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rozmowa miesiąca

DĄBROWA. NA ZAWSZE 
GÓRNICZA

Nie ma drugiego miasta w  Pol-
sce, które w nazwie ma przymiotnik 
„górnicza”. Choćby tylko ten fakt po-
winien dla nas stanowić powód do 
przypominania tradycji i dziedzictwa 
związanego z rozwojem przemysłu 
wydobywczego w Zagłębiu Dąbrow-
skim. O tej przeszłości należy też pa-
miętać dlatego, by lepiej zrozumieć 
historię miejsca, w którym żyjemy. 
To także dziesiątki, setki czy nawet 
tysiące historii rodzinnych, które przekazywane są z poko-
lenia na pokolenie.

Górnictwo węglowe było czymś więcej niż tylko pracą w ko-
palni. Tworzyło ono kulturę z własnymi rytuałami, co przy-
czyniało się do tworzenia lokalnych wspólnot z silnymi tożsa-
mościami, obyczajami i stylami życia. Więź z miejscem pracy 
oraz współpracownikami była emocjonalna i przenosiła się na 
całe rodziny. Do historii odchodzi wydobycie węgla, a wraz 
z nim świat górniczych mundurów, orkiestr, karczm piwnych. 
Z krajobrazu Dąbrowy zniknęły kopalnie, a ich miejsce zaj-
mują fabryki oparte o nowoczesne technologie i innowacyjne 
gałęzie przemysłu. Ta wielka zmiana gospodarcza jest możliwa 
ze względu na wiele atutów, jakimi może poszczycić się nasze 
miasto. Wśród nich na pewno jest przemysłowe dziedzictwo, 
o którym przypominamy w niniejszym numerze „Przeglądu 
Dąbrowskiego”. Piszemy też o gospodarczych perspektywach 
związanych z nowymi inwestycjami, które dają nadzieję na 
dalszy rozwój miasta i regionu. Górnicza tradycja to jeden 
z fundamentów naszej lokalnej wspólnoty, na którym teraz 
kreujemy lepszą przyszłość, w której poprawa jakości życia 
łączy się z troską o klimat i środowisko naturalne.

Miłej lektury i do zobaczenia na Barbórce w Dąbrowie 
Górniczej! 

Komentarz 
naczelnego
Michał Syska

Skoro Dąbrowa jest 
z nazwy Górnicza jako 
jedyne miasto w Polsce 
i póki jest jeszcze 
orkiestra, kultywujmy 
barbórkową tradycję jak 
długo się da.

– Jak to się stało, że zawodo-
wą karierę rozpoczął pan od 
pracy pod ziemią?
Wojciech Kędzia, wicepre-
zydent Dąbrowy Górniczej: 
– Mieszkałem od dzieciństwa 
w mieście górniczym. To była 
Polska przed zmianami go-
spodarczymi lat 90-tych. 
Górnictwo było dla mnie 
naturalnym i  najlepszym 
wtedy pomysłem na życie. 
Zarówno ze względu na bli-
skość wielkiej firmy górniczej 
jak i potencjalne możliwości 
znalezienia pracy. Dokona-
łem wtedy wyboru życiowej 
drogi bez głębokiej analizy 

i nie żałuję dziś, że tak po-
kierowałem swoim życiem.
– Ile lat przepracował pan 
pod ziemią?
– Jedenaście lat pracowałem 
w  ruchu kopalni. Później 
wraz z awansami zajmowa-
łem się dalej górnictwem ale 
już w innej, równie odpowie-
dzialnej roli.
– Pracując pod ziemią, był 
pan nie tylko sztygarem 
zmianowym i  kierowni-
kiem oddziału górniczego, 
ale i ratownikiem.
– Z  zagrożeniami pod zie-
mią obcuje się każdego dnia. 
Naturalne stało się więc dla 

mnie, doskonalenie umie-
jętności z zakresu ratownic-
twa, żeby – gdy przyjdzie ten 
moment nieść pomoc dla 
tych, którzy jej potrzebują. 
Z perspektywy czasu muszę 
powiedzieć jedno – górnicze 
szczęście mi sprzyjało, dwóm 
spośród moich przyjaciół nie-

czekamy na maile:

przegladdabrowski@biblioteka-dg.pl

Kilkadziesiąt drużyn 
z pięciu województw 
przyjechało do Dąbrowy 
Górniczej, by rywalizować 
pod patronatem 
prezydenta miasta 
w XXI Paraspartakiadzie 
Śląska i Zagłębia Osób 
z Niepełnosprawnościami.

Foto-przegląd

NIECH ORKIESTRA 
GÓRNICZA GRA JESZCZE
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stety nie. Zostali na wiecznej 
szychcie.
– W Dąbrowie Górniczej dzia-
łają dziś kopalnie piasku i do-
lomitu, lecz w  powszechnej 
opinii górnictwo skończyło 
się w mieście 25 lat temu wraz 
z likwidacją kopalni Paryż.

– Każda kopalnia rozpoczy-
nając eksploatację ma w swo-
jej perspektywie zakończenie 
działalności. W jednym przy-
padku jest to naturalne sczer-
panie złoża w innym czynni-
ki ekonomiczne. Natomiast 
górnictwo na całym świecie 
działa bardzo prężnie. Roz-
wój gospodarczy krajów za-
wsze wiąże się z  potrzebą 
surowców naturalnych.
– Pożegnanie z górnictwem 
węgla kamiennego dla Dą-
browy Górniczej nie było aż 
tak bolesne, jak dla innych 
miast.
– To prawda. Zupełnie inaczej 
likwidację kopalń odczuł na 
przykład Wałbrzych. Pamię-
tam to miasto, jak kwitło, gdy 
górnictwo było tam bardzo 
mocne. I  pamiętam, co się 
wydarzyło, kiedy zamknięto 
kopalnie. W krótkim czasie 
ludzie zostali bez pracy, nie 
było alternatywy, doszło do 
zapaści ekonomicznej. Do-
piero później, gdy powstała 
strefa ekonomiczna, pojawi-
li się nowi inwestorzy, karta 
się odwróciła. Dziś jest to 

miejsce prężne przemysłowo 
z ciekawymi walorami tury-
stycznymi.
– Ponad 50 kopalń i ponad 
200 lat górniczych tradycji. 
Dąbrowa Górnicza nie bez 
powodu jako jedyne miasto 
w Polsce ma w nazwie słowo 
„górnicza”. Czy dziś to jest 
powód do dumy?
– Jestem górnikiem i zawsze 
nim pozostanę, powiem więc 
krótko: oczywiście, że jest 
to powód do dumy. Ci, któ-
rzy pracowali na dole, mają 
świadomość, czym ta praca 
jest w istocie i czego wymaga 
się w tym zawodzie. Wartości 
górnicze to przede wszystkim 
pracowitość, szacunek, umie-
jętności, lojalność i koleżeń-
skość.
Wybuchy metanu, wybuchy 
pyłu węglowego, tąpnięcia, 
wstrząsy, zagrożenia wodne 
i termiczne – to ryzyka, które 
wpisane są szczególnie w gór-
nictwo podziemne. Niewiele 
jest zawodów, które miały-
by zbliżoną liczbę zagrożeń, 
z  którymi obcuje się przez 
cały czas. To składa się na 

wielką historię poszukiwania 
metod i nowych technologii, 
dzięki którym można eksplo-
atację prowadzić w  sposób 
coraz bardziej bezpieczny. 
Staramy się okiełznąć naturę 
by ograniczyć do minimum 
zagrożenia. Bezpieczeństwo 
pracy zawsze odgrywa klu-
czową rolę.
– Tę specyfikę wynagradza 
się pracującym pod ziemią 
możliwością odejścia na 
emeryturę po 25 latach.
– Tak, to dodatkowy asumpt. 
To także aspekt ważny z dzi-
siejszej perspektywy, gdy 
wiemy, że wydobycie węgla 
ma być wygaszane w najbliż-
szych 30 latach. To sprawia, 
że nawet gdy ktoś dzisiaj za-
czyna pracę w górnictwie, ma 
szansę dotrwa do emerytury. 
Na Śląsku, przez to, że funk-
cjonuje wiele kopalń, można 
wprowadzić racjonalny plan 
stopniowego zamykania ko-
palń oraz przejścia górników 
do pracy w innych branżach.
– Czy można powiedzieć, że 
górnictwo odchodzi już do 
lamusa?
– Wykładam na Wydziale 
Geologii i Górnictwa, i często 
tłumaczę studentom: pod-
chodźcie do tego spokojnie. 
Nie zawężajmy patrzenia na 
górnictwo tu i teraz. Górnic-
two ma się świetnie na całym 
świecie. Do tego, żeby zbudo-
wać jakikolwiek budynek po-
trzebne są: kamieniołomy, pia-
skownie i żwirownie. Do tego, 
żeby zbudować samochód też 
potrzebne jest górnictwo: alu-

minium, żelazo oraz miedź. 
Do tego, żeby powstała komór-
ka czy komputer potrzebne są 
metale ziem rzadkich.
Faktem jednak jest, że coraz 
mniej jest złóż, które są wiel-
kie i bogate. Dlatego mówi się 
od długiego czasu o górnic-
twie z mórz i oceanów a na-
wet o pozyskiwaniu surow-
ców z kosmosu.
– 4 grudnia zapraszamy 
mieszkańców Dąbrowy Gór-
niczej na Rodzinną Barbór-
kę. Tradycja wciąż zobowią-
zuje?

– Skoro Dąbrowa jest z  na-
zwy Górnicza jako jedyne 
miasto w  Polsce i  póki jest 
jeszcze orkiestra oraz górnicy 
ze starych kopalń kultywuj-
my barbórkową tradycję jak 
długo się da.
„Niech żyje nam górniczy 
stan, Toć dla Ojczyzny trud 
ten jest nam dan…”
– Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali  
Piotr Purzyński  

i Michał Syska

rozmowa miesiąca

NIECH ORKIESTRA 
GÓRNICZA GRA JESZCZE

Faktem jednak jest, 
że coraz mniej jest 
złóż, które są wielkie 
i bogate. Dlatego mówi 
się od długiego czasu 
o górnictwie z mórz 
i oceanów a nawet 
o pozyskiwaniu 
surowców z kosmosu.

Zapraszamy całe rodziny! Ubierzcie tego dnia tradycyjne 
górnicze stroje i nakrycia głowy – czapki możecie wyko-
nać własnoręcznie. Z atrakcjami startujemy o godz. 9:00 
na ul. 3 Maja po Resursą, gdzie stanie stoisko edukacyjne 
oraz fotobudka, w której będzie można zrobić sobie zdjęcie 
z górnikiem i górniczymi akcesoriami! O 10:30 zagra Miej-

ska Orkiestra Dęta, z którą przejdziemy do pomni-
ka Stanisława Staszica, gdzie wszystkie Barbary 

usłyszą „Sto lat”, a przedszkolaki biorące udział 
w konkursie „Jestem górnikiem i tym się szczy-
cę” otrzymają nagrody! Tego dnia zwiedzanie 
Muzeum Miejskiego „Sztygarka” (w  godzi-
nach 9:00-14:00) i Kopalni Ćwiczebnej (wejścia 
o pełnych godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 
i 13:00) będzie darmowe. Więcej na dg.pl.
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nasze sprawy
Gospodarka

Model biznesowy 
wybrany. „Nieźle pogięte” 
zwycięstwo
Poznaliśmy laureatów drugiej edycji konkursu „Model biznesowy dla 
Dąbrowy”. W oczach jury i publiczności najlepiej wypadł producent 
unikatowych mebli i akcesoriów dekoracyjnych.

