
Dąbrowa Górnicza świętuje 40-lecie Huty Katowice 

14 kwietnia 2012 roku minie 40 lat od dnia, w którym wbito pierwszą łopatę rozpoczynając 

budowę Huty Katowice. Dąbrowa Górnicza – miasto, które wówczas żyło konstrukcją 

największej inwestycji lat siedemdziesiątych, a dziś korzysta z działalności jednego  

z najbardziej prężnych zakładów przemysłowych w Polsce, uczci symboliczną rocznicę serią 

uroczystości i akcji specjalnych. Ich zwieńczenie nastąpi podczas tegorocznych Dni Dąbrowy 

Górniczej. 

Dąbrowa Górnicza, 7 marca 2012 roku – Choć oficjalna rocznica wbicia pierwszej łopaty pod 

budowę Huty Katowice przypada dopiero w połowie kwietnia, już od początku roku trwają 

przygotowania do obchodów. Komitet Honorowy, powołany przez Miejską Komisję 

Historyczną „Pokolenia”, Muzeum Miejskie „Sztygarka” oraz Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Przemysłu Hutniczego, przy wsparciu Biblioteki Miejskiej i grupy wolontariuszy, 

przygotował szereg przedsięwzięć specjalnych i atrakcji. Pierwszym z nich była zbiórka 

pamiątek związanych z budową i funkcjonowaniem Huty na przestrzeni kilkudziesięciu lat jej 

istnienia. Mimo że akcja jeszcze nie dobiegła końca, do Komitetu wpłynęło już ponad 300 

rekwizytów, zdjęć, zapisków dokumentujących wydarzenia i nazwiska osób kształtujących 

wizerunek Huty na przestrzeni lat. 

„Trafiły do nas przeróżne przedmioty, od zastawy stołowej z nazwą huty poprzez makiety 

wielkiego pieca i znaczki okolicznościowe z zawodów pracowniczych aż po fotografie i 

dokumenty z jej budowy. Równocześnie ogłosiliśmy konkurs literacki. Zgłaszane do niego są 

różnorodne formy: od wierszy i limeryków aż po krótkie powieści, świadczące o życiu Huty 

na przestrzeni lat i epok historycznych. Cieszymy się z tak znaczącego zaangażowania 

mieszkańców miasta oraz budowniczych Huty i wszystkich świadków jej historii. Dowodzi 

ono, jak mocna jest nasza lokalna tradycja i więzi wytworzone przez ponad trzydzieści lat 

działalności Huty w Dąbrowie Górniczej” – powiedział Arkadiusz Rybak, Dyrektor Muzeum 

Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

Elementem obchodów 40-lecia rozpoczęcia budowy Huty będzie także otwarcie wystawy  

w Muzeum Miejskim w Dąbrowie Górniczej, na której zaprezentowane zostaną m.in. 

pamiątki przekazane podczas zbiórki. Także skrzyżowanie ulic Al. Józefa Piłsudskiego  

i Marcina Kasprzaka otrzyma honorową nazwę Budowniczych Huty Katowice. 
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”Wspólnie z organizatorami staraliśmy się zaaranżować obchody w taki sposób, by z jednej 

strony uczcić budowniczych Huty i osoby, które miały swój wkład w jej powstanie oraz 

działalność, ale także, by zachęcić młodych mieszkańców Dąbrowy i okolic do bliższego 

poznania historii, którą tworzyli ich ojcowie i dziadkowie. Jestem pod wrażeniem 

zaangażowania organizatorów i rezultatów, jakie wspólnie udało nam się osiągnąć” – 

skomentował Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej, który objął honorowy 

patronat nad obchodami. 

Drugim patronem obchodów został Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland – firmy, 

która jest dziś właścicielem Huty i odpowiada za jej obecny wygląd. „Czujemy się 

zaszczyceni, że mogliśmy włączyć się w obchody rocznicowe zakładu o tak bogatej historii  

i tradycji. Od przejęcia w 2004 roku Polskich Hut Stali, w tym Huty Katowice, która zajmuje 

kluczową pozycję w strukturze koncernu ArcelorMittal w Polsce, zainwestowaliśmy tu ponad 

4,5 mld zł. Od początku wierzyliśmy w ogromny potencjał polskiego rynku stalowego. Dziś 

wiemy, że podjęliśmy dobrą decyzję” – dodał Sanjay Samaddar. 
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O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego 
polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, 
Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym 
producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na 
potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,5 mld zł w technologie, 
które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności 
lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o 
społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i 
inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 
milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 


