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Lato w mieście 2009

W

okresie wakacji dla dzieci i młodzieży stały otworem
obiekty sportowe, placówki kulturalne i domy kultury. W klubach osiedlowych i szkołach odbywały się
półkolonie, biblioteki oferowały głośne czytanie, gry i zabawy dla dzieci.
W Młodzieżowych Domach Kultury nr 1 i 2 codziennie od poniedziałku do piątku na wszystkich chętnych
czekały zajęcia taneczne, plastyczne
i teatralne. Nie zabrakło także sportu;

osiedlowe obiekty sportowe z „Orlikiem” na czele tętniły życiem. Odbywały się turnieje piłkarskie, tenisowe
a nawet turniej siatkonogi i unihokeja.
Teatr Mały zorganizował warsztaty teatralne, galeria Obok – warsztaty grafiki, a Muzeum Miejskie – lekcje muzealne.
Nie tylko najmłodsi mieli latem co robić. Z wakacyjnego kursu samoobrony skorzystały osoby
w każdym wieku. W każdą środę
uczestnicy zajęć w Parku Miejskim
doskonalili techniki obrony przed
napaścią. Całe rodziny uczestniczyły w weekendowych wycieczkach rowerowych po okolicy.
Od 3 sierpnia ruszyły ogólnodostępne
ślizgawki na tyskim lodowisku.
Lato w mieście 2009 to wspólna inicjatywa Miejskiego Centrum
Kultury, MOSiR-u, Teatru Małego, Muzeum Miejskiego i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tychach.
Idea programu to zorganizowanie
wolnego czasu dla tych, którzy nie
wyjeżdżają na wakacje. Przecież
w mieście także można się dobrze
bawić!

zdjęcia: eliza madej

Kolejne wakacje
już za nami. Kto
chciał je spędzić
aktywnie, znalazł
do tego mnóstwo
okazji niekoniecznie
wyjeżdżając
w dalekie podróże.
Dziś przypominamy
jak bawili się
tyszanie, którzy
pozostali w mieście.

NASZE
TYCHY

Członkowie tyskiego koła Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza”
w każdą środę prowadzili pod „Żyrafą” plastyczno-muzyczno-ruchowe warsztaty dla
dzieci. Program spotkań opracowany był również z myślą o niepełnosprawnych.

Sierpniowe warsztaty w Teatrze Małym. Plastyki ruchu
scenicznego, emisji głosu oraz wyrazistości mowy nauczał
Artur Gotz, aktor związany z chorzowskim Teatrem Rozrywki,
Teatrem Współczesnym w Warszawie, Teatrem The Imagination
w Londynie. Zajęcia przeznaczone były dla osób powyżej 15 lat.
radosław Kaźmierczak

W MDK nr 2 przez całe wakacje na wszystkich chętnych czekały pracownie plastyczne,
zajęcia muzyczne i taneczne. Miroslaw Sztepun – niegdyś stały uczestnik zajęć
plastycznych pod kierunkiem Adama Niesyto. Dziś – już jako student – wciąż lubi wpaść
na chwilę i pomalować.

W sierpniu w galerii „Obok” Łukasz Pudełko przybliżał uczestnikom
zajęć techniki grafiki warsztatowej. W warsztatach brała udział
młodzież w wieku 12‑16 lat.

Na czas remontu dachu krytej pływalni przy ulicy Edukacji
obowiązki miejskiego basenu przejął Zespół Szkół Sportowych
przy ul. Niepodległości 190. Szkolna pływalnia wyznaczyła godziny
ogólnodostępne we wszystkie dni tygodnia. Były również zajęcia
zorganizowane dla dzieci i młodzieży.

Miłośnicy sportów zimowych oraz spragnieni ochłody od 3 sierpnia mieli do
dyspozycji lodowisko. Ogólnodostępne ślizgawki odbywały się od poniedziałku do
piątku w godzinach 12.00 – 13.00.
Tekst: Sylwia Zawadzka

Jubileuszowe
wystawy
Muzeum
Miejskie
w Tychach zaprasza
na wystawy zorganizowane w ramach
obchodów
75-lecia nadania Tychom
praw gminy miejskiej.
5 września w siedzibie muzeum przy ul.
Katowickiej 9 „Sobota z przewodnikiem”. Każdy, kto
o godz. 15.00 przyjdzie do muzeum,
będzie miał okazję
zwiedzić
wystawę
„Sceny z życia tyszan
w latach międzywojennych” w towarzystwie Agnieszki
Ociepy i Agnieszki
Szymuli, przewodników i zarazem autorek scenariusza wystawy. Zwiedzanie
z przewodnikiem jest
tego dnia bezpłatne.
Nie ma konieczności rezerwacji miejsc.
W tym dniu na rynku
w Starych Tychach
będzie odbywał się
festyn, dlatego muzeum będzie czynne
do godz.18.00
Muzeum
zaprasza
również na wystawy plenerowe. Obok
Urzędu
Miasta
i Szkoły Muzycznej
ustawiono ekspozycję „Tychy w latach
międzywojennych –
w 75. rocznicę przyznania Tychom praw
gminy miejskiej 1934
– 2009”. Na wyremontowanym placu
Baczyńskiego można natomiast obejrzeć wystawę „Plac
Baczyńskiego przed
laty – nieco historii”. Na ekspozycji
zaprezentowane zostały fotografie pochodzące ze zbiorów
Muzeum Miejskiego
w Tychach, na których pokazano plac
z czasów, gdy nosił
nazwę Placu Bieruta.
Informacji
udziela
Joanna Kucz – Pieczka, rzecznik prasowy
Muzeum Miejskiego
w Tychach, tel. (0 32)
327 18 23
Na placu Baczyńskiego można podziwiać również wystawę fotografii „75
lat z życia tyszan”.
Na specjalnych tablicach umieszczono
75 portretów mieszkańców miasta. Każdy portret przedstawia
wyjątkowego
bohatera, informacje
o nim oraz o wydarzeniach, które miały miejsce w Tychach
w roku jego urodzin.
JKP, MW