Spośród pięciu finalistów, najlepszy okazał się Igor 
Woźnica. Pod marką „Nieźle pogięte” produkuje 
meble oraz akcesoria dekoracyjne, zgodne z obec-
nymi trendami w europejskim designie. Kwietniki, 
stoły, stoliki i konsole wychodzące spod jego ręki 
sam określa jako loftowe i industrialne.
– Robione przeze mnie meble to odpowiedź na 
masowe produkty, które często nie są najlepszej 
jakości i przy tym nie są tanie. Indywidualna ofer-
ta, dopasowana do oczekiwań klientów, wcale nie 
musi być bardzo droga. Moje meble są w porówny-
walnych, a niekiedy nawet niższych cenach niż te 
z sieciowych salonów. Oferuję materiały wysokiej 
jakości, a każdy produkt, pod względem koloru czy 
wymiaru, mogę wykonać na zamówienie. Działam 
od niedawna i na tym początkowym etapie bar-
dzo mocno wspiera mnie żona – opowiada Igor 
Woźnica.
Za zajęcie pierwszego miejsca otrzyma 15 tys. zł, 
trafi do niego też nagroda publiczności, w wyso-
kości 5 tys. zł. Na co je przeznaczy?
– Chciałbym wyjść z garażu rodziców, w którym 
urządziłem warsztat i roz-
winąć go. Chcę rozszerzać 
asortyment, a także rozbu-
dować stronę www i sklep 
internetowy – zapowiada.
Anna Pławecka, która za-
jęła II miejsce i otrzyma 10 tys. zł, zaproponowała 
coś dla koneserów win z Półwyspu Apenińskiego.
– W regionie widać wyraźny deficyt ofert dla osób 
lubiących dobre wino, zarówno jeśli chodzi o skle-
py, jak i lokale serwujące trunki. Chcąc je kupić czy 
napić się, trzeba wybrać się gdzieś dalej. Chciałbym 
otworzyć sklep i winebar dla smakoszy wina, za-
oferować również produkty sprowadzane prosto 
z włoskich winnic. Taki biznes można rozwinąć 
o szkolenia na temat win, degustacje czy organi-
zację wycieczek do regionów słynących z winnic 
– opisywała swoją biznesową koncepcję.
Szymon Skubiszewski uplasował się na III miejscu, 
za które dostanie 5 tys. zł. Jego klientami są miło-
śnicy dwóch kółek.
– Z moim wspólnikiem Tomaszem prowadzimy 
serwis rowerowy. W naszym biznesie chodzi o to, 
że dbamy o rowery klientów, a nie tylko je napra-

wiamy. Zadowolony klient to taki, który czerpie 
przyjemność z jazdy i może jeździć bezpiecznie. 
Oprócz przeglądów czy napraw można do nas 
zwrócić się po radę w sprawie konserwacji czy 
ulepszania sprzętu. Oferujemy też przechowalnię 
rowerów – mówił.
W finale znalazła się też Karolina Grudniak, dzia-
łająca pod nazwą Milousio.
– Razem z dwiema siostrami wykonujemy jedwab-
ne dodatki do włosów – gumki, szarfy i otoczki 
do koków. Pomysł na taki biznes wziął się z coraz 
większego zainteresowania klientów pielęgnacją 
włosów i używaniem produktów wysokiej jako-
ści – mówiła.
O względy jury i widowni walczył również Bartosz 
Dróżdż, prowadzący firmę Mevis.
– Zajmuję się wynajmem specjalistycznego sprzę-
tu, m.in. detektorów gazu i aparatów oddecho-
wych, wykorzystywanych przy pracach w miej-
scach niebezpiecznych. Z moich usług korzystają 
firmy, ale też klienci indywidualni. Jeżeli ktoś do-
raźnie potrzebuje takich urządzeń, nie opłaca mu 

się inwestować w to wypo-
sażenie, bo jest dość drogie. 
Wówczas może skorzystać 
z mojej oferty. W przyszło-
ści chciałbym szerzej zająć 
się doradztwem technicz-

nym i otworzyć centrum szkoleniowe – opowiadał 
o swojej działalności.
Finaliści wystąpili podczas gali w Pałacu Kultury 
Zagłębia. Każdy z nich przedstawił prezentację na 
temat swojego biznesu, później odpowiadał na py-
tania jurorów i publiczności. Wszyscy uczestnicy 
finału otrzymali nagrody od sponsorów i partne-
rów konkursu, m.in. szkolenia językowe i wsparcie 
marketingowe.
– Wszystkie pomysły były bardzo ciekawe i życzę, 
żeby wasze przedsięwzięcia zakończyły się suk-
cesem. U wszystkich widać wielką pasję i deter-
minację w dążeniu do celu, do realizacji marzeń 
i biznesowych planów. Liczę, że nagrody będą 
dodatkową motywacją, żeby to dalej robić – pod-
sumował Marcin Bazylak, prezydent miasta, prze-
wodniczący jury.

PK

W mieście królował 
kiedyś przemysł ciężki, 
a Dąbrowa była górnicza 
nie tylko z nazwy. To 
przeszłość, a teraz 
zadomowiły się tu 
przedsiębiorstwa z wielu 
innych branż. Jednak 
część tradycyjnych 
zakładów odnalazło 
się w nowych czasach 
i z powodzeniem stawia 
czoła współczesnym 
wyzwaniom.
W  Dąbrowie Górniczej 
znajdują się ważne zakła-
dy światowych koncernów. 
Produkują na rynek we-
wnętrzny, eksportują, ko-
operują w kraju i za granicą. 
Mówiąc krótko, są znaczą-
cym elementem globalnej 
sieci gospodarczej.
– W mieście działa 17 dużych 
i 110 średnich firm. Mamy 
również kilkanaście tysięcy 
małych i  mikroprzedsię-
biorstw. Największe pod-
mioty produkują  m.in. na 
potrzeby branży motoryza-
cyjnej czy budownictwa. Nie 
można zapomnieć oczywi-
ście o tych, które związane 
są z branżą stalową, zarówno 
z produkcją, jak i dystrybu-
cją wyrobów. W Dąbrowie 
wyraźnie widać, jak duże 
przedsiębiorstwa pozytyw-
nie wpływają na otoczenie 
biznesowe, m.in. współpra-
cują z małymi i średnimi, 
generują nowe łańcuchy 
dostaw i uzupełniają te ist-
niejące, napędzając rozwój 
gospodarczy miasta i całego 
regionu – podkreśla Paweł 
Zygmunt, kierownik refera-
tu rozwoju i obsługi inwe-
stora UM.

Kilka przykładów przemy-
słowej mozaiki, w której stare 
łączy się z nowym, a tradycja 
z nowoczesnością:
Brembo to włoska firma, 
która w 2005 r. uruchomiła 
w mieście pierwszą linię od-
lewniczą. Od tej pory z taśm 
produkcyjnych zjeżdżają tar-
cze hamulcowe, które trafiają 
do aut znanych marek na ca-
łym świecie. Układy hamul-
cowe z  elementami, które 
powstały w  Dąbrowie Gór-
niczej, znaleźć można m.in. 
w  Porsche, Audi, Mercede-
sach czy popularnych samo-
chodach z Włoch czy Czech.
Koncern Saint-Gobain 
w 1994 r. wybudował w Dą-
browie Górniczej nowoczesny 
zakład produkcji szkła. Wy-
twarza w nim szkło wykorzy-
stywane w budownictwie i do 
wyrobu szyb samochodowych.
Stawiają na 
innowacyjność
Firma priorytetowo traktuje 
rozwój i udoskonalanie pro-
duktów. Od dekady znajduje 
się w rankingu Clarivate Top 
100 Global Innovator, któ-
ry uwzględnia innowacyjne 
przedsiębiorstwa, m.in. opra-

PRZEMYSŁOWA MOZAIKA. 
TU TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ
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nasze sprawy

LIDER PRODUKCJI SZYB ZBUDUJE FABRYKĘ W DĄBROWIE. 
ZAINWESTUJE 300 MLN ZŁ I ZATRUDNI 250 OSÓB
Kolejna firma wybrała Dąbro-
wę Górniczą jako miejsce do 
rozwoju biznesu. Press Glass 
S.A., producent szyb zespolo-
nych, ulokuje w mieście swój 
zakład.
12 listopada w siedzibie Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A. rozstrzygnię-
to przetarg na zakup prawie 
14,4 ha działki inwestycyjnej 
w  obszarze gospodarczym 
„Tucznawa”. Press Glass za tę 
nieruchomość zaoferował 15 
mln 129 tys.  zł. Pod koniec 
roku, po dopełnieniu formal-
ności związanych z zakupem 
i podpisaniu aktu notarialne-

go, firma stanie się jej pełno-
prawnym właścicielem.
– Dąbrowa Górnicza po raz 
kolejny udowodniła, że jest 
bardzo dobrą lokalizacją dla 
największych, prężnie rozwi-
jających się inwestorów z całe-
go świata. Tym razem polska 
spółka, Press Glass S.A, za-
mierza zrealizować inwestycję 
wartą 300 mln zł – podkreśla 
Ewa Fudali-Bondel, pełno-
mocnik prezydenta miasta ds. 
rozwoju gospodarczego.
Press Glass to największy 
producent szyb zespolonych 
w  Europie. Wytwarza je 
w  14 zakładach, zlokalizo-

wanych w Polsce, Chorwacji, 
Wielkiej Brytanii i  Stanach 
Zjednoczonych. Ich dzienna 
zdolność produkcyjna sięga 
30 tys. m2 szyb. Wyroby fir-
my wykorzystywane są m.in. 
w oknach i drzwiach, ekra-
nach akustycznych oraz fasa-
dach biurowców i wieżowców. 
W portfolio Press Glass znaj-
dziemy m.in. budynki w No-
wym Jorku (m.in. Courtyard 
LIC by Marriott i 125 Green-
wich Street), Katowicach 
(MCK), Warszawie (Hala 
Koszyki) i  Wrocławiu (Sky 
Tower). W Dąbrowie Górni-
czej firma zadeklarowała in-

westycję wielkości 300 mln zł 
i utworzenie 250 miejsc pracy.
  – Inwestycja Press Glass 
S.A. to kolejna inwestycja na 
terenie KSSE w  tym roku. 
Dzięki naszym inwestorom 
możemy pochwalić się 66 
decyzjami o wsparciu, ponad 
3 mld deklarowanych inwe-
stycji i ponad 2600 nowymi 
miejscami pracy. Dzięki temu 
przedsięwzięcia te w dłuższej 
perspektywie będą wpływały 
na rozwój naszego regionu – 
mówi Janusz Michałek, prezes 
zarządu KSSE S.A.
W  obszarze gospodarczym 
„Tucznawa” jest już sześciu 

dużych inwestorów. W paź-
dzierniku koreański koncern 
SK Innovation uruchomił tam 
produkcję separatorów do 
baterii litowo-jonowych. Od 
2017 r. na tym terenie działa 
japońska fabryka NGK Cera-
mics, produkująca filtry czą-
stek stałych, robione z węglika 
krzemu i stosowane w samo-
chodowych układach wyde-
chowych. Działki inwesty-
cyjne posiadają także Schade 
Polska (magazyny i logistyka), 
Outokumpu Distribution Pol-
ska (wyroby stalowe), Convert 
Paper (produkcja tektury) 
i Instanta (produkcja kawy).

cowujące patenty i  wprowa-
dzające nowe rozwiązania 
technologiczne.
– Saint-Gobain nieustan-
nie doskonali się, aby służyć 
swoim klientom i  spełniać 
oczekiwania społeczne. Na 
dynamicznie zmieniających 
się i wysoce konkurencyjnych 
rynkach innowacja jest, bar-
dziej niż kiedykolwiek, klu-
czowym elementem naszej 
strategii. Nasze zespoły są 
maksymalnie zmobilizowa-
ne, aby stawiać czoła najważ-
niejszym wyzwaniom naszych 
czasów, zwłaszcza tym o cha-
rakterze naukowym i techno-
logicznym, zgodnie z naszym 
celem nadrzędnym – „Making 
the World a  Better Home” 
(Uczynić świat lepszym do-
mem). Dziesiąty rok z rzędu 
jesteśmy uznawani za jedną ze 
100 najbardziej innowacyjnych 
firm na świecie, co jest dla nas 
powodem do dumy – mówi 
Benoit Bazin, Chief Operating 
Officer firmy Saint-Gobain.
ERG od lat słynie z produkcji 
skrzynek transportowych oraz 
pojemników na jajka i pieczy-
wo. Produkuje też  m.in. folie 
spożywcze i worki śniadaniowe. 
To zakład z długą metryką. Po-
wstał w czasach zaborów – wte-
dy wytwarzał wapno chlorowa-
ne, sodę kaustyczną i produkty 
węglowe. Przetrwał wojny, roz-

wijał się w PRL. Na przestrzeni 
lat zmieniał profil działalności. 
Odnalazł się w nowych realiach. 
W 2005 r. zadebiutował na war-
szawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych.
Hiszpańska Ficosa obecna 
jest w 19 krajach w Europie, 
Ameryce Północnej, Ameryce 
Południowej i Azji. Kooperu-
je z  największymi firmami 
samochodowymi na całym 
globie. W Dąbrowie Górniczej 
działa od 2005 r., produkując 
głównie lusterka. Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia, Iveco, VW, 
Ford, Skoda i BMW – siedząc 
za kółkiem w  tych autach 
wysoce prawdopodobne jest, 
że za siebie możemy spojrzeć 

dzięki lusterkom z  dąbrow-
skiej fabryki.
Amiblu ma rodowód szwaj-
carsko-skandynawski, jest li-
derem w dziedzinie systemów 
rur z  tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem 
szklanym. W  europejskich 
miastach większość dużych 
projektów kanalizacyjnych, 
wodociągowych czy dotyczą-
cych budowy systemów zbiera-
nia deszczówki realizowanych 
jest przy pomocy produktów 
z Dąbrowy Górniczej.
Dawna huta „Katowice”, należą-
ca do koncernu ArcelorMittal, 
to światowy lider produkcji sta-
li. W Dąbrowie Górniczej wy-
twarza m.in. unikatowe szyny 

