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Dzisiaj (16.11) w Muzeum Miejskim odbędzie 
IV Tyskie Sympozjum Historyczne. W tym 
roku tematyka dotyczy historii całkiem nie-
dawnej; okresu budowy Nowych Tychów, czy-
li lat 50. – 80. ubiegłego wieku.

Od pięciu lat, czyli od momentu swojego po-
wstania, Muzeum Miejskie prowadzi bada-

nia nad historią Tychów, pełną – jak mówi dyrektor 
Maria Lipok-Bierwiaczonek – białych plam. I syste-
matycznie, m.in. dzięki sympozjom historycznym 
i towarzyszącym im publikacjom, te białe plamy udaje 
się wypełniać wiedzą.

Czwarte spotkanie
Pierwsze Tyskie Sympozjum Historyczne odby-

ło się w listopadzie 2007 roku, w ramach Tyskiego 
Roku Historycznego. Temat brzmiał: „Tyskie miejsca 
pamięci historycznej”. Kolejne, w 2008 roku, poświę-

cone było dziejom wojskowości oraz udziałowi tyszan 
w konfliktach zbrojnych w ostatnich dwóch stuleciach. 
W listopadzie 2009 r. tematyka sympozjum dotyczyła 
historii znanej ze starych fotografii i opowieści bab-
ci, lub raczej prababci – dwudziestolecia międzywo-
jennego. Tym razem przeniesiemy się w epokę, którą 
współcześni tyszanie (przynajmniej dorośli) bardzo 
dobrze pamiętają i wspominają z sentymentem.

Tychy, jakie dzisiaj znamy, w zaledwie trzy de-
kady wyrosły na polach pomiędzy Glinką, Żwako-
wem, Paprocanami, Cielmicami, Urbanowicami i in-
nymi dzisiejszymi dzielnicami miasta. W tym roku 
przypada 60. rocznica decyzji o rozbudowie Tychów.  
4 października 1950 roku zapadła uchwała Prezydium 
Rządu w tej sprawie. Miesiąc później, 8 listopada, roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów nadano Ty-
chom ustrój miejski z ważnością od 1 stycznia 1951 
roku. Wiosną 1951 r. rozpoczęła się budowa osiedla 
A – pierwszego osiedla „Nowych Tychów”.

O Nowych Tychach
Muzeum Miejskie już kilkakrotnie w tym roku 

przypominało mieszkańcom miasta o tej rocznicy. 
Przez kilka miesięcy w muzeum można było oglądać 
wystawę ,,Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i miesz-
kańcy w latach 1950 – 1975”, utworzoną zarówno 
ze zbiorów muzealnych, jak i przedmiotów „z epoki” 
wypożyczonych od tyszan.

We wrześniu na terenie osiedla A odbyła się gra 
miejska dla dzieci i młodzieży „Jak budowano nowe 
Tychy”. Uczniowie tyskich szkół odkrywali tajemnice 
osiedla i w jego murach szukali odpowiedzi na kon-
kursowe pytania.

Tym razem czeka nas bardziej naukowe po-
dejście do tematu. IV Tyskie Sympozjum Hi-
storyczne otworzy prof. dr hab. Ryszard Kacz-
marek, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. 
Następnie będzie okazja wysłuchać wykła-
dów: Andrzeja Czyżewskiego - „Miastoprojekt 

Nowe Tychy. Historia, struktura, rola w życiu 
społecznym miasta”, Katarzyny Kopii: „Miasto 
parków. Zieleń projektowana w Tychach – re-
alizacja i stan współczesny”, Agnieszki Ocie-
py: „Jak budowano Nowe Tychy – wspomnie-
nia tyszan”, księdza Piotra Szołtysika: „Kościół 
św. Jana Chrzciciela – pierwsza nowa świątynia 
w Tychach”, dr Jacka Kurka: „Ballada o dziw-
nym mieście. Kultura w Tychach (1950-1989)”, 
dr Marii Lipok-Bierwiaczonek: Dzieciństwo 
w Nowych Tychach”.

