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Jubileusz zakończony
W tym roku obchodziliśmy ważną
w historii miasta rocznicę. 1 stycznia
1934 roku Tychy uzyskały status gminy
wiejskiej o charakterze miejskim. Z okazji
75-lecia tego wydarzenia przez cały rok
2009 odbywały się w mieście uroczystości,
imprezy kulturalne i sportowe.

O

b c h o d y z a i n au g u r ow a ł a
23 stycznia uroczysta sesja Rady
Miasta w Teatrze Małym. Została
wówczas zaprezentowana Skrzynia
Czasu, akty honorowego obywatelstwa miasta odebrali Mariusz Czerkawski, Marek Moś oraz prof. Marek
S. Szczepański.

Niezwykły rok 2009
Imprezy związane z obchodami 75-lecia miasta, towarzyszyły
nam przez cały rok. Wśród najważniejszych znalazł się m.in. Festiwal
Miast Partnerskich – zorganizowany w Tychach po raz pierwszy, z którym splotły się dwa inne wydarzenia;
Dni Tyskie na placu pod „Żyrafą”
oraz fabularna gra miejska „75 tropów detektywa Tyskiego”. W trakcie
gry uczestnicy przenieśli się w lata
30. ubiegłego wieku, by pomóc detektywowi rozwiązać zagadkę napadu
na Spółdzielczą Kasę Oszczędności
w Tychach.
Także w ramach jubileuszu, odbyła się licytacja fotela prezydenta.
Dochód z akcji przeznaczony został
na rzecz budowy domu hospicyjnego w Tychach. 1 kwietnia stanowisko
Prezydenta Miasta Tychy objął Antoni Czarnecki.

Fotografie
i seminarium
W ramach obchodów 75-lecia
miasta zorganizowano też akcję zbio-

rowego fotografowania tyszan – pamiątkowe zdjęcia zostaną wydane
w formie kalendarza na rok 2010.
III Tyskie Seminarium Historyczne poświęcone było okresowi
międzywojennemu, kiedy to dokonywała się metamorfoza Tychów.
Odbyły się także liczne imprezy sportowe, jak wrześniowy XVI
Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny
na dystansach od 100 m do 10 km,
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla
Chłopców oraz Turniej Amatorów
w Siatkówce Plażowej „4 na 4”. W listopadzie odbył się konkurs Tyskie Talenty, lokalny odpowiednik programu
„Mam Talent”, zorganizowany przez
Miejskie Centrum Kultury.   

Na zakończenie
Podobnie jak inauguracja, podsumowanie obchodów jubileuszu
75-lecia miasta odbędzie się w Teatrze Małym, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta, 10 grudnia o godzinie 17.00. Obchody podsumuje
prezydent Andrzej Dziuba. Na scenie
wystąpią finaliści konkursu Tyskie
Talenty – wówczas nastąpi również
ogłoszenie zwycięzców konkursu
i wręczenie nagród. Redaktor naczelna „Twoich Tychów” Mariola Woszkowska przekaże Muzeum Miejskiemu wystawę „75 lat z życia tyszan”,
którą jako wystawę plenerową można było przez cały rok oglądać w różnych częściach miasta. Podczas sesji
odbędzie się prezentacja przewod-

W ramach obchodów jubileuszu, odbyła się m.in. gra miejska „75
tropów Detektywa Tyskiego”, w której zwyciężyły Agnieszka
Swinarska (z lewej) i Julia Stencel.

nika autorstwa Jolanty Pierończyk
„Miasto z Bramą Słońca. Bedeker
Tyski”. Zagra też Orkiestra Kameralna Miasta Tychy „AUKSO” pod dyrekcją Marka Mosia.
Jako pamiątkowe upominki goście otrzymają okolicznościowe monety, wybite z okazji 75-lecia Tychów
przez śląską mennicę, będzie też rozdawana Bibliografia Tychów wraz
z płytą CD wydana przez Miejską Biblioteką Publiczną, obejmująca lata
1992‑1996.

