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Zagłębie Dąbrowskie to skrawek kraju między trzema rze-
kami: Białą Przemszą i Czarną Przemszą oraz Brynicą. 
Jego trzon stanowią cztery miasta: dwa o średniowiecznym 

rodowodzie, Będzin i Czeladź, oraz dwa młode, Dąbrowa Górnicza 
(prawa miejskie uzyskała w 1916 r.) i Sosnowiec (prawa miejskie 
od 1902 r.). Stworzenie nazwy „Zagłębie Dąbrowskie” przypisu-
je się Józefowi Patrycjuszowi Cieszkowskiemu zarządzającemu 
w latach 20. i 30. XIX w. kopalniami i  fabrykami państwowymi 
w ówczesnym Królestwie Polskim. Położenie Zagłębia w strefie 
przygranicznej sprawiło, że podstawą bytu ludności do początków 
XIX w. były handel, rolnictwo, myślistwo i rybołówstwo. Dyna-
miczny rozwój regionu przypadł na XIX w., epokę przemysłową, 
kiedy wykorzystywano naturalne bogactwo tej ziemi, czyli obfite 
pokłady węgla kamiennego. Dziś są już one na ogół wyczerpane 
lub – co prawdziwsze – trudne w wydobyciu, zatem ich eksploata-
cja jest nieopłacalna. Obecnie w Zagłębiu nie ma już ani jednej 
kopalni węgla, choć w ciągu ostatnich dwustu lat powstawały ich 
(i upadały) setki.

Prezentowany album powinien przypomnieć starszym i pokazać 
młodszym, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
zmienił się pejzaż regionu, wygląd miast i poszczególnych obiek-
tów. Nie zawsze zachowały się fotografie. Wśród tych, które są 
dostępne, trzeba było natomiast zastosować ostrą selekcję pod 
względem jakości technicznej. Ze względu na objętość książki 
konieczne było ograniczenie materiału ilustracyjnego do czterech 
najważniejszych miast. Zostały one zaprezentowane w układzie 
alfabetycznym. Znajdujące się w nich obiekty ułożono kolejno 
według współczesnych adresów. Opisom i ilustracjom towarzyszą 
mapki, na których zaznaczone zostały punkty oznaczające miejsce 
wykonania fotografii.

Na koniec pragnę podziękować Muzeum w Sosnowcu i Muzeum 
Miejskiemu „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz bibliotekom 
publicznym w każdym z czterech miast za konsultacje i udostęp-
nienie zbiorów. Ponadto za pomoc w pracy nad przygotowaniem 
albumu dziękuję następującym osobom i instytucjom: portalowi 
„41-200”, panu Pawłowi Ptakowi, pani Ewie Ambroży, przewod-
niczącej Stowarzyszenia Przyjaciół Czeladzi, portalowi „Dawna 
Dąbrowa”, panu Sylwestrowi Dominikowi i  panu Dariuszowi 

WSTĘP / INTRODUCTION

Zagłębie Dąbrowskie region is located between three rivers: Biała 
Przemsza, Czarna Przemsza and Brynica. Four cities consti-
tute its backbone – two medieval towns, Będzin and Czeladź, 

and two relatively young ones, Dąbrowa Górnicza (municipal rights 
received in 1916) and Sosnowiec (in 1902). The person credited with 
coining the name “Zagłębie Dąbrowskie” is Józef Patrycjusz Ciesz-
kowski, the director of mines and state companies in the Kingdom 
of Poland in the 1820s and 1830s. Due to border location of Zagłębie, 
the main sources of subsistence up until the early 19th century were 
trade, agriculture, hunting and fishing. The dynamic development 
of the region took place in the 19th century, during the industrial 
period, when the natural resources of the area, that is rich deposits 
of coal, were put to their use. Nowadays the resources are scarce or, 
more likely, difficult to extract, hence their exploitation is not profit-
able. There is not a single coal mine left in the present-day Zagłębie, 
although hundreds of them were opened and closed in the last two 
hundred years.