Podczas sympozjum można nabyć publikację 
z cyklu Tyskie Zeszyty Historyczne, zawierającą 
materiały z III Tyskiego Sympozjum Historyczne-
go „Tychy w latach międzywojennych”.

Wstęp do Muzeum Miejskiego jest wolny. 
Liczba miejsc ograniczona. Sympozjum trwać bę-
dzie w godz. 13-17.

SylWIa ZaWaDZka

IV TYSKIE SYMPOZJUM HISTORYCZNE

Ballada o dziwnym mieście

aNDrZej DZIuBa,  
Prezydent Miasta Tychy:
Tyski Jarmark 
B o ż o n a r o -
dzeniowy jest 
zapowiedzią 
świąt, na któ-
re wszyscy 
niecierpliwie 
czekamy. Już 
na początku grudnia plac Ba-
czyńskiego zmieni swój wy-
strój – pojawi się ogromna 
choinka, na fontannie roz-
błysną światełka, a drewnia-
ne domki, specjalnie na tę 
okazję rozstawione, wypełnią 
się smakołykami i wyjątko-
wymi produktami. Smakosze 
będą mogli kupić pierniki, 
artykuły pszczelarskie i inne 
świąteczne delicje. Dla nich 
podczas Jarmarku został za-
planowany dzień kulinarny, 
bo przecież Boże Narodzenie 
łączy się z licznymi tradycja-
mi w tym zakresie. Jarmark 
Bożonarodzeniowy będzie 
doskonałą okazją do zaku-
pienia podarków dla bliskich, 
a także do spotkań ze znajo-
mymi i rodziną.

W czasie Tyskiego Jar-
marku Bożonarodzeniowe-
go już po raz szósty zostaną 
zorganizowane Targi Twór-
czości Osób Niepełnospraw-
nych „W dobrym TTON-ie 
być aniołem”. Każdy będzie 
mógł nabyć prezentowane 
podczas nich dzieła – obra-
zy, biżuterię, a także ozdoby 
świąteczne wykonane przez 
twórców zrzeszonych w licz-
nych organizacjach działają-
cych na rzecz osób niepełno-
sprawnych w naszym mieście. 
To doskonała okazja, by te 
organizacje wesprzeć.

W tym roku niezwykle 
serdecznie zapraszam na Jar-
mark także górników, ich ro-
dziny i przyjaciół – nie za-
braknie występu orkiestry 
górniczej i uroczystej defilady. 
Mam nadzieję, że 4 grudnia 
w sobotę plac Baczyńskiego 
zapełni się górnikami – gru-
dzień to nie tylko Boże Naro-
dzenie, ale także Barbórka!

Tyski Jarmark Bożona-
rodzeniowy – będzie świą-
tecznie, rodzinnie i anielsko 
– do zobaczenia!

Jarmark jak z bajki
Wieczerza Wigilijna, 

barbórka, mikołaj, 
jasełka uliczne, 

a także koncerty, 
Występy teatralne 

i Wiele innych atrakcji. 
tegoroczny jarmark 

bożonarodzenioWy 
na placu baczyńskiego 
potrWa aż dziesięć dni, 

od 3 do 12 grudnia.

Plac Baczyńskiego zamieni się w świą-
teczną krainę w piątek, 3 grudnia. Tego 

dnia na placu będzie czekał na tyszan stół 
wigilijny, przy którym będzie można spró-
bować świątecznych potraw. Na placu sta-
nie choinka oraz 20 drewnianych domków, 
w których przez wszystkie dni jarmarku bę-
dzie można nabyć świąteczne ozdoby i sma-
kołyki. Do odwiedzenia jarmarku będą za-
chęcać przechodniów świetlne anioły.

