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Miejsce startu – Placyk pod Resursą
Resursa z pewnością nie należy do miejsc, które trzeba pokazywać rodowitemu dąbrowianinowi w przewodniku. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pod gmachem
Resursy znajduje się… stary szyb kopalniany! Czy to oznacza, że z piwnic tego budynku można dostać się do kopalni? Pod koniec XIX wieku w miejscu obecnego
budynku przy ulicy 3 Maja mieścił się szyb wodny – punkt końcowy sztolni „Ullmann”, w której zamontowane były pompy kopalni Reden. Od 1824 roku zamontowana tu maszyna parowa wypompowywała wodę z kopalni do odkrytego kanału. „Strumień” płynął sobie przez sam środek miasta, mniej więcej wzdłuż
bloku przy Paryskiej 4, by następnie – przecinając parking C.H Pogoria – wpadać na wysokości ulicy Zielonej do właściwej rzeki. Pozostałości tego kanału są
widoczne do dziś przy bocznej drodze dojazdowej do naszego centrum handlowego. To niejedyna ciekawostka z historii budynku Resursy. Jest to też miejsce
krwawych rewolucyjnych dziejów, gdzie protestujący robotnicy zostali wielokrotnie rozgromieni przez wojsko kierowane tu przez ówczesną władzę. Pierwsze
takie wydarzenie, i zarazem największe, miało miejsce w 1918 roku. Po I wojnie światowej różne stronnictwa w różnych częściach kraju starały się przejąć
władzę. W Dąbrowie, jako ośrodku robotniczym, planowano zorganizowanie pierwszego posiedzenia Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. W całym
Zagłębiu stanęły fabryki i kopalnie, a wielotysięczny tłum starał się szturmem zdobyć gmach Resursy. Przeszkodziło im wojsko austriackie, które rozgoniło
demonstrację i zamordowało jednego z działaczy - członka PPS-Lewicy z kopalni „Paryż”, Eugeniusza Furmana.

Wytwórnia Win i Wódek
Fabryka na 3 Maja? Oczywiście, kiedyś tu była. W podwórku jednej z kamienic przez kilka lat prosperowała pierwszorzędna „Wytwórnia Win i Miodów Pitnych”.
Nie była to malutka manufaktura, lecz spory zakład zatrudniający do 25 robotników i zajmujący ponad 800m2. Wytwórnia mieściła się w piwnicy i na parterze
oﬁcyny kamienicy przy ulicy 3 Maja 14 i należała do Stefana Wilczyńskiego. W kilku pomieszczeniach wytwarzano znakomitej jakości trunki alkoholowe,
serwowane w szeregu przedwojennych lokalnych barów i restauracji. Jednym z miejsc, gdzie można było skosztować wyrobów fabryczki była restauracja przy
ulicy 3 Maja 7. Alkohole tam produkowane wystawiane były najprawdopodobniej na różnego rodzaju targach. Mam nadzieję, że zdobywały na nich zaszczytne
nagrody za jakość i smak. Wytwórnia reklamowała się jako „Pierwsza CHRZEŚCIJAŃSKA Wytwórnia w Zagłębiu”! Ciekawe, czy w dzisiejszych czasach taka reklama zostałaby zaakceptowana przez społeczeństwo? Spadkobiercy właścicieli we wspomnieniach przytaczają, że po wojnie przedsiębiorstwo wróciło do
prawowitych właścicieli. Niestety nie uniknęło nacjonalizacji – stało się to w 1956 roku i w niespełna rok później całkowicie upadło.

