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Stulecie zorganizowanego ruchu rzemieślniczego w Dąbrowie Górniczej,
skłania do wielu refleksji. Śledząc dzieje dąbrowskich rzemieślników i ich
starania o wsparcie organizacyjne należy stwierdzić, że ich praca nie poszła
na marne.
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Począwszy od lat międzywojennych – początkowo cechy,
a następnie Towarzystwo Rzemieślnicze coraz bardziej
wpływały na stymulację życia gospodarczego miasta.
Dąbrowa Górnicza znana z działalności wielkich zakładów
hutniczych i kopalń węgla kamiennego była miejscem,
gdzie rzemiosło stało się ważnym partnerem w zakresie
oświaty, kultury i biznesu.
Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, Dąbrowiacy
chcący skorzystać z usług rzemieślników musieli udawać
się do pobliskich ośrodków miejskich takich jak: Będzin,
Siewierz czy Sławków. Rozluźnienie systemu feudalnego
w końcu XIX wieku oraz urynkowienie gospodarki zaznaczyło się ożywieniem średniej i drobnej przedsiębiorczości. Zakłady rzemieślnicze z biegiem czasu stały się drugim pracodawcą po dużych zakładach przemysłowych,
a wiodły prym w realizacji potrzeb bytowych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Ukoronowaniem pracy wielu rzemieślników było powstanie pierwszych cechów dąbrowskich podczas
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I wojny światowej. Prace organizacyjne w łonie cechów
oraz dążenie do utworzenia ponadcechowej organizacji
szły odtąd w parze z rozwojem Dąbrowy Górniczej jako
miasta. Kolejni starsi cechowi oraz kolejne zarządy Cechu
Rzemiosł Różnych uzyskiwali wieloraką pomoc ze strony
władz miasta ale przede wszystkim sami działali na jego
rzecz. Dzięki aktywności wielu pokoleń dąbrowskich rzemieślników Dąbrowa Górnicza mogła się rozwijać i stawać miejscem godnego życia.
Dzisiaj Członkowie i Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych, są
w dalszym ciągu ważnym partnerem w wielu inicjatywach realizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej. Stoją
także na straży etyki zawodowej i wspierają wiele podmiotów gospodarczych.
Mogą to czynić, mając za sobą stuletnie doświadczenie.
Karol Kohlbrenner
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej
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1920

Utworzenie Cechu Ślusarsko – Kowalskiego, Murarzy, Stolarzy

Wpłynięcie Starostwa w Będzinie wniosku o rejestrację
Związku Restauratorów i Cukierników w Dąbrowie Górniczej

1924
1932

Uhonorowanie Cechu Rzemiosł Różnych
Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego

1976
1989
1997
2012

2017

Uhonorowanie Cechu Rzemiosł Różnych
Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego

JAK TO BYŁO KIEDYŚ / HISTORIA CECHU

1966
20 kwietnia - uroczystość poświęcenia nowego sztandaru cechowego
podczas mszy świętej w Bazylice Najświętszej Marii Panny Anielskiej

1952
Przekształcenie przez walne zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej w oparciu o Ustawę o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku
dotychczasowej nazwy Cechu na „Cech Rzemiosł Różnych – dobrowolna organizacja
społeczno-zawodowa rzemieślników”

Obchody 50 rocznicy istnienia cechów w mieście
i ufundowanie na tę okazję sztandaru, który wykonała
Pracownia Sztandarów Korczyka w Katowicach

Budowa Domu Rzemieślniczego przy ulicy Kościuszki

7 września - poświęcenie sztandaru Cechu

1917

Powołanie decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Dąbrowie Górniczej Cech Rzemiosł Różnych,
jako pierwszą tego rodzaju placówkę w kraju

1935-37
Nabycie przez Cech Rzemiosł Różnych nieruchomości
znajdującą się przy ulicy kr. Jana III Sobieskiego 7A,
która jest siedzibą Cechu do dnia dzisiejszego

Powstanie Cechu Krawców

1918

Utworzenie Cechu Rzeźników i Wędliniarzy, Fryzjerów i Perukarzy,
Szewców i Cholewkarzy, Piekarzy i Cukierników

JAK TO BYŁO KIEDYŚ / HISTORIA CECHU
1917
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Zagłębie Dąbrowskie

Pisząc o Dąbrowie Górniczej i Cechu Rzemiosł Różnych, który się mieści na jej terenie,
nie sposób pominąć dziejów regionu. Dąbrowa - ta niewielka wioska zmieniła się
diametralnie w związku z rozwojem przemysłu. W ciągu XIX wieku, Dąbrowa –
zwana następnie Górniczą, dała nazwę obszarowi, w którym wydobywano węgiel
kamienny.
Zagłębie Dąbrowskie to rejon społeczno-gospodarczy,
który powstał w XIX wieku. W czasach współczesnych
nie stanowi on odrębnego pod względem społeczno-gospodarczym regionu. W dalszym ciągu jednak u części mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego – Zagłębian,
jak siebie nazywają, czy też Zagłębiaków, utrzymuje się
świadomość historyczna, regionalnej odrębności w stosunku do ludności mieszkającej poza jego obszarem,
a zwłaszcza na Śląsku.
Dziś Zagłębie Dąbrowskie może być nazywane odrębnym obszarem w znaczeniu okolicy, której granice administracyjne bardzo trudno określić. W powszechnym
odczuciu mieszkańców to teren w przybliżeniu kształtu
kolistego, zamknięty widłami rzek: Brynicy, Białej i Czarnej
Przemszy z miejscowościami po obwodzie: Sosnowiec,
Czeladź, Grodziec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, Strzemieszyce, Maczki. Nie wyklucza to możliwości,
aby Zagłębiakami czuli się mieszkańcy innych miejscowości: Myszkowa, Siewierza, Zawiercia położonych poza
wskazanym powyżej obszarem, którzy podtrzymują więź
z omawianym regionem.

W Księstwie Warszawskim w 1807 roku terytorium to
najpierw należało do departamentu krakowskiego – powiatu lelowsko-siewierskiego i pilickiego. Od 1810 roku
do departamentu krakowskiego – powiatu lelowskiego,
zwanego też siewierskim. Po utworzeniu w 1815 roku
Królestwa Polskiego omawiany teren znalazł się w województwie krakowskim, obwodzie olkuskim, powiecie
pilickim i lelowskim.
W wyniku przemianowania w 1837 roku województw
na gubernie najpierw Zagłębie Dąbrowskie wchodziło w skład guberni krakowskiej. Później, od 1841 roku,
do guberni kieleckiej. Po kolejnej reorganizacji w 1845
roku do guberni radomskiej – powiatu olkuskiego.
Nowy podział w 1867 roku spowodował kolejną zmianę w jego przynależności. Interesujący nas teren znalazł
się w nowo utworzonym powiecie będzińskim guberni
piotrkowskiej i pozostał w nim do 1914 roku. Początkowo powstający region przemysłowy nie miał nazwy,

Terytorium to ma bogatą przeszłość, ale skromnie –
w porównaniu do innych tego typu obszarów na ziemiach polskich – opracowaną historię. Do 1795 roku
obszar późniejszego Zagłębia Dąbrowskiego leżał
w Małopolsce na pograniczu ze Śląskiem. Pod względem administracyjnym był usytuowany w województwie
krakowskim, powiecie krakowskim i lelowskim. Część
do 1790 roku należała do Księstwa Siewierskiego. Po III
rozbiorze w 1795 roku – po upadku państwa polskiego – terytorium to znalazło się w okręgu administracyjnym utworzonym przez Prusy – zwanym Nowy Śląsk.
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W połowie XIX wieku pojawił się termin „zagłębie”, a jego
autorem był naczelnik Zachodniego Okręgu Górniczego
Józef Patrycjusz Cieszkowski. Termin ten po raz pierwszy
został użyty w tytule mapy wydanej w 1856 roku przez
Jana Hempla pod nazwą „Karta geognostyczna Zagłębia
Węglowego w Królestwie Polskim”. Jest to pierwsza polska mapa geologiczna Zagłębia Dąbrowskiego.
Według słownika górniczego wydanego w 1868 roku
przez H. Łabęckiego termin „zagłębie” oznaczał „wklęsłość
ziemną różnej obszerności, w której spoczywają pokłady,
czyli warstwy ciała kopalnego [...], miejsce, w którym pokład,
czyli warstwa spoczywająca, jest kształtu nieckowatego”.
Definicja ta odnosiła się nie tylko do zagłębi węglowych,
ale i innych kopalin i odpowiadała takim terminom, jak w
języku niemieckim – Becken, Mulde, francuskim – bassin,
found de bateau i rosyjskim bassiejn, kotieł.
Tak więc od wydania mapy Jana Hempla utrwala się nazwa „Zagłębie Węglowe w Królestwie Polskim”. Była to
pierwotna nazwa Zagłębia Dąbrowskiego, która funkcjonowała w literaturze przez kilkadziesiąt lat. Mapa ta określała geologicznie terytorium tego zagłębia na wschodzie po Olkusz, na północy po Strzemieszyce, Ząbkowice
i Wojkowice Kościelne, na zachodzie do granicy z Prusami
i na południu z Austrią. W literaturze funkcjonowała też
nazwa „Zagłębie Węglowe Śląsko-Polskie”, która określała
cały obszar występowania węgla o kształcie trójkąta, którego wierzchołki wyznaczają miasta: Skawina, Tarnowskie
Góry i Ostrawa.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku pojawiła się drukiem nazwa „Zagłębie Dąbrowskie”. Po raz pierwszy użył

jej Stanisław Kontkiewicz w artykule opublikowanym
w 1887 roku w czasopiśmie „Wszechświat”. Nazwa „Zagłębie Dąbrowskie” upowszechni się od 1897 roku w czasopiśmie „Przegląd Techniczny”. Będzie też konsekwentnie
używana od 1903 roku w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”.
Należy wyjaśnić też pochodzenie drugiego członu
omawianej nazwy. Pochodzi on od miejscowości – wioski Dąbrowa, którą później zaczęto nazywać Dąbrową
Górniczą. Już w 1785 roku odkryto na jej terenie węgiel
i rozpoczęto jego eksploatację. Od lat dwudziestych XIX
wieku Dąbrowa stała się wielkim, jak na ówczesne czasy,
skupiskiem robotników. Warto zwrócić uwagę na to, iż
w Dąbrowie w XIX wieku mieścił się ośrodek ówczesnej
administracji górniczej – Zachodni Okręg Górniczy. W Dąbrowie znajdowała się też siedziba Rady Zjazdów Przemysłowców Górniczych Królestwa Polskiego.
Te i inne względy spowodowały, iż uprzemysłowiony region zaczęto pod koniec XIX wieku nazywać „Zagłębiem
Dąbrowskim”.
Zagłębie Dąbrowskie rozwijało się zupełnie inaczej niż
sąsiadujący z nim Górny Śląsk. Inny był bowiem poziom
stosunków kapitalistycznych na tych terenach. Inna była
struktura narodowościowa, inne były obowiązujące urzędowe języki, tu rosyjski, tam niemiecki. Zachodnia granica
Zagłębia Dąbrowskiego stanowiła wtedy do pewnego
stopnia granicę narodowościową.
Podsumowując, można stwierdzić, że już przed 1914 rokiem zaznaczyły się różnice w ujmowaniu Zagłębia Dąbrowskiego najpierw jako jednostki geologicznej – obszaru występowania pokładów węgla, rud cynku i żelaza.
Zaliczano do niego część terytorium powiatu będzińskiego do Ząbkowic i zachodnią część powiatu olkuskiego.

