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Od Ogazy do Milika – Tyska Galeria Sportu już otwarta

W niedzielę, 24 lipca pięć przegubowych autobusów marki Solaris wyjechało z bazy tyskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej i ruszyło
w drogę do Krakowa, by stać się częścią Światowych Dni Młodzieży.
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Od poniedziałku przez cały miniony tydzień tyskie przegubowce pokonywały każdego dnia blisko 300 kilometrów,
wożąc pielgrzymów z całego świata pomiędzy miejscami, w których odbywały
się wydarzenia ŚDM.
Autobusami pojechało do Krakowa dziesięciu kierowców tyskiego PKM, którym
zakwaterowanie zapewniła Archidiecezja
Krakowska. Tamtejsze MPK dbało o bieżącą obsługę eksploatacyjną pojazdów,
zaś koszty paliwa pokryły środki sponsorskie.
W

W miniony weekend pierwsi zwiedzający odwiedzili Tyską Galerię Sportu
– oddział Muzeum Miejskiego, zlokalizowany na Stadionie Miejskim przy
ul. Edukacji. Można w niej prześledzić
historię sportu w Tychach i na Śląsku,
przyjrzeć się sylwetkom najsłynniejszych sportowców związanych z miastem i przypomnieć sobie emocje związane z największymi sukcesami tyskich
drużyn.
Z okazji otwarcia Galerii, w sobotę
(30.07) przy stadionie czekały na tyszan
atrakcje: pokazy judo i aikido, futbolu
amerykańskiego, dmuchańce, boisko
mobilne i strzelnica piłkarska. Były też
zajęcia plastyczne, tatuaże sportowe
i malowanie twarzy dla dzieci.
Wszyscy, zarówno starsi jak i młodsi, mogli też sprawdzić się w roli komentatorów sportowych, na specjalnie
przygotowanym stanowisku i pod okiem
zawodowego komentatora Radia Katowice, Krzysztofa Klepczyńskiego. – Każdy może spróbować swoich sił, a potem
posłuchać nagrania i ocenić jak poszło
– mówił Piotr Zawadzki, kierownik Tyskiej Galerii Sportu. – Wtedy zazwyczaj
wie się już, że nie należy krytykować
Dariusza Szpakowskiego czy Mateusza
Borka. To wcale nie jest tak proste, jakby
się wydawało.
Lody od koszykarzy

Kręć kilometry i wygraj
stojaki rowerowe
Trwa kolejna edycja kampanii społecznej „Kręć Kilometry” Fundacji
Allegro All For Planet, w której rowerzyści z całej Polski mają szansę
powalczyć o stojaki rowerowe dla swoich miejscowości. O tym, czy pojawią
się w Tychach, zdecydują mieszkańcy
i ich przejechane kilometry.
Do wygrania jest 300 stojaków rowerowych! Pojawią się one w 20 miastach,
które zgromadzą do końca września największy dystans. Tychy powalczą o nie
z 657 miastami z całej Polski.
Aby wziąć udział w akcji wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację „Kręć Kilometry” na smartfona i używać jej w trakcie
rowerowych podróży. Każdy przejechany kilometr trafia na konto wybranego
przez nas miasta.
W czasie kampanii w aplikacji pojawiać
się będą wyzwania, których ukończenie pozwoli na zdobycie także nagród
indywidualnych, w tym między innymi
specjalnie zaprojektowanej apteczki rowerowej. Więcej na www.kreckilometry.
pl/.
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Tyskie autobusy woziły
pielgrzymów
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Ponieważ w sobotę pogoda dopisywała, a wręcz doskwierał upał, koszykarze
GKS Tychy częstowali przed wejściem
do galerii darmowymi lodami. Żeby
je otrzymać, trzeba było tylko trafić piłką
do kosza – na szczęście zawieszonego
nisko nad ziemią.
Tyska Galeria Sportu mieści się na najwyższym poziomie Stadionu Miejskiego,
nad pomieszczeniami, w których wkrótce ma powstać restauracja. Ta lokalizacja daje piękny widok na cały stadion.
Przy przeszklonej ścianie umiejscowiono
stanowiska z multimediami, gdzie można m.in. odsłuchać nagrań, na których
profesjonalni komentatorzy opowiadają
o historycznych meczach tyskiej drużyny, a także o współczesnym stadionie

