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ŚWIĘTO MIASTA TARNOWA 23-25 czerwca 2017
Szanowni Państwo,
po raz kolejny spotykamy się podczas
„Zdearzeń” – święta naszego miasta.
Kiedy w 1938 roku nasi poprzednicy przygotowywali pierwszą edycję Dni Tarnowa, zapewne niewielu spośród nich myślało, że po
kilkudziesięciu latach święto to stanie się bardzo ważnym elementem kulturalnego pejzażu miasta. Dzisiejszy Tarnów to zupełnie inny
świat i inne oczekiwania jego mieszkańców, ale
niezmiennym jest, to że zarówno pierwsze Dni

Tarnowa, jak i współczesne „ZDEARZENIA”
to święto wszystkich mieszkańców. Niech więc
i w tym roku przebiega pod znakiem wspaniałej zabawy i w radosnej atmosferze.
Wszystkich mieszkańców, turystów oraz
gości, którzy odwiedzą Tarnów, zapraszam do
udziału w święcie. Wśród przygotowanych propozycji znajdzie się miejsce na wspólne świętowanie dla całych rodzin, nie zabraknie atrakcji dla młodzieży i dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Niech to międzypokole-

niowe, radosne spotkanie zaowocuje tak potrzebną integracją i przyniesie poczucie wspólnoty, czego serdecznie Państwu życzę. Organizatorom Zdaerzeń dziękuję za pracę włożoną
w ich przygotowanie, a uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Do zobaczenia na wystawach, koncertach,
piknikach i spotkaniach.
Serdecznie zapraszam
Roman Ciepiela
Prezydent Tarnowa
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Inauguracja w cieniu wojny
Pierwsze Dni Tarnowa zorganizowano
w październiku 1938 roku. Jednym z puntów
programu było przekazanie wojsku „Daru
Tarnowa” – broni zakupionej za pieniądze
zebrane przez mieszkańców. Dwudniowe
święto miasta transmitowane było przez radio.  
Pierwszą edycję Dni Tarnowa zorganizowano w dniach 17 i 18 września 1938 roku. Na
program dwudniowego święta miasta złożyły się odczyty i pogadanki poświęcone historii
i życiu Tarnowa, koncerty oraz regionalne dożynki.

Koncertowały miejscowe zespoły artystyczne – m.in. Chór Zakładów Przemysłowych X.
Sanguszki, Orkiestra 16 Pułku Piechoty Ziemi
Tarnowskiej i Chór Chłopięcy z I Gimnazjum
im. Kazimierza Brodzińskiego.
Duży nacisk położono na patriotyczny wymiar uroczystości. W czasie Dni Tarnowa, transmitowanych również przez Polskie Radio, przekazano dar społeczności tarnowskiej dla armii
polskiej – broń zakupioną dzięki zbiórce publicznej.
Mimo nadciągającej katastrofy, życie w mieście toczyło się jeszcze normalnym trybem. Budowano rzeźnię miejską, przyłączono miasto do

elektrowni w Mościcach, budowano drogę łączącą starą część Tarnowa z Mościcami, pracowano nad regulacją „Wątoku”, walczono ze
skutkami powodzi w roku 1934, rozbudowywano sieć wodociągową i gazociąg.
Pod koniec lat trzydziestych powstała w mieście hala targowa, oddano do użytku
szkołę im. Klementyny Hoffmanowej na Strusinie i garaże dla straży pożarnej przy ulicy
Brodzińskiego.
W 1938 roku opracowano czteroletni plan
inwestycji miejskich. Z powodu wybuchu wojny
jego realizacja nigdy jednak nie doszła do skutku.

„Człowiek – Praca – Sztuka”.
Dni Tarnowa 1970-1988

Dni Tarnowa 1986. Zdjęcie ze zbiorów
Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Wystawa osiągnięć przemysłu województwa tarnowskiego
miała miejsce w trakcie Dni Tarnowa 76.
Z archiwum Zakładów Azotowych w Tarnowie 10.06.1976