This album should remind the older generation and show the younger 
how the landscape of the area has changed over the years, the appear-
ance of both the cities, as well as individual buildings. The photo-
graphs were not always preserved. The ones that are available had to 
undergo a strict selection process in terms of technical quality. Due to 
the size of the volume the illustrative content had to be limited to the 
four most important cities. The towns are presented in alphabetical 
order. The buildings and other objects were organised by their current 
addresses. The descriptions and illustrations are accompanied by 
maps showing the points where the photographs were taken.

I would like to conclude by thanking the Museum in Sosnowiec and 
the City Museum “Sztygarka” in Dąbrowa Górnicza, as well as the 
public libraries in all of the four cities for consultations and access 
to the collections. I would also like to thank the following people 
and institutions for their work on the album: portal “41-200”, Paweł 
Ptak, Ewa Ambroży – the President of Stowarzyszenie Przyjaciół 
Czeladzi (Association of Friends of Czeladź), portal “Dawna Dąbro-
wa” (“Old Dąbrowa”), Sylwester Dominik and Dariusz Nowak (www. 
dariusz-nowak.prv.pl), Anna Urgacz-Szczęsna (www.klubzaglebi-
owski.pl), Witold Wieczorek, Artur Ptasiński, Grzegorz Onyszko, 
Roman Kowenia and a few others who wish to remain anonymous.
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Nowakowi (www.dariusz-nowak.prv.pl), pani Annie Urgacz-Szczę-
snej (www.klubzaglebiowski.pl), panom Witoldowi Wieczorkowi, 
Arturowi Ptasińskiemu, Grzegorzowi Onyszko, Romanowi Koweni 
i kilku innym anonimowym osobom.
W książce wykorzystano także fotografie z zasobów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwowego w Katowicach.

Będzin

Miasto królewskie, które prawa miejskie (lokacja na prawie magde-
burskim) uzyskało w 1358 r. za panowania Kazimierza Wielkiego. 
Już wówczas było ukształtowanym ośrodkiem położonym wśród 
rozlewisk Czarnej Przemszy wokół obronnego zamku na wzgórzu 
i obwiedzionym murami obronnymi, których fragmenty zacho-
wały się do dziś. Będzin był niezbyt dużym miastem o strategicz-
nym położeniu nad granicą. Podczas licznych wojen i najazdów 
wielokrotnie ulegał zniszczeniu. W okresie zaborów znajdował 
się w guberni piotrkowskiej, dynamicznie rozwijał się tu wówczas 
handel i przemysł. W dwudziestoleciu międzywojennym było to 
miasto garnizonowe w województwie kieleckim, siedziba powiatu. 
Będzin stanowił także jedno z ważniejszych skupisk ludności ży-
dowskiej, na początku XX w. ponad połowę mieszkańców stanowili 
Żydzi. Stąd wywodzi się rodzina Fürstenbergów, przemysłowców 
i filantropów, w Będzinie urodzili się historyk i pisarz Arno Lusti-
ger (kuzyn Jean-Marie Lustigera, arcybiskupa Paryża), psychiatra 
i psychoanalityk Hermann Nunberg oraz Joshua Prawer, izraelski 
mediewista. Będzin był i wciąż jest pełen kontrastów, w starej 
części zabudowany w sposób przywodzący na myśl dawne wieki, 
poza murami wygląda już jak współczesne miasto. W latach PRL 
odbudowano zamek i  sukcesywnie unowocześniano centrum. 
Największe zmiany nastąpiły w latach 70. XX w., kiedy wyburzono 
całe kwartały miasta oraz zmieniono układ ulic i ciągów komuni-
kacyjnych, co nie zawsze spotykało się z aprobatą mieszkańców. 
Obecnie Będzin liczy około 60 tys. mieszkańców.

Czeladź

Najstarsze miasto Zagłębia i jedno z najstarszych w Polsce, położone 
w dolinie Brynicy, wokół wzgórza, z którego od ponad stu lat góruje 
nad okolicą potężna bryła kościoła św. Stanisława. W zachowanym 
dokumencie wydanym przez Kazimierza I opolskiego określono 
granice osady oraz najważniejsze obiekty o charakterze gospodar-
czym – stawy, most graniczny na Brynicy i karczmę. Kilka lat później, 
w 1236 r., Czeladź miała już charakter obronny – była oppidum, czyli 
grodem. Zainteresował się nią kolejny książę opolski Władysław, który 
w sąsiedztwie oppidum ulokował miasto na prawie magdeburskim 
(1257–1262). Od 1260 r. funkcjonowała też parafia. Z tego okresu 
pochodzi pierwotny układ urbanistyczny miasta, który zachował się 
do dziś. W miejscu dawnego grodu stoi obecnie potężna bazylika św. 

