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Imprezy w plenerze
Sezon imprez
rozpoczęty!
Funkcjonuje
już letnie kino
plenerowe
w ogrodzie
Miejskiego Centrum
Kultury. Zbliżają
się Tyskie Wianki
na Paprocanach
i dwudniowe
Święto Miasta pod
„Żyrafą”. A w lipcu
ruszają Niedziele
na Baczyńskiego.

P

ierwsze letnie imprezy
„pod chmurką” – między innymi festyny
z okazji Dnia Dziecka
i wydarzenia przygotowane w ramach obchodów 25-lecia samorządu – już za nami. W najbliższą sobotę, na ryneczku osiedla
K, odbędzie się impreza pod hasłem „Przestrzeń dla dźwięku”
– to kolejne wydarzenie związane z 25. rocznicą przywrócenia
w Polsce samorządności. W programie m.in. czytanie „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego
przez aktorów związanych z Teatrem Małym (Andrzej Maria
Marczewski, Paweł Drzewiecki,
Jadwiga Andrzejewska, Jerzy Mazur), występ grupy teatralno-regionalnej „Bombon” z SP nr 37,
prowadzonej przez Agatę Cichy,
oraz koncerty. Wystąpią zespoły
Lennie Boycott i Plessound, który zagra jazzowe covery piosenek
Andrzeja Zauchy.

Tyskie Wianki

W sierpniu odbędzie się
jeszcze niedziela eksperymentalna (9.08), czyli „naukowy plac
zabaw” dla dzieci oraz niedziela
na pożegnanie wakacji (30.08) –
muzyczne jam session i atrakcje
dla najmłodszych.

Piknik wojskowy,
szanty, mapping

W tym roku Święto Miasta odbędzie się 27 i 28 czerwca w Parku Miejskim pod Żyrafą.

wy spektakl plenerowy z udziałem
szczudlarzy i kilkumetrowych lalek, parada świętojańska, puszczenie wianków ze świecami na jeziorze, tańce i śpiewy przy ognisku
z grupą „Miedarzanie”. Imprezę
zakończy pokaz sztucznych ogni
oraz plenerowa projekcja filmu
„Zaginiona dziewczyna”.

Święto Miasta
Obchody 25-lecia samorządu zamykać będzie pierwszy
dzień Święta Miasta. W sobotę,
27 czerwca na scenie pod „Żyrafą” pojawią się artyści dobrze znani tyskiej publiczności. Koncert
rozpocznie formacja hip-hopowa
Garderoba Kru, następnie na scenie pojawi się Klaudia Walencik,
wokalistka znana z programów
„talent show”, obecnie studentka Instytutu Jazzu w Katowicach,
która wraz z grupą muzyków realizuje swój własny program artystyczny. Następnie wystąpi zespół Fifidroki – laureat Tyskiego
Banku Kultury. Zagra też formacja
reggae Junior Stress, a gwiazdą
wieczoru będzie występ zespołu Dr Misio z Arkadiuszem Jakubikiem w roli wokalisty (aktor
znany m.in. z filmów Wojciecha
Smarzowskiego).

Równolegle z imprezą odbywać się będzie gra terenowa
na terenie miasta, której wyniki
zostaną ogłoszone ze sceny.
Drugi dzień Święta Miasta
(niedziela, 28 czerwca) to m.in.
występ tyskiego zespołu The
Abstinents, czyli porcja ostrego brzmienia, następnie zagrają
znacznie łagodniejsze ŁamiŁuki, a na koniec największe wydarzenie tegorocznego święta.
Jako gwiazdy wieczoru wystąpią
dwa znakomite polskie zespoły:
legendarne Voo Voo Wojciecha
Waglewskiego i młodsza, ale nie
mniej kultowa grupa Lao Che.

Niedziele
na Baczyńskiego
Pierwsza z tegorocznych
Niedziel na Baczyńskiego
(5 lipca) poświęcona będzie tematyce sportowej. Podczas imprezy, przygotowanej we współpracy z klubami sportowymi
działającymi na terenie miasta,
będzie można podziwiać pokazy sztuk walki, fitness i innych dyscyplin, i oczywiście
samemu spróbować swoich sił
w każdej z nich. Oprócz zabaw
ruchowych i sportowych atrakcji, będą też stoiska związane

z dietetyką i prawidłowym odżywianiem.
12 lipca to niedziela szachowa. Wielbiciele królewskiej gry –
od najmłodszych do najstarszych
– będą mogli zmierzyć się z przeciwnikami podczas otwartego turnieju szachowego.
Kolejna niedziela (19 lipca)
to niedziela folkowa. Na placu
Baczyńskiego wystąpi tego dnia
tyski zespół Giflof (grający rocka
z folkowymi inspiracjami). Będą
też stoiska kół regionalnych i kół
gospodyń wiejskich, pokazy rękodzieła i sztuki ludowej.
Ostatnia lipcowa Niedziela
na Baczyńskiego (26 lipca) będzie niedzielą taneczną. Podobnie jak podczas zorganizowanego
w kwietniu br. Dnia Tańca, tyskie
zespoły taneczne zaprezentują
swoje umiejętności, a instruktorzy
poprowadzą warsztaty tańca.
Tydzień później (2 sierpnia)
na placu Baczyńskiego znajdzie
coś dla siebie każdy smakosz.
Podczas niedzieli kulinarnej swoje
specjały zaprezentują tyskie restauracje. Będą pokazy gotowania, degustacje, warsztaty kulinarne dla dzieci oraz gotowanie
na ogromnej patelni dania dla
około 500 osób.