1917 - 2017

I.

a znany XIX-wieczny historyk górnictwa Hieronim Łabęcki w swojej pracy, wydanej w 1842 roku, napisał tylko
o polach górniczych w Królestwie Polskim.
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skim. Taki stan rzeczy trwał do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji hitlerowskiej powiaty: będziński,
olkuski, zawierciański weszły w skład rejencji katowickiej.

Podczas I wojny światowej terytorium Zagłębia Dąbrowskiego zostało najpierw zajęte przez wojska niemieckie. Sytuację zmieniła ofensywa wojsk rosyjskich
w październiku i listopadzie 1914 roku, wtedy to na teren
Zagłębia wkroczyła I armia austro-węgierska z zadaniem
jego obrony. Tak więc na przełomie 1914—1915 roku teren ten znalazł się pod zarządem austriackim. W dniach
9 - 10 stycznia 1915 roku w Poznaniu doszło do zawarcia ugody pomiędzy Niemcami i Austro-Węgrami. Na
jej podstawie podzielono Zagłębie Dąbrowskie na dwie
strefy okupacyjne. Pod okupacją niemiecką znalazły się:
Będzin, Grodziec, Sosnowiec, Zawiercie, austriacką: Dąbrowa Górnicza, Klimontów, Niwka, Niemce, Strzemieszyce, Zagórze. Wokół tego podziału doszło do sporów,
dlatego w kwietniu 1915 roku podpisano nową ugodę w Katowicach. Na jej mocy Austriacy za rezygnację
z Zawiercia otrzymali Józefów i Zagórze. W 1915 roku na
terenie okupowanym powołano dwie jednostki administracyjne. Niemcy utworzyli powiat będziński z siedzibą
w Sosnowcu, a Austriacy powiat dąbrowski z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej. Powiat będziński odtworzono po
zakończeniu działań wojennych w 1918 roku i włączono
do niego Dąbrowę Górniczą wraz z powiatem dąbrow-

Po II wojnie światowej powiaty zagłębiowskie: miejskie
– Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Zawiercie oraz terenowe – będziński i zawierciański należały
najpierw do 1950 roku do województwa śląsko - dąbrowskiego, a następnie, od podanego powyżej roku, do województwa katowickiego. Tak więc do Śląska przyłączono
Zagłębie Dąbrowskie.
Tym samym zostały zlikwidowane administracyjne granice, które utrzymywały odrębność tego regionu. Pod
względem gospodarczym Zagłębie Dąbrowskie znalazło się razem ze Śląskiem w regionalnym Górnośląskim
Okręgu Przemysłowym. Niewielkie zmiany administracyjne nastąpiły w 1956 roku, kiedy to z powiatu zawierciańskiego wydzielono powiat myszkowski. Dalsze zmiany
administracyjne przyniosła reforma w 1975 roku, która
wprowadziła dwustopniowy system administracyjny
(gminy – województwa). Ostatnia reforma wprowadzona z dniem l stycznia 1999 roku przywróciła tradycyjny
trójstopniowy podział administracyjny na gminy, powiaty
i województwa. Obecnie Zagłębie Dąbrowskie należy do
województwa śląskiego.

1917 - 2017

Natomiast jako region gospodarczy brano pod uwagę
cały teren powiatu będzińskiego, a nie tylko jego uprzemysłowioną część.

LAT

Po II wojnie światowej powiaty zagłębiowskie: miejskie — Czeladź, Będzin, Dąbrowa
Górnicza, Sosnowiec i Zawiercie oraz terenowe — będziński i zawierciański należały najpierw do 1950 roku do województwa śląsko - dąbrowskiego, a następnie, od podanego
powyżej roku, do województwa katowickiego. Tak więc do Śląska przyłączono Zagłębie
Dąbrowskie.
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Ślady górnictwa kruszcowego na terenie Dąbrowy
Górniczej

klucza, wyrósł na drugie co do liczby mieszkańców miasto
na tym terenie. Niestety dokumenty czternastowieczne nie
wymieniają miejscowości wchodzących obecnie w skład
Dąbrowy Górniczej, a wzmianka o kopalni koło Sławkowa
pochodzi dopiero z 1447 roku. W XV wieku Sławków zubożał dlatego ówczesny kronikarz Jan Długosz wspomina
tylko o jego dawnej świetności. Nie mniej jednak jeszcze
w 1492 roku dokumenty dzierżawy Klucza Sławkowskiego

surowiec przetapiano w owym czasie w niewielkich zakładach hutniczych zlokalizowanych między innymi na
terenie Sławkowa, Bukowna, Ząbkowic i Strzemieszyc.
Klucz Sławkowski stanowił także bazę dla zaopatrzenia
pobliskich kopalń. Eksportowano stąd drewno do obudowy chodników kopalnianych, a narzędzia żelazne
produkowano w kuźnicach w Błędowie, Okradzionowie
i Krzykawce.

Obszar dzisiejszej Dąbrowy Górniczej jest silnie zmieniony na skutek przemysłowej
działalności człowieka. W szeregu miejscowości przyłączonych do tego miasta w II
połowie XX wieku napotkać można pozostałości dawnego górnictwa kruszcowego.
Wśród tych osad wymienić możemy Trzebiesławice, Ujejsce, Sikorkę, Tucznawę, Ząbkowice, Strzemieszyce Małe
i Okradzionów. Leżą one w paśmie występowania rud
srebra i ołowiu ciągnących się od Siewierza do Sławkowa. Zanim jednak przejdziemy do omówienia obecnych
śladów górnictwa kruszcowego na terenie tych miejscowości prześledźmy wzmianki źródłowe tyczące poruszanego zagadnienia.
Według historyków i archeologów zajmujących się
wczesnym średniowieczem ołów był dla ówczesnych
ludzi jednym z najważniejszych metali użytkowych.
O kopalnictwie rud srebra i ołowiu w rejonie Olkusza
wspomina najstarsza znana dziś „Wzmianka o Olkuszu
oraz kopalniach złota, srebra i soli z XI wieku”, którą opublikował R. Pytel w „Slavia antiqua”. Stanowi ona część komentarza w języku hebrajskim do biblijnej księgi proroka
Nahuma, którą przekazał nieznany kupiec żydowski żyjącemu we Francji uczonemu żydowskiemu Rabbiemu
Szlomo Ben Icchaqowi. Natomiast kronikarz Gall Anonim
omawiający w swej pracy czasy pierwszych Piastów zapisał, że „złoto bowiem za jego (Bolesława Chrobrego) było
tak pospolite u wszystkich jak dziś srebro, srebro zaś było
tanie jak słoma”. Inna informacja źródłowa dotycząca pozyskiwania srebra ze złóż śląsko-krakowskich pochodzi
z pierwszej połowy XII wieku. Wtedy to w 1136 roku wydana została bulla papieża Innocentego II, potwierdzająca biskupstwu gnieźnieńskiemu dochody i dobra. Mówi
ona także o Bytomiu i zagadkowej miejscowości Zversov
oraz o kopaczach srebra.
Kreśląc dalej dzieje górnictwa kruszcowego wspomnieć
należy o zabytkach odkrytych na grodzisku średniowiecznym w Krzykawce, w pobliżu granic administracyjnych

Dąbrowy Górniczej, gdzie znaleziono między innymi dobrze zachowany egzemplarz narzędzia górniczego.
Ponadto archeolodzy odkryli ślady hutnictwa ołowiu na
terenie Dabrowy Górniczej – Łośnia, gdzie zlokalizowano
także tzw. „Skarb hutnika”. Ów skarb to ponad 1000 monet srebrnych z XII wieku, a zatem z czasów panowania
Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego. Pozwala to na twierdzenie o ciągłości eksploatacji rud srebra
i ołowiu na tym terenie pomimo rozbicia dzielnicowego
i najazdów tatarskich. Pracy tutejszych górników i hutników sprzyjało także ogólne ożywienie ekonomiczne jakie
przypadło na wiek XII i XIII. Wzrosło wtedy zapotrzebowanie na metale. Wiek XIII przyniósł także przejście od eksploatacji powierzchniowej do podziemnej przy pomocy
szybów i sztolni. Coraz liczniejsze źródła pisane z tych czasów mówią o możliwościach znalezienia użytecznych ciał
kopalnych. Wśród nich wymienić można przywilej Leszka
Białego z lat około 1221-1224, który bierze w opiekę przybywających na jego terytorium górników. Wobec odkryć
archeologicznych w innym świetle jawi się wzmianka
o wywozie przez Siewierz ołowiu już w latach dwudziestych XIII wieku, która może dotyczyć eksploatacji złóż
z rejonu Ujejsca, Ząbkowic, Strzemieszyc, Okradzionowa
i Łośnia.
Biskupi krakowscy już od pierwszej połowy XIII wieku interesowali się uregulowaniem praw do eksploatacji kruszców w swoich dobrach w rejonie Sławkowa. Przywilej dotyczący tych dóbr z lat 1221-1224 ogólnikowo wspomina
o wszystkich metalach, natomiast dokument wystawiony
w 1306 roku przez króla Władysława Łokietka wymienia wyraźnie ołów. Ośrodkiem górnictwa w tutejszych majątkach
biskupich był Sławków, który w XIV wieku już jako stolica
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mówią o olborze z tego terenu. Świadczy to niewątpliwie
o prowadzonej tutaj eksploatacji.
Górnictwo kruszcowe na terenie obecnej Dąbrowy Górniczej ożywiło się w XVI wieku. Z lat 1550-1575 pochodzą
informacje o sławkowskich kopalniach wśród których
wymienione są te w Okradzionowie, Koźle, Strzemieszycach i Warpiu. Jak podaje Danuta Molenda w pracy
„Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko - krakowskich
w XVI-XVIII wieku” w latach 1568-1575 pobrano 197 licencji na zakładanie nowych kopalń, jednak tylko nieliczne
nadania dotyczyły Kozła oraz Strzemieszyc, Kawiej Góry
i Okradzionowa.
Rejon wydobycia rud ołowianych w okolicach Sławkowa
próbowano osuszyć poprzez budowę sztolni. W 1578
roku biskup krakowski wydał przywilej gwarectwu Sztolni
Czajowskiej ustalając jego uprawnienia gdyby doszła do
Klucza Sławkowskiego. W ten sposób planowano osuszenie tutejszych kopalń. Niestety zamierzenia te nie doszły
do skutku i prace górnicze na terenie Sławkowa i okolicy ograniczały się w tym czasie do eksploatacji płytkiej
i przebierania starych hałd. Wyjątek stanowił Okradzionów, na terenie którego złoża odwadniano mechanicznie
co pozwoliło na głębszą eksploatację. Ponadto źródła z II
połowy XVI wieku informują o eksploatacji złóż na terenie
Ząbkowic i Tucznej Baby (obecnej Tucznawy). Wydobyty