The book also contains photographs from the resources of the  
National Digital Archive and State Archive in Katowice.

Będzin

A royal town which received its municipal rights (under the Law of 
Magdeburg) in 1358, during the reign of Casimir the Great. It had 
already been a formed settlement located among the broads of the 
Czarna Przemsza river, around a fortified castle on a hill, surrounded 
by defensive walls whose fragments have survived to this day. Będzin 
was a considerably small town located strategically at the border. De-
stroyed numerous times during many battles and invasions. During 
the Partitions of Poland it belonged to Piotrków Province; it was 
a time of dynamic development of trade and industry. During the 
interwar period it served as a garrison town in Kieleckie Voivodeship, 
the seat of the county. Będzin was an important settlement of Jewish 
community, which comprised more than half of the town’s population 
at the beginning of the 20th century. It is the town of origin of the 
Fürstenberg family, industrialists and philanthropists. Other people 
born in Będzin include a writer and historian Arno Lustiger (cousin 
of Jean-Marie Lustiger, the Archbishop of Paris), a psychiatrist and 
psychoanalyst Hermann Nunberg, and Joshua Prawer, an Israeli 
medievist. Będzin was, and still is, a town of contrasts; the buildings 
in its old part reminiscent of past ages, while the area outside of 
town walls resembles a modern city. During the People’s Republic of 
Poland the castle was rebuilt and the centre of the city was gradually 
modernized. The greatest changes were introduced in the 1970s, 
when entire quarters of the city were demolished and the layout of 
the streets and traffic routes was changed, which oftentimes did not 
meet with the residents’ approval. Będzin currently has a population 
of approximately 60 000 inhabitants.

Czeladź

The oldest city in Zagłębie region and one of the oldest cities in Poland, 
located in the valley of Brynica river, around a hill which has been 
occupied by a magnificent Saint Stanislaus church for over a hundred 
years. The borders of the settlements and the most important objects – 
lakes, a border bridge on the Brynica river and a tavern, were defined 
in a preserved document issued by Casimir I of Opole. Several years 
later, in 1236, Czeladź was an oppidum – a fortified stronghold. It 
drew the attention of another duke of Opole, Vladislav, who located 
a city nearby under the Law of Magdeburg (1257–1262). A parish was 
also established in 1260. The original urban layout of the city, which 
survived until present day, comes from this period. The site of the 
former stronghold is currently occupied by a magnificent Basilica of 
Saint Stanislaus. In 1443 Czeladź was transferred into the hands of 
bishops of Cracow as part of the Duchy of Siewierz. The town was sur-
rounded by defensive walls, fragments of which still exist. The centre 

Wstęp / Introduction
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Stanisława. Od 1443 r. Czeladź przeszła pod władanie biskupów kra-
kowskich jako część księstwa siewierskiego. Miasto było obwiedzione 
murami obronnymi, ich fragmenty istnieją także obecnie. Centrum 
Czeladzi stanowił Rynek z dominującym nad okolicą ratuszem. 
Właśnie tutaj 9 marca 1589 r. Jan Zamoyski i Wilhelm von Rosenberg 
podpisali pakt, na mocy którego Maksymilian III Habsburg zrzekł 
się praw do tronu polskiego. Sam arcyksiążę, nie bez przymusu, 
zaprzysiągł to porozumienie na moście w Czeladzi pół roku później. 
W 1790 r. Czeladź weszła w skład Królestwa Polskiego. Dwa lata póź-
niej król Stanisław August Poniatowski uczynił je wolnym miastem 
Rzeczpospolitej. Zmienił też wówczas herb, wizerunek św. Stanisława 
zastąpiła „starożytna baszta”. Rozwój w XIX w. miasto zawdzięczało 
przede wszystkim kopalniom węgla. Obecnie Czeladź liczy nieco 
poniżej 35 tys. mieszkańców.

