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Już po raz osiemnasty 
tyszanie i zaproszeni 

goście będą zastanawiać 
się nad naJważnieJszymi 

dla miasta sprawami. 
w tym roku tematem 
tyskiego seminarium 

maJowego Jest przestrzeń 
publiczna.

T ychy: stare i nowe przestrzenie publiczne 
– oceny i projekcje” – tak dokładnie brzmi 

temat tegorocznych rozważań. Tyszanie, na-
ukowcy i goście spotkają się 8 maja w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Ty-
chach.

Naukowcy z Tychów
Temat wpisuje się w obchody 75-le-

cia nadania Tychom praw gminy miejskiej. 
W roku jubileuszowym staramy się odpowie-
dzieć na pytanie, jak zmienić miasto, by było 
dla mieszkańców bardziej przyjazne i otwar-
te, by dotychczasowi mieszkańcy chętnie 
tu mieszkali, a nowi chętniej przyjeżdżali i osia-
dali tu na stałe – mówi Iwona Ciepał, naczelnik 
Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.

Oficjalne otwarcie seminarium przez pre-
zydenta Andrzeja Dziubę, prof. dr. hab. Hen-
ryka Goika, rektora WSZiNS, prof. dr. hab. 

Marka S. Szczepańskiego, pomysłodawcę i or-
ganizatora przedsięwzięcia oraz Przewodni-
czącego Rady Naukowej seminarium, który 
omówi rolę i ocenę społeczną przestrzeni pu-
blicznych, nastąpi o godz. 10.00.

Dyskusja o mieście
Na seminarium zaprezentowane zosta-

ną m.in. wyniki badań na temat tyskiej prze-
strzeni publicznej przeprowadzone przez na-
ukowców Uniwersytetu Śląskiego. Wyniki te 
wskażą kierunek zmian w mieście – wyjaśnia 
Iwona Ciepał.

Badania przeprowadził zespół prowa-
dzony przez dr. Krzysztofa Bierwiaczonka, 
mgr Barbarę Lewicką i mgr Karolinę Wojtasik, 
naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach.

Po części plenarnej będzie godzinna prze-
rwa, po której (o godz. 14) rozpocznie się pa-
nel dyskusyjny.

– Prelegenci i osoby, które wezmą udział 
w panelu dyskusyjnym XVIII TSM, są auto-
rytetami naukowymi w dziedzinie socjologii, 
którym nieobce są potrzeby społeczności lokal-
nej, oraz uznanymi architektami i urbanistami, 
których cenne rady pomogą nam z pewnością 
w pracy nad polepszeniem tyskiej przestrzeni 
publicznej – dodaje naczelnik Ciepał.

Wśród nich znajdą się nazwiska znane 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie: Robert 
Konieczny, uznawany za jednego z najlep-
szych architektów młodego pokolenia, który 
prowadzi biuro architektoniczne w Katowi-
cach, dr inż. arch. Tadeusz Kmieć (dyrektor 
Pracowni Planowania Przestrzennego i Ar-
chitektury w Tychach, członek Towarzystwa 
Urbanistów Polskich), mgr inż. arch. Stani-
sław Niemczyk (architekt, autor budynków 
handlowych, usługowych, mieszkalnych 
i sakralnych, m.in. kościoła Ducha Święte-
go w Tychach), dr Jan Olbrycht (polityk, de-
putowany do Parlamentu Europejskiego, sa-
morządowiec i socjolog) oraz mgr inż. arch. 
Grzegorz Ratajski (architekt, prowadzi pra-
cownię architektoniczną w Tychach).

Maleńczuk na deser
Z Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Spo-

łecznych uczestnicy seminarium przeniosą się 
o godz. 18 do Teatru Małego, gdzie prezydent 
Andrzej Dziuba wręczy nagrody w dziedzinie 
sportu, nauki i kultury. Na zakończenie zaśpie-
wa Maciej Maleńczuk.

Wstęp na obrady seminarium jest bez-
płatny, natomiast bilet na koncert kosztuje 
30 zł.

MarieTTa STefaNiak

TM: Tematem Tyskiego Seminarium Majo-
wego jest przestrzeń publiczna. Jak możemy 
zdefiniować to pojęcie?
MAREK S. SZCZEPAńSKI: W tym roku kluczem 
do seminaryjnych rozważań będzie przestrzeń pu-
bliczna, która stanowi o potędze miasta lub wręcz 
przeciwnie – o jego słabości. Przestrzeń publiczna, 
otwarta czy jawna, to przestrzeń miasta dostępna 
dla wszystkich mieszkańców, co ważne – bezpłat-
na. Istotną rolę odgrywa tutaj centrum miasta, ry-
nek, place, trakty oraz miejsca rekreacji. To także 
przestrzenie sakralne i okołosakralne. W socjologii 
czym innym jest miejsce publiczne, a czym innym 
przestrzeń publiczna. To pierwsze jest przynależne 
do danej osoby, można je utożsamiać z właścicie-
lem, nastomiast przestrzeń publiczna jest ogólno-
dostępna.

