnienia 

języka polskiego z niemieckim. Często 

krytykowany był przez przełożonych za 

swą lewicową postawę.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz  Ligoń 



Juliusz Ligoń (1823 – 1889) był synem 

kowala spod Koszęcina. Pracował jako 

kowal i hutnik, ale pasją jego życia było 

pisanie wierszy, zbieranie polskich książek 

i propagowanie czytelnictwa. Był też 

autorem wielu opowiadań, publikacji.  

Pisał sztuki dla teatrów amatorskich.                  

Z powodu swej działalności wielokrotnie 

popadał w konflikt z władzami 

niemieckimi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł  Stalmach 



 

Paweł Stalmach (1824 – 1891) był 

pastorem protestanckim z Bażanowic pod 

Cieszynem. Kształcony na uniwersytecie            

w Wiedniu. Czołowy polski działacz 

narodowy Ziemi Cieszyńskiej. Zdolny 

publicysta i redaktor „Tygodnika 

Cieszyńskiego” oraz wydawca poczytnej 

„Gwiazdki Cieszyńskiej”. Inspirował wielu 

ludzi do podjęcia działań na rzecz obrony 

polskości Górnego Śląska.  



 

 

 

 

 

 

 

 

        Karol  Miarka  



Karol Miarka (1825 – 1882) był 

nauczycielem w Pielgrzymowicach.  

Dopiero jako dojrzały człowiek zrozumiał, 

że nie jest Niemcem, czy mówiącym po 

polsku śląskim Prusakiem, ale Polakiem. 

Odtąd poświęcił swe życie propagowaniu 

polskości Śląska. Publikował w wielu 

gazetach, aż wreszcie rozpoczął 

wydawanie niezwykle popularnego 

polskiego czasopisma „Katolik”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef  Rymer 



Józef Rymer (1882 – 1922) urodził się na 

Górnym Śląsku, we wsi Zabielków koło 

Raciborza. W wieku 16 lat wyemigrował „za 

chlebem” do Westfalii, gdzie pracował jako 

górnik. Działał tam w takich organizacjach 

jak: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół” oraz Towarzystwo Czytelni 

Ludowych. W 1913 przyjechał do Katowic, 

kontynuując działalność społeczną                            

i patriotyczną.  Był jednym                                      

z przywódców  III powstania śląskiego, 

posłem na Sejm Ustawodawczy RP, 

pierwszym wojewodą śląskim  

mianowanym w 1922. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ks. Władysław  Robota 



Ks. Władysław Robota (1872 – 1939), 
proboszcz z Gierałtowic. Był synem 
chłopa spod Prudnika. Podczas studiów 
teologicznych na Uniwersytecie 
Wrocławskim dał się poznać jako „Polak        
z krwi i kości”. Przez całe życie bez  

reszty angażował się we wszystkie ruchy 
i organizacje, krzewiące kulturę polską 
na Śląsku. Zamordowany przez 
hitlerowców we wrześniu 1939 roku.  



 

 

 

 

 

 

 

Alfons  Zgrzebniok  



Alfons Zgrzebniok (1891 – 1937) był synem 

chłopa spod Koźla. Uczył się                                      

w raciborskim gimnazjum i na 

uniwersytecie we Wrocławiu. Wraz                       

z dwoma młodszymi braćmi walczył                    

w powstaniach śląskich. Pełnił tam wysokie 

funkcje dowódcze. Po powstaniach 

pracował jako nauczyciel, doradca 

wojskowy i wysoki urzędnik państwowy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech  Korfanty 



 

Wojciech Korfanty (1873 -1939) urodził się 

w rodzinie robotniczej w Siemianowicach 

Śląskich. Studiował m.in. we Wrocławiu, 

gdzie zetknął się z polskim ruchem 

narodowym. W 1903 roku wybrany na 

posła do niemieckiego parlamentu. 

Zaangażowany w powstaniach śląskich            

i plebiscycie, dyktator III powstania, 

wybitny działacz narodowy. Po 1922 roku 

poseł na Sejm Śląski.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Ligoń 



Stanisław Ligoń (1879 – 1954) był synem 

maszynisty kopalnianego, działacza i poety –

 Jana Ligonia. Uczęszczał do krakowskiej 

szkoły artystyczno-przemysłowej, a w roku 

1900 rozpoczął studia malarskie w Berlinie, 

połączone z pracą kulturalno-społeczną 

wśród Polonii.  Polski pisarz, malarz, 

ilustrator, działacz kulturalny i narodowy, 

reżyser, aktor. Potomek rodu Ligoniów, 

którego protoplastą był poeta 

górnośląski Juliusz Ligoń. Po wojnie pisał                  

i rysował w polityczno-satyrycznym piśmie 

„Kocynder”, używając pseudonimu Karlik. 
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