o długości 120 m, odporne na 
olbrzymie przeciążenia i  róż-
norodne warunki klimatyczne. 
W mieście takie „cudeńka” pro-
dukowane są od 2014 r. Niewiele 
jest zakładów, które produkują 
coś takiego. Nie może zatem 
dziwić, że rozwój kolei w wielu 
zakątkach świata bazuje na dą-
browskiej hucie stali.
Od Bałtyku 
po Amerykę 
Południową
Długie szyny z Dąbrowy Gór-
niczej wykorzystano  m.in. 
przy rozbudowie infrastruk-
tury kolejowej w  gdańskim 
porcie, a także modernizacji 
linii, po której kursują pociągi 

między Montevideo, stolicą 
Urugwaju, a miastem Paso 
del Toros.
– Bardzo nas cieszy, że jako 
ArcelorMittal możemy 
uczestniczyć w tak dużych 
i  prestiżowych projektach 
infrastrukturalnych. Trans-
port kolejowy to ważny ele-
ment gałęzi rozwoju społe-
czeństwa. Tak jak pokazują 
powyższe przykłady, poma-
ga usprawnić przepływ to-
warów, a także łączy regiony. 
Mamy nadzieję, że będziemy 
mogli brać udział w kolej-
nych projektach, w których 
będą wykorzystane pro-
dukowane przez nas szyny 
– mówi Marek Bednarek, 
dyrektor sprzedaży szyn 
i akcesoriów kolejowych.
W  koksowni „Przyjaźń”, 
dziś oficjalnie nazywającej 
się JSW KOKS, produkcja 
ruszyła na początku 1987 r. 
Przez długie lata produkowa-
ła głownie na potrzeby huty 
„Katowice”, dziś jest ekspor-
terem, a jej koks dociera m.in. 
do Niemiec, Austrii, Szwecji, 
Norwegii, Holandii, Hiszpa-
nii, USA, Indii czy Brazylii. 
Idąc z duchem czasu, firma 
chce rozwijać produkcję wo-
doru z gazu koksowniczego, 
który może być wykorzysty-
wany w pojazdach jako „czy-
ste” paliwo. PK
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nasza historia
Górnictwo

GÓRNICZA OD WIEKÓW
Z czym może kojarzyć się Dąbrowa Górnicza: z górnictwem, 
hutnictwem, a może z Pojezierzem Dąbrowskim? Wbrew 
pozorom, wszystkie te elementy są ze sobą powiązane 
i wpisują się w bogatą historię miasta.

Czy wiesz, że:

• Na kopalni Reden wdrożono nowatorski sys-
tem wybierania grubych pokładów zwany dą-
browskim, który znalazł zastosowanie w in-
nych kopalniach Zagłębia, a nawet doceniono 
go w ówczesnych kopalniach niemieckich.

• W centrum Dąbrowy Górniczej zalega naj-
grubszy w Polsce i  jeden z najgrubszych na 
świecie pokładów węgla kamiennego (maks. 
24 m) nr 510, znany jako pokład Reden.

• Dąbrowa Górnicza znana jest z bardzo wyso-
kiego wskaźnika jeziorności (4,1%), a to znacz-
nie więcej niż niejedna gmina mazurska. Po-
jezierze Dąbrowskie nie powstałoby, gdyby nie 
górnictwo węglowe.

• Do korzeni górniczych nawiązują nazwy dziel-
nic miasta: Reden, Dziewiąty, Trzydziesty, Ko-
szelew, Warpie i Podwarpie.

Orkiestra górnicza kopalni „Paryż”. Praca na kopalni, początek XX wieku.
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nasza historia

Górnicza historia zaczyna się 
już w XI w., kiedy gwarkowie 
kopali rudy ołowiu i srebra na 
wzgórzach ciągnących się od 
Okradzionowa i Strzemieszyc 
aż po Ujejsce. Po dawnych 
pracach górniczych pozostały 
tzw. warpie, a liczne znaleziska 
archeologiczne dobrze doku-
mentują ten średniowieczny, 
trwający wiele wieków rozkwit 
górnictwa kruszcowego.
Jednak górnictwo w Dąbrowie 
Górniczej to przede wszystkim 
wydobycie węgla. Pokłady wę-
gla wychodzą tu na powierzch-
nię, wiec były łatwo dostępne. 
Pierwszą kopalnię, początkowo 
odkrywkową, założył w 1796 r. 
Fryderyk von Reden. Kopalni 
nadano nazwę od nazwiska za-
łożyciela, a zlokalizowana była 
w dolnej części obecnego parku 
im. J. Hallera.
Węgiel w tamtym okresie nie 
był jeszcze powszechnie wy-

korzystywany, ale wszystko 
zmieniło się na początku 

XIX w. wraz z rozwo-
jem hutnictwa cynku. 
Otwierano kolejne 
odkrywki: Ksawery, 

Hieronim, Schuman i  Ciesz-
kowski, a na kopalni Reden roz-
poczęto wydobycie podziemne. 
W tym okresie rozwija się także 
górnictwo galmanu (ruda cyn-
ku), a kopalnie powstają głow-
nie w rejonie Strzemieszyc.
Wkrótce węgiel znalazł sze-
rokie zastosowanie, w  tym 
w hutnictwie żelaza, czemu 
sprzyjało także doprowadze-
nie do Dąbrowy Górniczej 
linii kolejowej. Pod koniec 
XIX  w. na terenie miasta 
działają dwie duże kopalnie 
węgla: Paryż i Flora oraz wie-
le małych. Wydobycie węgla 
pod miastem ze względu na 
ochronę budynków wymusza 
stosowanie podsadzki, a do 
tego potrzebne są naprawdę 
duże ilości piasku. Powstają-
ce odkrywki piaskowe z cza-
sem zamieniane są w zbior-
niki wodne, tak powstają 
obecne Pogorie.
Kopalnia Paryż zakończyła 
wydobycie węgla 30.06.1995 r., 
a  ostatnia odkrywka piasku 
Kuźnica Warężyńska została 
zalana wodą w 2005 r.

Zbigniew Mirkowski

GÓRNICZA OD WIEKÓW

Podziemna stajnia na kopalni „Paryż”.

Kopalnia „Paryż”.

Kopalnia „Reden”.

Kopalnia „Cieszkowski”.

Górnik w stroju 
galowym.

Dawne warsztaty „Sztygarki”.

Akcja ratunkowa na kopalni „Generał  
Zawadzki”, 27 lipca 1969, fot. S. Jakubowski.
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puls miasta
Rozrywka

Cyrk z Dąbrowy Górniczej 
w Mam Talent!
Cyrk Partolini, czyli kolejna 
odsłona kabaretu DNO, 
który powstał w Dąbrowie 
Górniczej już 25 lat temu! 
W  skład wchodzą: Jarosław 
Cyba, Krzysztof Korzeniecki, 
Michał Kot oraz Wojciech Sta-
la. Od 1996 roku na ich koncie 
pojawiło się naprawdę wiele 
nagród.
Skecze cyrku Partolini i sama 
idea pierwotnie dedykowane 
były dla dzieci, jednak uniwer-
salność programu sprawia, że 
cyrk cieszy się również popu-
larnością wśród dorosłych.
Dąbrowski cyrk niedawno 
miał okazję wziąć udział w po-
pularnym talent show – Mam 
Talent, gdzie zaszli naprawdę 
daleko, bo aż do półfinałów. 
– Do programu Mam Talent 
zgłosiliśmy się 2 lata temu 
z tańcem flamingów. Występ 
był świetnie przyjęty, szczegól-
nie przez producentów i w tym 
roku sami zaprosili nas do ko-

lejnej edycji – informuje skład 
cyrku Partolinii.
Jak wiadomo, programy typu 
talent show to rywalizacja. Jed-
nak Panowie Partolini mają 
bardzo pozytywne odczucia, 
jeśli chodzi o kulisy Mam Ta-
lent. Pomoc ze strony działu
kostiumów była nieoceniona 
i odegrała dużą rolę w występie 
dąbrowian – postacie musiały 
być ubrane tak samo jak jury. – 
Mimo ogólnego spięcia i pełnego 
profesjonalizmu ze strony całej 
ekipy technicznej i producenc-
kiej, na planie panowała życz-
liwa i  wesoła atmosfera. Jury, 
widownia jak i producenci byli 
z nas bardzo zadowoleni, a inni 
wykonawcy podchodzili do nas 
z sympatią – wspomina cyrk.
Wymyślenie i  zrealizowanie 
show, które będzie bawić pu-

bliczność, to za każdym razem
wielkie wyzwanie. Dlatego 
rodzina Partolini kieruje się 
jedną zasadą – to właśnie ich 
muszą bawić skecze! Mówi się, 
że najlepsze pomysły przycho-
dzą znienacka, kabaret DNO 
potwierdza tę tezę. Niestety, 
nie zobaczymy cyrku Partolini 
w finale Mam Talent, ale to nie
oznacza, że osiadają na lau-
rach. W  planie mają wiele 

rozwijających działań. – Na 
przyszłość chcielibyśmy 
stworzyć program złożony 
z naszych piosenek i nume-
rów o  tematyce muzycznej. 
Będzie to takie spojrzenie 
na muzykę oczami laika 
i amatora, który bardzo lubi 
muzykę, ale niekoniecznie 
w  tradycyjnej konwencji – 
zapowiadają cyrkowcy. Może 
już nie na dużym ekranie, 

ale wciąż możemy oglądać 
skecze dąbrowskiego cyr-
ku, prężnie działają oni na 
swoich social mediach oraz 
prowadzą kanał na YouTube 
– Kabaret DNO.
Cyrk Partolini dziękuje 
wszystkim za oddane na nich 
głosy, a  my życzymy powo-
dzenia w dalszym rozwoju 
programu cyrkowego!

Adrianna Musiałek

SENIORZY NA KRĘGLACH

W III Turnieju Bowlingowym Rad Seniorów w Dąbrowie Górniczej 
wzięły udział drużyny z Bobrownik, Łaz, Siewierza, Sosnowca 
i Wojkowic. Dąbrowskich seniorów wspierała wiceprezydent 
miasta Bożena Borowiec. Nasza drużyna zdobyła trzecie miejsce. 
Świetna atmosfera podczas imprezy sprzyjała integracji i wymianie 
doświadczeń. 

TPDG świętuje 
swoje 35-lecie

Towarzystwo Przyjaciół Dą-
browy Górniczej obchodziło 
swój jubileusz podczas spe-
cjalnej gali w Pałacu Kultury 
Zagłębia, na której tytułem 
„Dąbrowianin Roku” uhono-
rowano Elżbietę Kaźmierską 
(chór „Zorza”) oraz firmę 

Nowak-Mosty. Wcześniej 
członkowie stowarzyszenia 
wspólnie z  przewodniczą-
cą Rady Miejskiej Agniesz-
ką Pasternak i prezydentem 
Marcinem Bazylakiem zasa-
dzili pięć dębów w alei TPDG 
w parku Hallera. 
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W tym roku świąteczną atmosferę będzie 
można poczuć w trakcie dwóch miejskich 
Jarmarków Bożonarodzeniowych – pod Bazyliką 
w Strzemieszycach oraz w Fabryce Pełnej Życia.

W przedświąteczną atmosferę 
wprowadzi nas sztuka „Eliksir” 
w  wykonaniu nauczycieli 
MOPT-u, na którą zapraszamy 
zwłaszcza dzieci – 16 grudnia 
o  godz. 19:00 do Warsztatu 
FPŻ. Będzie to wstęp do jar-
marku, który w pełni rozkręci 
się tu w piątek 17 grudnia. Tego 
popołudnia – od 15:00 – czekać 
będą na wszystkich stragany 
wypełnione dekoracjami świą-
tecznymi ręcznie wykonanymi 
przez uczniów dąbrowskich pla-
cówek oświatowych, członków 
stowarzyszeń i fundacji. Tego 
dnia nie może też zabraknąć 
Mikołaja i Śnieżynek, których 
na pewno spotkacie w Fabryce. 
Ze sceny rozbrzmiewać będą 

świąteczne melodie w wykona-
niu Miejskiej Orkiestry Dętej, 
zespołu Poczytalni oraz uczest-
ników zajęć wokalnych Klubu 
PKZ Helikon i Świetlicy Środo-
wiskowej w Strzemieszycach.
Będzie też okazja, by kupić i wy-
grać choinkę. Budynek Warsz-
tatu zapełni się materiałami do 
wyrobu świątecznych wianków, 
stroików i kartek bożonarodze-
niowych – które będzie można 
zrobić samodzielnie, pod okiem 
plastyków z Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej i Pałacu Kultury 
Zagłębia. To nie koniec atrak-
cji! Podczas warsztatów literac-
ko-wokalnych będzie okazja 
nagrać własnego miniaudio-
booka, pastorałkę czy kolędę. 