Kino „Ars”
Budynek kina kojarzy się pewnie wielu z nas z wyświetlanymi w PRL dziełami polskiej kinematograﬁi. Ja chcę jednak opowiedzieć o jego historii z czasów przedwojennych. Dla niektórych dziwny może być fakt, że na elewacji budynku widnieją zamurowane okna. Po co budować w kinie okna? Budynek początkowo
w ogóle nie był stawiany z myślą o projekcji ﬁlmów – jego zasadniczą funkcją miało być połączenie teatru z domem kultury. Ciekawy jest również sam fakt
powstania gmachu – został wybudowany niejako społecznie, ze składek Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. Czy wyobrażamy sobie w dzisiejszych
czasach, by jakiekolwiek stowarzyszenie zdołało zebrać ze składek członkowskich fundusze wystarczające na postawienie swojej siedziby? Do tego takiej siedziby, która przetrwa szereg lat i stanie się jednym z symboli miasta. Interesującym elementem budynku była przewijająca się we wspomnieniach ludzi galeria
Królów Polskich. Nie udało mi się dokładnie dowiedzieć, jak ona wyglądała, gdyż została zniszczona przez okupanta podczas II wojny światowej, a żadne zdjęcia
nie zostały zachowane. Prawdopodobnie wzdłuż ścian znajdowały się namalowane lub wiszące portrety władców Polski. Co ciekawe, przez szereg lat budynek
nie gościł w swoich progach jedynie ﬁlmów. Mieściła się tu herbaciarnia, cukiernia, a przez pewien czas w gmachu „Ars-u” działało nawet biuro adwokata i salon
fotograﬁczny. Początkowo kino nazywało się „Kometa". Znana nam nazwa została nadana dopiero w 1935 roku przy okazji zmiany właściciela. O tym,
jak bardzo popularne i istotne było to miejsce świadczy fakt, iż obiekt dwa razy odbudowywano po pożarach. Oba miały miejsce w latach międzywojennych –
pierwszy spalił kabinę operatora wraz z ﬁlmami, a drugi miał miejsce w Małej Sali kilka lat później. Podczas II wojny światowej obiekt upodobali sobie Niemcy
zmieniając jego nazwę na „UFA Deutche Theatre” jednocześnie zakazując wstępu Polakom.

Ognisko
Czy wiecie, że w centrum Dąbrowy znajdowała się „stocznia”? Okazuje się, że ulica 3 Maja była tak uniwersalna, że wytwarzano tu nawet łódki, a konkretniej –
kajaki. Związane są one z dawnym Domem Kultury Huty Bankowej – późniejszej Huty im. Feliksa Dzierżyńskiego. Budynek w czasach międzywojennych
był m. in. siedzibą dąbrowskiego hufca harcerzy, którzy w tym miejscu tworzyli i remontowali swoje kajaki. Pierwotnie budynek miał jednak zupełnie inne
przeznaczenie. Były to… koszary! Dokładna jednostka stacjonująca w tym budynku nie jest znana, ale przypuszcza się, że był to oddział 14. Pułku Kozaków
Dońskich z Będzina. Na dole budynku znajdowały się stajnie, a na górze kwatery żołnierzy. Budynek stał mniej więcej w tym samym miejscu, co obecny blok
przy ulicy Paryskiej 4. Wraz z przemianami centrum Dąbrowy został wyburzony i zastąpiony blokiem mieszkalnym.

Podwórko 3 Maja
Wraz z budową bloków i ogólną modernizacją centrum praktycznie całkowicie zniknęły klimatyczne podwórka w bramach kamienic, tak charakterystyczne dla
dużych miast pokroju Łodzi czy Poznania. Przypatrując się wnikliwie ulicom centrum, możemy jeszcze spotkać takie miejsca, w których czas dosłownie się
zatrzymał. Najpiękniejszym podwórkiem ze wszystkich jest to za bramą kamienic na ulicy 3 Maja 4 – szarobrunatna cegła pokryta od wiosny zielonkawym
bluszczem, który na jesieni zakwita płomieniem czerwieni. Labirynt komórek i balkonów – gdyby usunąć samochody można by przenieść się w czasie
o kilkadziesiąt lat. Sama kamienica prawdopodobnie pochodzi z końca XIX wieku. Przez lata mury tego budynku gościły szereg instytucji i handlarzy – biuro
sędziego śledczego, ajencja elektrowni, oddział PCK, fotograf, krawiec, cukiernik, szkoła handlowa – można by tak wymieniać i wymieniać. Oczywiście nie jest
to jedyne zachowane podwórko na ulicy 3 Maja – w starym stylu zachowały się na tej ulicy jeszcze dwa – zachęcam do samodzielnego zapuszczenia się w bramy
i poszukania kolejnych kapsuł czasu.

