Trasa wycieczki: Największe
atrakcje Dąbrowy Górniczej
czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Trasa jest przeznaczona dla osób po raz pierwszy odwiedzających Dąbrowę Górniczą i zawiera jej największe
atrakcje. Jest przeznaczona dla osób w każdym wieku i nie jest zbyt intensywna.
Jej początkiem jest plac Wolności z imponującym Pałacem Kultury, następnie trasa prowadzi do neogotyckiej
bazyliki MB Anielskiej, Muzeum Sztygarka i poewangelickiego kościoła św. Barbary, którego atrakcją jest jego
wnętrze.
Kolejnym przystankiem, do którego tym razem docieramy samochodem, jest sanktuarium św. Antoniego.
Następnie dojeżdżamy na plażę główną Pogorii III, gdzie spędzamy więcej czasu.
Kolejnym punktem, będzie park Zielona ( możemy doń dotrzeć ścieżką z plaży głównej, co zajmuje około
dwudziestu minut, a następnie dojść do zbiornika Pogoria IV). Jeżeli nie mamy wystarczająco dobrej kondycji ,
możemy podjechać do parku Zielona, a następnie zaparkować samochód nad Pogorią IV od strony Marianek
lub Ratanic. Szczególnie pięknie będzie się prezentować zachód słońca and tym olbrzymim zbiornikiem.

Program wycieczki
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Dąbrowa Górnicza
Pałac Kultury Zagłębia
Pałac Kultury Zagłębia został wybudowany w latach 195158. Reprezentuje styl socrealistyczny. W pałacu ulokowały
się m.in. teatr, kino studyjne, dom kultury. Działa też
orkiestra dęta. W ciągu dnia można wchodzić na teren
pałacu.
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Dąbrowa Górnicza
Neogotycki kościół Matki Boskiej
Anielskiej (1875)
Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej z 1898 roku w
Dąbrowie Górniczej to kościół w stylu neogotyckim,
zaprojektowany przez Stanisława Pomianowskiego. Kościół
posiada układ trójnawowy z dwoma transeptami, trzema
wieżami w fasadzie zachodniej i dwiema bocznymi. Wieża
główna o wysokości 83,5 m jest dominującym elementem
w krajobrazie miasta i sprawia imponujące wrażenie.
Zakończona jest stalowym hełmem pokrytym blachą
miedzianą.

Dąbrowa Górnicza
Budynek „Sztygarki” (1837-1841),
Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny
Budynek "Sztygarki" (1837-1841), Ośrodek MuzealnoDydaktyczny.
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W ołtarzu głównym znajduje się koronowana figura Matki
Boskiej Anielskiej, słynnej łaskami. Korony papieskie na
skronie Jezusa i Maryi nałożyli: kard. Stefan Wyszyński prymas Polski, kardynał Karol Wojtyła - ówczesny
metropolita krakowski (późniejszy Papież Jan Paweł II),
przy licznym udziale biskupów z całej Polski, księży i
wiernych z Zagłębia i Śląska. W 1957 r. na prośbę ks. prob.
Jana Domarańczyka Matka Boża została ogłoszona,
dekretem prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,
patronką miasta Dąbrowy Górniczej.
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Dąbrowa Górnicza
Kościół św. Barbary
Kościół św. Barbary został zbudowany przez ewangelików
w 1882 r, po II wojnie światowej przekazany katolikom. Na
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uwagę zasługuje tabernakulum z zatopionymi bryłami
węgla.
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Dąbrowa Górnicza
Kościół Narodzenia NMP i św.
Antoniego (1675)
Kościół Narodzenia NMP i św. Antoniego, pierwotnie
barokowy (1675), przebudowany 1753, z drewnianą wieżą
z 1889. Historia kościoła, zlokalizowanego na wzgórzu w
dzielnicy Gołonóg, sięga XVII wieku. Sklepienia trzech naw
i kaplic pokrywa polichromia, a ściany zewnętrzne
ozdabiają toskańskie pilastry. Obecny wystrój wnętrza
pochodzi jednak z końca XIX wieku. W pobliżu Kościoła
znajduje się stary cmentarz założony w 1880 roku, którego
kształt, układ ścieżek, mury oraz brama nie uległy do dziś
żadnym zmianom. Kościół łączy z cmentarzem łączy piękna
zadrzewiona aleja. Kościołem od 1951 r. administruje
Zakon Franciszkanów.
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Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria III
W pobliżu nowo wybudowanego molo, wysuniętego 60 m
od brzegu, mieści się strzeżone kąpielisko z piaszczystą
plażą o długości 300 m. Akwen Pogorii III to ulubione
miejsce rekreacji dla miłośników windsurfingu, żeglarstwa,
nurkowania, kajakarstwa i rowerów wodnych. Po
sześciokilometrowej ścieżce wokół zbiornika poruszają się
rolkarze i rowerzyści, a zimą także narciarze biegowi.
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Dąbrowa Górnicza
Park Zielona
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W centralnej części Parku (prawie 70 ha powierzchni)
znajdziecie niedawno przywróconą do życia podświetlaną
fontannę. To bardzo urokliwe miejsce i dobry punkt do
organizowania spotkań i nawigowania po Parku. W pobliżu
fontanny mieści się Centrum Sportów Letnich i Wodnych, a
w nim: boiska do piłki plażowej, ścianka wspinaczkowa i
skatepark. Okolice Parku Zielona można zwiedzać na kilka
sposobów: pieszo, na rowerze, melexem, rikszą, a nawet
kajakiem.
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Dąbrowa Górnicza
Zbiornik wodny Pogoria IV
Pogoria IV to największe z dąbrowskich jezior, ma 3 km
szerokości i aż 8 km długości. Jeszcze kilka lat temu
działała na tym terenie kopalnia piasku Kuźnica
Warężyńska, dlatego linia brzegowa nie jest jeszcze
zagospodarowana. Z uwagi na znaczną głębokość i stromy
brzeg na całym akwenie obowiązuje zakaz kąpieli. W
przyszłości ma tu powstać duże centrum sportów wodnych.
Obecnie asfaltowa ścieżka wzdłuż lewego brzegu Pogorii IV
jest oblegana przez rowerzystów, amatorów rolek i nordic
walking.

50°22'03"N 19°12'40"E | na mapie:H

Zdjęcia dodane przez (w kolejności): bastet78, , bastet78,

5