Pamiątkowa płyta z nagranym 
wykonaniem swojego utworu 
będzie doskonałym świątecz-
nym prezentem.

Sobota pod znakiem 
świątecznych 
smakołyków
W  sobotę rano (18 grudnia) 
w  Warsztacie kolejny dzień 
świątecznych, bezpłatnych 
warsztatów – tym razem or-
ganizowanych przez Fundację 
Fabryka Kulturalna. Własno-
ręcznie przygotowany wianek 
bożonarodzeniowy, anioł czy 
świąteczna świeca będą najpięk-
niejszym podarkiem. W godzi-
nach popołudniowych warszta-
ty ustąpią miejsca „Targowi na 
Zielonym”, który będzie okazją 
do zaopatrzenia się w zdrowe, 
świąteczne wiktuały, przywie-
zione przez rolników i drobnych 
wytwórców. Nie zabraknie tra-
dycyjnych wędlin, ekologiczne-
go chleba i warzyw, domowych 
przetworów, kiszonek, miodów, 
pierników i wielu innych świą-
tecznych pyszności. Będzie też 
nieco rękodzieła i naturalnych 
kosmetyków.

Niedziela – dwa 
jarmarki
W tym dniu będzie można od-
wiedzić dwa miejsca – świątecz-
ne atrakcje nadal będą czekały 
w Fabryce Pełnej Życia, ale tak-

że w Strzemieszycach Wielkich, 
pod bazyliką. 
W centrum od świtu tradycyjnie 
już wystawcy pokażą najpięk-
niejsze skarby Dąbrowskiego 
Jarmarku Staroci, a w Warszta-
cie FPŻ królować będzie ręko-
dzieło – niepowtarzalne świece, 
ozdoby świąteczne, unikatowa 
biżuteria czy grafiki. 
Stowarzyszenie Budzimy Strze-
mieszyce zaprasza na Jarmark 
w Strzemieszycach Wielkich, 
który rozpocznie się już o 9:00 
przy Bazylice NSPJ. Pośród 
licznych atrakcji, poza wystę-

pami artystycznymi Zespołu 
Pieśni i  Tańca PKZ „Goło-
wianie”, będą czekały anima-
cje z  Apli Papli (własnoręcz-
ne wykonywanie bombek na 
choinkę), Bieg Skrzata, kon-
kurs na bożonarodzeniowy 
stroik z materiałów eco. Będą 
też choinki dla mieszkańców – 
jako nagrody w konkursie oraz 
sprzedaż stroików (w celu cha-
rytatywnym – na rehabilitację 
i  leczenie bliźniaków Adasia 
i Zuzi Matula ze Strzemieszyc 
Małych). 

MN

#DziejesięwDG
Idą święta

Marcin Bazylak,  
prezydent Dąbrowy Górniczej

Dąbrowskie Jarmarki Bożonarodze-
niowe – w Strzemieszycach Wielkich 

i Fabryce Pełnej Życia – będą okazją do 
umacniania sąsiedzkich więzi. Być może 

wśród wystawianych, rękodzielniczych ozdób 
znajdziemy wymarzony prezent dla najbliższych lub dekora-
cję na choinkę. Już dziś serdecznie zapraszam – spotkajmy 
się, by poczuć magię świąt! 

Klaudia Jarosińka,  
Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce

– Jesteśmy pierwsza dzielnicą Dąbrowy 
Górniczej, która od 2018 r. organizuje 

swój jarmark. Czujemy się wyróżnieni, 
że mieszkańcy z  innych dzielnic mogą 

przyjechać do Strzemieszyc i zobaczyć dziel-
nicę z innej strony. Jarmark Bożonarodzeniowy jest najważ-
niejszą imprezą organizowaną przez stowarzyszenie. To już 
nasza nowa, lokalna tradycja, ale co roku go ulepszamy – te-
goroczny jarmark zgromadzi wielu lokalnych rękodzielników, 
będzie można zaopatrzyć się w swojskie wyroby ze Strzemie-
szyckiej Wędzonki, kupić unikatowe rękodzieło wykonane 
na szydełku, niepowtarzalne ozdoby świąteczne, skarpetki 
i rękawiczki z wełny alpaki.
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Zielone światło dla dąbrowian

W śródmieściu Dąbrowy Górniczej, przy dworcu PKP powstaje właśnie centrum przesiadkowe. Będą tu parkingi dla 
aut i rowerów, przystanki autobusowe, ronda, drogi rowerowe i tunel pod torami, który ułatwi przejście i przejazd 
w kierunku Pogorii. Bliźniaczy projekt, choć w dużo mniejszej skali, powstaje kilkadziesiąt metrów dalej… na poddaszu 
Pałacu Kultury Zagłębia. Jego autorem jest Bas Tajpan, dąbrowski artysta i wielki miłośnik klocków Lego.

Muzyk, który w zeszłym roku 
z sukcesem wystąpił w telewi-
zyjnym show Lego Masters, 
przeniósł swoją kolekcję 
klocków do PKZ. Teraz pasję 
rozwija w  tutejszej pracow-
ni, przy okazji dzieląc się nią 
na kanale JabaDeBas na You 
Tube. Obserwuje go prawie 
8,5 tysiąca osób.

Centrum 
przesiadkowe 
z klocków powstaje 
z myślą o mniej 
cierpliwych 
mieszkańcach
Kilka tygodni temu Bas Tajpan 
postanowił przybliżyć miesz-
kańcom Dąbrowy Górniczej, 
jak będzie wyglądać powsta-
jące w  śródmieściu centrum 
przesiadkowe. – Obserwuję 
uważnie, co dzieje się w mie-
ście i przyglądam się inwesty-
cjom. Cieszy mnie, że mamy 
w końcu szansę zmienić akcen-
ty w poruszaniu się po mieście. 
Czekam z niecierpliwością na 
rozwój komunikacji publicz-
nej, lepsze warunki do jazdy 
na rowerze czy chodzenia na 

piechotę. Zauważyłem też, że 
są osoby, które wolałaby, aby 
w mieście nic się nie zmienia-
ło, bo to wiąże się z czasowy-
mi utrudnieniami. To przede 
wszystkim dla nich postanowi-
łem zbudować makietę – twier-
dzi Bas Tajpan.
Zdaniem artysty trudno o bar-
dziej plastyczny materiał, który 
pokaże, jak zmienią się okolice 
dworca w centrum Dąbrowy 
Górniczej. – Czy jest coś bar-
dziej pozytywnego niż klocki 
Lego? Zna je każdy, dobrze się 
kojarzą zarówno dzieciom, do-
rosłym, jak i seniorom. Poza 
tym dzięki klockom łatwo 
pokazać, jak dokładnie będzie 
wyglądało centrum przesiad-
kowe i że jest na co czekać – 
tłumaczy artysta. – Na makie-
cie z klocków o wiele łatwiej 
sobie to wszystko wyobrazić 
niż na tradycyjnej makiecie ze 
sklejki. Można też odgrywać 
scenki rodzajowe, wykorzy-
stując ludziki – dodaje.
W  ramach projektu powstał 
już budynek dworca, dąbrow-
ski artysta zaprojektował tak-
że rozkład przestrzeni wokół 
centrum przesiadkowego. 
Wiadomo, że powstanie tu tak-

że m.in. przystanek autobuso-
wy, torowisko z peronami oraz 
pociągiem. Makietę będzie 
można też rozwijać, dołącza-
jąc np. tunel pod torami, który 
w rzeczywistości powstaje tuż 
obok dworca PKP. Bas Tajpan 
również przygotował już jego 
miniaturową wersję. Cała kon-
strukcja będzie miała ok. 1,5 
metra długości i ponad 2 me-
try szerokości. Do jej budowy 
artysta planuje wykorzystać 
ok. 30 000 klocków Lego.

Bas Tajpan zamiast 
samochodu wybiera 
pociąg i rower
Muzyk ma nadzieję, że jego 
instalacja pomoże również 
promować różne sposoby po-
ruszania się po mieście i bę-
dzie głosem w  dyskusji, jak 
prawidłowo zachowywać się 
na drodze.
– Dziś jazda na rowerze 
w wielu miastach, szczegól-
nie w centrum, nie jest łatwa. 
Co chwilę trzeba zsiadać 
z  roweru, na wąskich dro-
gach rowerzysta wstrzymuje 
ruch samochodów, nie ma 
dla niego miejsca także na 

chodniku. Do tego docho-
dzi jeszcze problem kultury 
jazdy. Mam więc nadzieję, że 
rozwiązania drogowe, które 
teraz powstają w Dąbrowie 
Górniczej, zmienią to na 
lepsze. Szczególnie czekam 
na ułatwienia od strony Bę-
dzina i w kierunku Pogorii 
– przyznaje dąbrowianin. 
Kiedy kierowcy będą mogli 
swobodnie przejechać przez 
tunel pod torami, a  swój 
własny tunel niedaleko będą 
miały osoby jadące rowerem 
czy idące pieszo, będzie pew-
nie nie tylko bezpieczniej, 
ale i wygodniej dla wszyst-
kich – mówi artysta.
Bas Tajpan przyznaje, że 
autem porusza się po Dą-
browie Górniczej w  zasa-
dzie już tylko jesienią i zimą 
z uwagi na pogodę. Na swo-
im ulubionym rowerze jeździ 
przez pozostałą część roku. 
– Przestałem też jeździć sa-
mochodem do studia na-
grań w Katowicach. To nie 
ma sensu. Podróż to ok. 25 
minut, a kolejne 40 minut po-
święcam na szukanie miejsca 
parkingowego. Wolę wsiąść 
w  pociąg i  raz dwa być na 

miejscu – opowiada muzyk, 
zwracając uwagę, że podob-
ne podejście mają mieszkańcy 
innych większych miast. – To 
jest nieunikniony kierunek 
i  cieszę się, że w  Dąbrowie 
Górniczej sporo się dzieje, 
aby poruszanie się po mie-
ście, nie tylko samochodem, 
było coraz przyjemniejsze 
i bezpieczniejsze – dodaje.

Przyjazne miasto

Bas Tajpan buduje centrum 
przesiadkowe w Dąbrowie Górniczej. 
Potrzebuje 30 000 klocków Lego

WIĘCEJ 
www.zieloneswiatlo.dg.pl
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Zielone światło dla dąbrowian

Tam gdzie były autobusy, 
teraz będzie tramwaj
Pochylnie umożliwiające rowerzystom 
wjazd i wyjazd z przejścia podziemnego, 
zintegrowany węzeł przesiadkowy 
w pobliżu targowiska na Redenie oraz 
równa jak stół droga – opisujemy, 
jakich udogodnień mieszkańcy mogą 
się spodziewać po przebudowie ul. 
Piłsudskiego i Królowej Jadwigi.
Modernizacja alei Piłsud-
skiego i ul. Królowej Jadwigi 
to wspólny projekt Urzę-
du Miejskiego w  Dąbrowie 
Górniczej oraz Tramwajów 
Śląskich. Wykonawcą pierw-
szego etapu inwestycji – od 
Ronda Budowniczych Huty 
Katowice do ronda przy alei 
Róż – jest krakowska firma 
ZUE SA. Aby poznać szcze-
góły planowanej przebudowy, 
na rowerowy objazd trasy za-
prosiliśmy Krzysztofa Sera-
fińskiego, zastępcę naczelnika 
Wydziału Inwestycji Drogo-
wych w  Urzędzie Miejskim 
w Dąbrowie Górniczej.
W poprzednim numerze „Prze-
glądu Dąbrowskiego” opisali-
śmy, jak zmieni się odcinek od 
skrzyżowania z ul. Kasprzaka 
do skrzyżowania z ul. Morcin-
ka. Dziś opowiemy w  szcze-
gółach, jakie zmiany czekają 
nas na trasie od skrzyżowania 
z ul. Morcinka do al. Róż.

Aleja Piłsudskiego: 
od ulicy Morcinka do 
ul. Granicznej
Z  poprzedniej relacji wie-
my już, że skrzyżowanie al. 
Piłsudskiego z ul. Morcinka 
zamieni się w  rondo turbi-
nowe. Przed nim 
jezdnia zwęzi 
się z  trzech do 
dwóch pasów, co 
pozwoli na płyn-
ny, ale jednocze-
śnie spokojniejszy 
ruch. Dzięki temu 
zwiększy się także 
bezpieczeństwo 
pieszych.
Od tego miejsca w kierunku 
ul. Granicznej po obu stronach 
jezdni zostanie wydzielona 
droga rowerowa. – W efekcie 
skrzyżowanie to będzie ob-
sługiwało ruch rowerowy na 
wszystkich relacjach – zapo-
wiada Krzysztof Serafiński. 
Warto przypomnieć, że w ze-
szłym roku zmodernizowany 
został 700-metrowy odcinek 
alei Piłsudskiego – od skrzy-
żowania z ul. Srokowskiego 
do al. Poniatowskiego – te-
raz więc czas na przebudowę 
jezdni w kierunku huty.