Święto Wojska Polskiego tradycyjnie będziemy obchodzić w Tychach w formie pikniku wojskowego. 5 sierpnia po mszy świętej
i przemarszu parady wojskowej ulicami miasta, na placu pod „Żyrafą”
będzie można podziwiać pojazdy
militarne i sprzęt wojskowy, przyglądać się skokom spadochronowym oraz posłuchać koncertów.
29 sierpnia na terenie Browaru Obywatelskiego ponownie
odbędzie się Festiwal Mappingu 3d,
czyli pokazy mappingu w postindustrialnej scenerii, konkurs na najlepszą animację oraz koncerty.
Przedostatni weekend sierpnia to festiwal szantowy Port Pieśni
Pracy – letnia edycja odbędzie się,
podobnie jak w latach poprzednich,
na Dzikiej Plaży w Paprocanach.
Muzykę (i to głośną) na Dzikiej Plaży ponownie będzie słychać 5 września, kiedy to odbędzie się II Festiwal Rock na Plaży,
z udziałem zespołów Dżem i Cree
oraz innych zwolenników mocnego grania. Program poznamy już
niebawem.
We wrześniu odbędą się także
Miejskie Dożynki oraz Piknik Bezpieczeństwa pod „Żyrafą” (szczegóły wkrótce).
Przez całe lato Miejskie Centrum Kultury zaprasza na plenerowe pokazy filmowe w ramach cyklu
„W starym kinie”. Seanse odbywać
się będą w piątki (12, 26 czerwca,
10, 24 lipca, 7, 21 sierpnia, 4 września). Początek projekcji – zawsze
po zachodzie słońca. Wśród propozycji takie dzieła kinematografii jak:
„Buntownik bez powodu”, „2001:
Odyseja kosmiczna”, „Postrzyżyny”, „400 batów”, „Gorączka złota”, „Tramwaj zwany pożądaniem”
i „Co się zdarzyło Baby Jane”.

Sylwia Witman
beata kurek/arc

sylwia witman/arc

Impreza po raz pierwszy odbyła się w zeszłym roku i wzbudziła ogromne zainteresowanie.
Również w tym roku tyszanie będą
witać lato w konwencji Nocy Świętojańskiej. W programie warsztaty
artystyczne dla dzieci (w tym nauka
zaplatania wianków oraz konkurs
na najpiękniejszy wianek), tańce
i śpiewy ludowe, występ Kabaretowej Grupy Biesiadnej, baśnio-
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Tyski
Alfabeton
Podsumowaniem tyskich obchodów 25. rocznicy przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego będzie gra
miejska „Tyski Alfabeton”,
która odbędzie się podczas
pierwszego dnia Święta Miasta (27 czerwca).

B

ędzie to tradycyjna gra plenerowa. Zadaniem drużyn
będzie dotarcie do wyznaczonych punktów na terenie miasta, wykonanie zadań i powrót
na metę – wszystko to w jak najkrótszym czasie.
W grze może wziąć udział
maksymalnie 30 drużyn, złożonych z jednej do maksymalnie
czterech osób. Wiek uczestników
jest dowolny, ale w każdej drużynie musi znaleźć się co najmniej
jedna osoba dorosła.
Uczestnicy wystartują z parkingu przy Urzędzie Miasta Tychy, o godzinie 12.
Następnie będą się przemieszczać do siedmiu kolejnych
punktów rozsianych po całym
mieście. Punkty te będą na tyle
odległe, że można korzystać
z dowolnych środków transportu, w tym komunikacji miejskiej
(w godzinach 12–15 przejazdy
będą bezpłatne za okazaniem
identyfikatorów przez uczestników gry).
W każdym z wyznaczonych
punktów drużyna dostanie polecenie do wykonania, wskazówki
i materiały pomocnicze. W godzinach 14–15 uczestnicy muszą
stawić się na mecie pod „Żyrafą”.
O godzinie 15.15 na scenie zostaną ogłoszone wyniki i rozdane nagrody. Wygra ta drużyna, która w najkrótszym czasie
prawidłowo zrealizuje wszystkie
zadania.
Na mecie gry odbędzie się
jeszcze quiz ze zdobytej wiedzy,
dzięki któremu będzie można
poprawić swój wynik.
Na zwycięzców czekają
nagrody: bony podarunkowe,
okolicznościowe gry planszowe
„W Tychy graj”, wydane przez
Urząd Miasta Tychy oraz upominki.
Jak się zgłosić? Drogą mailową, na adres tyskialfabeton@
umtychy.pl lub przed startem,
na parkingu przy Urzędzie Miasta Tychy.


Sylwia Witman

Szukamy
wolontariuszy
Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy z Zagranicą poszukuje wolontariuszy do pomocy przy organizacji gry.
Osoby chętne mogą się zgłaszać
pod numerem telefonu:
5 września, na Dzikiej Plaży w Paprocanach – II Festiwal „Rock na Plaży”.

Pierwsza z tegorocznych Niedziel na Baczyńskiego – 5 lipca.
Poświęcona będzie tematyce sportowej.
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