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Uwaga tyszanie! Jeżeli lubi-
cie czytać, koniecznie skorzy-
stajcie z aplikacji „Ty Chyba 
Czytasz?” na miejskim profilu 
na Facebooku. Można tu pro-
wadzić kronikę swojej czy-
telniczej aktywności i dzie-
lić się wrażeniami z innymi. 
A jeżeli do tego lubicie pisać, 
możecie wygrać atrakcyjne 
nagrody.

Przeczytałeś ciekawą książkę? 
Dodaj ją do swojej CrossBi-

blioteczki na Facebooku. Możesz 
także napisać jej recenzję. Au-
torzy najlepszych tekstów mają 
szansę zdobyć jedną z wielu na-
gród, m.in. bilety do Multiki-
na i Teatru Małego w Tychach, 

a także książki (monografia mia-
sta Tychy), karnety na zajęcia 
w Tito Dance Studio i gadżety 
– kubki, smycze, pamięci USB. 
Konkurs trwa do 12 listopada.

Co trzeba zrobić, aby wziąć 
udział w zabawie? Po pierwsze 
czytać. Po drugie polubić miej-
ską stronę na Facebooku (www.
facebook.com/TychyDobreMiej-
sce). Dzięki dostępnej tam apli-
kacji „Ty Chyba Czytasz” możesz 
stworzyć swoją własną CrossBi-
blioteczkę, dodawać przeczyta-
ne książki, dzielić się opiniami 
na ich temat z innymi użytkow-
nikami, pisać i publikować recen-
zje, oceniać i komentować recen-
zje innych. Spośród tych recenzji, 
które zostaną najwyżej ocenione 

przez internautów, jury wybierze 
pięć najlepszych, których autorzy 
otrzymają nagrody.

Zabawa towarzyszy miejskiej 
akcji bookcrossingu. W dziesię-
ciu punktach w mieście stoją pół-
ki, z których można „pożyczyć” 
sobie wybraną książkę do prze-
czytania. Aby idea bookcrossin-
gu była spełniona, pamiętajmy, 
by nie tylko „pożyczać” książ-
ki, ale po przeczytaniu pozosta-
wiać je w podobnych miejscach. 
Można też „uwolnić” i wypuścić 
w świat własne książki, które 
od lat stoją nieczytane na na-
szych domowych półkach.

Więcej informacji na www.
bookcrossing.umtychy.pl
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Kombatanci, 
Przedstawiciele 

samorządu miasta 
i województwa, 

Proboszczowie 
tysKich Parafii, 

a Przede wszystKim 
Krewni ofiar 

zbrodni KatyńsKiej 
wzięli udział 

w uroczystości 
odsłonięcia 

i Poświęcenia 
PomniKa ofiar 

Katynia, Która 
odbyła się w środę, 

23 PaździerniKa.

c
eremonię poprzedziła 
uroczysta msza świę-
ta, z udziałem chóru, 
orkiestry wojskowej 

i kompanii honorowej. Mszy 
przewodniczył abp. Wiktor 
Skworc, on też po nabożeństwie 
poświęcił pomnik.

Ocalić od zapomnienia
Wygłaszając homilię, abp 

Skworc podkreślił, że bardzo 
ceni sobie obecność młodzieży, 
licznie zgromadzonej na mszy 
św. – Kolejne pokolenia są często 

przekonane, że wolność nic nie 
kosztuje – mówił. Przypomniał 
też wyrok Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka w Strasbur-
gu sprzed kilku dni (sędziowie 
odrzucili skargę krewnych ofiar 
zbrodni katyńskiej, orzekając, 
że Trybunał nie ma uprawnień 
do oceny rzetelności rosyjskie-

go śledztwa w sprawie mordu 
na Polakach w 1940 roku). – 
Media informowały nas o tym 
pod tytułami „Katyń przegrał 
w Strasburgu” – mówił metro-
polita katowicki. – Możemy 
natomiast powiedzieć, że Ka-
tyń wygrał w Tychach, bo zo-
stał przypomniany i upamięt-

niony, zostały uczczone ofiary 
tej zbrodni, o której my Polacy 
winniśmy pamiętać.