Al. Piłsudskiego: od 
ul. Granicznej do 
al. Majakowskiego
Przejście podziemne przy 
Damelu czeka likwidacja. 
Istniejąca sygnalizacja świetl-
na zostanie o kilka metrów 
odsunięta od skrzyżowania 
i rozbudowana o przejście dla 
pieszych i przejazd rowerowy.
– W  tym miejscu nie chce-
my zmuszać rowerzystów do 
przejazdu na drugą stronę, 

dlatego między Graniczną 
a  aleją Majakowskiego przy 
jezdni w kierunku huty istnieć 
będzie ciąg-pieszo rowerowy 
– mówi Krzysztof Serafiński.
Przy alejach kończymy z cią-
giem pieszo-rowerowym po 
lewej stronie, bo nie ma możli-

wości technicz-
nych, by konty-
nuować go przy 
jezdni w  kie-
runku huty. 
Dzięki przejaz-
dom rowero-
wym na wlotach 
skrzyżowań i na 
przejściach bę-

dzie można wjechać w istnie-
jącą w alejach drogą rowero-
wą oraz przejechać na drugą 
stronę jezdni. Tam drogą ro-
werową dojedziemy aż do alei 
Róż, wcześniej będzie można 
zjechać w budowaną właśnie 
drogę rowerową na plantach.

Ul. Królowej 
Jadwigi: od al. 
Majakowskiego do 
ul. Wojska Polskiego
Na tym odcinku najważniejsze 
zmiany będą dotyczyć nowej 
lokalizacji zatok autobusowych 
i peronów tramwajowych.
– Nowe zatoki autobusowe 
chcemy zrobić bliżej targowi-
ska, przesuwając je w pobliże 
wlotu w ul. Korczaka. Nato-
miast przystanki tramwajowe 
– zlokalizowane w tej chwili 
przy skrzyżowaniu z ul. Woj-
ska Polskiego – zostaną prze-
niesione na wysokość obec-
nych zatok autobusowych 
– wyjaśnia Krzysztof Serafiń-
ski. – Jednym zdaniem: tam 
gdzie kiedyś były autobusy, 
teraz będą tramwaje, tak aby 

te przystanki były możliwie 
najbliżej siebie – dodaje.
Istniejące na tym odcinku 
przejście podziemne zostanie 
kompleksowo wyremontowa-
ne, a wyjścia na perony tram-
wajowe – w związku z przeno-
sinami przystanków – zostaną 
zlikwidowane.
W  efekcie zmian powstanie 
zintegrowany węzeł przesiad-
kowy: nie trzeba będzie zbie-
gać do przejścia podziemnego, 
by przesiąść się na autobus lub 
tramwaj, bo dobrą komunika-
cję między przystankami za-
pewni nowe przejście dla pie-
szych w poziomie 
jezdni.
Przy okazji zmie-
ni się także geo-
metria jezdni: od 
Wojska Polskiego 
do nowego przej-
ścia dla pieszych 
zostanie zawężona 
z trzech pasów do 
dwóch. Trzy pasy 
ponownie pojawią się przed 
sygnalizacją świetlną. Podob-
nie będzie na drugiej jezdni: 
dwa pasy od targu w rejonie 
ul. Reymonta i dalej ponownie 
trzy pasy.

Ul. Królowej 
Jadwigi: od ul. 
Wojska Polskiego 
do al. Róż
Na całym odcinku po stronie 
jezdni w  kierunku centrum 
będziemy mieć nowy układ 
pieszo-rowerowy. Na tym od-
cinku planuje się rozszerzyć 

projekt o  budowę wjazdu 
i wyjazdu z ul. Orzeszkowej 
na ul. Królowej Jadwigi. Siłą 
rzeczy w tym miejscu będzie-
my mieć przejazd rowerowy.
Komunikacja rowerowa na 
końcu naszej trasy będzie się 
odbywała przez nowo wybu-
dowane pochylnie, którymi 
zjedziemy i wyjedziemy z przej-
ścia podziemnego w kierunku 
alei Róż i parku Hallera. Po-
chylnie będą trzy: przy jezdni 
w kierunku centrum, po stro-
nie Merkurego i przy Zespole 
Szkół Technicznych. Ta ostatnia 
pochylnia połączy się już z za-

kresem kolejnego 
zadania: przebu-
dowy torowiska 
i  drogi od alei 
Róż do pętli przy 
Urzędzie Pracy.
Na opisywanym 
odcinku – przy 
alei Róż – po-
jawi nam się 
drugi zintegro-

wany przystanek autobusowo-
-tramwajowy zorganizowany 
na tych samych zasadach co 
przy Manhattanie: w kierun-
ku Gołonoga autobus wjedzie 
na torowisko z tarczy ronda, 
w kierunku centrum wjazd na 
torowisko odbędzie się z we-
wnętrznego pasa.
Tu kończymy drugą część na-
szego rowerowego objazdu. 
Na kolejny odcinek – od al. 
Róż do pętli przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy – zapraszamy 
w kolejnym numerze „Prze-
glądu Dąbrowskiego”.

Piotr Purzyński
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dzielnice

Na wiosnę 
będą nas  
już cieszyć
Właśnie zakończyła się jesienna akcja nasadzeń drzew w Gołonogu 
i Strzemieszycach Wielkich. Wiosną mieszkańcy okolicznych skwerów 
i placów będą mogli cieszyć się efektami tych nasadzeń.

Dzięki współpracy ze sto-
warzyszeniami Zielony 
Gołonóg oraz Samorządne 
Strzemieszyce, mieszkań-
cy zyskali w swojej okolicy 
więcej zieleni, która szcze-
gólnie przyda się latem, 
w upalne dni. Piękne dęby, 
brzozy i graby pojawiły się 

na ulicach Gołonoga i Strze-
mieszyc. To już druga taka 
akcja w Gołonogu. W 2018 r. 
posadziliśmy tam około 100 
drzew różnych gatunków 
oraz 300 krzewów.
– Bardzo cieszy nas współ-
praca z  ArcelorMittal Po-
land, szczególnie w zakresie 

zielonych inicjatyw. Jako or-
ganizacja społeczna wspólnie 
z partnerami, takimi jak Ar-
celorMittal Poland pokazu-
jemy, że warto zadbać o eko-
logię i  zieleń otaczających 
nas skwerów na osiedlach 
i placach Dąbrowy Górniczej 
– mówi Zbigniew Masina, 

przedstawiciel stowarzysze-
nia Zielony Gołonóg.
W  Strzemieszycach roz-
dawaliśmy już sadzonki, 
wspieraliśmy festyny ro-
dzinne, a  teraz czas na sa-
dzenie drzew.
– Strzemieszyce się zmieniają 
nie tylko poprzez inwestycje. 
Dzięki współpracy Stowarzy-
szenia Samorządne Strze-
mieszyce z  ArcelorMittal 
Poland udało się posadzić 
46 sztuk sadzonek drzewek. 
Są to graby, brzozy, jesiony 
i dęby. Drzewa zostały posa-
dzone obok placu zabaw przy 
ul. Rudnej, przy ul. Orkana 
i na skwerze przed Bazyliką. 
Dla tylu sadzonek wspól-
nie z przedstawicielami Arce-
lorMittal Poland i Agnieszką 
Raus z Urzędu Miasta udało 
się znaleźć miejsce. Dziękuje-
my za sadzonki i za pomoc, 
bo w warunkach, w jakich ży-
jemy, przyroda ma ogromne 
znaczenie i dążymy do tego, 
aby zieleni było jak najwięcej. 
Stąd pomysł na Zielony Dzień 
Strzemieszyc, podczas które-

go rozdajemy sadzonki i na-
sadzenia. Więcej drzewek zo-
stanie posadzonych wzdłuż 
gazociągu, dzięki  czemu 
zostanie odbudowany drze-
wostan wycięty podczas bu-
dowy – mówi Jerzy Reszke, 
prezes stowarzyszenia Samo-
rządne Strzemieszyce, radny 
miasta.
– Cieszymy się, że możemy 
wspierać działania, w  któ-
re tak chętnie angażują się 
mieszkańcy i  społeczni-
cy, szczególnie jeśli chodzi 
o zielone inicjatywy – mówi 
Sylwia Winiarek, dyrektor 
Biura Komunikacji i dialogu 
lokalnego w  ArcelorMittal 
Poland. – Zależy nam, aby 
aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu społeczności tych miast, 
w których funkcjonują nasze 
oddziały – dodaje.
Sadzenie drzew to nie pierw-
sza „zielona” akcja, którą 
wspiera ArcelorMittal Po-
land. Firma od lat wspiera 
ekologiczne inicjatywy lo-
kalnych stowarzyszeń i pla-
cówek edukacyjnych. 

R E K L A M A
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gospodarka

PAMIĘTAJ!
Odpady opakowaniowe 

powinny
 być puste i zgniecione

PAMIĘTAJ!
Opakowania kartonowe,
powinny być złożone. 

Zmoczony 
i zabrudzony 

papier nie nadaje
 się do recyklingu!

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ODPADY BIODEGRADOWALNE
METALE I TWORZYWA

SZTUCZNE PAPIER SZKŁO
ODPADY POZOSTAŁE

PO SEGREGACJI
(ZMIESZANE)

ODPADY 
ZIELONE

ODPADY
KUCHENNE

Butelki z tworzyw sztucznych po napojach

Opakowania z tworzyw sztucznych po art.
spożywczych np. jogurtach

Opakowania wielomateriałowe np. po
mleku, napojach, sokach

Siatki i torby z tworzyw sztucznych

Opakowania po środkach czystości
jeśli nie są pod ciśnieniem i nie są oznaczone

"substancje niebezpieczne"

Kapsle, zakrętki od słoików

Doniczki z tworzyw sztucznych

Puszki po napojach i konserwach

Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością,

puszek i pojemników po farbach 
i lakierach, opakowań po lekach i art.
medycznych, części samochodowych,
plastikowych zabawek, sprzęty RTV 

i AGD, opakowań po olejach silnikowych

Gazety, czasopisma, ulotki

Książki, zeszyty

Papier szkolny i biurowy

Torby i worki papierowe

Kartonowe pudła

Papier pakowy i falisty

Nie wrzucamy:
zabrudzonego i tłustego papieru,

papieru lakierowanego, powleczonego
folią, papieru termicznego i faksowego,

kartonów po mleku, opakowań po
materiałach budowlanych, tapet,

ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych

Butelki szklane po napojach

Słoiki szklane po żywności

Szklane opakowania po kosmetykach

PAMIĘTAJ!
Opakowania szklane powinny
być opróżnione z zawartości 

 pozbawione nakrętek.
 Nie rozbijaj butelek i słoików!

Nie wrzucamy:
luster, szyb okiennych 

i samochodowych, witraży, 
ceramiki, zniczy z zawartością
 wosku, żarówek, świetlówek,

monitorów, szkła 
żaroodpornego, porcelany, 

fajansu, kryształów

Resztki mięsa i kości

Artykuły higieniczne np. zabrudzone
pieluchy, podpaski, waciki

Zimny popiół

Wyroby ceramiczne

Styropian opakowaniowy np.
opakowania spożywcze lub z telewizora

Płyty CD/ DVD, kasety video

PAMIĘTAJ!
Do pojemnika na odpady
pozostałe po segregacji
powinno trafić tylko to,

czego nie uda się
wysegregować w celu

odzysku lub recyklingu.

Nie wrzucamy:
odpadów budowlanych

 i rozbiórkowych, odpadów
wielkogabarytowych, styropianu

pochodzącego z remontu, odpadów
które można posegregować.

Uwaga na odpady niebezpieczne!
 Nigdy nie wrzucaj ich do odpadów

zmieszanych!

