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Tak wygląda plac św. Anny teraz...

W ciągu 56 lAT 
nA osiedlu A Wiele się 

zmieniło. nie mA już domu 
kulTury Ani kinA górnik. 
PATronem cenTrAlnego 

PlAcu nie jesT już 
jeden z PierWszych 

„PrzodoWnikóW PrAcy” 
WincenTy PsTroWski, 

A od Północnej sTrony 
osiedle zAmykA ulicA 

gen. AndersA, A nie jAk 
Wcześniej leninA.

Robert Rajczyk
r.rajczyk@twojetychy.pl

Wstępu do centrum osiedla nadal jed-
nak strzeże betonowy pomnik robot-

nicy z kielnią murarską w jednej i modelem 
budynku w drugiej ręce. Na cokole jakiś za-
gorzały fan GKS Tychy dał upust swojej spe-
cyficznej miłości dla klubu.

Zmiany, których przeprowadzenie na pl. 
św. Anny rozważa Urząd Miasta Tychy, obej-
mą nie tylko socrealistyczny pomnik murar-
ki – ma być odnowiony – ale cały plac.

Więcej zieleni i fontanna
Chodzi o stworzenie kameralnej prze-

strzeni publicznej, nadanie placowi charak-
teru zielonego skweru, miejsca wypoczynku 
mieszkańców z ławkami i zielenią – mówią 
autorzy koncepcji ożywienia centralnego 
miejsca osiedla A, Wawrzyniec i Grzegorz 
Ratajscy.

Więcej zieleni oraz stylizowanych ła-
weczek oraz być może fontanna w samym 
środku placu – tak już wkrótce może wy-
glądać ten fragment miasta, o ile tyszanom 
spodoba się pomysł dwójki tyskich archi-
tektów.

Samochody znikną  
z placu?

Według ich propozycji, ruch koło-
wy poprowadzony ma być za budynkiem 
dawnego domu kultury. Dzięki temu przed 
gmachem będzie można stworzyć atrak-
cyjny plac, który otoczony będzie miej-
scami do parkowania ukrytymi za rzędem 
drzew. Możliwe jest też przeniesienie hi-
storycznych pomników górnika i hutnika 
na mniejsze placyki zaprojektowane syme-
trycznie po obu stronach placu. Pojawi się 
również przestrzeń przeznaczona na ka-
wiarnie oraz punkty usługowe.

Niewykluczone również, że w pod-
cieniach po obu stronach placu zawisną 
w przyszłości podświetlane tablice informa-
cyjne, na których będzie można zobaczyć, 
jak powstawało osiedle A, jakie filmy wy-
świetlano w kinie Górnik i jak na dawnym 
placu Pstrowskiego „święcił się” pierwszy 
dzień maja.

Rzym, Londyn, Moskwa, a do tego Nowa Huta i Marszał-
kowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie. Tyskie 
osiedle A ma wspólne elementy z każdym z tych miejsc.

D oświadczenia rozbudowy Moskwy i plany urbanistyczne 
Londynu z 1946 r. – z tej wiedzy podobno korzystać mieli 

projektanci jednego z polskich wzorcowych osiedli socjalistycz-
nych. Obok tyskiego osiedla A oryginalną socrealistyczną archi-
tekturą mogą pochwalić się także krakowska Nowa Huta oraz 
warszawska Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM).

Rodem z Rzymu...
Niektórzy twierdzą, że płaskorzeźby zwierząt nad wejściami 

do klatek schodowych na osiedlu A to rozwiązanie rodem z Rzy-
mu, gdzie nad drzwiami części budynków zobaczyć można cera-
miczne emblematy... świętych. W Tychach „święci” też się poja-
wili, tyle tylko, że socjalistyczni. Postaci górnika i hutnika stoją 
na tyłach dawnego domu kultury, betonowa murarka wita wjeż-
dżających na osiedle, a na fasadach kilku budynków na płasko-
rzeźbach prężą się ZMP-owcy zaprawieni w robotniczym tru-
dzie.

Główny autor projektu osiedla A, profesor Tadeusz Todo-
rowski z Politechniki Śląskiej, zaplanował je na 18 hektarach 
upaństwowionych pól dawnego folwarku. W budynkach z cegły 
pomieścić się miało blisko sześć tysięcy mieszkańców. Zadanie 
to udało się wykonać, choć na ciasnotę w mieszkaniach zwracać 

miał uwagę nawet ówczesny I sekretarz PZPR Władysław Gomuł-
ka, odwiedzając Tychy w 1959 r.

Regularny plan
Pierwsi mieszkańcy dostali klucze do swoich „M” podczas 

pierwszomajowego pochodu w 1952 r., czyli rok po rozpoczęciu 
budowy osiedla. Problemów z orientacją w terenie nie mieli – re-
gularny plan osiedla, dwie osie kompozycyjne i centralny plac 
na ich skrzyżowaniu. Dzieciom w dotarciu do swoich domów 
pomagały wspomniane już płaskorzeźby zwierząt nad drzwiami 
klatek schodowych, natomiast dorośli spacerowali ulicami, któ-
rym patronowali między innymi Armia Czerwona, Włodzimierz 
Lenin i 1 Maja. Wolny czas można było spędzić w kinie Górnik 
mieszczącym się w domu kultury – głównym budynku na placu 
najpierw noszącym imię Stalina, a potem Pstrowskiego albo w bi-
bliotece czy restauracji Ludowej.

Z dawnych patronów ulic ostało się jedynie Wojsko Polskie. 
Włodzimierza Ilicza zastąpił gen. Anders, 1 Maja poeta Adam 
Asnyk, Armię Czerwoną polarnik Henryk Arctowski, a miejsce 
Wincentego Pstrowskiego zajęła św. Anna. Z kolei w dawnym ki-
nie Górnik Rafał „Tito” Kryla uczyć będzie tańca towarzyskiego 
i nowoczesnego. RR

Wykorzystano materiały prasowe UM Tychy oraz informacje 
zawarte w artykule: „Seksapil socrealizmu”, A. Klich, J. Krzyk, „Ga-
zeta Wyborcza”, 4 lutego 2008 r.

... a to koncepcja jego przebudowy autorstwa Wawrzyńca i grzegorza ratajskich.

Prezentujemy Plany ożyWienia Placu śW. anny

czas na zmiany
To, jak będzie ostatecznie w przyszłości wyglądać 
plac św. Anny, zależy przede wszystkim od miesz-
kańców. 
Urząd Miasta Tychy czeka na wszelkie opinie oraz 
uwagi. Każdy z mieszkańców miasta może podzielić 
się swoimi refleksjami na temat projektu rewitaliza-
cji placu św. Anny. Można to zrobić:
æ telefonicznie – (032) 776 39 16
æ wysyłając maila – redakcja@umtychy.pl
æ listownie – UM Tychy, al. Niepodległości 49, pokój 
nr 916.

twój głos jest ważny

Historia osieDla a

Urok socrealizmu

Plany zakładają m.in. odnowienie pomnika murarki, który 
stoi przy wjeździe do osiedla.

Plac Pstrowskiego w latach 50. lub 60 XX wieku.