Dąbrowa Górnicza

Współczesne miasto powstało w XIX w., w dobie przemysłowej, 
wokół powstających wówczas kopalń i hut. Swoją nazwę zawdzięcza 
wsiom Dąbrowa i Stara Dąbrowa. Najważniejszym impulsem do 
rozwoju miejscowości było odkrycie przez Fryderyka W. Redena 
bardzo obfitych, płytko zalegających pokładów węgla kamiennego. 
Stało się to na przełomie XVIII i XIX w., między trzecim rozbiorem 
Polski a powstaniem Księstwa Warszawskiego, podczas krótkiego 
panowania pruskiego na tych terenach. Eksploatująca złoża węgla 
kopalnia „Reden” dała początek miastu, od niej wzięła nazwę 
jego najstarsza dzielnica. Po kongresie wiedeńskim Dąbrowa, 
podobnie jak całe Zagłębie, znalazła się w granicach Królestwa 
Polskiego. Miasto wchłaniało wówczas inne osady, wioski i przy-
zakładowe kolonie. Do jego rozkwitu bardzo przyczyniła się Huta 
Bankowa, czyli jedna z największych państwowych inwestycji 
przemysłowych realizowanych w czasie, gdy ministrem był ks. 
Ksawery Drucki-Lubecki. Pod koniec XIX w. Dąbrowa była już 
ośrodkiem o znacznej liczbie ludności, względnie zamożnym, 
o sporym odsetku inteligencji technicznej wśród mieszkańców. 
Wciąż była jednak chaotycznie zabudowywana (z wyjątkiem za-
planowanego centrum) i nie posiadała praw miejskich. Otrzymała 
je dopiero w sierpniu 1916 r. od ówczesnych austriackich władz 
okupacyjnych. W 1918 r. Rada Miejska zdecydowała o zmianie 
nazwy miasta poprzez dodanie do niej przymiotnika „Górnicza”. 
Reforma administracyjna w latach 70. i przyłączenie licznych wsi, 
osad, a nawet miast (Sławków), spowodowały, że przez kilkanaście 
lat Dąbrowa Górnicza była drugim pod względem powierzchni 
miastem w Polsce. Obecnie liczy ponad 120 tys. mieszkańców.

Sosnowiec

Sosnowiec, podobnie jak całe Zagłębie Dąbrowskie, swój rozwój 
zawdzięcza górnictwu i przemysłowi. Jego współczesna nazwa 

of Czeladź consisted of a Market with a Town Hall which dominated 
the area. On 9 March 1589, Jan Zamoyski and Wilhelm von Rosenberg 
signed a pact under which Maksymilian III Habsburg renounced 
his rights to the Polish throne. The archduke himself, although not 
voluntarily, validated the agreement six months later on a bridge in 
Czeladź. In 1790 the town became part of the Kingdom of Poland. 
Two years later King Stanislaus August Poniatowski made Czeladź 
a free city of the Republic of Poland. He also changed the city’s coat of 
arms – Saint Stanislaus was replaced by an “ancient tower”. The city’s 
development in the 19th century was mainly due to the coal mines. 
Czeladź currently has a little under 35 000 inhabitants.

Dąbrowa Górnicza

The contemporary city was set up in the 19th century, during the 
industrial period, around newly-established mines and steelworks. 
The name derives from Dąbrowa and Stara Dąbrowa villages. The 
key incentive behind the town’s development was the discovery of 
rich coal reserves, deposited at low depth, by Fryderyk W. Reden. 
It took place at the turn of the 18th and 19th centuries, between the 
third Partition of Poland and the establishment of Duchy of Warsaw, 
during a short Prussian reign in that area. The “Reden” coal mine 
gave rise to the town; the oldest district was named after it. After the 
Congress of Vienna, Dąbrowa and the entire Zagłębie region ended 
up within the borders of the Kingdom of Poland. Neighbouring set-
tlements, villages and workers’ settlements became part of the town 
at the time. Bankowa Steelworks contributed to the development of 
the city. It was one of the biggest national industrial investments at 
the time when Duke Ksawery Drucki-Lubecki acted as the Minister 
of the Treasury. At the end of the 19th century Dąbrowa was a con-
siderably populated settlement, relatively affluent, with a substantial 
group of technical intelligentsia among the inhabitants. However, 
the layout was still quite chaotic (apart from the centre) and the town 
did not have municipal rights. It was granted the rights by Austrian 
occupant authorities in August 1916 only. In 1918 the City Council 
decided to change the name of the city by adding an adjective “Gór-
nicza” (Eng. mining). Thanks to the administrative reform in the 
1970s and joining of numerous villages, settlements and even cities 
(Sławków), Dąbrowa Górnicza was a second-largest city in Poland in 
terms of area for a number of years. It currently has a population of 
over 120 000 inhabitants.