Skoszona trawa

Liście

Patyki i drobne gałęzie

Kora, szyszki, wióry z drewna,
trociny

Owoce opadłe z drzew, resztki 
po zbiorach

Odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki)

Kwiaty cięte i doniczkowe

Fusy po kawie i herbacie

Resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego

Skorupki po jajkach

Suche pieczywo

PAMIĘTAJ!
Odpady zielone powinny być

tak rozdrobnione, aby 
mieściły się w worku

PAMIĘTAJ!
Bioodpadów nie neleży

wyrzucać w workach foliowych,
tylko w opakowaniach
biodegradowalnych

Nie wrzucamy:
kamieni, popiołu, ziemi,

 żużlu, odchodów 
zwierzęcych, drewna

impregnowanego lub malowanego,
płyt wiórowych, płyt MDF

Nie wrzucamy:
mięsa i kości, 

odchodów zwierząt, 
popiołu, drewna impregnowanego,
ziemi, odpadów niebezpiecznych,

leków, oleju jadalnego, nabiału

R E K L A M A
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Historia rodzinna

„10 lutego 1940 roku o godzinie trzeciej w nocy łomotem obudziło nas 
NKWD. Żołnierze z karabinami gotowymi do strzału dali nam pół godziny 
na zebranie się i opuszczenie domu. Ojca zabrano osobno na przesłu-
chanie do pobliskiej szkoły. Dołączył do nas później, puścili go prawdo-
podobnie dlatego, że był hallerczykiem. Być może zdecydowało to też 
o tym, że uniknął obozu w Ostaszkowie i zagłady w Katyniu” – tak swoje 
wspomnienia rozpoczynają Zofia Pichlińska-Skupień i Edmund Skupień, 
nieżyjące już rodzeństwo, które do wybuchu II wojny światowej miesz-
kało na Kresach Wschodnich. Przypominamy dzisiaj ich historię.

Ich rodzice: Stanisława, po-
chodząca z  Czeladzi, i  Piotr 
Skupień, poznaniak, zamiesz-
kali po I  wojnie światowej 
w miejscowości Sienkiewicze, 
w  powiecie horochowskim, 
województwie wołyńskim. 
Majątek, odziedziczony po 
dziadkach ojca, którzy po 
Powstaniu Styczniowym mu-
sieli opuścić Kresy i osiedlili 
się w  Wielkopolsce, zapew-
niał dostatnie życie. Tam też 
urodzili się: Zdzisław (1925), 
Zofia (1928), Czesław (1930) 
i Edmund (1932).

Sienkiewicze
„Z sentymentem wspominamy 
te czasy, jesteśmy blisko ziemi 
lat dziecinnych, tych szumią-
cych łanów, pachnących łąk 
i  kwiecistych sadów. Piękny 
dom z krużgankiem, zabudo-
wania służące do prowadzenia 
gospodarstwa, ogród i  sad, 
z którego owoce w skrzynkach 
sprzedawane były w  całym 
kraju. W  pokojach gościn-
nych mieszkali nauczyciele 
pobliskiej szkoły”. Ojciec, 
były wojskowy, nieustająco 
modernizował majątek, za-
instalował urządzenia prądo-

twórcze, kupował różne ma-
szyny, wybudował chłodnie do 
przechowywania produktów. 
Hodował zwierzęta i  konie, 
sam był zapalonym jeźdźcem 
i myśliwym, urządzał częste 
zimowe polowania, a po nich 
bale i zabawy karnawałowe.

Syberia
Po kampanii wrześniowej 
Piotr Skupień wrócił na Kre-
sy. Okupacja rosyjska rozzu-
chwaliła Ukraińców, mnożyły 
się napady, grabieże i rozboje. 
Szykowano aresztowania i wy-
wózki. Ich tułacze życie rozpo-
częło się w lutym 1940 roku. 
Z Równego wpakowani do wa-
gonów kolejowych, bez ciepłej 
strawy, wody, możliwości my-
cia, z piecykiem palącym się 
kilka godzin na dobę i wodą 
pozyskiwaną ze śniegu, o ile 
strażnicy podczas postoju po-
zwolili go zebrać, jechali dwa 
tygodnie. W rejonie Workuty 
przesiedli się na odkryte plat-
formy do przewozu drewna. 
Najstarszy brat Zdzisław, ja-
dąc w czterdziestostopniowym 
mrozie, przeziębił się i zmarł. 
Jako pierwszy z  zesłańców 
spoczął w grobie pod sosnami 

syberyjskiej tajgi, ku ogrom-
nej rozpaczy rodziny, szcze-
gólnie matki.
Dotarli do obozu we wsi na-
zywanej Siemioreczna (za 
siedmioma rzekami). Baraki, 
bez sufitu i ścian działowych, 
ze skrawkami słomy jako po-
ścielą, pełną pcheł, pluskiew 
i  wszelkich insektów. Dwa 
małe piecyki oraz palone 
ognisko nie dawały ciepła. 
Brak jedzenia, ciemne długie 
noce i kilka godzin dnia po-
głębiały frustrację. Pracowali 
wszyscy, mężczyźni przy wy-
rębie lasu, dzieci raniąc ręce 
cięły stalowe druty na gwoź-
dzie, kobiety robiły co mogły, 
by przeżyć. Zbierało się jago-
dy, żurawinę, grzyby, robiło 
zapasy na zimę. Zmorą życia 
w łagrze był kompletny brak 
mydła. Ciężka praca, niedo-
żywienie, brak higieny powo-
dowały szerzenie się chorób, 
powszechne były – dezynteria, 
świerzb, szkorbut. Zgony stały 
się codziennością.

Turkiestan 
i Uzbekistan
Wojna rosyjsko-niemiec-
ka i  tworzenie armii pol-
skiej umożliwiały wyjazd do 
dowolnej republiki ZSRR. 
Pierwszym transportem w to-
warowych wagonach opuści-
li Syberię, byle dalej od tajgi 
i mrozów. Długa podróż za-
kończyła się w południowej 
części Turkiestanu przy grani-
cy z Afganistanem. „Ulokowa-
no nas w domach miejscowej 
ludności na tzw. zagęszczenie. 
Parterowe domki z płaskimi 
dachami wyglądały jak po-
układane pudła, pozbawione 
mebli z okienkiem pod sufi-
tem. Na podłodze paliło się 
ognisko służące do gotowania. 
Rozgrzane kamienie długo od-
dawały ciepło w chłodne noce. 
Gospodarstwa otoczone były 
wysokim glinianym murem 

– nie do pomyślenia było, aby 
ktoś nieproszony odważył się 
go przekroczyć”.
Rodzina pracowała w kołcho-
zie. Uprawiano bawełnę (z jej 
nasion robiono olej) i dziuga-
rę – odmianę prosa, z którego 
robiono kaszę lub mąkę, z któ-
rej to na podwórku, w specjal-
nym piecu wypiekano placki. 
Było ciepło i nie byli głodni. 
Po dwóch miesiącach musieli 
opuścić to miejsce, nie wiado-
mo dlaczego.
Wielbłądami i  na dwuko-
łowym wózku ciągniętym 
przez muły przewieziono ich 
nad rzekę Amu-darię, bar-
kami towarowymi dopłynęli 
do północnego Uzbekistanu, 
miejscowości Kitiawa leżącej 
na północ od Samarkandy. 
Umieszczono ich w  kołcho-
zie, w którym hodowano owce 
i  uprawiano bawełnę. Miej-
scowi wrogo nastawieni byli 
do przybyszów, było nieswojo 
i  niebezpiecznie. Ponownie 
pojawił się głód, dzieci pod-
kradały baranom wytłoczki 
z bawełny, by oszukać żołądki, 
ludzie zaczęli chorować.
Ojca skierowano do odległej 
Buchary, do organizowania 
jednostki wojska polskiego, 
brat Czesław wstąpił do juna-
ków – oddziałów przysposo-
bienia wojskowego – co było 
szansą na jedzenie i przeżycie, 
niestety, podobnie jak ojciec, 

zginął później w  drodze do 
Iranu.
Edmund z  siostrą nocą, po 
ciemku, chodzili do odległej 
polskiej jednostki wojskowej, 
by dostać jakieś resztki ze śnia-
dania. Wojskowe racje były 
małe, a takich dzieci dziesiątki, 
nie zawsze udało się coś zdo-
być, czekali zatem do obiadu 
i wieczorem wracali do domu. 
Pocieszała ich mama, mówiła 
„że jak w pobliżu jest polskie 
wojsko, to nie zginiemy”.

Persja – Iran
Pod koniec grudnia 1941 roku, 
jako rodzina żołnierza mogli 
wyjechać do Iranu. To szczę-
ście spotkało 15 proc. zesła-
nych Polaków, którzy stale 
napływali z Syberii i Kazach-
stanu, szukając swojej szansy, 
jaką było wojsko polskie. „Nikt 
wówczas nie pytał o ideologię 
i kierunek marszu, był szczę-
śliwy, że jest wolny, ma co jeść 
i nadzieję dotarcia do Polski. ”
Za sprzedany letni płaszcz 
mamy furmanka zawiozła 
ich na stację kolejową. Czuli 
się bezpiecznie, bo ruchem 
kierowali polscy żołnierze, 
nawet gdy Mundek zgubił 
się w  pociągu, a  jego mama 
chciała w tym czasie oszaleć ze 
strachu. Zaokrętowani w por-
cie Krasnowock nad Morzem 
Kaspijskim, dopłynęli w tło-
ku i ścisku do portu Pahlavi 

TRUDNA DROGA DO DOMU

Szkoła w Afryce. Zosia i Edmund stoją 
pierwsi od lewej w ostatnim rzędzie
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TRUDNA DROGA DO DOMU

w Persji. Musieli przejść kwa-
rantannę sanitarną. Zabiera-
no ich do łodzi motorowych 
i przewożono na brzeg, posy-
pywano białym proszkiem, 
strzyżono, kierowano pod 
natryski, odzież polewano 
benzyną i  palono, ubranych 
w wojskowe drelichy lokowa-
no w namiotach. W Teheranie 
rozpoczęły się zajęcia szkolne, 
w kwietniu 1942 roku przystą-
pili do I komunii świętej.
„Przekroczyliśmy granicę raju. 
Komunizm spodlił świat, do 
jakich nizin sprowadził życie 
narodu, żeby namiot z czystą 
pościelą stał się pałacem, dre-
lichowa odzież szatą, a miska 
kaszki dla wycieńczonych jelit 

– królewskim posiłkiem. Czu-
liśmy, że jesteśmy w  innym 
świecie, świecie szczęścia i do-
brobytu, wolni i bezpieczni”.
Indie i Afryka
W końcu czerwca 1942 roku 
ruszyli w dalszą podróż, nie 
wiedząc dokąd. Poprzez Ka-
raczi w Pakistanie do Bom-
baju w Indiach, potem ame-
rykańskim transportowcem 
„Orion” poprzez Ocean Indyj-
ski popłynęli do Afryki. Do-
tarli na Madagaskar, potem do 
Mombasy w Kenii, pociągiem 
do Nairobi, dalej do Kampalii 
– stolicy Ugandy, leżącej nad 
jeziorem Wiktoria. „Podziwia-
liśmy piękne krajobrazy, dzie-
wicze, niemal niezamieszkałe 
tereny, z  rzadka rozsianymi 
wioskami murzynów. Najbar-
dziej niesamowite były wido-
ki dzikich zwierząt, które jak 
okiem sięgnąć żerowały na 
stepie i  samotnie stojąca ol-
brzymia góra Kilimandżaro 
z białą śniegowo-lodową cza-
pą. Byliśmy oszołomieni”.
Jedną z odnóg Nilu, w eskorcie 
hipopotamów i krokodyli, po-
płynęli w kierunku jeziora Al-
berta. Samochodami dojecha-
li do swoich nowych domów, 
niedaleko miasta Masindi. 

W 10 osiedlach stopniowo za-
mieszkało ok. 5 tys. Polaków, 
rodzin żołnierzy. W  sumie 
w Afryce środkowo-wschod-
niej, w Ugandzie, Kenii, Ro-
dezji i Tanganice znalazło się 
ich 35 tys.
Życie w osiedlach się stabili-
zowało. Rodzina miała własny 
domek, każdy łóżko osłonięte 
moskitierą chroniącą przed 
komarami, lampy naftowe, za 
domem znajdowała się wolno-
stojąca kuchnia, z boku ubika-
cja i doły na odpady, powsta-
wały szkoły, szpital.
„Zderzenie z afrykańską przy-
rodą było powodem stresu. 
Żmije, węże, robactwo, nocne 
ryki i odgłosy walk, jęki zwie-
rząt nie były obce. I  nie do 
zniesienia na początku. Noc-
ne śpiewy i tańce murzynów. 
Ludzie żyli gromadnie, przy-
jeżdżało kino, dzieci wymy-
ślały zabawy, kopaliśmy piłkę, 
graliśmy w dwa ognie, palanta, 
łapaliśmy motyle, żuki, dzi-
kim pszczołom podbieraliśmy 
miód, często pożądleni, wra-
caliśmy z niczym. Pokaleczone 
ręce i nogi piekły i szczypały 
przy myciu, mama jednak pil-
nowała, czy są dokładnie wy-
szorowane”.
„Uczyliśmy się angielskiego, 
religii, na stoku góry Wandy 
i  Krakusa wybudowano ko-
ściół, rozwijało się harcerstwo, 
zdobywało się sprawności. 
Częste zbiórki i  alerty koń-
czyły się ogniskami, podczas 
których śpiewano patriotyczne 
piosenki. Uroczyście obcho-
dziliśmy zwycięstwa Polaków 
we Włoszech i  zakończenie 
wojny. W afrykańskiej głuszy 
marzyliśmy o dalekim kraju, 
który bardziej znaliśmy z ksią-
żek i opowieści aniżeli z wła-
snych przeżyć. W lipcu 1947 
roku w  międzynarodowym 
zlocie harcerskim nad jezio-
rem Wiktorii w ogólnej rywa-
lizacji Polacy zdobyli pierwsze 
miejsce. Byliśmy dumni jak 

pawie, gdy grali Mazurka Dą-
browskiego na pożegnalnym 
ognisku”.
W  końcu 1946 roku rozpo-
częła się stopniowa likwidacja 
osiedli. Rodziny łączyły się, 
wyjeżdżały do Anglii, USA, 
Kanady, Australii, Nowej 
Zelandii czy Polski. Ojciec 
i brat nie żyli, mama wahała 
się, w końcu zdecydowała, że 
wracają do kraju.

