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Szaleństwo sportów 
zimowych

TySkie Targi edukacyjne

Kruczek dla maturzystów
W najbliższy czwartek, 
23 lutego, w godz. 9–15 
w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Tychach odbędą Ty-
skie Targi Edukacyjne dla 
Maturzystów „Edukacja 
-Praca – Kariera”.

Organizatorami imprezy są 
Poradnia Psychologiczno–

Pedagogiczna w Tychach oraz 
I LO w Tychach. Podczas targów 

uczestnicy będą mogli zapoznać 
się z aktualną ofertą edukacyj-
no-zawodową uczelni wyższych 
oraz szkół policealnych. Zapro-
szonych zostało kilkudziesięciu 
wystawców z województw ślą-
skiego, małopolskiego oraz ma-
zowieckiego.

Oprócz prezentacji szkół, 
w czwartek w I LO, odbędą się 
także wykłady i spotkania z do-
radcami zawodowymi z Powiato-

wego Urzędu Pracy, Młodzieżo-
wego Biura Pracy oraz z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Tychach.

Wykład inauguracyjny wy-
głosi dr Paulina Rojek-Adamek, 
prodziekan Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Nauk Społecznych 
w Tychach. Tematyka wykładów 
dotyczyć będzie aktualnej sytuacji 
na lokalnym oraz ogólnopolskim 
rynku pracy.

Warto wymienić, że na targach 
swoją ofertę zaprezentują m.in.: 
Górnośląska Wyższa Szkoła Han-
dlowa w Katowicach, Wyższa 
Szkoła Techniczna w Katowicach, 
Akademia Techniczno-Huma-
nistyczna w Bielsku- Białej, Ślą-
ski Uniwersytet Medyczny w Ka-
towicach, Śląska Wyższa Szkoła 
Zarządzania w Katowicach, Po-
litechnika Śląska w Gliwicach, 
Górnośląska Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości w Chorzowie, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Wyższa Szkoła Zarządzania Mar-
ketingowego w Katowicach, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach, 
Uniwersytet Jagielloński w Kra-
kowie, Politechnika Krakowska, 
Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Nauk Społecznych w Tychach, 
Akademia Leona Koźmińskie-
go w Warszawie, Śląska Wyższa 
Szkoła Informatyczno-Medyczna 

w Chorzowie, Śląska Szkoła Nauk 
Użytecznych w Tychach, Szkoła 
policealna Copernicus w Katowi-
cach, Szkoły Policealne Żak, Za-
kład Doskonalenia Zawodowe-
go w Tychach, Polsko-Japońska 
Szkoła Technik Komputerowych 
w Warszawie, Szkoły Policealne 
TEB, Akademia Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach oraz Bi-
blioteka Pedagogiczna w Tychach.

EWa STrzOda

Już za KilKa dni 
ruszą X Światowe 

zimowe igrzysKa 
PoloniJne „ŚląsK 

– BesKidy” 2012. 
organizowane 

są one Przez 
stowarzyszenie 
gmin i Powiatów 

ŚląsK – BesKidy, 
Którego tychy są 
członKiem i Przez 

stowarzyszenie 
wsPólnota PolsKa 

oddział BielsKo-
Biała.

jak mówią organizato-
rzy, impreza od lat 

cieszy się wielkim zaintereso-
waniem. W tym roku do Polski 
przyjedzie aż 600 uczestników 
z 23 państw. Tak więc atrakcji 
z pewnością nie zabraknie.

X Światowe Zimowe Igrzy-
ska Polonijne „Śląsk – Beskidy” 
potrwają od 26 lutego do 2 mar-
ca.

Co przed nami?
Program olimpiady jest bar-

dzo bogaty. Zaplanowano zma-
gania sportowe m.in. z takich 

dyscyplin jak: biegi narciarskie, 
carving, turniej hokeja, short-
track, biathlon sprinty, narciar-
stwo alpejskie slalom i slalom 
gigant, wielobój łyżwiarski, sa-
neczkarstwo, nordic walking.

Gdzie pojechać?
Poszczególne dyscypliny 

będą rozgrywane w różnych 
miastach – w Szczyrku, Bielsku 
– Białej, Wiśle, a także w Ty-
chach.

Tyskie atrakcje
W naszym mieście, 

na Stadionie Zimowym, 

w dniach od 27 do 29 lutego 
odbędzie się turniej hokejowy. 
Jak powiedziała w rozmowie 
z nami Małgorzata Madejska 
z Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Tychach, na lo-
dowisku pojawią się uczestnicy 
z czterech krajów: USA, Kana-
dy, Czech i Rosji.

Mecze będą rozgrywa-
ne codziennie o godzinie 12 
i 15. Każda tercja będzie trwa-
ła 15 minut. Oczywiście, wstęp 
na wszystkie spotkania jest 
wolny. Już teraz serdecznie za-
praszamy tyszan, by wspólnie 
z całymi rodzinami przyszli 

na tyskie lodowisko. Z pewno-
ścią nie będą się nudzić – za-
pewnia Małgorzata Madejska.