Płytki
Jednym z innych ciekawych śladów przeszłości na jakie możemy natraﬁć w kamienicach, są płytki. Niegdyś w całej Polsce istniało jedynie kilkadziesiąt wytwórni
płytek i fachowców, którzy wykonywali z nich podłogi. O ich profesjonalizmie świadczy fakt, że w wielu miejscach naszego miasta te posadzki leżą do dziś
w idealnym niemal stanie. Najbardziej znamienici i oczywiście najdrożsi fachowcy podpisywali swoje prace, umieszczając w posadzce dodatkową płytkę ze
swoim imieniem i nazwiskiem albo nazwą zakładu. Jedną z takich płytek można oglądać przy ulicy Sobieskiego pod numerem 11, za drzwiami wejściowymi do
kamienicy w bramie po prawej stronie. Podpisał się na niej znany rzemieślnik z Sosnowca – Korzeniec. Jest on bohaterem jednej z powieści Zbigniewa Białasa.
Podobne posadzki znajdziemy jeszcze w kilku miejscach w centrum Dąbrowy. Najciekawsza znajduje się na balkonie kamienicy przy ulicy 3 Maja 16. Niestety,
jak w przypadku domu modlitwy, tak i tutaj, balkon należy obecnie do prywatnego mieszkania. Mozaika jest złożona z setek malutkich, niegdyś mozolnie
układanych, kwadracików. Podobne posadzki możemy znaleźć np. w bogatych kamienicach mieszczańskich na krakowskim Starym Mieście.

Teksty opracowała Fundacja Fabryka Kulturalna. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za treści na mapie.
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Ślady żydowskie
Żydzi zawsze stanowili ważny element historii dawnej Dąbrowy. Mimo, że nie mieszkają w naszym mieście od czasów wojny, to po dziś dzień w różnych miejscach zachowały się po nich pamiątki i ślady przeszłości – mniej lub bardziej wyraźne. Okazuje się, że do dziś zachował się nawet ich dom modlitw! Powiem
więcej – każdy z nas przejeżdża obok niego nieświadomie kilka razy w tygodniu. Znajduje się on w jednej z ciągu kamienic przy ulicy Sobieskiego – dokładna
lokalizacja nie jest podana rozmyślnie, bo obecnie jest to prywatne mieszkanie. Według zapewnień właściciela budynku pod farbą nadal znajdują się polichromie z żydowskimi malowidłami. Dom modlitwy jest połączony z kuczką. Pod tą nazwą kryje się specjalna i nieco dziwna konstrukcja związana z kulturą
żydowską. To swego rodzaju balkon, który posiada otwierany dach. Podczas święta sukkot – święta szałasów – żydzi spożywają w środku kuczki posiłki na znak
tułaczki po ziemiach Egiptu. Oczywiście wszystko przy otwartym dachu, niezależnie od warunków pogodowych. Kuczki powstały w polskich kamienicach, gdyż
często na podwórkach tych wielorodzinnych budynków nie było miejsca na rozstawienie namiotu-kuczki i świętowania. Powoli zaczęto adaptować na te cele
balkony, aż w końcu stały się pełnoprawnym elementem żydowskiej kultury. Jak już wspomniałem, jedna z takich kuczek znajduje się właśnie w podwórku
żydowskiego domu modlitwy. Bez kontaktu z właścicielem jej obejrzenie nie jest możliwe, ale nie ma tego złego – to niejedyna kuczka w centrum. Kolejne dwie
można oglądać na posesji kamienicy, gdzie właśnie stoimy, przy Sobieskiego 15 – trzeba jedynie wejść w bramę. Kuczki to te drewniane, obudowane balkony.

Znak PZPR
Pewnie każdy z Was pamięta wszechobecne propagandowe murale z okresu PRL-u. Przez lata wiele z nich zniknęło wraz z remontami budynków, ale do dziś
w wielu miejscach naszego miasta zachowały się ich resztki. Jednym z nich jest dawna płyta z malunkiem na podwórku koło CAO na Sienkiewicza 6A. Na
niewielkiej komórce sąsiadującego placu dobry obserwator dostrzeże wyblakłe logo PZPR. To oczywiście niejedyna tego typu pamiątka w naszym mieście.
Czasami, przy wymianie reklam, odsłaniany jest stary mural na kamienicy przy rondzie na dole Alei Róż. Inny ciekawy napis znajdziemy koło bramy wjazdowej
do dawnych zakładów Strem. Zachęcam Was do samodzielnego poszukiwania takich znaków – w Dąbrowie znanych jest co najmniej 10 tego rodzaju pamiątek
przeszłości.