Wśród zaproszonych gości są
bohaterowie wystawy „75 lat z życia
tyszan” oraz mieszkańcy Tychów
wyróżnieni w zabawie „Skrzynia
Czasu”, którzy zgłaszali swoje propozycje co powinno się w Skrzyni
znaleźć. Skrzynia Czasu zostanie
symbolicznie zamknięta i przekazana do Muzeum Miejskiego. Ponowne jej otwarcie nastąpi w 2034 roku,
czyli w setną rocznicę nadania Tychom praw gminny miejskiej.
teksty: Sylwia Zawadzka

przed nami:
Imprezy związane z obchodami 75-lecia miasta: 10 grudnia
– uroczysta Sesja Rady Miasta w Teatrze Małym kończąca
obchody 75-lecia. 12 grudnia – Bieg pod Żyrafą. 19 grudnia – Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Chłopców – Hala
Sportowa przy al. Piłsudskiego.

Antoni Czarnecki (w środku) wylicytował na jeden dzień fotel prezydenta
miasta. Jednym z jego „prezydenckich” obowiązków było obudzenie
misiów w Parku Niedźwiadków. Impreza, która odbyła się
1 kwietnia, również znalazła się w kalendarzu jubileuszowych wydarzeń.

Szanowni Państwo!
Obchody jubileuszu
75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej dobiegają końca.
To dobry czas na chwilę refleksji nad historią
miasta i jego przyszłością.
75 lat temu Tychy
były niewielkim miasteczkiem, liczącym prawie 11 tysięcy mieszkańców, posiadającym jednak swoją historię
i kulturę. Decyzja Prezydium Rządu o budowie
Nowych Tychów oraz nadanie Tychom praw
miejskich, które weszło w życie w styczniu 1951
roku, to dwie daty, które zapoczątkowały dynamiczne zmiany w mieście. Tychy coraz szybciej
się rozwijały, a tym samym zaczęły przyciągać
ludzi z całej Polski, którzy przyjechali tutaj w poszukiwaniu lepszego jutra. To właśnie ludzie,
którzy tu zostali, zbudowali Tychy ze swoich idei
i marzeń o dobrym miejscu. Przez te 75 lat Tychy przebyły długą drogę i dziś z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że są miastem wspaniałym, nowoczesnym i wciąż się rozwijającym.
Odbywające się w roku obchodów jubileuszu 75-lecia imprezy, takie jak m.in. wystawy
organizowane przez Muzeum Miejskie i Miejską Bibliotekę Publiczną, XVIII Tyskie Seminarium Majowe, III Sympozjum Historyczne,
przypomniały bogatą historię naszego miasta.
Pokazały jak wiele dokonali nasi poprzednicy
i my sami.
Jubileusz 75-lecia przypomniał nam również o odpowiedzialności i wyzwaniach jakie
przed nami stoją. Miasto powinno zaspokajać
aspiracje mieszkańców i zadbać o to, by lokalna społeczność była coraz bardziej zintegrowana. Jubileuszowe imprezy pokazały, że idziemy
w dobrym kierunku, że ludzie coraz chętniej
uczestniczą w życiu miasta. Potrzeba jednak
działań, które zbudują jeszcze lepszą więź ludzi z miejscem, w którym zamieszkują, sprawią, że tyszanie będą się chętnie z Tychami
identyfikowali. Tychy to dobre miejsce. Tego
udowadniać nie trzeba. Należy jednak dbać o to,
by przez kolejne dziesięciolecia stawały się miejscem coraz lepszym. I właśnie tego z okazji zakończenia obchodów jubileuszu 75-lecia pragnę
życzyć wszystkim tyszanom.
Prezydent
Andrzej Dziuba

Pamiątki tyszan

Wędrówki Skrzyni Czasu
Skrzynia czasu zaprezentowana została
po raz pierwszy 23 stycznia na uroczystej
Sesji Rady Miasta w Teatrze Małym. Była
obecna na wielu imprezach jubileuszowych. Przedmioty w niej ulokowane już teraz mają dużą wartość dla miasta.