Spotkanie 
i rozrywka

Tomasz Furtak, rzecz-
nik prasowy imprezy, mówi, iż 
głównym celem tych igrzysk 
jest spotkanie rodaków z za-
granicy. Wyniki zmagań spor-
towych są jakby mniej ważne. 
– Tutaj chodzi o wzajemną in-
tegrację, o możliwość porozma-
wiania, wymiany doświadczeń 
między uczestnikami – przeko-

nuje. – W większości przyjeż-
dżają do nas amatorzy, którzy 
chcą się przede wszystkim do-
brze zabawić. A to, czy zdobędą 
jakieś sportowe trofeum, czy też 
nie, liczy się mniej – dodaje.

Trochę historii
Przypomnijmy, że pierw-

sze Polonijne Igrzyska Zimowe 
odbyły się w 1986 roku w Zako-
panem. Wtedy postanowiono, 
że podobnie jak igrzyska letnie, 
będą one organizowane co trzy 
lata.

Ważną datą w historii tej im-
prezy jest rok 2000. „ (...) Wła-

śnie wtedy, po latach przerwy, 
dzięki zaangażowaniu prezesa 
oddziału bielskiego Wspólnoty 
Polskiej Wojciecha Dębowskie-
go, Tadeusza Pilarza – przewod-
niczącego Komitetu Organi-
zacyjnego Imprez Sportowych 
Szczyrk oraz nieżyjącego już Ste-
fana Zubera, działacza Wspól-
noty Polskiej, trenera i pro-
pagatora sportu w Beskidach, 
reaktywowano sportowe zimo-
we spotkania Polonusów nada-
jąc im obowiązującą do dzisiaj 
nazwę Światowych Zimowych 
Igrzysk Polonijnych. 220 roda-
ków mieszkających w różnych 
zakątkach świata przyjechało 
wówczas do Szczyrku i Wisły, 
by walczyć o medale w dyscy-
plinach zimowych. Światowe 
Zimowe Igrzyska Polonijne Be-
skidy 2000 przetarły szlak do or-
ganizacji kolejnych sportowych 
spotkań Polonii (...) ” – czytamy 
na www.igrzyskapolonijne.eu

Honorowi patroni
Nie można nie wspomnieć, 

że Honorowy Patronat nad 
igrzyskami objęli: Prezydent RP 
Bronisław Komorowski, Senat 
RP, Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, Urząd Marszałkowski 
w Katowicach, a także Urzę-
dy Miejskie w Bielsku-Białej, 
Szczyrku, Wiśle, Cieszynie i Ty-
chach. EWa STrzOda

NIEdzIELa, 26 LuTEGO:
13.00 – msza święta w intencji uczestni-
ków – kościół parafialny Św. Piotra i Paw-
ła w Szczyrku,
20:30 – uroczystość otwarcia igrzysk Biel-
sko – Biała, ul. Karbowa 26
PONIEdzIałEK, 27 LuTEGO:
9.30 – carving – Skrzyczne doliny
10.00 – biegi narciarskie – sprinty 
– trasy na Kubalonce Wisła
12.00, 15:00 – turniej hokeja – Stadion zi-
mowy Tychy
17.00 – uroczyste wręczenie medali – plac 
Przy urzędzie Miasta Szczyrk

19.00 – Światowe Forum Polonijne – hotel 
Orle Gniazdo
WTOrEK, 28 LuTEGO:
9.30 – snowboard – Skrzyczne doliny
10.00 – biegi narciarskie 3 i 5 km – trasy 
na Kubalonce Wisła
10:00 – Short-track – Hala Lodowisko Cie-
szyn, ul. Sportowa 1
12:00, 15:00 – turniej hokeja – Stadion zi-
mowy Tychy
ŚrOda, 29 LuTEGO:
9.30 – narciarstwo alpejskie – slalom – 
Skrzyczne doliny
10.00 – biathlon – sprinty- trasy na Kuba-
lonce Wisła

10.00 – wielobój łyżwiarski – Hala Lodo-
wisko Bielsko-Biała
12.00, 15:00 – turniej hokeja – Stadion zi-
mowy Tychy
17.00 – uroczyste wręczenie medali – plac 
przy urzędzie Miasta Szczyrk
CzWarTEK, 1 MarCa:
9.00 – narciarstwo alpejskie – slalom gi-
gant – Skrzyczne doliny
10.00 – biathlon 6 i 8 km – trasy biegowe 
na Kubalonce Wisła
10.00 – saneczkarstwo trening – trasa 
Szczyrk, ul. Sosnowa
17.00 – uroczyste wręczenie medali – plac 
przy urzędzie Miasta Szczyrk

19.00 – spotkanie z Polskimi Olimpijczy-
kami – hotel Orle Gniazdo
PIąTEK, 2 MarCa:
9.00 – slalom równoległy – Skrzyczne 
doliny
9.30 – saneczkarstwo – trasa Szczyrk, ul. 
Sosnowa
10.00 – nordic-walking – Bielska-Biała, ul. 
Karbowa 26
11.00 – slalom Polskich Olimpijczyków – 
Skrzyczne doliny
17.00 – uroczyste wręczenie medali – ho-
tel Orle Gniazdo
19.00 – uroczyste zakończenie igrzysk – 
Wisła amfiteatr.

program igrzysk