Sosnowiec

Sosnowiec, similarly to the whole Zagłebie Dąbrowskie region, owes 
its development to mining and industry. Its present-day name was 
derived from a hamlet with a watermill by the Brynica river, located 
in a pine forest and called Sosnowiec (‘sosna’ - Eng. pine). The most 
significant incentive behind the development of the city was a railway, 
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pochodzi od przysiółka z młynem wodnym nad Brynicą, położo-
nego w głębi sosnowego lasu i nazywanego Sosnowcem. Najistot-
niejszym bodźcem do rozwoju miasta było poprowadzenie linii 
kolejowej, biegnącej przez dzisiejszy Sosnowiec i  łączącej Kolej 
Warszawsko-Wiedeńską z Górnym Śląskiem. Graniczna stacja 
kolejowa została nazwana Sosnowice Warszawskie. Wokół niej 
rozwijało się miasto dominujące nad okolicznymi osadami i wio-
skami, a także nad koloniami przy kopalniach, hutach i fabrykach. 
Sosnowiec w ciągu niespełna 40 lat stał się stutysięcznym ośrod-
kiem ze szkołami, zawodowym teatrem, rozwiniętym handlem 
i całą miejską infrastrukturą. Formalnie wciąż pozostawał jednak 
wsią (a raczej grupą wsi) w powiecie będzińskim. Intensywne stara-
nia miejscowych elit doprowadziły do uzyskania przez Sosnowiec 
w 1902 r. praw miejskich. Przełom XIX i XX w. był okresem rozkwi-
tu trwającego aż do wybuchu I wojny światowej. Sosnowiec znalazł 
się wówczas pod okupacją niemiecką. W momencie odzyskania 
niepodległości w 1918 r. był miastem wyludnionym, ze zdewasto-
wanym przemysłem i niespokojną śląską granicą. Pomimo kryzysu 
nadal się rozwijał, także w okresie PRL. Reforma administracyjna 
przyłączająca do Sosnowca okoliczne miejscowości spowodowała, 
że liczba mieszkańców przekroczyła ćwierć miliona. Obecnie 
Sosnowiec liczy około 210 tys. mieszkańców. Ze względu na swój 
potencjał ludnościowy, przemysłowy i kulturalny nazywany jest 
potocznie stolicą Zagłębia.

which ran through present-day Sosnowiec and connected Warsaw–
Vienna Railway with Upper Silesia. The border railway station was 
named Sosnowice Warszawskie. The town developed around the 
station. It dominated neighbouring settlements and villages, as well 
as settlements for mine, steelworks and factories workers. In the 
space of almost 40 years Sosnowiec became a town with a hundred 
thousand inhabitants, schools, a professional theatre, developed trade 
and the whole urban infrastructure. Formally it was still a village (or a 
group of villages) in Będzin Poviat. Sosnowiec was granted municipal 
right in 1902 as a result of considerable effort put in by local elites. 
The turn of the 19th and 20th century was a period of development 
which lasted until the outbreak of World War I. Sosnowiec fell under 
the German occupation. After the restoration of independence in 
1918 the number of inhabitants significantly decreased, the industry 
was in a poor condition, and the Silesian border was a troublesome 
issue. The town developed steadily despite the crisis, even during the 
People’s Republic of Poland. As a result of the administrative reform 
and annexation of neighbouring towns, the population of Sosnowiec 
exceeded 250 000. The city currently has around 210 000 inhabitants. 
Due to its demographic, industrial and cultural potential, it is com-
monly known as the capital of Zagłębie region.