Z XVI wieku pochodzi najstarszy znany przywilej dotyczący wydobycia galmanu w Kluczu Sławkowskim.
Wydany on został przez biskupa Filipa Padniewskiego
w 1565 roku, a dotyczył eksploatacji złóż w Długoszynie
i Ciężkowicach. Można zatem stwierdzić, że galman stawał się coraz bardziej poszukiwanym surowcem szczególnie do produkcji mosiądzu. Świadczy o tym także
przywilej biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika wydany
w 1640 roku, który wydzierżawił „olborę galmanów, to
jest beczkę dziesiątą w górach sławkowskich i wolne kopanie ich” mieszczaninowi krakowskiemu Zacheuszowi
Kestnerowi. W latach 1635-1651 spławiono do Gdańska
1814 beczek oraz 9-10 tratw z galmanem sławkowskim.
Połowa XVII wieku stała pod znakiem potopu szwedzkiego, który wpłynął na destabilizację życia społecznego
i gospodarczego ówczesnej Polski. W przekazach ustnych
krążących wśród mieszkańców Ujejsca i Okradzionowa
pojawiają się informacje o działalności Szwedów na tym
terenie, którzy jakoby mieli prowadzić prace wydobywcze
na terenie tych miejscowości. Niestety brak dokumentów
archiwalnych z tych czasów nie pozwala na weryfikację
przekazów ustnych. Eksploatacja i eksport galmanu był
kontynuowany także po potopie szwedzkim. Dowodzą
tego zachowane w Archiwum Kapituły Krakowskiej rachunki Klucza Sławkowskiego. Ostatni z nich obejmujący
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okres od 24 czerwca 1664 roku do 28 marca 1665 roku
dotyczy także Strzemieszyc. Dowiadujemy się z niego,
że w tym czasie wydobyto 393 beczki galmanu w Długoszynie, 24 beczki w Górach Luszowskich i 34 beczki
ze Strzemieszyc. W tym okresie w Kluczu Sławkowskim
chłopi z 18 wsi byli zobowiązani do odwożenia ołowiu
z huty sławkowskiej do Krakowa a ponadto dowozili oni
do niej opał i wypalali węgiel drzewny. Ta forma powinności pańszczyźnianych została zamieniona w XVIII wieku na
czynsz. Spowodowane to było znacznym ograniczeniem
prac górniczych w okolicach Sławkowa oraz zamknięciem tutejszej huty. W II połowie XVIII wieku dzierżawę
eksploatacji tutejszych hałd przejął Wojciech Kozłowski,
który jednak ograniczał się do terenu Bukowna. Inny
z dzierżawców Klucza Sławkowskiego Franciszek Kownacki organizował w latach 1785-1791 przeróbkę starych
hałd kopalnianych, także z terenów Sławkowa, Strzemieszyc i Okradzionowa. Lustracje dóbr biskupich z tego
okresu wspominają owe stare hałdy i odkrywki lokalizując je ponadto w Tucznej Babie, Ząbkowicach, Trzebiesławicach, Ujejscu, Warpiach i Wojkowicach. Skłoniły one
zapewne sławkowianina Hipolita Kownackiego do podjęcia tematu dziejów tutejszego przemysłu, które zaprezentował w swej pracy zatytułowanej „O starożytności kopalń kruszców, wyrabiania metallów, czyli robót górniczych,
w kluczu sławkowskim, dobrach niegdyś do Biskupa
Krakowskiego należących, i w całej tegoż klucza okolicy,

w znacznej części powiatu Krakowskiego, graniczącej ze
Śląskiem”,któraukazałasięjeszczeuschyłkuIRzeczypospolitej
w 1791 roku. Kownacki spotykał się zapewne codziennie
ze śladami dawnego górnictwa kruszcowego. Świadczy
o tym wiele ustępów jego dzieła, z których jedno jest
następującej treści: „depczemy dowody ukrytych skarbow,
depczemy rownie i ich starożytności niewątpliwe szlady: Mogiły albowiem powysypowane nad starożytnemi szybami,
oznaczaią niezmierne cachy czyli galeryie w wnętrznościach
ziemi powybierane, ktorych w zeszłych latach przedsięwzięte
w kilku mieyscach otwarcie, usprawiedliwiło po części domysły o ich celu i obszerności. Mogiły takowe lasem starym zarosłe, na ktorych nie raz iuż wycięty las znowu porasta: wklęsłe
owe czyli raczey powiększey części wrosłe w ziemię niezmierney wielkości kamienie, ktore wielką pracą i niezmierną siłą
z podziemnych owych wyprowadzone są lochow, lub wyłamane z Szybow: Zrobiska starożytne w użyteczne zamienione pola, albo mchem porosłe, lub głęboko zadęte piaskiem,
zaświadczaią wielką swą starożytność w oczach reflektuiącego człowieka! Tych zaś liczba obszerność i wielkość takowych chołdow czyli zrobisk dowodzą iż tu niegdyś przemysł
wyrabiania Metallow szczęśliwie kwitnął”. Te podniosłe słowa kierował autor do mieszkańców tzw. Klucza Sławkowskiego, który według niego mógł się znacznie wzbogacić
gdyby podjęto na nowo wydobycie w dawnych kopalniach. Jego słowa miały się sprawdzić dopiero w następnym okresie kiedy Polski nie było już na mapie Europy.

„...depczemy dowody ukrytych skarbow, depczemy rownie i ich starożytności niewątpliwe szlady: Mogiły albowiem powysypowane nad
starożytnemi szybami, oznaczaią niezmierne cachy czyli galeryie
w wnętrznościach ziemi powybierane, ktorych w zeszłych latach
przedsięwzięte w kilku mieyscach otwarcie, usprawiedliwiło po części
domysły o ich celu i obszerności. Mogiły takowe lasem starym zarosłe, na ktorych nie raz iuż wycięty las znowu porasta: wklęsłe owe czyli
raczey powiększey części wrosłe w ziemię niezmierney wielkości kamienie, ktore wielką pracą i niezmierną siłą z podziemnych owych wyprowadzone są lochow, lub wyłamane z Szybow: Zrobiska starożytne
w użyteczne zamienione pola, albo mchem porosłe, lub głęboko
zadęte piaskiem, zaświadczaią wielką swą starożytność w oczach
reflektuiącego człowieka! Tych zaś liczba obszerność i wielkość takowych chołdow czyli zrobisk dowodzą iż tu niegdyś przemysł wyrabiania Metallow szczęśliwie kwitnął”.

„O starożytności kopalń kruszców, wyrabiania metallów, czyli robót górniczych, w kluczu sławkowskim, dobrach niegdyś do Biskupa Krakowskiego
należących, i w całej tegoż klucza okolicy, w znacznej części powiatu Krakowskiego, graniczącej ze Śląskiem”.
Hipolit Kownacki

Rycina tzw. „płuczki polskiej” z działa
Agricoli z XVI wieku. Oryginał tego
urządzenia z XV wieku znajduje się
w zbiorach Muzeum Miejskiego
„Sztygarka”.
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22 kwietnia 1833 roku zarząd nad górnictwem i hutnictwem został przekazany Bankowi Polskiemu. Górnictwo
i hutnictwo rządowe zostało podzielone na 3 okręgi:
wschodni, zachodni i północny, które dzieliły się na oddziały.

scowości uprzemysłowione oraz wsie o charakterze rolniczym stanowiące własność państwową i wykonujące
prace na rzecz przemysłu. Ponadto począwszy od 1833
roku Dąbrowa Górnicza została stolicą administracyjną
Zachodniego Okręgu Górniczego. Od tej pory zaznacza się jej stołeczny charakter pomimo, że była do 1916
roku wsią. Mocą ukazu carskiego z 3 grudnia 1842 roku
państwowe zakłady górnicze i hutnicze zostały od dnia 1
stycznia 1843 roku oddane pod zarząd Komisji Rządowej
Przychodów i Skarbu. W komisji tej utworzono Wydział
Górnictwa, natomiast granice okręgów przemysłowych
pozostały bez zmian. Przeprowadzono jedynie branżowy podział zakładów na oddziały kopalń, hut i budowli.
Od 1843 roku datuje się stopniowy upadek górnictwa
i hutnictwa rządowego. Było to częściowo spowodowane polityką władz dążących do sprzedaży przemysłu
w ręce prywatne oraz ograniczeniami wydatków budżetowych na uprzemysłowienie. W 1862 roku władze
carskie postanowiły sprzedać rządowe zakłady górniczo-hutnicze prywatnym przedsiębiorcom. W 1867 roku
wydano zarządzenia nakazujące wprowadzenie w zakładach rządowych języka rosyjskiego jako urzędowego.
W 1870 roku zlikwidowano Wydział Górnictwa Komisji
Rządowej Przychodów i Skarbu, państwowe zakłady od
13 lipca tegoż roku podporządkowano Departamentowi
Górniczemu w Petersburgu.

Zachodni Okręg Górniczy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obejmował zakłady znajdujące się między rzeką
Pilicą a zachodnią granicą Królestwa Polskiego i dzielił
się na 5 oddziałów: Pankowski, Dąbrowski, Sławkowski,
Niwecki i Pradelski. Obejmował on zatem tereny i miej-

Po 1815 roku zarząd nad gospodarką omawianego obszaru przejęły władze utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego. Szeroki zakres autonomii
wewnętrznej jaki posiadało królestwo pozwalał na rozwinięcie wielu inicjatyw przemysłowych.

lat

III. Tradycje przemysłowe na terenie Dąbrowy Górniczej
Po III rozbiorze Polski w 1795 roku teren obecnej Dąbrowy Górniczej i okolic został
zajęty przez Prusaków i nazwany Nowym Śląskiem. Interesowali się oni tym obszarem
znacznie wcześniej, jednak przyłączenie tych ziem do Królestwa Prus pozwoliło im na
dokładniejszą penetrację tych terenów pod względem gospodarczym.
Poczynaniami tymi kierował między innymi Fryderyk
Wilhelm von Reden. Dzięki jego inicjatywie otwarto
w Dąbrowie Górniczej w 1796 roku kopalnię węgla
kamiennego.
Industrializacyjne poczynania władz pruskich na obszarze
Nowego Śląska zostały przerwane w 1806 roku w związku z klęską wojsk pruskich i przyłączeniem tego terenu
do Księstwa Warszawskiego. Okres wojen napoleońskich
nie sprzyjał dalszemu rozwojowi przemysłu w Dąbrowie
Górniczej i okolicy. Dzierżawa tzw. księstwa siewierskiego przez marszałka J. Lannes de Montebello i rabunkowa
gospodarka jego plenipotentów doprowadziła do dewastacji tutejszych zakładów.
Po okresie wojen napoleońskich podjęto dalszą eksploatację złóż węgla i cynku. Władze Królestwa Polskiego,
a wśród nich Stanisław Staszic i Ksawery Drucki Lubecki
prowadzili politykę uprzemysłowienia tworząc początkowo dozorstwa górnicze a potem okręgi przemysłowe.
Za sprawą tych działań powstała 1 czerwca 1816 roku
Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach, której organizację
wzorowano na rozwiązaniach zaczerpniętych z Saksonii.
Głównej Dyrekcji Górniczej podlegały zakłady górnicze
i hutnicze oraz dobra ziemskie przeznaczone na utrzymanie górnictwa, a mianowicie: Kielce, Iłża, Bodzetyn,
Suchedniów, Samsonów, Sławków, Bobrowniki i Sulików.
Podległe Dyrekcji Górniczej zakłady podzielono na 5 dozorstw: Miedzianogórskie, Olkusko – Siewierskie, Suchedniowskie, Samsonowskie i Pankowskie. W 1826 Dyrekcję Górniczą przeniesiono do Warszawy, a rok wcześniej
oddzielono dozorstwa górnicze od hutniczych. Oddział
kopalń obejmował Dozorstwo Olkusko – Siewierskie
i Miedzianogórskie. W skład zarządu Dozorstwa Olkusko-