Do Polski
Kanałem Sueskim płynęli do 
Port Saidu nad Morzem Śród-
ziemnym, potem do Genui. 
Stąd przez północne Włochy, 
Austrię, Czechosłowację do 
Polski, do punktu repatria-
cyjnego w Czechowicach Dzie-
dzicach. „Wszyscy szlochali ze 
wzruszenia, gdy przy wjeździe 
na stację orkiestra zagrała 
„Jeszcze Polska nie zginęła” 
oraz „Czerwone maki na Mon-
te Casino”.
Rodzina po przyjeździe do 
Polski zamieszkała u siostry 
mamy, najpierw w Będzinie, 
potem u drugiej w Czeladzi. 
Zosia Skupień podjęła pra-
cę w KWK Czeladź, tam też 
po skończeniu dąbrowskiej 
Sztygarki zaczął pracować 
Edmund. Ukończył Politech-
nikę Śląską, ożenił się, uro-
dziła mu się córka. Po śmier-
ci pierwszej żony, poślubił 
panią Wiesławę Krawczyk, 
która udostępniła nam spi-
sane w 2011 roku, na prośbę 
wnuków, wspomnienia. Pan 
Edmund zmarł w 2021 roku, 
przeżył 89 lat. Jego siostra 
zmarła kilka lat wcześniej.
– Mundek bardzo dużo i chęt-
nie opowiadał o Afryce, o zwie-
rzętach, przyrodzie, szkole, 

harcerstwie, o  zabawach, 
przygodach z  rówieśnikami, 
ulewach deszczu, piorunach 
w porze deszczowej. O prze-
życiach w Rosji nie mówił nic. 
Nigdy nie chciał jechać na 
Ukrainę zobaczyć, co stało się 
z rodzinnym majątkiem. Nie 
chciał widzieć, chciał wiedzieć, 
dużo słuchał, czytał. Jak dzieci 
nie chciały jeść, to mówił, że 
Syberia by ich tego oduczyła. 
To było jedyne przypomnienie 
o pobycie w Rosji – wspomina 
pani Wiesława. – Jako dzie-
ci przeszli ogromną traumę. 
Wyruszyli w szóstkę, wrócili 
w trójkę, nie wiedząc nawet, 
gdzie pochowani są ich bli-
scy. Po wojnie w Polsce było 
bardzo biednie, zaakceptowali 
wybór mamy i to, co zastali, 
licząc, że nie będzie gorzej.
– Edmund był skromnym, 
skrytym młodzieńcem, jego 
przyjaciele, koledzy porozjeż-
dżali się po świecie, nie miał 
z nimi kontaktu, wtedy było 
to niemożliwe. Podobnie jak 
siostra. Tułaczka pozwoliła im 
poznać inne kraje, innych lu-
dzi, dostrzec znaczenie wspól-
noty, rodzinnych więzi, doce-
nić pokój na świecie. Nauczyła 
ich też ogromnej zaradności, 
jako dzieci „Andersa” nie mie-
li się jednak czym chwalić... – 
dodaje pani Wiesława.
Nigdy, żadne z rodzeństwa nie 
wspomniało, że wracając do 
Polski zrobili źle. Polska zosta-
ła im w sercu. Zastanawiali się 
czasem, czy zesłanie i tułacz-
ka, tyle porażających przeżyć, 
paradoksalnie, nie ocaliły im 
życia. Kto wie, czy pozostając 
na Ukrainie, przeżyliby czas 
mordów i rzezi Polaków. 

Lucyna Stępniewska

Edmund Skupień z żoną Agnieszką, 
powszechnie nazywaną Wiesławą

Zosia i Edmund z mamą w Afryce

Poszukiwanie Czesława przez Polski Czerwony Krzyż
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Kolejne 
podróże 
Hugona

Czytam sobie… 
w bibliotece
Strzemieszycka Filia nr 8 (ul. Ofiar Katynia 93) 
zaprasza dzieci w wieku 6-8 lat na zajęcia wspo-
magające naukę czytania. Warsztaty odbywają 
się w pierwszą i trzecią środę miesiąca o godz. 
16:00. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr 
tel. 32 262 20 64./MB/

RZEMIOSŁO PEŁNE ŻYCIA 

Z życia filii bibliotecznych

Ale to już było...

Do zobaczenia

W  czwartkowe przedpołudnie 
na terenie Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” odbyła się gra fabu-
larna wraz z warsztatami, które 
promowały lokalne dziedzictwo 
kulturowe. W ramach przedsię-
wzięcia w zabawny i angażujący 
sposób przybliżono uczestnikom 
ginące tradycje i zawody, a wśród 
aktywności znalazły się  m.in.: 
sztrikowanie i heklowanie, ce-
ramika i garncarstwo, wyplata-
nie z wikliny czy też tworzenie 
zabawek i instrumentów. O godz. 
17:00 na scenie dąbrowskiej MBP 
Lufcik na korbkę wraz ze Śląsko 
Bajarą uraczyli zgromadzoną pu-
bliczność spektaklem familijnym 
pt. „Beboki z  biblioteki, czyli 
duszna jesień”. Ostatnim przy-
stankiem tego dnia był koncert 
zespołu Sąstąd, który wykonuje 
autorską muzykę z gatunku avant 
pop, gdzie w  formie piosenki 
pojawiają się elementy ekspery-
mentalne, zaczerpnięte z jazzu, 
muzyki klasycznej czy polskiej 
piosenki lat 60. Działania edu-
kacyjne oraz popularyzujące 
lokalne dziedzictwo kulturowe 
zostały zrealizowane przez Fun-
dację „W to mi graj” i dofinan-
sowane w ramach programu Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa 
– Wspólnie dla dziedzictwa./MB/

Za sprawą współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
z kolektywem teatralnym „Lufcik na korbkę”, dwudziesty 
ósmy października był bez wątpieniem dniem pełnym życia!

Przez cały grudzień w Galerii Klubowej oraz w holu 
Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25) prezento-
wana będzie wystawa „Hugon w Podróży Zimowej”. 
Autorskie grafiki pracowników MBP opowiadają 
o literackich podróżach współczesnej wersji patrona 
biblioteki – Hugona. Ilustracje niejednokrotnie mają 
interaktywny charakter – zapraszają czytelników do 
dyskusji, zostawiając przy tym miejsce na swobodną 
interpretację. Wstęp na wystawę jest bezpłatny./MB/

W ostatnim miesiącu biblioteczna ekipa Studia Biblio-
teka realizowała materiał traktujący o historii Huty 
Katowice, którego inicjatorem jest Muzeum Miejskie 
„Sztygarka”. Wywiad ze Zbigniewem Szałajdą – pierw-
szym dyrektorem Huty Katowice i wicepremierem rzą-
du w latach 1982-1988 nagrywany był w Warszawie, 
a jego zapis zostanie wykorzystany przy okazji projektu 
dokumentującego życie społeczno-historyczne Dąbro-
wy Górniczej./MB/

Ocalić od zapomnienia
Studio biblioteka
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GWIAZDKOWE  
WARSZTATY 
HANDMADE

facebook

@mbpdg

instagram

www.instagram.com/bibliotekadg

strona internetowa

www.biblioteka-dg.pl

tel. 32 639 03 00

fax. 32 639 03 10

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. T. Kościuszki 25

KONTAKT

Literacka pracownia

Czy wiesz że...

Wieczór  
pełen śmiechu 

Już za kilka dni, za dni parę...

Popularni czytają 
Raz, raz, słychać mnie? 
Uszanowanie! Z  poli-
tycznego obowiązku, 
chciałbym ocieplić 
nasze stosunki z Cze-
chami, bo ostatnio że 
tak powiem żargonem 
z elektrowni... „iskrzy”. 
Polecam książkę Milos 
Cermak i  Ludek Sta-
nek „Najlepszy czeski 
stand-up”. Do widzenia 
lub dobranoc Państwu 
w  zależności kiedy 
czytacie.

Poleca

Antoni 
Gorgoń 
Grucha

2 grudnia o godz. 17:00 w Bi-
bliotece Głównej odbędzie się 
spotkanie autorskie z dąbrow-
skimi komikami – Damianem 
Kubikiem (Antoni Gorgoń 
Grucha), Jackiem Łapotą (Ka-
baret Kałamasz/Długi) oraz 
Jarosławem Cybą (Kaba-
ret Dno/Cyrk Partolini). 
Bezpłatne wejściówki 
czekają w systemie re-
zerwacji MBP./MB/

Czasoumilacz

Wraz z początkiem grudnia dąbrowska MBP 
rozpoczyna przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.  

Jak co roku na czytelników czekać będzie moc atrakcji!

Biblioteczne pracownie plastyczne serdecznie zapraszają 
wszystkich zainteresowanych na świąteczne zajęcia z ręko-
dzieła! Podczas warsztatów będzie można wykonać nietu-
zinkowe ozdoby bożonarodzeniowe, m.in. stroiki, choinki 
czy wieńce. Zajęcia odbędą się 7, 14 i 15 grudnia w Bibliotece 
Głównej (zapisy: 32 639 03 01) oraz 13, 14, 20 grudnia w 
Filii nr 8, ul. Ofiar Katynia 93 (zapisy: tel. 32 262 20 64).

Świąteczna 
biblioteka

Szóstego grudnia wszystkie 
oczy skierowane będą na bi-
blioteczną salę audiowizual-
ną, którą odwiedzi sam Świę-
ty Mikołaj! Oprócz spotkania 
z tym wyjątkowym gościem, 
w Bibliotece Głównej z progra-
mem animacyjnym wystąpi 
Teatr Gry i Ludzie, natomiast 
w strzemieszyckiej Filii nr 8 – 
O! Teatr. Dziewiątego grudnia 
odbędzie się spotkanie z autor-
kami książek „I nigdy Cię nie 
opuszczę” oraz „Ja Ciebie też” 
– Zuzanną Dobrucką i Beatą 
Harasimowicz. 16 grudnia 
o godz. 17:00 pojawi się ko-

lejna okazja do zobaczenia 
spektaklu „Pastrołaka. Miste-
rium ludowe w układzie Leona 
Schillera”, który wystawi gru-
pa teatralna „Próba 17:30”. 
Na pasjonatów literackich po-
tyczek czekać będzie kolejna 
edycja „Świątecznego zda (e) 
rzenia”, czyli konkursu na naj-
lepsze opowiadanie dotyczące 
świąt, w którym zawarte mu-
szą zostać podane wcześniej 
słowa i wyrażenia. Szczegóły 
wszystkich wydarzeń można 
znaleźć na stronie www.biblio-
teka-dg.pl oraz Facebooku dą-
browskiej książnicy./MB/
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MAGAZYN MIESZKAŃCÓW MIASTA

Pamiętaj o obowiązku 
zgłaszania zmian liczby 
osób zamieszkałych 
w lokalach!
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwa-
łę, która określa metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawkę tej opłaty. 