Dni Tarnowa 1988 - inauguracja na
stopniach Ratusza. Zdjęcie ze zbiorów
Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Dni Tarnowa - reaktywacja
Pierwsze po wojnie Dni Tarnowa zorganizowano w 1948 roku w stulecie Wiosny Ludów. W latach sześćdziesiątych natomiast
inicjatorami reaktywowania Dni Tarnowa
i nadania im charakteru imprezy cyklicznej byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Tarnowskiej. TPZT powołano w roku
1966, a pierwszą edycję Dni Tarnowa zorganizowano cztery lata później.
Pierwsze po II wojnie Dni Tarnowa zorganizowano w 1948 roku w stulecie Wiosny Ludów. 18 lat później, 25 kwietnia 1966 powołano Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej.
W gronie założycieli znajdowali się m. in. Wiesław Kozioł, Witold Gryl, Leszek Madejczyk
i Eugeniusz Głomb. Pierwszym prezesem został
Józef Klose, a jego zastępcami Wiesław Kozioł
i Witold Gryl.
Już po kilku miesiącach działalności Towarzystwo liczyło 150 członków, działających w kilku komisjach – Rozwoju Ekonomicznego Regionu, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Zdrowia.

Jedną z ciekawszych inicjatyw TPZT
było wydawanie „Zeszytów Tarnowskich”,
pierwszy numer ukazał się w roku 1968
pod redakcją Eugeniusza Głomba. Również
w kręgu TPZT pojawiła się idea organizacji co dwa lata Dni Tarnowa. Projekt zaczęto realizować w roku 1970.
Między 14 a 21 czerwca odbyło się
pierwsze po kilkudziesięciu latach święto
miasta. Towarzyszyło mu hasło „Człowiek
- Praca - Sztuka”. Dni Tarnowa trwały tydzień,
były przeglądem różnych form kulturalnych i rekreacyjnych oraz zdarzeń ulicznych.
Dwa lata później - 11 czerwca 1972 roku, właśnie z okazji Dni Tarnowa`72, z wieży ratuszowej
pierwszy raz rozbrzmiał „Hejnał tarnowski” skomponowany przez Stanisława Rzepeckiego.
Samo Towarzystwo w kolejnych latach organizowało różne imprezy. Wśród ciekawszych
inicjatyw wymienić warto np.: konkurs na plakat
o treści dotyczącej historii Tarnowa, konkurs na
pamiątkę z Tarnowa, organizację wystawy foto-

graficznej „Mój Tarnów”, zbiórkę pieniędzy na
budowę pomnika generała Józefa Bema.
Oczywiście Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Tarnowskiej było organizacją popieraną i kontrolowaną przez ówczesne władze. Działalność
TPZT musiała mieć akceptację władz politycznych i administracyjnych, a finansowana była
z budżetu miasta. Trzeba jednak podkreślić, że
sporo inicjatyw kulturalnych wychodziło właśnie od członków Towarzystwa.
TPZT, nie przestając formalnie istnieć, zaprzestało faktycznie działalności w roku 1990.
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Tak świętowaliśmy
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PROGRAM
23 czerwca (piątek)
9.00 – 17.00: Wystawa Studentów Instytutu Sztuki
PWSZ – BWA Dworzec PKP
10.00 – 19.00: Jarmark Galicyjski – ul. Wałowa
11.00 – 19.00: „Wędrujące książki”, uliczny bookcrossing – ulice miasta
15.00 – 18.00: występy u Króla Łokietka, koncerty zespołów folklorystycznych – Zaułek Łokietka
16.00 – 19.00: Wyspa Wilkonia – otwarte rodzinne
warsztaty plastyczne – Rynek
17.00: „Nasze miasto Tarnów” – spotkanie ze Stanisławem Siekierskim, pasjonatem historii i fotografii, autorem imponującej kolekcji zdjęć „Tarnów
stary i współczesny” – Galeria Niebieska MBP,
ul. Krakowska 4
17.30: Otwarcie wystawy „Lalki Teresy Waydowicz” –
foyer Teatru
18.00: Wieczór w Smoczej Jamie – Dział dla Dzieci
i Młodzieży MBP, ul. Staszica 6,
18.00: „W poszukiwaniu skarbu nocy świętojańskiej
z Galerią Tarnovia” – gra miejska (warsztaty