Kryminalna Dąbrowa
Dąbrowa w czasach międzywojennych nie była bezpiecznym miastem. Rozboje, morderstwa, fałszerstwa pieniędzy były na porządku dziennym. Ówczesne
gazety na bieżąco relacjonowały każde z tych wydarzeń, donosząc codziennie mieszkańcom o nowej tragedii. Oczywiście czytając stare wycinki, należy mieć do
nich nieco dystansu – jak dziś, tak i wtedy, goniono za sensacją i koloryzowano fakty, aby czytelnicy chętniej sięgali po kolejne numery. Pierwszy wycinek
z kwietnia 1935 roku informuje nas o krwawej grze w karty na ulicy Okrzei. Czesław Kasprzyk i Stefan Orbych grali razem w karty na pieniądze. Jeden z nich –
Orbych – przegrał grę i był winny Kasprzykowi 50 groszy. Nie mógł zapłacić swojemu koledze, więc gdy wracali do domu pobili się na ulicy Okrzei. W pewnym
momencie Kasprzyk wyciągnął z kieszeni nóż i na środku ulicy dźgnął Orbycha kilka razy. Ranny został przewieziony do szpitala, a policja wkrótce ujęła niedoszłego mordercę. Druga sytuacja również miała miejsce na ulicy Okrzei, ale na jej dalszym odcinku – obecnie jest to teren między blokami. Przechodzący ulicą
Zygmunt Kocot został zaczepiony przez grupę pijanych osób. Nie mogąc się wyrwać z ich rąk, wyciągnął z kieszeni rewolwer i strzelił do atakujących. Strzał
okazał się celny i traﬁł jednego z awanturników. Ci jednak nie przestali atakować – wyciągnęli noże i mocno poturbowali Zygmunta. Uciekli dopiero na widok
policji... To tylko dwie z setek kryminalnych opowieści z dawnej Dąbrowy.

Ukrywanie Żydów
Każdy z nas zna historie o ludziach ukrywających Żydów podczas II wojny światowej. Co prawda nie było ich tu tak dużo, jak w pobliskim Będzinie, ale stanowili
istotny procent ludności Dąbrowy. Podczas wojny część z nich uciekła, część traﬁła do gett na terenie naszego miasta, część została wywieziona. Pojedyncze
osoby ukryły się u życzliwych Polaków. Jedna z takich historii wydarzyła się tu w centrum, w kamienicy przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 22. Według relacji
jednego z mieszkańców, który historię tę usłyszał od swojej babci, po wkroczeniu Niemców na strychu budynku ukryła się rodzina żydowska. Pozostali w kamienicy Polacy pomagali im, dostarczając środki niezbędne do przeżycia. Niestety, w 1940 roku do kamienicy powoli zaczęli się wprowadzać niemieccy imigranci
z Rumunii. Z dnia na dzień żydowska rodzina musiała opuścić kryjówkę i pod osłoną nocy udała się w nieznanym kierunku. Nie wiadomo czy przeżyli wojnę.
Jedyną pamiątką po nich jest portret młodej żydówki pozostający w kolekcji jednego z dąbrowian.

Skrytka żołnierzy
Kamienica przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 17 przed laty skrywała w swoich murach niewielki skarb. W czasach PRL grupka chłopców, przy okazji zabaw na
okolicznych podwórkach, zagłębiła się w piwnice budynku. Przypadkowo odkryli przejście do skrytki – niestety nie wiem, czy miała ona postać zapadni
w podłodze czy może zamurowanego przejścia. W środku znaleźli skład broni z czasów I wojny światowej zostawionej podobno przez wojska austriackie.
Zabrali znalezioną broń, by postrzelać do celów na podwórku. Po pewnym czasie strzałami zainteresowali się funkcjonariusze UB. Chłopcy zostali aresztowani,
a skrytka skonﬁskowana przez saperów. Skąd w kamienicy wzięły się karabiny? Możliwe, że była to skrytka jednej z organizacji paramilitarnych, które organizowały się w Dąbrowie w pierwszych dniach wyzwolenia spod zaborów. Broń mogła zostać zdobyta podczas rozbrajania dotychczasowego okupanta.
W Dąbrowie, jak i w całym kraju, działały różne frakcje. Wspomniana skrytka mogła zostać wykonana przez jeden z odłamów, któremu nie udało się przejąć
władzy w mieście i musiał zaprzestać swojej paramilitarnej działalności.

Carski znak
Jak wszyscy dobrze wiemy w XIX wieku Dąbrowa pozostawała pod carskim zaborem. Wiele dokumentów, planów czy choćby zwykłych znaków sprzed I wojny
światowej pisanych było cyrylicą. Do dziś zachowało się bardzo niewiele materiałów z tamtych lat. Jedną z nielicznych pamiątek jest stara latarnia adresowa
z ulicy 3 Maja z czasów, gdy jeszcze nazywała się „Klubowa”. Latarnię znaleziono na strychu podczas remontu budynku, w którym znajduje się kawiarnia Cafe
Kamienica. Została poddana renowacji i obecnie można ją podziwiać pijąc dobrą kawę.

