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Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, 
w czwartek 24 maja tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Tychy ma zostać 
przyznany Adamowi Bieleckiemu. Uro-
czyste wręczenie stosownego dyplomu 
wybitnemu himalaiście zaplanowane 
jest tego samego dnia w Teatrze Ma-
łym, podczas Koncertu Promocyjnego. 
Wtedy też poznamy beneficjentów tego-
rocznych nagród prezydenta w dziedzi-
nie kultury i sportu, a na deser wystąpi 
Krzysztof Cugowski z zespołem.

Tytuł Honorowego obywatela miasta Ty-
chy nadawany jest od 2004 roku, kiedy 
to rada miasta określiła uchwałą (z 28 
października 2004 roku) zasady i tryb 
jego przyznawania. Pierwszą osobą, 
którą w ten sposób uhonorowano, był 
w grudniu tamtego roku metropolita Ka-
towicki ks. abp dr damian zimoń, doce-
niony za „wyjątkową rolę, jaką w ciągu 
70-lecia istnienia miasta odegrał w in-
tegracji Kościół Katolicki oraz osobiste 
zaangażowanie Księdza arcybiskupa 
w sprawy Tychów”. Przypomnieć warto, 
że późniejszy metropolita był w pierw-
szych latach kapłańskiej posługi (1958–
1962) wikariuszem tyskiej parafii pw. św. 
marii magdaleny.

Trzech na 75-lecie
Pięć lat później, w styczniu 2009 roku, 
podczas sesji inaugurującej obchody 
75-lecia nadania Tychom praw gminy 
miejskiej, honorowe obywatelstwo otrzy-
mały trzy wybitne postacie: prof. marek 
Szczepański, maestro marek moś oraz 
mariusz Czerkawski. znany socjolog 
wyróżniony został m.in. za współzało-
żenie pierwszej tyskiej wyższej uczelni 
(wSziNS), współtworzenie Tyskich Se-
minariów majowych i prace badawcze 
nad społecznością i zbiorowością lo-
kalną. Uznany muzyk i dyrygent marek 
moś uhonorowany został za stworzenie 
i prowadzenie w Tychach orkiestry (aU-
KSo) na najwyższym, światowym pozio-
mie artystycznym, rozbudzanie zainte-
resowania mieszkańców miasta wysoką 
kulturą oraz promocję Tychów w Polsce, 
Europie i na świecie. z kolei hokeista 
mariusz Czerkawski zasłużył na tytuł 
swoimi osiągnięciami sportowymi (gra 
w lidze NHL, reprezentowanie biało-
czerwonych barw podczas mistrzostw 
świata i igrzysk olimpijskich), rozsła-
wianie miasta oraz promowanie wśród 
jego mieszkańców sportu i zdrowego 
stylu życia.

Za muzeum, wydry i hokej
ostatnim, jak do tej pory, Honorowym 
obywatelem miasta Tychy jest Paweł 
Sudoł, w latach 1999–2010 prezes 
Kompanii Piwowarskiej. za jego pre-
zesury KP udostępniła budynek dawnej 
młótowni na potrzeby powstającego 
właśnie muzeum miejskiego, wspie-
rała działania poprawiające estetykę 
miasta (m.in. budowa fontanny z wy-
drami na rynku), sponsorowała ho-
kejową drużynę GKS Tychy, była me-
cenasem wielu działań kulturalnych 

oraz pomagała lokalnym organizacjom 
pozarządowym.
od najbliższego czwartku grono hono-
rowych obywateli liczyć będzie już sześć 
osób. dzięki zabiegom radnej Lidii Gaj-
das, wspartej przez jej koleżanki i kole-
gów z klubu radnych „Inicjatywa Tyska”, 
powstał stosowny wniosek, pod którym 
podpisali się bodaj wszyscy tyscy radni. 
dotyczył nadania tytułu adamowi Bie-
leckiemu.

Z Tychów na szczyty
adam Bielecki urodził się 35 lat temu 
w Tychach. dorastał w czasie, kiedy 
mieszkający wówczas w Tychach Krzysz-
tof wielicki kończył kompletowanie Ko-
rony Himalajów i Karakorum. To działało 
na wyobraźnię... w wieku 17 lat, jako 
najmłodszy na świecie, dokonał samot-
nego wejścia w stylu alpejskim na 7-ty-
sięcznik Chan Tengri, za co otrzymał na-
grodę „Kolosa 2000”.
Jest autorem około stu wejść wspinacz-
kowych w Tatrach i alpach zarówno la-
tem, jak i zimą, był liderem kilkudzie-
sięciu wypraw w góry na 5 kontynentach. 
Największym wyzwaniem były wypra-
wy w najwyższe góry świata. Jesienią 
2011 roku zdobył piąty szczyt świata ma-
kalu 8463 m bez użycia tlenu. w 2012 
roku razem z Januszem Gołębiem zdo-
był po raz pierwszy zimą Gasherbrum 
I i w tym samy roku – K2. rok później 
razem z maciejem Berbeką, arturem 
małkiem i Tomaszem Kowalskim do-
konał pierwszego zimowego wejścia 
na Broad Peak.
Podczas tegorocznej Narodowej zimowej 
wyprawy na K2 wziął udział w akcji ra-
towniczej na Nanga Parbat, ratując wraz 
z denisem Urubko Francuzkę Elisabeth 
revol. dotarcie do Tomasza mackiewi-
cza ze względu na warunki pogodowe 
okazało się niemożliwe.
adam Bielecki jest absolwentem I Lo im. 
Kruczkowskiego, skończył psychologię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swo-
ją drogę z rodzinnych Tychów na naj-
wyższe szczyty świata opisał w książce 
„Spod zmarzniętych powiek”, promując 
dodatkowo miasto wśród czytelników – 
miłośników himalaizmu.

