
 

 

 

 

40 lat min ęło, czyli obchody rocznicy rozpocz ęcia budowy 

Huty Katowice 

Dąbrowa Górnicza, 16 kwietnia 2012 r.  

Choć 40 lat od dnia, w którym wbito pierwsz ą łopat ę pod budow ę Huty Katowice min ęło 15 

kwietnia, obchody rocznicy zorganizowano dzie ń wcześniej. Wystawa w Muzeum Miejskim, 

nadanie jednemu z d ąbrowskich skrzy żowań nazwy Ronda Budowniczych Huty Katowice i 

konferencja po święcona wydarzeniom z roku 1972 zgromadziły setki budo wniczych, byłych i 

obecnych pracowników huty, a tak że przedstawicieli władz zagł ębiowskich miast i obecnego 

właściciela huty - ArcelorMittal Poland.  

Na pocz ątek wystawa 

Z okazji rocznicy w Muzeum Miejskim „Sztygarka" w sobotę rano dyrektor Muzeum Arkadiusz Rybak 

wraz z prezydentem Dąbrowy Górniczej Zbigniewem Podrazą oraz przedstawicielami Zarządu 

ArcelorMittal Poland – dyrektorem generalnym Manfredem Van Vlierberghe oraz członkami Zarządu – 

Stefanem Dzienniakiem i Andrzejem Wypychem – przecięli taśmę prowadzącą na „Wielką Budowę” – 

wystawę poświęconą historii Huty Katowice. Pierwsze z trzech pomieszczeń wystawy przybliża 

wydarzenia związane z rozpoczęciem budowy i uruchomieniem poszczególnych wydziałów. W drugim 

znalazły się pamiątki związane z hutą. Te eksponaty trafiły tu dzięki zbiórce zorganizowanej wśród 

pracowników zakładu i mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Trzecia sala mówi o nowoczesności i 

obecnej działalności ArcelorMittal Poland. Wystawa czynna będzie do końca czerwca. Będzie ją 

można obejrzeć również w Internecie pod adresem www.hutakatowice.com 

 

Mają swoje rondo 

Przed południem skrzyżowanie alei Józefa Piłsudskiego z ul. Marcina Kasprzaka w Dąbrowie 

Górniczej otrzymało nazwę Budowniczych Huty Katowice. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: 

prezydent Dąbrowy Górniczej, przedstawiciele firm uczestniczących w budowie Huty Katowice oraz 

przedstawiciele ArcelorMittal Poland. – Huta jest nierozerwalną częścią Dąbrowy Górniczej i w sposób 

znaczący przyczyniła się do jej rozwoju. Stąd potrzeba upamiętnienia ludzi zaangażowanych w jej 
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budowę i rozruch, co czynimy z największą satysfakcją  – powiedział prezydent Dąbrowy Górniczej 

Zbigniew Podraza.  

 

Wspomnie ń czar 

Obchody zakończyło spotkanie wspomnieniowe i konferencja zorganizowana na terenie huty. Wśród 

prelegentów znaleźli się m. in. Zbigniew Szałajda pierwszy dyrektor Huty Katowice i wicepremier 

rządu w latach 1982-1988, eurodeputowany prof. Adam Gierek, prezydent Dąbrowy Górniczej 

Zbigniew Podraza oraz dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Manfred Van Vlierberghe, który tak 

zwrócił się do budowniczych: - To ogromny zaszczyt, że mogę dziś stanąć przed Państwem i 

powiedzieć „dziękuję”. Bo to dzięki Waszemu zaangażowaniu, ciężkiej pracy i determinacji sprzed 40 

lat my dziś możemy rozwijać nasze produkty, oferować naszym klientom wysokiej jakości usługi i 

przez działania podejmowane na rzecz lokalnych społeczności promować zrównoważony rozwój.  

Obchody pod honorowymi patronatami prezydenta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy oraz 

prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland Sanjaya Samaddara  to efekt współpracy pomiędzy Muzeum 

Miejskim, Miejską Komisję Historyczną „Pokolenia", Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 

Przemysłu Hutniczego, Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej, Urzędem Miasta i 

ArcelorMittal Poland.  
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Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 

tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

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). 

 