O tym będzie pan mówić podczas seminaryj-
nego wykładu?
Tak, będę mówić o filozofii przestrzeni publicznej, 
u której podstaw leży m.in. grecka agora – miej-
sce spotkań, wymiany myśli i dyskusji. Natomiast 
o współczesnej przestrzeni publicznej w Tychach 
będzie mówić dr Krzysztof Bierwiaczonek, któ-
ry wraz z zespołem – pracownikami naukowymi 
Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego – przeprowadził badania 
nad tyską przestrzenią. To nie pierwsze badania – 
w trudnych latach socjalistycznych mój zespół rów-
nież badał przestrzeń publiczną.

Jaki cel pan, jako organizator, stawia przed 
tegorocznym seminarium?
Tyskie Seminarium Majowe ma nie tylko na celu 
pobudzić mieszkańców do rozważań nad Tycha-
mi i umożliwić wymianę opinii, ale ma także czy-
sto praktyczny wymiar – trzeba spojrzeć krytycznie 
na miasto, w tym roku konkretnie na przestrzeń pu-
bliczną, ocenić ją i wyznaczyć zadania do zrealizo-
wania.

W ciągu ostatnich lat udało się zrealizować 
zadania wyznaczone przez uczestników se-
minarium? Wnioski zostały wzięte pod uwa-
gę?
Byłbym megalomanem, gdybym powiedział, 
że wszystkie wnioski zostały przełożone na język 
praktyki, ale też byłbym przesadnie skromny, gdy-
bym nie powiedział o tych najważniejszych zada-
niach zrealizowanych dzięki seminarium: powsta-
ła Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych 
w Tychach, Muzeum Miejskie czy monografia mia-
sta. Mam nadzieję, że również w tym przypadku 
oprócz tego, że czegoś się nauczymy od siebie na-
wzajem, to postawimy przed miastem nowe zadania 
do zrealizowania.

rOzMaWiała MarieTTa STefaNiak

Chcesz zostać gwiazdą naszego miasta? 
Weź udział w zbiorowym zdjęciu miesz-
kańców Twojego osiedla i okolicy. Ty-
szanie będą fotografowani 16, 17, 23 i 24 
maja. zdjęcia trafią potem do jubileuszo-
wego kalendarza, który zostanie wyda-
ny pod koniec 2009 roku.

Pierwsze grupowe zdjęcie zostanie wykona-
ne w sobotę 16 maja. Na pierwszy ogień 

pójdą mieszkańcy osiedli O, P, T, U i N, któ-
rzy powinni pojawić się o godzinie 16.00 przy  
al. Piłsudskiego, na parkingu przy Hali Spor-
towej. O godzinie 17.00 fotograf będzie czekał 
na tyszan w Paprocanach – tam do zdjęcia będą 

pozować mieszkańcy osiedli Z i W. O godz. 
18.00 impreza przeniesie się w okolice Szko-
ły Podstawowej nr 23 przy ul. Jedności, gdzie 
przed obiektywem staną mieszkańcy Cielmic.

W niedzielę 17 maja, o godz. 10.00 w Par-
ku Jaworek powinni pojawić się mieszkańcy 
osiedli K, L, M, S. O godz. 11.00 zdjęcia będą 
robione na Sublach – tam będą fotografowani 
tyszanie z osiedli R i H. Do parku pod Żyra-
fą powinni przyjść o godz. 12.00 mieszkańcy 
osiedli D, G, E oraz F.

Tydzień później, w sobotę 23 maja, o godz. 
16.00 na placu św. Anny powinni stawić się 
mieszkańcy osiedla A, o godz. 17.00 na Ryn-
ku na Starych Tychach – fotoreporter będzie 

czekał na mieszkańców osiedli Stare Tychy, 
B oraz C, a do Szkoły Podstawowej nr 2 przy  
ul. Jaroszowickiej powinni przyjść mieszkańcy 
dzielnic Wygorzele, Urbanowice i Jaroszowice 
o godz. 18.00.

Ostatnie zdjęcia – w niedzielę,  
24 maja. Mieszkańców Wilkowyj sfotogra-
fujemy o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej 
nr 9 przy ul. Leśnej, o godz. 11.00 w pobli-
żu Przychodni na Czułowie zapozują miesz-
kańcy Mąkołowca i Czułowa, a o godz. 
12.00 przy Szkole Podstawowej nr 8 przy  
ul. Cmentarnej usłyszymy ostatni pstryk 
– pozować będą mieszkańcy Zwierzyńca, 
Wartogłowca i Zawiści.

O terminach i miejscach wykonywania 
zdjęć będziemy przypominać w kolejnych 
numerach Twojego Miasta – 10 i 16 maja. 
Mieszkańcy wszystkich dzielnic dostaną też 
ulotki informacyjne. Redakcja Twojego Mia-
sta zwraca się też z prośbą do Czytelników 
o przekazanie informacji rodzinie, przyja-
ciołom, znajomym i kolegom z pracy. War-
to przyjść i pozować do grupowej fotografii. 
Na wszystkich czekają niespodzianki i atrak-
cje.

Gdyby zawiodła nas pogoda i w dniu im-
prezy padał rzęsisty deszcz, poinformujemy 
Czytelników o innym terminie sesji zdjęcio-
wej. MW

Zdjęcia TysZan

zostań twarzą tychów!

roZMowa  
Z Prof. dr. hab. 

MarkieM s. sZcZePańskiM

Ocenić  
i wyznaczyć 

zadania

wszystko, 
co nas otacza

XViii tsm odbędą się 8 maja.

temat seminarium wpisuje się w obchody 75-lecia nadania tychom praw gminy miejskiej.
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