-Siewierskiego wchodził wiceinspektor tytularny i kasjer,
który był zarazem wójtem gmin Dąbrowy, Gołonoga, Porąbki, Strzemieszyc Wielkich, Niemiec i Bukowna. Zajmował się on zatem sprawami mieszkańców na podległym
sobie terytorium.
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Państwowe zakłady górnicze i hutnicze były wtedy podporządkowane Głównej Dyrekcji Górniczej, którą powołano do życia w 1816 roku. Do 1824 roku kierował sprawami przemysłu Stanisław Staszic. Większość jego poczynań
skupiała się jednak w tzw. Zagłębiu Staropolskim w Górach Świętokrzyskich.
W rejonie obecnego Zagłębia Dąbrowskiego inwestycje
rządowe dotyczyły początkowo głównie nowo powstałej
gałęzi przemysłu jaką było hutnictwo cynkowe.
Już w 1816 roku powstała w Dąbrowie huta cynku „Konstanty”, do której pozyskiwano węgiel kamienny z kopalni „Reden” oraz w 1822 roku drugi tego typu zakład we
wsi Niemce (obecnie Ostrowy Górnicze – dzielnica Sosnowca), do którego węgiel dostarczała pobliska kopalnia
„Feliks”. Ponadto w 1826 roku w oparciu o nową kopalnię
„Ksawery” powstała huta cynku „Pod Będzinem”.
W 1824 roku zarząd nad rządowymi zakładami przemysłowymi przejął minister skarbu książę Ksawery Drucki-Lubecki. Świadomy znaczenia tej gałęzi przemysłu dla
gospodarki królestwa, przeznaczał na jego rozwój coraz
większe środki finansowe. We wrześniu 1824 roku książę
wizytował podległe sobie zakłady. 24 tego miesiąca wysłuchał w Kielcach wykładu o produkcji cynku, który wygłosił Georg Pusch, a 28 brał udział w sesji w Olkuszu, której tematem było wznowienie wydobycia w tutejszych
kopalniach. Zwiedził pobliską kopalnię „Józef”, a następnie zakłady w Sławkowie. W dniach 29-30 września 1824
roku przebywał w Dąbrowie Górniczej, gdzie zorganizowano sesję poświęconą zwiększeniu produkcji cynku.

1917 - 2017
Widok Dąbrowy Górniczej i huty
Bankowej na rycinie z 1842 roku.
Zbiory Muzeum Miejskiego
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

lat
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nictwem krajowym przejęła ponownie Komisja Rządowa
Przychodów i Skarbu, która od tej pory w minimalnym
stopniu inwestowała w przemysł górniczo - hutniczy.

Wtedy także książę zapoznał się z pracą kopalń „Reden”
i „Ksawery”, dąbrowskich hut cynkowych oraz cynkowni
i kopalni „Feliks” w Niemcach.
Górnictwo galmanu na omawiany terenie zostało podporządkowane tzw. Dozorstwu Olkusko-Siewierskiemu,
a kopalnie w Strzemieszycach i Sikorce znajdowały się w
rewirze wschodnim tegoż dozorstwa. W tym rewirze działały także następujące kopalnie państwowe: „Józef” pod
Olkuszem, „Ulisses” pod Bukownem, „Anna” pod Strzemieszycami Małymi, „Kawia Góra” także w tej miejscowości,
„Leonidas” między Strzemieszycami a Sławkowem oraz
„Jerzy” pod Starczynowem. Pozyskiwany z nich galman,
po wytopieniu w hutach transportowano do zbudowanej w 1827 roku walcowni w Sławkowie. Można zatem
stwierdzić, że już w drugiej połowie lat dwudziestych XIX
wieku powstał na tym obszarze zespół kooperujących ze
sobą zakładów przemysłowych, zatrudniających znaczną
część tutejszej ludności.

Kryzys końca lat dwudziestych XIX wieku ograniczył
znacznie produkcję dąbrowskiego ośrodka przemysłowego. Ten stan rzeczy pogłębiło jeszcze powstanie listopadowe, które wybuchło w 1830 roku. Kopalnie i huty
Dąbrowy i okolic pracowały wtedy nieregularnie, a niektóre zakłady zamknięto. W 1833 roku zarząd na przemysłem tego regionu, który nazwano Zachodnim Okręgiem
Górniczym, przejął Bank Polski. Poczynił on znaczne inwestycje zarówno w hutach i kopalniach cynku jak i żelaza. Niestety różnego rodzaju utrudnienia w prowadzeniu
zakładów pojawiały się w dalszym ciągu. Między innymi
w 1840 roku zbyt szczupłe wydobycie węgla w kopalni
„Reden” spowodowało niedobory tego paliwa w hutach.
Ponadto w latach czterdziestych XIX wieku spadało wydobycie bogatego w cynk galmanu, którego złoża zaczęły się wyczerpywać. Dlatego też huty musiały przeprowadzać liczne próby galmanu w celu określenia zawartości
w nim cynku. Począwszy od 1843 roku zarząd nad gór-
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Na lata pięćdziesiąte przypadł następny kryzys gospodarczy, który w połączeniu ze wspominanymi wcześniej
trudnościami doprowadził w 1851 roku do zamknięcia
hut dąbrowskich oraz do unieruchomienia wielu pobliskich kopalń galmanu. Produkcję cynku podjęto dopiero w 1858 roku lecz już w 1862 roku huty ponownie zaprzestały pracy. Jedyną działającą w dalszym ciągu hutą
cynku była huta „Pod Będzinem”, która przetwarzała rudę
dostarczaną z pracujących w niewielkim zakresie rządowych kopalń.
W 1862 roku Wydział Górniczy w rządzie Królestwa Polskiego wysunął propozycję dzierżawy lub sprzedaży państwowych zakładów górniczo - hutniczych. Taka operacja
mogła jednak mieć miejsce dopiero po opracowaniu odpowiedniej ustawy górniczej. Została ona wydana dopiero 28 czerwca 1870 roku i dopuszczała nadanie górnicze
na cudzym terenie bez zgody właściciela. Dzięki tej ustawie oraz przeprowadzonemu wcześniej uwłaszczeniu
chłopów i robotników przemysłowych okres ten uważa
się za przełomowy w życiu gospodarczym Królestwa Polskiego. Począwszy od lat siedemdziesiątych XIX wieku
rozpoczęła się prywatyzacja nierentownych państwowych zakładów przemysłowych również na terenie Dąbrowy i Zagłębia Dąbrowskiego. W 1891 roku wystawiono na przetarg zakłady cynkowe oraz nieczynną kopalnię
„Reden” i kopalnię „Tadeusz” pod Strzyżowicami. Początkowo wydzierżawiła je spółka będąca w posiadaniu Derwitza, Szewcowa i Pomerancewa, jednak ze względu na
brak dostatecznych środków finansowych dzierżawione
przez nich zakłady przejęło w 1897 roku Towarzystwo

Francusko-Rosyjskie. Weszło ono w posiadanie huty cynku „Pod Będzinem”, 6 kopalń galmanu w rejonie Sławkowa
i Olkusza w tym także kopalni „Anna” w Strzemieszycach
Małych, kopalni węgla „Reden” w Dąbrowie i „Tadeusz” w
Strzyżowicach. Ponadto towarzystwo wykupiło szereg
nadań górniczych między innymi na rudy cynku i ołowiu,
a w 1901 roku wzniosło w Dąbrowie nową hutę cynku
„Konstanty”.
Podsumowując te rozważania należy stwierdzić, że
w pierwszej połowie XIX wieku powstał w Dąbrowie
Górniczej i okolicy zespół zakładów przemysłowych. Inwestycje te oparte były na odkrytych złożach węgla kamiennego oraz galmanu. Kopalnie węgla kamiennego
zlokalizowano w pobliżu Dąbrowy Górniczej i Sosnowca,
gdzie znajdowały się złoża, natomiast w ich sąsiedztwie
wybudowano huty cynku. Kopalnie galmanu rozmieszczono w pasie pomiędzy Olkuszem a Żychcicami, na
terenach gdzie występował ten surowiec. Ciekawą inwestycją była walcownia blach w Sławkowie, której działanie
oparto na sile przepływającej rzeki Przemszy.

Widok ulicy 3 Maja
w Dąbrowie Górniczej
z 1917 roku. Zbiory
Muzeum Miejskiego
„Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej.
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IV. Stulecie ruchu rzemieślniczego w Dąbrowie Górniczej
Rękodzielnictwo zdobywało sobie miejsce w Dąbrowie Górniczej równolegle
z rozwojem tutejszego przemysłu, a więc w ciągu XIX stulecia. Pierwszeństwo
w tym zakresie przypada kowalom i cieślom, którzy w tutejszych zakładach
górniczych i hutniczych wykonywali szereg prac pomocniczych.
zwiększała się także liczba dąbrowskich rzemieślników.
Nie mogąc zakładać własnych organizacji dąbrowscy rzemieślnicy wstępowali do cechów w miastach ościennych
takich jak: Czeladź, Będzin czy Sławków. Dopiero po uzyskaniu przez Dąbrowę Górniczą praw miejskich powstały
warunki do zorganizowania się tutejszych rzemieślników.
W dniu 2 marca 1917 roku Zarząd Miejski Dąbrowy Górniczej powołał inżyniera Franciszka Omilanowskiego na
stanowisko tzw. komisarza municypalnego i zlecił mu
organizowanie cechów. Wcześniej, jeszcze pod koniec
1916 roku, z inicjatywy Rajmunda Zgliczyńskiego zawiązał się Cech Ślusarsko – Kowalski, którego legalizacja
z nieznanych bliżej przyczyn dokonana została dopiero
w lutym 1918 roku. Funkcję starszego pełnił w nim najpierw Zgliczyński, a po nim Zygmunt Stechman, Janicki
i Teofil Brok.

W miarę jak rozwijała się tutejsza osada, a rosnąca w liczbę
ludność domagała się zaspokajania różnorodnych usług,

18 | Stulecie Rzemiosła Dąbrowskiego | Rozdział 4 | Stulecie ruchu rzemieślniczego w Dąbrowie Górniczej

Pierws
z
Rzemie a strona leg
ity
ślnicze
go w macji człon
Dąbro
k
wie G a Towarz ys
órnicz
t
ej z 19 wa
26 rok
u.

Dąbrowa Górnicza była wtedy własnością państwową,
a pracujący tutaj górnicy i hutnicy mieli obowiązek przynależności do tzw. Korpusu Górniczego. Ta branżowa
organizacja działała od 1817 roku, kiedy to car Aleksander I Romanow ogłosił „Ustawę o Korpusie Górniczym”.
W artykule drugim stwierdzała ona, że „należeć będą do
Korpusu Górniczego urzędnicy i oficjaliści, jako też i robotnicy przysięgli w kopalniach i hutach, do wydobywania
płodów kopalnych lub w administracji kopalni narodowych
użyci”. Ustawa ta podzieliła osoby pracujące na 8 klas,
z których do szóstej należeli m.in. kowale. Nowy pracownik, wstępujący do korpusu musiał w obecności świadków złożyć przysięgę i dopiero od tej pory stawał się jego
pełnoprawnym członkiem. Zapisywano go do specjalnej
księgi zwanej „rodowodem”, w której opisywano przebieg
jego służby. Przynależność do korpusu nakładała na pracownika wiele obowiązków. Były to między innymi „posłuszeństwo i wierność Panującemu; chęć służenia krajowi,
rozkrzewiania wedle dobra służby publicznej wiadomości
i wynalazków pożytecznych”. Z przywilejów udzielonych
pracownikom kopalń i hut wymienić można zwolnienie od podatków i służby wojskowej a także możliwość
otrzymania emerytury wypadkowej lub starczej wypłacanej z tzw. Kasy Brackiej. Sztywne przepisy regulowały
życie Dąbrowy jako osady przemysłowej. Mogli w niej
zamieszkiwać tylko członkowie Korpusu Górniczego oraz
dawni chłopi ale pracujący także w zakładach przemysłowych. Sytuacja zmieniła się po uwłaszczeniu chłopów
w 1864 roku i złagodzeniu przepisów co do możliwości
zamieszkiwania Dąbrowy Górniczej przez osoby nie będące pracownikami wielkiego przemysłu.

