
             O najnowszej pozycji wydawniczej Andrzeja Tyszki 
W czerwcu 2015 roku w Bibliotece Świętokrzyskiej jako 332 pozycja tego wydawnictwa  ukazał się 
album książkowy jego autorstwa w wersji polsko-angielskiej zatytułowany  Miasta jak ogrody. 
Trzeba wiedzieć, że profesor Tyszka to nie tylko znany w Polsce socjolog kultury, długoletni 
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, regionalista, publicysta, malarz i pisarz, ale od lat 
zwolennik i popularyzator idei miast ogrodów zapoczątkowanej na początku wieku w Anglii. To 
pasjonat upowszechniania wiedzy o pierwszym z miast ogrodów, mieście Letchworth, założonym na 
Wyspach Brytyjskich w 1903 roku. Okazją do wydania tej pozycji jest jubileusz dziewięćdziesiątej 
rocznicy założenia Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej. 

Warto w tym miejscu wymienić wcześniejsze pozycje książkowe profesora, które ukazały się 
w kierowanym przeze mnie wydawnictwie po roku 2000, tj. od czasu gdy Andrzej Tyszka nawiązał 
współpracę z redakcją Biblioteki Staszowskiej (do roku 2005) a potem Świętokrzyskiej. Do roku 
2014 ukazały się książki: Socjologia dla patrzących z ukosa, W imię czego-przeciw czemu, Oni 
zrobili to lepiej, Abecadło wartości oraz trzy wydania książki Żyjąc wśród leśnych ogrodów. 
Pierwsze ukazało się w roku 2003, drugie w 2006 r. a ostatnie w 2012. Ich treścią są rozważania w 
jakim stopniu rodzinne miasto profesora, Podkowa Leśna, spełnia wymagania stawiane wobec miast 
ogrodów. Wg autora odpowiedź jest pozytywna. Miasta jak ogrody to pozycja szczególna, nie tylko 
z uwagi na charakter jubileuszowy wydawnictwa. Wystarczy wymienić tytuły rozdziałów 
(wydrukowanych w wersji polsko-angielskiej co podnosi wartość książki) -Mitologia, magia i 
mistyka ogrodów, Miasta jak ogrody w XXI wieku, Miasta ogrody w Polsce, Miasta ogrody w 
budowie i projektowane, Polskie miasta-ogrody w tradycji europejskiej, Spojrzenie aksjologa i 
kończący książkę rozdział Po co? I dlaczego? Kongres polskich miast ogrodów. Jako wydawca i 
redaktor książki jestem pewny, że zostanie ona przychylnie odebrana przez mieszkańców nie tylko 
polskich miast ogrodów, ale także historyków i regionalistów. Na koniec chciałbym życzyć 
profesorowi Tyszce, przyjacielowi regionalistów świętokrzyskich i twórcy idei mateczników 
Polskości by starczyło mu sił i zdrowia w pracy na rzecz odrodzenia moralno-etycznego a także 
materialnego naszej Ojczyzny, czemu ma służyć nie tylko idea miast ogrodów ale i mateczników 
patriotyzmu i kultury. 

                               Maciej A. Zarębski 

 
Uwaga, 
Książka albumowa do nabycia po wpłaceniu kwoty 30 zł (cena 1 egz. albumu liczącego 84 stron, bogato 

ilustrowanego fotografiami kolorowymi ) na konto Świętokrzyskiego Tow.  Regionalnego – nr konta w BS 
Samsonów – 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 
      Zostanie wysłana pocztą następnego dnia po dokonaniu wpłaty na konto ŚTR na wskazany na przelewie adres.  
                                                                                                                       Redakcja Biblioteki Świętokrzyskiej ŚTR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