Zgodnie z  tą uchwałą wyso-
kość opłaty stanowi iloczyn 
stawki ustalonej przez Radę 
Miejską i liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieru-
chomość. Wysokość opłaty 
naliczana jest na podstawie 
deklaracji składanej przez 
właścicieli nieruchomości. Na-
tomiast w przypadku stwier-
dzenia uzasadnionych wąt-
pliwości co do prawdziwości 
danych zawartych w deklaracji 
Urząd może wszcząć postępo-
wanie oraz określić wysokość 
opłaty w drodze decyzji. Po-
dawane przez mieszkańców 
informacje zestawiane są z in-
nymi oświadczeniami składa-
nymi w  instytucjach takich 
jak np. jednostki oświatowe – 
żłobki, przedszkola, szkoły czy 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Porównywane są dane 
z  ewidencji meldunkowej, 
gdzie znajdują się informacje 
o meldunkach, zgonach oraz 
urodzeniach. Wówczas weryfi-
kowane są wszelkie rozbieżno-
ści, a mieszkańcy są wzywani 
do składania wyjaśnień.
Opłata z tytułu gospodarowa-
nia odpadami podlega Ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy-
nacja Podatkowa. W związku 
z tym w przypadku stwierdze-
nia nieprawidłowości poda-
nych danych Gmina naliczy 
opłatę wraz z kosztami postę-
powania liczoną od momentu 

wystąpienia zmiany do pięciu 
lat wstecz. Jako najczęstszą 
przyczynę wezwań wymienia 
się niezgłoszenie do MZGO 
lub spółdzielni mieszkanio-
wych narodzin dziecka. Dla-
tego przypominamy miesz-
kańcom, aby zgłaszali wszelkie 
zmiany osobowe w zamiesz-
kiwanych nieruchomościach 
w celu uniknięcia konsekwen-
cji z powodu braku złożenia 
prawidłowych danych.

O zmianach należy informować 
w terminie do 10 dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, 
w którym wystapiła zmiana.
Deklaracje można składać 
w siedzibie Miejskiego Zakła-
du Gospodarowania Odpada-
mi przy Al. J. Piłsudskiego 34c, 
w Urzędzie Miasta na stanowi-
sku nr 23, za pomocą deklara-
tora dostępnego pod adresem: 
https://deklaracja.mzgodg.pl/, 
a także przesłać pocztą.

R E K L A M A

R E K L A M A

#DGsięSzczepi
2 listopada rozpoczęły się szczepienia tzw. 
dawką przypominającą dla wszystkich, któ-
rzy ukończyli 18 lat. Niezależnie od tego, jaką 
szczepionkę przyjęliśmy wcześniej, teraz do-
staniemy szczepionkę mRNA.

Według Ministerstwa Zdro-
wia trzecia dawka podawana 
jest osobom zaszczepionym 
(tym, które ukończyły pod-
stawowy schemat szczepienia 
przeciwko COVID-19) w celu 
poprawy, utrwalenia, przedłu-
żenia ochrony po szczepieniu.
Szczepienia dawką przypo-
minającą wprowadzono naj-
pierw dla osób, które z uwagi 
na chorobę lub charakter le-

czenia mają obniżoną odpor-
ność. Potem wprowadzono 
je dla personelu medycznego 
i osób najstarszych, w dalszej 
kolejności dla wszystkich osób 
w wieku 50+. Teraz tę moż-
liwość mają wszyscy dorośli.
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sport

Pies Borysek  
– czyli piękno futbolu
O meczu, 
który 
przeszedł 
do historii 
z innego 
powodu 
niż wynik 
rywalizacji.
Październikowa sobota w Po-
rębie. Miejscowy MKS w ra-
mach rozgrywek piłkarskiej 
klasy A podejmuje RKS Za-
głębie Dąbrowa Górnicza. 
Mecz toczy się pod dyktando 
naszej drużyny, która swoją 
przewagę dokumentuje ko-
lejnymi golami. Wśród pu-
bliczności większe emocje od 
poczynań futbolistów wzbu-

dza wtargnięcie na murawę 
małego pieska, który ani my-
śli dobrowolnie opuścić plac 
gry. Dopiero interwencja sę-
dziego spotkania powoduje, 
że czworonóg przenosi się na 
trybuny. Jednak na tym hi-
storia z utykającym na tylną 
łapę kundelkiem nie kończy 
się. Po obwąchaniu ławek dla 
publiczności ponownie mel-

duje się na boisku, wyraźnie 
okazując wolę zabawy z piłka-
rzami. Ci jednak wolą dokoń-
czyć mecz i sympatyczny pie-
sek zostaje wyniesiony poza 
obiekt. Ale to również nie jest 
koniec historii.
Po zakończeniu zwycięskiego 
spotkania piłkarze, trenerzy 
i działacze RKS-u udają się pod 
szatnie, gdzie znów spotykają 

natrętnego kibica na czterech 
łapach. Jeden z mieszkańców 
pobliskiego bloku tłumaczy, 
że to bezdomny pies, który od 
kilku miesięcy błąka się po 
Porębie i żywi tym, co rzucą 
mu ludzie. Nasi zawodnicy 
wracają do Dąbrowy. Jednak 
to nie koniec.
Dwa dni po meczu wiceprezes 
RKS-u Krzysztof Bernaś wra-

ca do Poręby, odnajduje kun-
delka i  zabiera go do domu. 
Szybko też znajduje rodzinę, 
która przygarnia Boryska. 
Bo tak został ochrzczony już 
w Dąbrowie na cześć jednego 
z bohaterów „Świata według 
Kiepskich”. I tu kończy się ta 
historia, a zaczyna nowe, oby 
lepsze, życie Boryska.
Futbol jest piękny! MS

WICEMISTRZOSTWO 
ŚWIATA W DEBIUCIE!
Natalia Bogdziewicz, uczennica III klasy LO w Zespole Szkół Sporto-
wych w Dąbrowie Górniczej, reprezentantka Stowarzyszenia „Centrum 
Formy”, zdobyła srebrny medal na mistrzostwach świata w wyciskaniu 
leżąc w kategorii wagowej 57 kg juniorek do lat 18.

Zawodniczka dąbrowskiego Sto-
warzyszenia „Centrum Formy”, 
po zaliczeniu pierwszej próby na 
ciężarze 65 kg, w drugiej próbie 
zaliczyła 70 kg, co wystarczyło 
do zajęcia drugiego miejsca. 
W trzecim podejściu walczyła ze 
sztangą ważącą 72,5 kg, ale tym 
razem próba się nie powiodła. 
Start na rozgrywanym w Wilnie 
światowym czempionacie był 
debiutem Natalii na międzyna-
rodowych arenach!
Swoją przygodę z trójbojem siło-
wym rozpoczęła trzy lata temu 
za namową koleżanki, która 
już trenowała tę dyscyplinę 
sportu. Zaczynała w szkole pod 
okiem Szymona Pudłowskiego, 
a teraz rozwija swój talent pod 

skrzydłami Pauliny Szymanel 
w  „Centrum Formy”. Ćwiczy 
cztery razy w tygodniu. – Tre-
ningi składają się z głównych 
bojów, takich jak przysiad, wy-
ciskanie leżąc i martwy ciąg. Do 
tego dochodzą ćwiczenia uzu-
pełniające na daną partię ciała 
albo na wzmocnienie słabych 
punktów – opowiada wicemi-
strzyni świata.
– Natalia jest bardzo zdyscy-
plinowana i pracowita – mówi 
trener Grzegorz Leski. – Stara 
się wykonywać wszystko na 
100 procent. Ma także mocny 
charakter, przygotowując się 
do mistrzostw świata, musiała 
zbijać wagę o 4 kg w ciągu trzech 
tygodni – dodaje.

Co dalej? – Moim celem jest po-
bicie rekordów Polski i ponowny 
start na arenie międzynarodo-
wej – mówi Natalia Bogdzie-
wicz.
Trzymamy kciuki za kolejne 
sukcesy!  MS

Piłka nożna

Trójbój siłowy
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kultura / Pałac Kultury Zagłębia

W przedświątecznym cza-
sie zapraszamy Was szcze-
gólnie serdecznie. Co roku 
Pałac Kultury Zagłębia 
dokłada wszelkich starań, 
by w świątecznym okresie 
jego gości witała nastrojo-
wa i pełna ciepła atmosfera. 

Od 3 grudnia pałac przy-
wdzieje świąteczną, witra-
żową, szatę. W tym pełnym 
szklanego blasku entoura-
ge’u  przywita nas plejada 
duetów i zespołów muzycz-
nych! Podczas Kameralnych 
Czwartków (9.12,  g. 18:00) 
wystąpi Magdalena Bąk oraz 
Jerzy Michał Wardęski, czyli 
zespół Klaviduo w koncercie 
„Dostojne i klawe”. Na pała-
cowej scenie duet Bolewski 
i Tubis przypomną kultową 
muzykę Grzegorza Ciechow-
skiego w  programie „Oby-
watel Jazz” (16.12, g. 18:00), 
a  w  PIWNICY zaśpiewa 
i  zagra Pola Chobot oraz 
Adam Baran (17.12, g. 19:00). 
Oprócz muzycznych par po-
jawią się także inne formacje 
– mocno brzmiący proAge 
wykona premierowy kon-
cert projektu Recooltywator 
(18.12,  g. 18:00), natomiast 
soliści wraz z Chórem Zorza 
przypomną największe pol-
skie i  zagraniczne przeboje 
świąteczne (19.12, g. 18:00).

MUZYKA 
W ŚWIĄ-
TECZNYM 
BLASKU

#KulturalnaDąbrowa
I TY MOŻESZ 
ZBUDOWAĆ 
PAŁAC!
Podczas wystawy „Sekrety 
światła” wszyscy chętni będę 
mogli przyłożyć rękę do stwo-
rzenia wspólnego dzieła – wiel-
koformatowej mozaiki z wize-
runkiem pałacu! Wystarczy 
nas odwiedzić i  uzupełnić 
specjalnie przygotowaną ma-
kietę prawdziwym szkłem wi-
trażowym.

Czy pamiętacie o Świętym Mikołaju? 6 grud-
nia o 16:00 w Sali Teatralnej Pałacu Kultu-
ry Zagłębia odbędą się filmowe Mikołajki! 
Okazuje się, że nie wszyscy pamiętają o Mi-
kołaju i świętach – tę zaskakującą prawdę od-
krywa Eliza, bohaterka zabawnej opowieści 
„Mikołaj w każdym z nas 2”. Przygotowaną 
dla dzieci i  ich opiekunów projekcję filmu 
poprzedzi bardzo oczekiwane przez malców 
spotkanie z Mikołajem i rozdanie prezentów.

W zeszłym roku Mikołaj nie mógł zagościć 
w pałacu. W tym roku mamy nadzieję, że 
ten wyjątkowy gość do nas zawita. Z uwagi 
na okoliczności przyjęliśmy inną niż do-
tychczas konwencję wieczoru. Szczegółowe 
informacje o uczestnictwie w spotkaniu mi-
kołajkowym znajdują się na naszej stronie 
palac.art.pl oraz pod nr tel. 32 733 88 03; 32 
733 88 20; 608 200 457.
A czy Wy byliście grzeczni w tym roku?

MIKOŁAJ? CO ZA GOŚĆ!

Witraże staną się nie tyl-
ko przewodnim motywem 
świątecznego wystroju 
PKZ, ale także wystawy 
„Sekrety światła”. Ekspo-
zycja, która powstała dzięki 
współpracy z dąbrowskim 
Zespołem Szkół Plastycz-
nych oraz Pracownią Wi-
trażu i Szkła Artystycznego 
Instytutu Sztuk Plastycz-
nych Uniwersytetu Śląskie-
go to prezentacja szklanych 
dzieł uczniów, studentów 
i profesjonalistów. Wernisaż 
prac odbędzie się 1 grud-
nia o godz. 17:00 w Galerii 
Sztuki PKZ, wstęp wolny.

Sekrety 
światła

Poznajmy się jeszcze raz
KINOSZKOŁA SENIORA

Tosca
RETRANSMISJA OPERY

Carvaggio. Dusza i krew
WIELKA SZTUKA W KINIE

11:30

18:00

18:00

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

19:30
17:00

do 15.06
2022

10-16.12

8.12

13.12

3-9.12

17-23.12

26.11 
-2.12

6.12

15.12

Szef roku
Dom Gucci

seans filmu „Miłość”
rozmowa po seansie w kinie

KANAPOWY KLUB FILMOWY

Aline. Głos miłości
Kurier Francuski z Liberty

Gwiazdka Klary Muu
Powrót do tamtych dni

Bo we mnie jest seks
Wszystko zostaje w rodzinie

Kabaret bez konserwantów
JACEK ŁAPOT — 40 LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ

19:00
17.12

18:00
19.12

18:00
9.12

17:00
1.12

18:00
16.12

18:00
18.12

Wspomnienie ząbkowickiego szkła
WYSTAWA | DOM KULTURY ZĄBKOWICE 

Sekrety światła – wystawa witrażu
WERNISAŻ | GALERIA SZTUKI

16:00
6.12

17:00
27.11

Pola Chobot & Adam Baran
PIWNICA

Koncert Świąteczny
SOLIŚCI ORAZ CHÓR ZORZA

Obywatel Jazz | Bolewski & Tubis
SCENA/ANECS

proAge
KONCERT PROJEKTU RECOOLTYWATOR

Dostojne i klawe!
KLAVIDUO | KAMERALNE CZWARTKI

Mikołajkowy seans filmowy