Pierwszą organizacji rzemieślniczą, powstałą po wzmiankowanej uchwale Zarządu Miasta, był utworzony w dniu
15 marca 1917 roku Cech Rzeźników i Wędliniarzy. Stanowisko starszego pełnili w nim kolejno: Jan Kmieć, Ludwik
Winkiel, Włodarkiewicz, Barański, a po II wojnie światowej
Roman Bednarczyk. Cech ten posiadał w latach międzywojennych swój sztandar, który został poświęcony 7
września 1924 roku, a zniszczyli go okupanci hitlerowscy
podczas wojny. 26 marca 1917 roku powstał Cech Fryzjerów i Perukarzy. Jego starszymi byli kolejno: Mieczysław
Ziomek, Stanisław Opielak, Jan Kwapień, Jan Sauczek,
i Feliks Tyński. 1 kwietnia 1917 roku zawiązał się Cech
Szewców i Cholewkarzy. Do 1920 roku należeli do niego
także mistrzowie szewscy z Będzina. Godność starszego
piastowali w nim: Michał Rzepecki, Leopold Jędrzejewski,
Józef Bisikiewicz, Jan Piotrowski, Romuald Kicki, Stanisław Trzaska i Jan Ociepka. W tym samym czasie powstał
także Cech Piekarzy i Cukierników. Jego starszymi byli:
Andrzej Paliga, Przedmorski i Zygmunt Domagała. Rok
1918 obok zalegalizowania wspomnianego wcześniej
Cechu Ślusarsko – Kowalskiego przyniósł powstanie
dwóch dalszych. W styczniu zorganizowany został Cech
Murarzy, gdzie stanowisko starszego pełnili kolejno: Józef Dławichowski, Władysław Sochański, Antoni Malewski i Zygmunt Woźniak. Wkrótce zalegalizował się także
Cech Stolarzy, w którym starszymi byli: Józef Dudziński,
Edmund Spisak – ojciec światowej sławy kompozytora
i Bronisław Dudziński. W 1920 roku do Starostwa w Będzinie wpłynął wniosek o rejestrację Związku Restauratorów
i Cukierników w Dąbrowie Górniczej, który był podpisany
przez Wiktora Ładowskiego, nie mamy jednak informacji archiwalnych czy związek ten podjął działalność. Do
początku lat trzydziestych XX wieku dąbrowscy Krawcy
byli objęci działalnością Cechu Krawców i Pokrewnych
Rzemiosł w Sosnowcu. W 1932 roku zorganizowali oni
miejscowy Cech Krawców, a jego starszymi byli: Sylwester Matyja, Wincenty Pachlewski, Władysław Olejarczyk
i Ignacy Kot. Rzemieślnicy nie zasklepiali się w kręgu
swych wąskich interesów branżowych. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości zorganizowali oni w 1917 roku
Towarzystwo Rzemieślnicze – zrzeszające rzemieślników
z Dąbrowy Górniczej i okolicznych miejscowości. Trzeba
bowiem dodać, że cechy dąbrowskie obejmowały swym
zasięgiem także obszar Gminy Olkusko – Siewierskiej
czyli miejscowości: Ząbkowice, Gołonóg, Strzemieszyce
Wielkie i Strzemieszyce Małe, Zagórze, Niwkę i Porąbkę.
Towarzystwo Rzemieślnicze, które działało do 1939 roku
reprezentowało interesy gospodarcze całego rzemiosła
i prowadziło wśród swych członków żywą działalność

oświatową. Do jego najczynniejszych członków należeli:
Teofil Brok, Leopold Jędrzejewski, Antoni Malewski i Bronisław Dudziński. Jednym z poważniejszych osiągnięć
Towarzystwa było zapoczątkowanie budowy Domu Rzemieślniczego przy ulicy Kościuszki. Prace przy nim rozpoczęto w 1935 roku, a w dwa lata później, dzięki ofiarności
członków wszystkich cechów, oddano do użytku część
parterową budynku. W domu rzemieślniczym mogły się
teraz skupić lokale poszczególnych cechów rozproszone
dotąd po prywatnych domach.

Pierwsza strona książki
rzemieślniczej z 1927 rok
u.
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Warto dodać, że w okresie międzywojennym Dąbrowa
Górnicza była dwukrotnie w 1927 i 1934 roku miejscem
Zjazdów Rzemiosła Zagłębia Dąbrowskiego. Szczególnie ważkie słowa padły podczas Zjazdu Rzemieślniczego
powiatów Będzińskiego, Zawierciańskiego i Olkuskiego.
Zjazd ten odbył się 13 listopada 1927 roku w sali przy ulicy 3 Maja 11. Przewodniczył Zjazdowi inżynier Waller oraz
Lange z Będzina, Gruszczyński z Zawiercia i Jarno z Olkusza. W toku Zjazdu przemawiał Wiktor Kaliński – przewodniczący Towarzystwa Rzemieślniczego oraz posłowie: Sobota i Rudnicki. Uchwalono tam rezolucję następującej
treści: „Rzemieślnicy Zagłębia Dąbrowskiego zebrani na
zjeździe w Dąbrowie Górniczej w dniu 13 listopada 1927
roku w ilości około 400 osób zważywszy, że:
1. W Zagłębiu Dąbrowskim jest przeszło 12 tysięcy rzemieślników samodzielnych, prowadzących warsztaty,
2. Zagłębie Dąbrowskie jest wielkim ośrodkiem przemysłowym z którym rozwój rzemiosła jest ściśle związany,
3. Siedziba Województwa Kielce jest zbyt oddalona od Zagłębia, uchwalają zwrócić się z prośbą do Ministerstwa
Przemysłu i Handlu aby siedzibą Izby Rzemieślniczej było
jedno z miast Zagłębia Dąbrowskiego”.

Słowa te wyrażają dobitnie ówczesną sytuację zagłębiowskich rzemieślników. Było to w czasie kiedy województwo
śląskie, ze swoją szeroką autonomią nie obejmowało terenów Dąbrowy Górniczej i okolic, a biedne – rolnicze
województwo kieleckie nie mogło zaspokoić wszystkich
potrzeb Zagłębiaków. Taki stan rzeczy trwał do wybuchu
wojny w 1939 roku, a po 1945 roku został zmieniony poprzez nowy podział administracyjny kraju.
Rzemiosło i rzemieślnicy Dąbrowy Górniczej odgrywali
w tym mieście poważną rolę. Według spisu powszechnego z grudnia 1931 roku trudniło się tu rzemiosłem ponad
półtora tysiąca osób. Z rodzinami stanowili oni ponad
6000 osób tj. około 15% ludności miasta. Warsztatów rzemieślniczych było w tym czasie ponad 700. Rozpoczynający się kryzys gospodarczy, spowodował, że tylko około
100 spośród tych zakładów zatrudniało siły pomocnicze,
a w większości pracowali tam sami właściciele. Rzemieślnicy dąbrowscy mieli swoich przedstawicieli w Radzie
Miejskiej, a często także w Zarządzie Miejskim. Po utworzeniu w 1929 roku Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Dąbrowa miała w niej także swoich reprezentantów.

Najazd hitlerowski na Polskę przyniósł niemal zupełne
zniszczenie rzemiosła dąbrowskiego. Niemcy wcieliwszy teren Zagłębia Dąbrowskiego do Rzeszy, pozbawili
wszelkich praw jego polskich mieszkańców. Rzemieślnikom skonfiskowano warsztaty, a ich urządzenia i zgromadzone surowce przekazano przedsiębiorstwom niemieckim, w których dawni właściciele pracowali jako siła
najemna. Wielu działaczy rzemieślniczych znalazło się
w więzieniach lub obozach hitlerowskich jak chociażby:
Jan Ociepka, Józef Sauczek oraz mistrz kamieniarski Franciszek Fochtman, który za odmowę podpisania volkslisty
dostał się do Auschwitz, gdzie zmarł w 1941 roku. W listopadzie 1944 roku Niemcy zamordowali siedmiu szewców
zatrudnionych w niemieckim warsztacie w Gołonogu –
posądzając ich o współpracę z grupą bojową Armii Ludowej.
W 1945 roku utworzono województwo śląsko – dąbrowskie, a następnie katowickie, na którego obszarze znalazło się także Zagłębie Dąbrowskie. Wtedy to Zarząd Izby
Rzemieślniczej w Katowicach podjął decyzję o utworzeniu na nowo przyłączonych terenach ekspozytury, która
rozpoczęła działalność 1 kwietnia 1945 roku. Początkowo

zlokalizowano ją w Sosnowcu, a w czerwcu 1946 roku
w Będzinie. Kierownictwo tej placówki objął Kazimierz
Ostrowski – przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu. Ekspozytura miała za zadanie zorganizowanie zagłębiowskiego rzemiosła w cechach, a następnie w Związkach
Cechów. Po pół roku działalności ekspozytury utworzono
10 cechów w Sosnowcu, 9 w Będzinie, 4 w Czeladzi, 8
w Zawierciu i 7 w Dąbrowie Górniczej.
Z pracą organizacyjną związane były działania edukacyjne, a zwłaszcza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.
Od września 1946 roku przy będzińskiej ekspozyturze Izby Rzemieślniczej w Katowicach działało 8 komisji egzaminacyjnych, które mozolnie uzupełniały braki
w kwalifikacjach rzemieślniczych spowodowane okupacją hitlerowską. Oprócz egzaminów ważnym aspektem
działania warsztatów rzemieślniczych były dokumenty,
które niejednokrotnie w toku wojny zostały zniszczone lub zagubione. Ich odtwarzaniem zajmował się Sąd
Grodzki w Dąbrowie Górniczej, którego ogłoszenia o postępowaniach w takich sprawach zamieszczano często
na łamach Monitora.

1917 - 2017

lat
Poświęcenie Domu
Rzemieślniczego
w Dąbrowie Górniczej.
Fotografia
z 22 stycznia 1939
roku ze zbiorów Cechu
Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej.
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Świadectwa ze zbiorów
Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej.

Warto dodać, że już w grudniu 1945 roku odbył się w Będzinie pierwszy po wojnie Zjazd
Rzemiosła Zagłębia Dąbrowskiego, a w 1947 roku obchodzono 25. lecie istnienia Izby
Rzemieślniczej w Katowicach.