Wstęp / Introduction
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Browar Dawida Sercarza

Browar został założony na prawym brzegu Przemszy, u podnóża 
Wzgórza Zamkowego, tuż za murami miasta. Od 1879 r. należał 
do Dawida Sercarza. Początkowo browar prawdopodobnie nie miał 
napędu parowego, a jego produkcja była niewielka. Pod koniec lat 80. 
XIX w. stał się już największym browarem w regionie. W dwudziesto-
leciu międzywojennym wciąż się unowocześniał i zwiększał produk-
cję. Działał wówczas jako T.A. Browaru Parowego D. Sercarza, a pod 
koniec lat 30. XX w. przyjął nazwę Browar Gambrinus SA. W latach 
PRL browar funkcjonował jako Będzińskie Zakłady Piwowarsko- 
-Słodownicze Przemysłu Terenowego, później przez pewien czas 
był filialnym zakładem Tyskich Zakładów Piwowarskich. W 1973 r., 
wraz z przebudową układu komunikacyjnego na linii Czeladź –  
Będzin – Dąbrowa oraz węzła dróg w kierunku Częstochowy, browar 
zlikwidowano. Budynki wyburzono w marcu 1973 r. Na fotografii 
widać fragment zabudowań od strony ul. Czeladzkiej, między skrzy-
żowaniem z obecną ul. Małobądzką a mostem na rzece.

Czeladzka 14 

Dawid Sercarz Brewery

The brewery was established on the right bank of the Przemsza river, 
at the foot of a Castle Hill, behind the city walls. It belonged to Dawid 
Sercarz since 1879. It probably did not have a steam drive and thus 
production was small. By the end of 1880s it became the biggest brew-
ery in the region. It developed and increased production during the 
interwar period. It functioned under the name Dawid Sercarz Steam 
Brewery, changed to Gambrinus Brewery at the end of 1930s. During 
People’s Republic of Poland it operated as Local Industry Brewery 
and Malt Plant in Będzin, later also a branch of Tyskie Brewery. It 
was closed in 1973, along with the reconstruction of the transport 
network on the Czeladź – Będzin – Dąbrowa line and road network 
in the direction of Częstochowa. The buildings were demolished in 
March 1973. The photo shows buildings by Czeladzka Street, between 
the crossroads with present Małobądzka Street and the river bridge.
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Dworzec kolejowy Będzin / Będzin Railway Station

Historia dworca kolejowego w Będzinie sięga prze-
łomu lat 50. i 60. XIX w., kiedy zbudowano odno-
gę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, prowadzącą 
z Ząbkowic przez Będzin, obecny Sosnowiec i dalej 
przez dzisiejsze Katowice do Gliwic, w kierunku 
Wrocławia i Drezna. Dworzec powstał w tzw. No-
wym Będzinie, w dzielnicy Małobądz. 24 sierpnia 
1859 r. przejechał tędy pierwszy pociąg. Nieco póź-
niej stanęły dwa dworce: murowany Nowy Będzin 
(zdjęcie 1) oraz, początkowo drewniany, Stary Bę-
dzin (zdjęcie 2, obecnie w tym miejscu znajduje się 
dworzec Będzin Miasto zbudowany w dwudziesto-
leciu międzywojennym). Dworzec Nowy Będzin 
z czasem popadł w ruinę. Planowane jest stworzenie 
tu, o ile uda się przekonać władze kolejowe, Muzeum 
Historii Miasta.

The history of the station in Będzin goes back to the 
1850s and 1860s when a Warsaw-Vienna railway 
connection was built. It led from Ząbkowice through 
Będzin, present-day Sosnowiec and Katowice to 
Gliwice, towards Wrocław and Drezno. The station 
was built in so-called New Będzin, in Małobądz 
district. The first train passed on 24th August 1859. 
Two stations were added later – a brick building in 
New Będzin (photo 1) and initially wooden building 
in Old Będzin (photo 2, present-day Będzin City 
station build in the interwar period). New Będzin 
station gradually fell into disrepair. There are plans 
to open a Museum of City’s History there, as long 
as the railway authorities approve.
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