W „sekcji hokejowej” można z bliska obejrzeć kompletny strój bramkarski,
a na ekranie infokiosku podziwiać fantastyczne gole graczy GKS.
GKS-u Tychy. W tym miejscu znajduje się
też „ławeczka kibica”, na której można
robić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Historyczny sztandar
Co jeszcze można zobaczyć w galerii?
Zwiedzanie zaczynamy od części historycznej, którą opracował Antoni Steuer, historyk sportu z Muzeum Historii
Katowic. Dotyczy ona zarówno sportu w Tychach, jak i na Śląsku. Można
tu obejrzeć archiwalne zdjęcia, a także posłuchać nagrań w infokioskach.
Na innym multimedialnym stanowisku
zwiedzający przeczytają komiks „Jak
Alfred Potrawa strzelił historycznego
gola dla GKS Tychy” i przypomną sobie
mecz pomiędzy tyską drużyną a FC Koeln z 1976 r. – Wrażenie zrobił na mnie
historyczny sztandar GKS Tychy, który
można tu zobaczyć – mówił Dariusz Konieczny, który w sobotę oglądał wystawę
razem z synami, Michałem i Pawłem.
– Mam nadzieję, że z czasem będzie
tu więcej takich pamiątek.
Kolejna część ekspozycji poświęcona
jest dyscyplinie sportu, z której najbardziej słyną Tychy, czyli hokejowi. Można
tu podziwiać strój bramkarza hokejowego, puchar za zdobycie Mistrzostwa

W kąciku kibica wielu sympatyków klubu robiło sobie pamiątkowe zdjęcia lub
przez oszkloną ścianę podziwiało Stadion Miejski.
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Polski, a na ekranie obejrzeć fragmenty
ważnych meczów.
Galeria sław
Dużą część ekspozycji zajmuje też „galeria sław”, w której przypomniano takie
postacie, jak Henryk Średnicki (amatorski mistrz świata w boksie w 1978
r), Roman Ogaza (piłkarz, mistrz Polski
z GKS Tychy, reprezentant polski i srebrny medalista IO w Montrealu w 1976 r.),
Zygmunt Hanusik (kolarz, mistrz Polski i olimpijczyk), Lucyna Langer-Kałek (brązowa medalistka IO w Moskwie
w 1980 r. w biegu na 100 m przez płotki). Są też sportowcy, których znają nawet najmłodsi kibice: Arkadiusz Milik,
Marcin Held (obecnie najlepszy europejski zawodnik w wadze lekkiej MMA)
czy himalaista Adam Bielecki. Są słynni
hokeiści (Mariusz Czerkawski i Henryk
Gruth) i siatkarki (mistrzynie Europy Sylwia Pycia i Aleksandra Jagiełło). Jest
Witold Bańka (obecny minister sportu,
a w 2001 r. młodzieżowy mistrz Europy i brązowy medalista MŚ w sztafecie
4x400 m) i wielu innych zasłużonych
sportowców pochodzących z Tychów lub
związanych z tyskimi klubami.
– Naszą galerię sław będziemy uzupełniać – zapewnia Aleksandra Matuszczyk,
dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach.
– Być może okazja do tego nadarzy się
już niedługo, po Igrzyskach Olimpijskich
w Rio.
Jak zapowiada Piotr Zawadzki, w ciągu
najbliższych tygodni ekspozycję wzbogaci kolekcja trofeów i pamiątek związanych z największymi sukcesami tyskich
sportowców.
W Tyskiej Galerii Sportu jest też strefa
edukacyjna – przestrzeń do organizowania projekcji filmowych, spotkań, warsztatów czy prelekcji. Już we wrześniu ruszą tu stałe cykle edukacyjne i lekcje
muzealne dla dzieci i młodzieży. Galeria
jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 10–17. Chętni mogą ją zwiedzać
także w dni meczowe, od 2 godzin przed
meczem, do jego zakończenia.
Sylwia Witman
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