Warto dodać, że już w grudniu 1945 roku odbył się w
Będzinie pierwszy po wojnie Zjazd Rzemiosła Zagłębia
Dąbrowskiego, a w 1947 roku obchodzono 25. lecie istnienia Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Z tej okazji urządzono m.in. wystawę rzemiosła śląsko – dąbrowskiego,
gdzie zaprezentowano także tomiki wydawnictw „Wiedza
Rzemieślnicza” – drukowanych z inicjatywy miejscowych
nauczycieli w Dąbrowie Górniczej. W 1945 roku założono
w Będzinie Powiatowy Związek Cechów, do którego w
1947 roku należało także 6 cechów z Dąbrowy Górniczej.
Ponadto w roku zakończenia wojny założono w Będzinie
Cech Fotografów Zawodowych, a wśród jego założycieli
wymienić należy fotografów dąbrowskich: Romana Radzikowskiego i Piotra Paska. W 1947 roku cech ten liczył
sobie 48 członków i obejmował powiaty będziński i zawierciański oraz miasto Sosnowiec. Podstarszym cechu
był wtedy wspominany już Roman Radzikowski.

W okresie powojennym tworzono także tzw. spółdzielnie
pomocnicze, które miały za zadanie świadczenie pomocy warsztatom rzemieślniczym w zakresie zaopatrzenia
w surowce. Także w Dąbrowie Górniczej powstała Pomocnicza Spółdzielnia Metalowców, Stolarzy i Budowlarzy (pisownia oryginalna), która mieściła się w domu rzemiosła przy ulicy Kościuszki.
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W 1948 roku wprowadzono ustawowy obowiązek przynależności do cechów dla tych rzemieślników, którzy prowadzili samodzielne zakłady. Wkrótce po tym w miejsce
lokalnych zrzeszeń rzemieślniczych wprowadzono okręgowe związki cechów – grupujące mistrzów poszczególnych branż. W Dąbrowie powstał w tym czasie tylko cech
krawców skupiający 55 członków. Jego komisarycznym
starszym został Władysław Olejarczyk. Gdy Dąbrowa Górnicza uzyskała status miasta wydzielonego, rozpoczęto
starania o utworzenie tutaj cechu zbiorowego. Starania te
zaowocowały w 1952 roku, kiedy to decyzją Wojewódzkiej
Rady Narodowej powołano w Dąbrowie Górniczej Cech
Rzemiosł Różnych, jako pierwszą tego rodzaju placówkę
w kraju, a z dniem 1 stycznia 1953 roku uchwałą Prezy-

dium Wojewódzkiej Radny Narodowej mianowano Jana
Nowaka starszym cechu. Cech ten grupował mistrzów
różnych branż z terenu Dąbrowy Górniczej oraz Strzemieszyc, Ząbkowic, Łośnia i Łęki. Do zakresu jego działalności,
obok czynności administracyjno – ewidencyjnych, należała opieka nad szkoleniem uczniów oraz doskonaleniem
zawodowym czeladników i mistrzów. Szczególnie ważną
rolę odegrał Cech w dziedzinie przygotowania do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dużej grupy osób,
które w okresie wojny lub po jej zakończeniu, wykonywały różne zawody rzemieślnicze, a nie miały możliwości
uzyskania pełnych kwalifikacji. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzał Cech początkowo we własnym
zakresie, a następnie we współpracy z Izbą Rzemieślniczą

1917 - 2017

w Katowicach. W 1957 roku dokonano pierwszy raz po
wojnie wyborów do Zarządu Cechu. Później wybory takie ponawiano w okresach trzy lub dwuletnich. Starszym
cechu był przez cały ten okres Jan Nowak – krawiec, zaś w
skład zarządu wchodzili: Stanisław Bocianowski – optyk,
Józef Basa – grawer, Teofil Brok i Andrzej Bugajski – ślusarze, Jerzy Danecki – fryzjer, Bronisław Dudziński – stolarz,
Marian Fojt – czapnik, Mieczysław Gryń i Feliks Tyński –
fryzjerzy, Zdzisław Jackowski – kaletnik, Sylwester Matyja
i Władysław Puchała – krawcy oraz Jan Ociepka – szewc.
Ważną instytucją w ramach Cechu był tzw. sąd cechowy,
którego skład w 1962 roku tworzyli: Wincenty Pachlewski,
Marian Biegalski, Stanisław Pałęga, Stanisław Sierakowski,
Piotr Zimnoch, Konstanty Konrad, Feliks Ziomek i Stefan
Noszka. Jak zanotowano w sprawozdaniu Izby Rzemieślniczej w Katowicach za lata 1945 – 1962

„Jak wskazuje praktyka, wszędzie tam, gdzie w sądach zasiadają rzemieślnicy o dużym autorytecie i doświadczeniu, cały
szereg zatargów pomiędzy rzemieślnikami i nierzemieślnikami, udaje się szybko i sprawnie załatwić. Strony szybciej
i skuteczniej dochodzą swych roszczeń drogą poprzez sądy

lat

cechowe, aniżeli w sądach powszechnych. […] mankamentem w działalności sądów cechowych jest trudność egzekwowania wyroków sądowych, orzekających kary grzywny
lub wnioskujących o odebranie uprawnień rzemieślniczych,
ponieważ sądom tym nie przysługuje prawo do egzekucji
w trybie administracyjnym”.

Elewacja frontowa
Domu Rzemiosła
w Dąbrowie Górniczej
przy ulicy Kościuszki.
Budynek został
wyburzony w latach 70.
XX wieku.
Fotografia ze zbiorów
Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej.
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Jedną z najważniejszych prac dokonanych w tym okresie
przez Cech była dalsza rozbudowa Domu Rzemieślniczego. Już w 1947 roku w 30. rocznicę istnienia cechów w
Dąbrowie Górniczej, powzięto uchwalę o dalszej rozbudowie budynku istniejącego od 1937 roku. Rzemieślnicy
przystąpili z dużym zapałem do tej inwestycji i 26 października założyli kamień węgielny pod budowę. W latach 1947 – 1950 zbudowano, głównie systemem gospodarczym, przy czynnym udziale mistrzów, czeladników
i uczniów: fundamenty, parter i połowę pietra. W 1951
roku powierzono dalsze roboty Miejskiemu Przedsiębiorstwu Remontowo -Budowlanemu, a prace wykończeniowe wykonano ponownie w czynie społecznym. Oprócz
wkładu pracy rzemieślników dąbrowskich, do inwestycji
dołożyła się także Izba Rzemieślnicza w Katowicach –
przyznając w 1949 roku kwotę dotacji w wysokości 150
000 zł starych złotych, a w następnych latach dalsze 93
000 zł w nowej walucie. Nowy Dom Rzemieślniczy o
kubaturze 3 816 m³, zbudowany według projektu inż.
Wacława Moskalka, został oddany uroczyście do użytku
w dniu 24 października 1954 roku. Od tego czasu Dom
ten skupiał w swych murach całe życie rzemieślnicze
miasta. Tutaj odbywały się egzaminy mistrzowskie i czeladnicze oraz zebrania, akademie i zabawy. Przez kila lat
żywą działalność wykazywała świetlica, w które prowadzono m.in. chór rzemieślników i zespoły dziecięce.
Ważnym miejscem w życiu Cechu stała się sala imprezowa wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni 260 m²,
w której organizowano szereg uroczystości. W budynku
tym miały swoje siedziby także Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa
oraz Komitet Miejski Stronnictwa Demokratycznego.

Sala teatralna
Domu Rzemiosła
w Dąbrowie górniczej
przy ulicy Kościuszki.
Fotografia ze zbiorów
Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej.
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Stulecie
Rzemiosła
Dąbrowskiego
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Kurs kroju damskiego
połączony z egzaminem
mistrzowskim.
Dom Rzemiosła
w Dąbrowie Górniczej
w 1959 roku.
Fotografia ze zbiorów
Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej.
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Tradycyjna ofiarność rzemieślników wyrażała się także
w czynach społecznych dzięki, którym powstały skwery
przy ulicach 3 Maja, Górniczej i Wojska Polskiego. Mają
oni także swój udział w budowie Pałacu Kultury Zagłębia, w powstaniu parku na Zielonej i wybrukowaniu cegłą
klinkierową ulicy Sobieskiego.

Władze Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej
szczególne znaczenie przywiązywały do obchodów kolejnych rocznic swej działalności. Jedna z takich imprez
odbyła się 17 listopada 1957 roku, kiedy to świętowano
40. rocznicę założenia cechów w Dąbrowie Górniczej.
Kolejnym okresem, który upłynął pod znakiem jubileuszu
był rok 1966, kiedy w całym kraju trwały uroczystości 1000
- lecia Państwa Polskiego. Podczas zebrania zarządu, które
miało miejsce w dniu 22 kwietnia 1966 roku uchwalono,
że jesienią 1966 roku rzemieślnicy dąbrowscy zorganizują obchody 50 rocznicy istnienia cechów w tym mieście.
Ufundowano na tę okazję sztandar, który wykonała Pracownia Sztandarów Korczyka w Katowicach.

Stulecie Rzemiosła Dąbrowskiego

Po impasie okresu stalinowskiego, począwszy od lat 60.
XX wieku obserwowano wzrost liczby zakładów rzemieślniczych na terenie Dąbrowy Górniczej. W 1945 roku było
ich tutaj ponad 400, w 1957 roku – 360, w 1962 roku – 265
a w 1966 roku – 306 zakładów zatrudniających 500 osób,
w tym 110 uczniów. Rzemiosło dąbrowskie miało swoją
reprezentację w Miejskiej Radzie Narodowej. Zasiadali
tam: Wincenty Pachlewski, Jan Nowak, Bronisław Dudziński, Józef Basa, Stanisław Bocianowski i Andrzej Bugajski.
W połowie lat 60. XX wieku w Miejskiej Radzie Narodowej
zasiadali: Władysław Puchała, Zdzisław Jankowski i Stanisław Sośnierz, a w Wojewódzkiej Radzie Narodowej – Jan
Nowak. Radcami Izby Rzemieślniczej w Katowicach byli
w latach powojennych: Bronisław Dudziński, Jan Nowak
i Stanisław Bocianowski. Dwaj ostatni byli także członkami Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
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19 listopada 1966 roku rozpoczęły się uroczystości od
otwarcia wystawy rzemiosła regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Dom Rzemiosła przy ulicy Kościuszki stał się miejscem, gdzie wystawiono prace rzemieślników zrzeszonych w cechach: Będzina, Dąbrowy Górniczej, Myszkowa,
Sosnowca i Zawiercia. Do wystawienia swoich prac zaproszono także gości z Bielska, Cieszyna, Gliwic i Częstochowy. Przeważały tam efektowne przedmioty rzemiosła
artystycznego z drewna i metalu, ceramika i kryształy.
Jak opisuje uroczystości reporter Wiadomości Będzińskich „Po słowie wstępnym Mariana Skowrona, wiceprzewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
i przecięciu wstęgi, licznie zebrani goście i rzemieślnicy mieli
okazję zapoznać się z dorobkiem rzemiosła. Swe wyroby reprezentują m.in. stolarze z Dąbrowy Górniczej. Artystyczną
galanterię i pamiątki – Krystyna Błaszyńska z Sosnowca,
piękne oprawy introligatorskie – Felicja Ambroziewicz –
Borówkowa z Dąbrowy Górniczej, Jerzy Żukowski z Grodźca
(świetlówki neonowe). Stanisław Socha z Będzina pokazał
m.in. zawór do armatury chłodniczej, a Wincenty Zemła
z Grodźca rolki do podtrzymywania kabla ziemnego. Warto
nadmienić, że wiele wyrobów, zwłaszcza z dziedziny tech-