Nagrody i gwiazda
miejskie honory zostaną wręczone ada-
mowi Bieleckiemu podczas drugiej czę-
ści czwartkowej sesji rady miasta, która 
odbędzie się o godz. 18 w Teatrze ma-
łym. wtedy też odbędzie się ceremonia 
wręczenia dorocznych nagród Prezyden-
ta miasta w dziedzinie kultury i sportu, 
którymi od ponad dwóch dekad hono-
rowane są osoby i instytucje zasłużone 
w promowaniu Tychów poza granicami 
miasta. wśród dotychczasowych laure-
atów jest wielu znakomitych artystów 
i animatorów kultury, a także reprezen-
tantów uprawianych w mieście dyscy-
plin sportu. Kto do tego zacnego grona 
dołączy w roku 2018? Przekonamy się 
już w czwartek.
Nazwiska beneficjentów nagród prezy-
denta oraz osoby, która uhonorowana 

zostanie tytułem dobroczyńca roku, 
trzymane są, póki co, w tajemnicy. zna-
my natomiast nazwisko gwiazdy, która 
swym występem uświetni Koncert Pro-
mocyjny. To Krzysztof Cugowski, długo-
letni lider legendarnej, działającej przez 
dziesięciolecia formacji Budka Sufle-
ra, wokalista znany z wielu przebojów 
zespołu, jak choćby „Sen o dolinie”, 
„Cień wielkiej góry”, „Cisza jak ta” czy 
„Takie tango”. Po zakończeniu w 2014 
roku działalności Budki Suflera Cugow-
ski podjął karierę solową, a w Tychach 
pojawi się ze swoim nowym projektem 
muzycznym, realizowanym wraz z Jac-
kiem Królikiem (gitara), robertem Ku-
biszynem (bas), Tomaszem Kałwakiem 
(instrumenty klawiszowe) i Cezarym 
Konradem (perkusja).
organizatorem koncertu jest miejskie 
Centrum Kultury. WW, LS

tychy pełne życia
Na stronie internetowej Urzędu Miasta 
(www.umtychy.pl) można znaleźć w za-
kładce „Dla mieszkańców” pełną ofertę 
miejskich imprez kulturalnych i sporto-
wych na sezon wiosenno-letni.

Pod hasłem „Tychy pełne życia” opubli-
kowana jest lista organizowanych przez 
miasto i jego agendy wydarzeń z dzie-
dziny kultury i sportu, według których 
już dziś można planować sobie waka-
cyjne rozrywki. Jest w czym wybierać, 
bowiem na okres od maja do września 
zaplanowanych jest ponad 80 przeróż-
nych wydarzeń: plenerowych, koncer-
towych, teatralnych, literackich, spor-
towych i innych. WW

Święto rodzin
Od soboty, 19 maja trwa jedenasta edy-
cja Metropolitalnego Święta Rodziny. 
Do 10 czerwca, pod hasłem „Rodzina 
– radość miłości”, w całym regionie 
odbywać się będą adresowane do ro-
dzin imprezy.

w Tychach kulminacja obchodów mŚr 
będzie miała miejsce w niedzielę, 
27 maja. Tego dnia na placu Baczyńskie-
go planowany jest festyn pod hasłem 
„Tyskie rodziny na Baczyńskim spędzają 
godziny”, podczas którego przygotowano 
wiele atrakcji i zajęć kreatywnych.
w godz. 14–18 będzie tam można wziąć 
udział w warsztatach plastycznych, cyr-
kowych, zajęciach sportowych. Nie za-
braknie dmuchańców, ale i możliwości 
zbadania ostrości wzroku dzieci i kon-
sultacji ze specjalistą wad wzroku.
Program z okazji metropolitalnego Świę-
ta rodziny przygotował też Teatr mały. 
w Pasażu Kultury andromeda od godz. 
14 odbywać się będą warsztaty plastycz-
ne „Portret mamy i Taty”, zaś o godz. 
17 rozpocznie się spotkanie z dr Lucyną 
Smykowską-Karaś, kulturoznawcą, au-
torką książki „Polskie śląskie nazwisko. 
rodzinna historia życiem podpisana”. 
Także o godz. 17 w Teatrze małym obej-
rzeć będzie można spektakl „Baby”.
z rodzinnych propozycji miejskiej Bi-
blioteki Publicznej warto zwrócić uwagę 
na projekt „mama i dziecko w mediate-
ce”, czyli spotkanie mam i maluszków, 
podczas którego odbędzie się rodzin-
na sesja zdjęciowa, poprzedzona wiza-
żem i stylizacją mam. Początek: 29 maja 
o godz. 10. WW

nagrody prezydenta i honor dla Bieleckiego

Pierwszym honorowym obywatelem Tychów 
został ks. abp Damian Zimoń.

Honorowi obywatele od 2009 roku (od lewej): 
Marek Szczepański, Marek Moś i Mariusz 
Czerkawski.
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