Starania o budowę w Tychach 
pomnika upamiętniającego ofia-
ry zbrodni katyńskiej rozpoczę-
ły się w 2009 roku. – Inicjatora-
mi były tyskie rodziny katyńskie, 
przy wsparciu Związku Sybiraków 

i młodzieży z II LO im. CK Norwi-
da, która posadziła pięć symbolicz-
nych dębów i ufundowała kamień 
pamiątkowy – przypomniał apb. 
Skworc. – Na tablicy widniał napis 
„Katyń. Ocalić od zapomnienia”.

Certyfikaty
Ten sam napis widnieje te-

raz na pomniku ufundowanym 
przez samorząd miasta Tychy. Pięć 
pierwszych Dębów Pamięci zo-
stało przesadzonych w jego bez-
pośrednie sąsiedztwo. Posadzono 
też kolejne dęby, dla upamiętnie-
nia zamordowanych wojskowych 
i policjantów, którzy w chwili wy-
buchu II wojny światowej miesz-
kali lub pełnili służbę w Tychach, 
a także tych, których rodziny za-
mieszkały tu już po wojnie.

Odsłonięcia pomnika doko-
nał w środę prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba. Mjr Krzysztof 
Skiba z Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Tychach odczytał apel 
pamięci, a kompania honorowa 
oddała salwę z karabinów. Najbar-
dziej wzruszającą częścią ceremo-
nii było wręczenie certyfikatów 
posadzenia Dębów Pamięci krew-
nym, w tym dzieciom i wnukom 
ofiar mordu katyńskiego.

– To była wyjątkowa uroczy-
stość, trudno to opisać słowami 
– mówi Jan Latusek, wnuk asp. 
Michała Latuska zamordowanego 

w Twerze. – Mnóstwo sztandarów, 
młodzieży, orkiestra wojskowa, 
salwa honorowa... To, że powstał 
ten pomnik, to też coś wyjątkowe-
go. Duża jest zasługa władz miasta, 
że poparły taką inicjatywę. Teraz 
wszystko tworzy piękną całość – 
kościół, aleja dębów, pomnik. My-
ślę, że w przyszłości to będzie cie-
kawe miejsce, chętnie odwiedzane 
przez mieszkańców.

Na uroczystość przybyło wielu 
gości również spoza Tychów – dy-
rektor IPN w Katowicach dr An-
drzej Drogoń, delegacje Rodziny 
Policyjnej i Rodzin Katyńskich 
z Katowic. Z Warszawy przybył 
o. Marek Kudach, prezes Stowa-
rzyszenia Parafiada, prowadzącego 
kampanię edukacyjno-patriotycz-
ną „Katyń – Ocalić od zapomnie-
nia”, w ramach której sadzone są 
Dęby Pamięci.
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Wyjątkowa uroczystość
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Miejsca wymiany książek:
1. Urząd Miasta Tychy
2. REAL
3. Centrum Handlowe City Point
4. Szpital Miejski
5. Basen Miejski
6. Dworzec PKP Tychy
7. Tesco, ul. Towarowa
8. Verona Cafe, pl. Baczyńskiego
9. Pub Underground, ryneczek os. K
10. Wydział Zamiejscowy Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Tychach

Jeśli chcesz zostać partnerem akcji i mieć u siebie bookcrossingowy stojak lub półkę, 
skontaktuj się z Wydziałem Promocji UM Tychy, tel. 32/776 39 18, e-mail: promocja@umtychy.pl

Anna i Ewa Kubskie, córka i wnuczka majora Tadeusza Sklepińskiego, odebrały certyfikat 
posadzenia Dębu Pamięci.

Starania o budowę w Tychach pomnika upamiętniającego 
ofiary zbrodni katyńskiej rozpoczęły się w 2009 r.

Arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc 
przewodniczył mszy św. i poświęcił pomnik. O uroczystą oprawę zadbała Wojskowa Komenda Uzupełnień.
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przeczytaj 
homilię

tekst homilii wygłoszo-
nej przez abp. wiktora 
skworca podczas mszy 
w intencji ofiar Katynia, 
można przeczytać w cało-
ści na www.tychy.pl oraz 
www.umtychy.pl
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