nicznej cechuje wysoki standard wykonania”. W dalszym
ciągu relacji reporter donosi, że „Po zwiedzeniu wystawy dorobku rzemiosła, rzemieślnicy dąbrowscy wraz z zaproszonymi gośćmi w zwartym szeregu ze sztandarem cechowym
i orkiestrą, przemaszerowali ulicami miasta, udając się do
Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie odbyła się główna akademia”.
Uroczystości objęły oprócz oficjalnych przemówień także
wręczenie odznaczeń i dyplomów oraz zwiedzanie Muzeum Aleksandra Zawadzkiego. Ważne zdania zamieścił
wspomniany reporter, pisząc na zakończenie artykułu,
że „Jubileusz 50-lecia rzemiosła dąbrowskiego w tak uroczystej oprawie, świadczy, że rzemiosło naszego regionu
coraz śmielej powraca do dawnych tradycji związanych
z rozwojem cechów. Byli więc i „sekcyjni” i „chorążowie”,
„starsi cechu”, były specjalne kokardki w klapach, oznaczające funkcje porządkowe i organizacyjne a także honorowe”.
Słowa te mają mocny wydźwięk po wielu latach prób
ograniczenia samorządności cechowej i prywatnej działalności rzemieślniczej.
Pięćdziesięciolecie Cechów Dąbrowy Górniczej uczczono także m.in. ufundowaniem zegara elektronowego

z kurantem, który zainstalowano i uruchomiono 31 grudnia 1966 roku w budynku poczty w centrum miasta.
Melodię do kuranta o tematyce górniczej skomponował Franciszek Wilkoszewski, a urządzenia nagłaśniające
zaprojektował zespół pracowników Telewizji Katowice.
Wiele trudności nastręczyło zamontowanie i uruchomienie kurantów, które zostały oddane do użytku dopiero
w dniu 15 lipca 1967 roku. Uroczystość tą połączono z otwarciem basenów na terenach po byłej kopalni „Reden”.
Sprawa zmiany lokalizacji siedziby cechu pojawia się już
w roku 1966, kiedy to zarząd otrzymał informację z Miejskiej Rady Narodowej o planach wyburzeń w rejonie ulicy
Kościuszki. Z danych urzędu miasta wynikało jednak, że
siedziba rzemieślników będzie wyburzana dopiero około 1980 roku. Zatem już w 1966 roku podjęto starania
o przydział nowego budynku lub działki budowlanej pod
siedzibę cechu.

chu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej. Wśród
omawianych zagadnień znalazł się temat planowanego wyburzenia Domu Rzemiosła przy ulicy Kościuszki.
Z protokółu zebrania dowiadujemy się, że Cech otrzymał
w tym czasie od Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich
w Sosnowcu ofertę sprzedaży nieruchomości. W protokóle zawarto też informację o ewentualnym przydziale
działki dla Cechu pod budowę nowej siedziby. Planowano na ten cel przeznaczyć budynek Sanepidu lub działkę
przy ulicy 3 Maja w rejonie remizy straży pożarnej. Ostatecznie budynek Domu Rzemiosła został opuszczony
w 1970 roku, a biura Cechu przeniesiono do lokali zastępczych.

22 kwietnia 1969 roku odbyło się zebranie Zarządu Ce-

„Jubileusz 50-lecia rzemiosła dąbrowskiego w tak uroczystej oprawie, świadczy, że rzemiosło naszego regionu coraz śmielej powraca do dawnych tradycji związanych z rozwojem cechów. Byli więc i „sekcyjni”
i „chorążowie”, „starsi cechu”, były specjalne kokardki w klapach, oznaczające funkcje porządkowe i organizacyjne a także honorowe”.
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lat
Uroczystości oficjalne
poświęcone 50. rocznicy
rzemiosła dąbrowskiego.
Pałac Kultury Zagłębia 1966 rok.
Fotografia ze zbiorów Cechu
Rzemiosł Różnych w Dąbrowie
Górniczej.
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Stulecie
Rzemiosła
Dąbrowskiego
1917 - 2017

lat

Ulica Kościuszki z budynkiem
poczty i zegarem, który Cech Rzemiosł
Różnych ufundował w 1966 roku.
Wymiana zegara i ponowna jego
fundacja na rzecz miasta miała miejsce
w 1985 roku. Fotografia ze zbiorów
Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.
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W latach 1969 – 1974 przeprowadzono szereg inwestycji
urbanistycznych i drogowych na terenie Dąbrowy Górniczej. Powstał wtedy śródmiejski park – obecny Park im.
generała Józefa Hallera. Poszerzono ulice i zlikwidowano
bocznicę kolejową prowadzącą z terenu huty „Bankowej”
na obszar dawnej kopalni „Reden”. Zmiany te dotknęły
także rzemieślników, których siedziba została w ramach
w/w prac wyburzona. Przez krótki okres wynajmowali oni lokale w różnych miejscach miasta, a ostatecznie
Cech Rzemiosł Różnych nabył nieruchomość znajdującą
się przy ulicy kr. Jana III Sobieskiego 7A. Nieruchomość
ta została zakupiona w 1976 roku od Aleksandra Króla.
Transakcji w imieniu cechu dokonali Jan Nowak – Starszy
Cechu i Jerzy Polewski – kierownik biura. Pod tym adresem Cech mieści się do dnia dzisiejszego.

W roku 1982 Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej zarządzany był przez starszego cechu Kazimierza
Jankowskiego oraz kierownika biura E. Podrazę. Działała
także wtedy Wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza,
którą kierował prezes zarządu E. Żyła, a przewodniczącym
rady spółdzielni był wtedy Tadeusz Słomian, który pełnił
także funkcję członka zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
W dniu 22 lipca 1985 roku nastąpiło uroczyste przekazanie przez rzemieślników dąbrowskich zegara. Na dyplomie, który sygnowali też odbierający zegar urzędnicy
miejscy przeczytać możemy „Niechaj zegar ten jak najdłużej czas odmierza szczęśliwie pracowitym mieszkańcom
naszego grodu, a jego hejnał niech przypomina górnicze
dzieje tej ziemi oraz chlubne tradycje tutejszego rzemiosła”.
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lat
22 lipca 1985 roku
Cech Rzemiosł Różnych
przekazał miastu zegar
zlokalizowany w budynku
poczty przy ulicy Kościuszki.
Starszy Cechu Janusz
Skibiński przekazuje
dyplom okolicznościowy
wiceprezydentowi
Dąbrowy Górniczej Grobelnemu.
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Darowizny dokonała starszyzna Cechu Rzemiosł Różnych
oraz zarząd Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej w
Dąbrowie Górniczej. Był to zatem drugi w historii miasta
zegar, podarowany przez Cech. Zegar ten zastąpił starszy
model, zamontowany w 1966 roku i działa do dnia dzisiejszego, a od końca lat 90. XX wieku opiekuje się nim
dąbrowski zegarmistrz Wojciech Jaśko.
Przez wiele lat odżywał pomysł budowy siedziby Cechu.
Pojawił się on po raz kolejny w połowie lat 80. XX wieku.
Pismem z dnia 4 marca 1985 roku, skierowanym do prezydenta Zygmunta Górskiego, Starszy Cechu Kazimierz Jankowski oraz kierownik biura cechu Zbigniew Bijak informowali, że: „Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie
na swoim posiedzeniu podjął decyzję o rozpoczęciu budowy
Domu Rzemiosła na terenie miasta. Stanowisko takie wynika z faktu, że aktualne warunki lokalowe cechu są dalece
niewystarczające mając na względzie wzrastające zadania
cechu i zwiększającą się liczbę rzemieślników. Stwierdzić należy, że w tradycji tego miasta było istnienie takiego Domu,
który jak sobie Obywatel Prezydent przypomina mieścił się
przy ulicy Kościuszki. Organizacja rzemiosła działa prężnie,
skupia około 800 rzemieślników różnych branż i byłoby ich
ambicją aby z fundacji własnych taki budynek wybudować.
Stwarzałoby to możliwość lepszej integracji tego środowiska, rozwinięcia i poszerzenia bazy działalności kulturalnej,
oświatowej i socjalnej dla rzemiosła. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Ob. Prezydenta o wskazanie lokalizacji
pod budowę tego domu możliwie w centrum miasta. Posiadamy opracowaną dokumentację na w/w obiekt. Wyrażamy szczególne zamiary rozpoczęcia inwestycji w 1985/86 r.
po przygotowaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień”.

Rok później, a mianowicie 17 czerwca 1986 zlecono prace
budowlane Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej
w Dąbrowie Górniczej.
Pismem z dnia 14 lutego 1986 Urząd Miasta zezwolił na
budowę domu rzemiosła przy ulicy Tysiąclecia, osiedle Gołonóg A – Centrum, które to zezwolenie podpisał
ówczesny wiceprezydent Marek Grobelny. W dniu 14
stycznia 1986 zgodę na zajęcie w/w terenu pod budowę
wydał także architekt miejski Andrzej Imiołek. Firma Miastoprojekt Katowice, która była generalnym projektantem
osiedla „Morcinka”, podjęła się wykonania projektu Domu
Rzemiosła. Miał on obejmować część usługową i handlową – dwukondygnacyjny budynek z biurami cechu, salkami konferencyjnymi, salą obrad wielofunkcyjną, a jego
powierzchnia użytkowa miała się zamknąć w 1961 m².
W piśmie z dnia 18 listopada 1986 roku cech w uzasadnieniu budowy zawiadamiał Izbę Rzemieślniczą w Katowicach, że „Zamierza wybudować obiekt systemem gospo-

Uchwałę o celowości w/w inwestycji zatwierdziło Walne
Zgromadzenie Cechu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 1985 roku, a zarząd cechu już 19 czerwca tego roku
powołał społeczny komitet budowy domu rzemiosła
w składzie: Tadeusz Słomian - przewodniczący, zastępca przewodniczącego Zbigniew Krawczyk, drugi zastępca przewodniczącego Andrzej Piaskowski, Stanisław
Jędraszko – skarbnik oraz członkowie: Antoni Zaburda,
Nikodem Wojtara, Zbigniew Bijak, Ryszard Woźniak, Zenon Zaburda, Czesław Beer.
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darczym w 3 letnim cyklu budowy. W związku z urbanizacją
miasta w latach siedemdziesiątych został wyburzony budynek cechu przy ulicy Kościuszki w związku z czym cech
posiada skromne warunki lokalowe nie pozwalające na rozwinięcie wielu działalności na rzecz miejscowego środowiska rzemieślniczego. Uzyskane pomieszczenie zastępcze nie
odpowiada współczesnym wymogom kultury obsługi ludności”. Uzasadnienie to było pisane z myślą o pozyskaniu
dotacji z Izby, podobnie jak to miało miejsce przy budowie pierwszej siedziby przy ulicy Kościuszki. W toku rozpoczętej inwestycji zapadły dalsze ważkie decyzje. Walne Zgromadzenie Cechu podjęło w 1988 roku uchwałę

o wstrzymaniu budowy Domu Rzemiosła, co spowodowane było jak uzasadniano: „niekorzystnymi warunkami
gospodarczymi w kraju, postępującą inflacją pieniądza
i warunkami ekonomicznymi w jakich znalazło się rzemiosło.” Warto dodać, że według stanu na 31 maja 1989 roku
w Cechu zarejestrowanych było 932 zakłady rzemieślnicze.
Kolejne Walne Zgromadzenie odbyło się 22 czerwca 1990
roku w klubie Agora Pałacu Kultury Zagłębia. W jego
protokole zapisano, że „Walne Zgromadzenie Delegatów
Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej rezygnuje
z budynku Domu Chłopa w Dąbrowie Górniczej – Gołono-

gu jako siedziby Cechu z uwagi na brak środków finansowych umożliwiających wykup i utrzymanie tego budynku”.
W myśl tych zapisów zdecydowano także o przeznaczeniu kwoty 65 000 000 złotych odzyskanych z remontu Domu Chłopa na uruchomienie piekarni i placówki
handlowej oraz niezbędnych zakupów do wyposażenia
i zgromadzenia surowców do produkcji. Po tych decyzjach sprawa siedziby Cechu została odłożona na czas
nieokreślony.

cechu Ireny Dzieciątkowskiej, a organizacja liczyła sobie
na początku lat 90. XX wieku 235 członków. Ten okres
zaznaczył się także zmianami organizacyjnymi, a mianowicie likwidacją stanowiska dyrektora cechu, które to
stanowisko było pozostałością z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ostatnim dyrektorem Cechu przez krótki okres był Józef Kutyła.