oraz konkurs na wianki świętojańskie, pokazy kuglarskie i taniec z ogniem) – Park Strzelecki
18.00: Inauguracja Święta Miasta Tarnowa Zdearzenia
2017
– koncert Kajetan Borowski Trio
– wręczenie Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie
kultury, stypendiów artystycznych oraz nadanie
tytułu „Nauczyciel z kulturą” – Teatr
19.30: KONCERTY NA RYNKU – THE SEEDS, LESKI,
MROZU
24 czerwca (sobota)
10.00 – 19.00: Jarmark Galicyjski – ul. Wałowa
10.00 – 15.00: „Warsztaty dla taty” – warsztaty rodzinne z LEGO – Centrum Sztuki Mościce (impreza biletowana)
10.00 – 11.30: warsztaty „Teatralne frotaże” dla dzieci
w wieku 6-7 lat, prowadzenie Teresa Marta Kolecka-Hordziej – BWA, Pałacyk Strzelecki
11.00 – 16.00: Występy u Króla Łokietka, koncerty zespołów folklorystycznych – Zaułek Łokietka
12.00 – 13.30: Warsztaty „Teatralne frotaże” dla dzieci
w wieku 8-9 lat, prowadzenie Teresa Marta Kolecka-Hordziej – BWA, Pałacyk Strzelecki
13.00 – 17.00: GraPark – piknik rekreacyjno-sportowy –
Park Sanguszków
14.00 – 18.00: Wakacje – bawmy się bezpiecznie – piknik (gry i zabawy, konkursy z nagrodami, pokazy
sprzętu policyjnego) – Park Strzelecki

14.30: Parada orszaku Bractw Kurkowych z Parku
Strzeleckiego do Katedry
16.00: Intronizacja Króla Kurkowego – Zaułek Łokietka
16.00 – 19.00: Wyspa Wilkonia – otwarte rodzinne
warsztaty plastyczne – Rynek
18.30: „Teatr lalek Jerzego Koleckiego” – otwarcie
wystawy – BWA, Pałacyk Strzelecki
19.00: „Włoskie wakacje” w cyklu Spis Treści Poufnych – CSM (impreza biletowana)
19.30: KONCERT NA RYNKU – Robert & Żaneta Lubera
NIE-BO oraz The Beatles „Biały Album”, utwory
z płyty wykonają: Tymon Tymański, Natalia Grosiak, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski
25 czerwca (niedziela)
9.00 – 17.00: Wystawa Studentów Instytutu Sztuki
PWSZ – BWA Dworzec PKP
10.00: Hetman Basket Camp II – dla dzieci 9-15 lat –
Hala TOSiR, ul. Krupnicza 8
12-19.00: „Teatr lalek Jerzego Koleckiego” – wystawa
– BWA, Pałacyk Strzelecki
13.00: „Galeria jednego obiektu” – wykład „Nieznane
fakty powrotu Bema do Tarnowa” – Ratusz
16.00 – 19.00: Wyspa Wilkonia – otwarte rodzinne
warsztaty plastyczne – Rynek
19.00: RockMontownia – Megahity światowej sceny
rockowej – Teatr (impreza biletowana)
20.00: Koncert Big Contest Band – Rynek
21.00: spektakl DISCO SOLSKI – Rynek

Podróż w czasie

Wielu tarnowianom początek lat dziewięćdziesiątych kojarzy się z przebudową i zmianą charakteru ulicy Wałowej. Powstający deptak stał się areną Dni Tarnowa w roku 1992.
Do dzisiaj za sztandarowe przedsięwzięcie pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych w Tarnowie uznaje się przebudowę ulicy Wałowej. Projekt budził liczne kontrowersje i na początkowym etapie realizacji miał więcej przeciwników niż zwolenników.
Bezpośrednim powodem rozpoczęcia prac było rozszczelnienie rury gazowej.
Władze miasta uznały, że zamiast prostego remontu można zrealizować większą inwestycję. Wymienione zostały wszystkie instalacje, położono
nową nawierzchnię na ulicy, zmieniając równocześnie zasady ruchu. Wałowa rozpoczynała wówczas nowe życie.
Remontowana ulica stała się w 1992 roku również areną
Dni Tarnowa. Na Wałowej „cofnięto czas”, tworząc gwarną
i barwną ulicę z początku XX wieku, po której przechadzał
się nawet osobiście burmistrz Tadeusz Tertil. W tej roli wystąpił nieżyjący już aktor tarnowskiego teatru Bronisław Or-

licz. Gazeciarze głośno zachęcali do
zakupu „Czasu Krakowskiego”, na
ulicę wróciły również na chwilę konne wozy i dorożki.
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