P

ierwsze przedmioty, które trafiły do skrzyni, podarowali honorowi obywatele miasta.
Dzięki nim skrzynia „wzbogaciła się” o koszulkę
GKS Tychy Mariusza Czerkawskiego, batutę Marka Mosia, monografię Miasta Tychy pod redakcją prof. Marka S. Szczepańskiego i popiersie Jana
Pawła II podarowane przez arcybiskupa Damiana
Zimonia.

Pendrive i krawaty

Skrzynia Czasu gościła w Teatrze Małym
przy okazji XVIII Tyskiego Seminarium
Majowego. Józef Kuklok-Opolski,
tyski Darczyńca Roku 2008, włożył
do niej rysunki projektowe „Hospicjum”
stacjonarnego.

Do skrzyni trafiły też pamiątki po IX Zimowym Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk – Beskidy 2009”, który odbywał się w Tychach od 15 do 20
lutego (pendrive z relacjami prasowymi i zdjęciami, plakaty i pamiątkowa świeca). Tomasz Dynarowicz, aktor Gliwickiego Teatru Muzycznego,
reżyser spektaklu „Niepohamowane drżenie miłości” oraz aktorzy ATRiP „Migreska” 22 marca
w czasie jubileuszowej premiery w Teatrze Małym,

podarowali krawat ze swoimi autografami. Krawat wrzucił do skrzyni również Prezydent Jednego Dnia – Antoni Czarnecki. Z tej okazji do skrzyni trafiły też specjalne zarządzenia („Zarządzenie
nr 1 W sprawie rozdawania promiennego uśmiechu przez pracowników UM Tychy” oraz Zarządzenie nr 2 W sprawie przeprowadzenia ćwiczeń
sportowych pracowników UM Tychy w ramach
akcji „Dbaj o kręgosłup”) i harmonogram pracy
Prezydenta Jednego Dnia, a także podziękowanie
zarządu „Hospicjum” dla prezydenta Andrzeja
Dziuby przekazane przez Wiesławę Sieczkę, prezes
Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.

W czasie seminarium
Skrzynia gościła w Teatrze Małym również 8 maja przy okazji XVIII Tyskiego Seminarium Majowego. Karolina Hamer,
utytułowana niepełnosprawna pływaczka, nagrodzona przez prezydenta Andrzeja Dziubę
za osiągnięcia sportowe, wrzuciła do skrzyni koszulkę reprezentacji Polski, Janusz Muszyński, dyrygent i dyrektor artystyczny Tyskich Wieczorów Kolędowych, nagrodzony
w dziedzinie kultury, podarował kasetę i CD
nagrane podczas Tyskich Wieczorów Kolędo-

wych, a Józef Kuklok-Opolski, tyski Darczyńca Roku 2008 przekazał rysunki projektowe
„Hospicjum” stacjonarnego.
Na Uroczystej Sesji Rady Miasta, która odbyła się w UM z okazji 20. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 1989 roku, 2 czerwca
do skrzyni powędrowała kserokopia „Pisma Komitetów Obywatelskich” (podarował Jan Mazurkiewicz, oryginał znajduje się w Muzeum Miejskim w Tychach) oraz plakat wyborczy z 1989 r.
podarowany przez Bolesława Twaroga, ówczesnego kandydata na Sejm.

Kolaż z Berlina
Niemiecka młodzież, która przyjechała do
Tychów na Festiwal Miast Partnerskich (15-20
czerwca), podarowała do skrzyni kolaż zdjęć autorstwa Johna Förstera, przedstawiający Haus
„Pro-Social” w dzielnicy Berlina Marzahn – Hellersdorf.
Do Skrzyni trafiły też książki autorów zaproszonych na IX Tyskie Dni Literatury zorganizowane przez MBP, a także wiele plakatów,
ulotek i gadżetów okolicznościowych, związanych z odbywającymi się w mieście jubileuszowymi imprezami czy wydarzeniami.