Okres pierwszych lat transformacji ustrojowej był trudny dla organizacji cechowych. Próbowano odnaleźć się
w nowej rzeczywistości gospodarczej i politycznej. Walne zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej w oparciu o Ustawę o Rzemiośle
z dnia 22 marca 1989 roku przekształciło dotychczasową
nazwę Cechu na „Cech Rzemiosł Różnych – dobrowolna
organizacja społeczno-zawodowa rzemieślników”. Ponadto na początku lat 90. XX wieku uchwalono zmiany
w statucie Cechu polegające na wprowadzeniu zapisów
o możliwości prowadzenia przez Cech działalności gospodarczej w zakresie: handlu artykułami pochodzenia
rolniczego i przemysłowego, wykonywanie robót budowlanych, projektowych i kosztorysowych, produkcji
piekarniczej i cukierniczej, usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, doradztwa gospodarczego
i prawnego oraz obsługi administracyjnej.
W siedzibie Cechu od 1993 roku działało biuro rachunkowe, którego pracownicy dokonywali rozliczeń podatkowych i pomagali rzemieślnikom w prowadzeniu ksiąg
przychodów i rozchodów. Administracja Cechu była
utrzymywana z dochodów piekarni. Środki przeznaczano
także dla specjalisty BHP, który nadzorował poszczególne
zakłady rzemieślnicze. Działo się tak pod okiem dyrektora

Władze Cechu Rzemiosł Różnych w 1987 roku.
Fotografia ze zbiorów Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej.
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W tym czasie także została założona przez Wojciecha Jaśko
kronika cechu, oprawiona przez jej członka Beatę Bociańską. Dowiadujemy się z niej, że w 1994 roku z inicjatywy
Wojciecha Jaśko uprzątnięto piwnice w siedzibie cechu, które zamierzono zaadoptować na potrzeby lokalu.
Wsparcia osobowego oprócz inicjatora udzielili przy tym
przedsięwzięciu: Jan Boruszewski, Zbigniew Buba, Waldemar Bugajski, Włodzimierz Feluś, Leszek Feluś, Stefan
Głąb, Dariusz Stosio i Ryszard Stosio. Prace adaptacyjne,
prowadzone według projektu Joanny Dzięciątkowskiej,
doprowadziły do utworzenia klubu – baru „Za żelazną
bramą”. Prace remontowe wykonali tam: Jerzy Balsamski,
Waldemar Bugajski, Stanisław Zabiegała i Jerzy Szumniak.
30 maja 1995 roku odbyło się w odnowionych pomieszczeniach pierwsze walne zgromadzenie, a oficjalne otwarcie klubu miało miejsce w dniu 3 października tegoż
roku.
Rok 1997 to czas obchodów 80. rocznicy założenia cechów dąbrowskich. 20 kwietnia tego roku odbyła się
uroczystość poświęcenia nowego sztandaru cechowego. Akt poświęcenia odbył się podczas mszy świętej
w Bazylice Najświętszej Marii Panny Anielskiej. Sztandar
cechowy został ozdobiony wizerunkiem św. Józefa - patrona rzemieślników oraz hasłem „Bogu i Ojczyźnie dzieło
rąk rzemiosła”. Po mszy świętej rzemieślnicy udali się do
Urzędu Miasta, gdzie odbyło się zebranie walne z udzia-

łem gości: dr. Jana Klimka – prezesa Izby Rzemieślniczej
w Katowicach oraz Weroniki Podbiał – dyrektora tejże
Izby. Podczas zebrania referat nt. historii cechu wygłosił Waldemar Bugajski, a następnie dokonano dekoracji
sztandaru Złotym Medalem im. Janka Krasickiego. Po części oficjalnej zebrani udali się do klubu „Za żelazną bramą”
na spotkanie towarzyskie.
Jak wspomniano w 1997 roku Cech Rzemiosł Różnych został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego,
a w 2012 Platynowym Medalem im. Jan Kilińskiego.
Posiadaczem Platynowego Medalu im. Jana Kilińskiego jest
także Wojciech Jaśko – zasłużony dąbrowski rzemieślnik.
Z okazji stulecia pracy na rzecz rzemiosła Cech został uhonorowany w 2017 roku najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym czyli tzw. Szablą Kilińskiego.
Cech dąbrowski bierze od 25 lat udział w corocznej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w Częstochowie. Odbywa się ona zawsze w ostatnią niedzielę czerwca. Dąbrowscy rzemieślnicy uczestniczą także w różnych
akcjach charytatywnych oraz imprezach kulturalnych,
oświatowych i sportowych na terenie Dąbrowy Górniczej.

W kwietniu 2001 roku miały miejsce podniosłe uroczystości religijne. Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych
udali się do kościoła pod wezwaniem Rafała Kalinowskiego, gdzie odczytano akt zawierzenia rzemieślników
Dąbrowy Górniczej Chrystusowi Królowi. W bazylice Najświętszej Marii Panny Anielskiej odbyła się także uroczysta
msza święta z okazji dnia św. Józefa – patrona rzemiosła.
Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 30 marca 2004 roku nadano tytuły honorowego starszego cechu dla zasłużonych rzemieślników. Byli to:
Janusz Skibiński,
Piotr Ćwikliński,
Stanisław Ceda
i Stanisław Uzdowski,
a dyplom za zasługi dla Cechu otrzymał wtedy
Wiesław Smoliński.

Obecnie Cech Rzemiosł zrzesza 60 zakładów rzemieślniczych i szkoli około 100 uczniów w różnych zawodach.

1917 - 2017

lat
W 2012 roku Starszy Cechu
Karol Kohlbrenner został uhonorowany
najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym,
czyli tzw. „Szablą Kilińskiego”.
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Cech Rzemiosł Różnych
w 2017 roku został
uhonorowany „Szablą
Kilińskiego” z okazji
z okazji stulecia rzemiosła
dąbrowskiego.
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Obecnie jako organizacja samorządu gospodarczego Cech spełnia następujące zadania:

Od ponad dwudziestu lat, w okresie transformacji ustrojowej Cechem zarządzało wielu oddanych rzemieślników.

•

reprezentuje rzemieślników wobec władz regionu i kraju,

Zarząd Cechu w latach 1993 – 1998 tworzyli:

•

pomaga w organizacji całego procesu kształcenia uczniów w rzemiośle, a w szczególności pośredniczy w zakresie:

Waldemar Bugajski – straszy cechu, Piotr Ćwikliński – podstarszy, Wojciech Jaśko – podstarszy oraz Janusz Wójcikowski,
Stanisław Jędraszko, Anna Pietrasik, Dobromiłą Kukla, Wincenty Kuliński, Stefan Głąb, Zbigniew Buba i Karol Kohlbrenner.

•

umów o praktyczną naukę zawodu,

•

egzaminów czeladniczych,

•

refundacji wynagrodzeń z PUP,

•

innych spraw związanych ze szkoleniem młodocianych.

Począwszy od 1998 roku w zarządzie zasiadali:
Karol Kohlbrenner – starszy, Piotr Ćwikliński – podstarszy, Jerzy Liwoch – sekretarz i członkowie Wojciech Jaśko, Leszek
Feluś, Andrzej Naczyński, Michał Kołodziejczyk i Wiesław Smoliński.

Zarząd Cechu w kadencji 2006 – 2011 tworzyli:

Celem Cechu jest utrwalanie prawidłowych
postaw zgodnych z zasadami etyki rzemieślniczej.

Karol Kohlbrenner – starszy cechu, Wojciech Jaśko – podstarszy cechu, Jerzy Liwoch – sekretarz oraz członkowie zarządu: Michał Kołodziejczyk, Wiesław Smoliński, Leszek Stanisław Feluś, Andrzej Naczyński. Cech zrzeszał w tych latach 48
zakładów rzemieślniczych.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w latach 2011 – 2016 tworzyli:
Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu dąbrowskim pełnią ważne funkcje w zarządzie Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także w komisjach egzaminacyjnych poszczególnych zawodów rzemieślniczych. W komisjach egzaminacyjnych zasiadają:
Danuta Wiorek – fryzjerstwo, Leszek Feluś – mechanika
pojazdowa oraz w jedynej na cały kraj komisji egzaminacyjnej zegarmistrzów - Wojciech Jaśko. Ponadto obecny
starszy Cechu Karol Kohlbrenner jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Współpraca z izbą katowicką zaznaczyła się renowacją
jej sztandaru, który sfinansował Zarząd Cechu Rzemiosł
Różnych w Dąbrowie Górniczej w 2012 roku. 26 maja
2014 roku odbyła się w Dąbrowie Górniczej wyjazdowa
sesja katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości. Rzemieślnicy dąbrowscy gościli kolegów z Katowic, Mysłowic, Rybnika, Zawiercia, Jaworzna,
Zabrza, Częstochowy, Siemianowic Śląskich, Raciborza,
Tychów, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego i Gliwic. Sesji
przewodniczył Jan Klimek - Prezes Zarządu Izby.

Wojciech Jaśko – starszy cechu, Karol Kohlbrenner – podstarszy cechu, Jerzy Liwoch – sekretarz oraz Danuta Wiorek
i Wiesław Smoliński – członkowie zarządu.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej w 2017 roku.
Od lewej: Jerzy Liwoch, Danuta Wiorek, Karol Kohlbrenner, Wojciech
Jaśko, Wiesław Smoliński.

Sąd Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej w 2017 roku.
Od lewej: Leszek Feluś, Andrzej Naczyński, Ireneusz Bochenek.

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Cechu Rzemiosł Różnych
w Dąbrowie Górniczej w 2017 roku.
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Obecnie w kadencji 2016 - 2019
funkcję starszego cechu objął Karol Kohlbrenner, a podstarszego Cechu – Wojciech Jaśko. Swoje funkcje pełnią dalej:
Jerzy Liwoch – sekretarz oraz Danuta Wiorek i Wiesław Smoliński – członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna Cechu Rzemiosł Różnych w 2017
roku. Od lewej: Michał Kołodziejczyk, Józef Nowaczyk,
Jerzy Skibiński.
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1927

Dyplom mistrzowski Cechu Szewców
w Dąbrowie Górniczej
wydany dla Tomasza Gwiazdy w 1917 roku.
Zbiory prywatne Jacka Wiltosińskiego.

1917

Dyplom mistrzowski Cechu Rzeźników
w Dąbrowie Górniczej
wydany dla Stanisława Leopolda Czapli
w 1927 roku. Zbiory prywatne Marka Czapli.
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