Dla górników 
i najmłodszych

Tyszanie, którzy pamięta-
ją ubiegłoroczny jarmark, z pewno-

ścią nie potrzebują dodatkowej zachęty, 
by i w tym roku pooddychać świątecz-
ną atmosferą jeszcze przed Bożym Naro-
dzeniem. Podobnie jak rok temu, szcze-
gólnymi dniami podczas jarmarku będą  
4 i 6 grudnia. Sobota (4 grudnia) to oczy-
wiście święto górników. – Tego dnia za-
praszamy wszystkich tyskich górników 
w strojach galowych – mówi Iwona Ciepał, 
naczelnik Wydziału Promocji i Współ-

pracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy. 
– Ze specjalnym koncertem dla nich wy-
stąpi, podobnie jak w ubiegłym roku, or-
kiestra dęta KWK Staszic.

W poniedziałek (6 grudnia) na placu 
Baczyńskiego pojawią się pomocnicy Świę-
tego Mikołaja. Tego dnia każde dziecko 
może liczyć na słodki upominek. Ale szcze-
gólnym dniem będzie także niedziela,  
5 grudnia, kiedy to w ramach jarmarku od-
będą się Targi Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych „W dobrym TTON-ie być Anio-
łem”.

anioły w Tychach
Targi odbywają się w Tychach od 2005 

roku. Początkowo imprezę organizowano 
na Osiedlu Balbina oraz w budynku Balbi-
na Centrum. W ubiegłym roku TTON prze-
niósł się na odnowiony plac Baczyńskiego, 
gdzie po raz pierwszy odbył się Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. W ramach targów, pod-
opieczni tyskich ośrodków i instytucji te-
rapeutycznych prezentują wykonane przez 
siebie ozdoby i prace plastyczne. Większość 
z nich, ku radości twórców, co roku znajduje 
nabywców.

W czasie weekendu na scenie odbywać 
się będą występy artystyczne w wykonaniu 
zaproszonych artystów oraz podopiecznych 
tyskich domów kultury. Ze specjalnym kon-
certem świątecznym gościnnie wystąpi gru-
pa Kurc Bend, wykonująca muzykę w stylu 
amerykańskich orkiestr lat 40. i 50. Wśród 
jarmarkowych atrakcji będzie też teatr ognia 
i jasełka uliczne, które w ubiegłym roku cie-
szyły się ogromnym uznaniem tyszan.

To wszystko czeka nas już za niecałe 
cztery tygodnie. A dziś na zdjęciach przypo-
minamy, jaka atmosfera panowała na placu 
Baczyńskiego rok temu.

SylWIa ZaWaDZka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy, Caritas archidiecezji 
katowickiej Ośrodek św. Fausty-
ny i Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy Ośrodku św. Faustyny, Sto-
warzyszenie animatorów i Pedago-
gów klaNZa, Szkoła Podstawowa  
nr 40 z Oddziałami Integracyjny-
mi, Zespół Szkół z Oddziałami In-
tegracyjnymi: Szkoła Podstawowa  
nr 5 i Gimnazjum nr 2, Dom Pomo-
cy Społecznej Św. anna, Ośrodek 
rehabilitacyjno-edukacyjno-Wy-
chowawczy Polskiego Stowarzy-
szenia Na rzecz Osób z upośle-
dzeniem umysłowym, Świetlica 
Terapeutyczna przy Ośrodku Bene-
dictus, Gimnazjum nr 7 z OI, MDk 
nr 1 i MDk 2 oraz Miejskie Centrum 
kultury i urząd Miasta Tychy.

na TTON zapraszają:

Od 3 do 12 grudnia na placu Baczyńskiego ustawionych będzie 20 drewnia-
nych domków, w których wystawcy będą oferować swoje produkty i usługi. 
Tyszanie, w czasie jarmarku, będą mogli nabyć ozdoby świąteczne, smako-
łyki, biżuterię i niepowtarzalne wyroby artystyczne. Zapraszamy firmy, oso-
by i instytucje do współpracy i składania swoich ofert w Miejskim Centrum 
kultury, tel. 32 327 02 91, e-mail: mck@kultura.tychy.pl


