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Apel do radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza jest miastem o bogatej historii, którego tożsamość kształtowały barwne dzieje.
Przez wszystkie te lata doczekała się ona wielu ciekawych i zasłużonych ambasadorów, którzy swoją
działalnością i pasją sławili jej imię w Polsce i na świecie. To dzięki ich zaangażowaniu i pracy Dąbrowa
może dziś świętować jubileusz stulecia nadania praw miejskich, a jej mieszkańcy mogą być dumni z jej
historii.
Wśród nich znajdują się zarówno postacie znane jak i anonimowe czy zapomniane, które bez wątpienia
zasługują na upamiętnienie w świadomości współczesnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz
przyszłych pokoleń.
Dlatego też zwracamy się apelem do radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, aby nadając nazwy
kolejnym dąbrowskim ulicom, rondom czy skwerom skorzystali z opracowanej przez nas listy postaci
jako podpowiedź i glos w dyskusji.
Uważamy, że dedykowanie nazw ulic osobom związanych z lokalną społecznością i naszą wspólną
historią buduje więzi w lokalnej społeczności, promuje postawy życiowe wyróżnionych osób i podkreśla
wzorce godne naśladowanie. W naszej ocenie osobami, które zasługują na takie wyróżnienie z
pewnością są:














Kazimierz Srokowski – pierwszy przewodniczący Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej,
założyciel Komitetu Obywatelskiego oraz Komitetu Żywnościowego na terenie Dąbrowy
Górniczej, nauczyciel prawa i matematyki w dąbrowskich szkołach
Józef Cieszkowski – naczelny zawiadowca kopalń rządowych Zachodniego Okręgu
Węglowego w Dąbrowie Górniczej, odkrywca złóż galmanu na terenie Strzemieszyc, twórca
terminu „Zagłębie Dąbrowskie”
Kazimierz Imieliński – honorowy obywatel Dąbrowy Górniczej, rodowity dąbrowianin,
profesor nauk medycznych, pierwszy w Polsce lekarz o specjalności seksuolog , otrzymał 56
tytułów doktora honoris causa, znany na całym świecie specjalista.
Kazimierz Kalaga – honorowy obywatel Dąbrowy Górniczej, wieloletni nauczyciel Zespołu
Szkół Ekonomicznych im Karola Adamieckiego, od 1993 organizator miejskich uroczystości
Święta Niepodległości, podharcmistrz, przewodniczący komisji historycznej przy Komendzie
Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej.
Stanisław Kontkiewicz – dyrektor dąbrowskiej kopalni Flora, organizator i nauczyciel szkoły
górniczej „Sztygarka”
Wirgiliusz Gryń – aktor filmowy i teatralny urodzony w 1928 roku na Mydlicach, zagrał w
ponad 80 filmach, pracował i występował na deskach teatrów w Sosnowcu, Katowicach,
Jeleniej Górze, Kaliszu, Koszalinie, Gnieźnie, Zielonej Górze, Poznaniu i Łodzi. Zmarł w 1986
roku w Warszawie.
Tomasz Kowalski - polski alpinista, himalaista i podróżnik. Zdobywca 6 z 9 szczytów Korony
Ziemi. Zmarł 6 marca 2013 na zboczach Broad Peak w Karakorum w drodze do bazy po
pierwszym w historii zdobyciu tego szczytu zimą.
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Emilia Zawidzka – założycielka i pierwsza dyrektor gimnazjum żeńskiego w Dąbrowie
Górniczej ( w latach 1900 – 1927) późniejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana
Łukasińskiego
Emilia Łabudzińska – nauczycielka, działacz społeczny. Całe życie zawodowe związana z
Dabrową Górniczą. Organizatorka i właścicielka prywatnej szkoły żeńskiej od 1901 do 1918
oraz prekursorka kształcenia zawodowego dla kobiet w naszym mieście. Utworzyła w 1919
Szkołę Handlową Żeńską.
Podmiot zbiorowy:



204 pułk piechoty – organiczna jednostka 55 Dywizji Piechoty (rezerwowej), biorącej w
ramach Armii „Kraków” udział w kampanii wrześniowej, kończąc swój szlak bojowy w nocy z
22 na 23 września 1939 w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Pierwszy batalion pułku
utworzony został w Dąbrowie Górniczej.

Z wyrazami szacunku
Grupa Inicjatywa Dąbrowska

