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Janda, Zamachowski, Poniedzielski, Przemyk, czyli... mŁYnarSKI na LoGoS fESt!
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W dniach 16–20 maja Miejskie Cen-
trum Kultury organizuje czwartą edy-
cję Tyskiego Festiwalu Słowa LOGOS 
FEST. Choć do rozpoczęcia imprezy zo-
stało jeszcze kilka tygodni, to jednak 
już warto zainteresować się biletami 
na koncerty z udziałem największych 
gwiazd polskiej sceny.

LoGoS FEST ma w każdym roku innego 
bohatera, któremu poświęcone są fe-
stiwalowe przedsięwzięcia. w tym roku 
będzie nim nieodżałowany wojciech 
młynarski – mistrz słowa, autor tek-
stów setek piosenek, z których więk-
szość na stałe weszła do kanonu pol-
skiej kultury XX i XXI wieku. I właśnie 
wokół postaci i twórczości mistrza woj-
ciecha skupi się większość tegorocznych 
festiwalowych wydarzeń.
Piosenki z tekstami młynarskiego bę-
dzie można usłyszeć podczas recitalu 
piosenki aktorskiej w wykonaniu zbi-
gniewa zamachowskiego. znakomity 
aktor i świetny wokalista oprócz piose-
nek autorstwa naszego bohatera przypo-
mni także utwory, których słowa wyszły 
spod piór Jeremiego Przybory i agniesz-
ki osieckiej – autorów, którzy wywar-
li wpływ na artystyczną drogę młynar-
skiego. Koncert zatytułowany „Nie tylko 
o miłości” zaplanowano na czwartek, 17 
maja w Teatrze małym.
Tamże następnego dnia odbędzie się 
widowisko pt. „Twarz wróćmy słowu, 
absolutnie! ” złożone z piosenek mły-

narskiego, które zaśpiewają: renata 
Przemyk, Ewa Buczkowska, Klaudia 
walencik, Krzysztof Kulbicki oraz Pa-
weł drzewiecki, który jest jednocze-
śnie autorem scenariusza i reżyserem 
wyprodukowanego przez tyskie mCK 
spektaklu.
19 maja w Galerii Sterart będzie moż-
na wziąć udział w widowisku scenicz-
nym „Jeszcze w zielone gramy”, które 
powstało w oparciu o towarzyszący IV 
edycji LoGoS FEST konkurs recytator-
ski dla uczniów szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, studentów i do-
rosłych. Termin zgłoszeń do konkursu 
mija 7 maja, a jego regulamin można 
znaleźć na stronie www.kultura.tychy.
pl. Tego samego dnia późnym wieczo-

rem w ogrodzie mCK przy ul. Bohaterów 
warszawy 26 wyświetlony zostanie film 
dokumentalny alicji albrecht „młynar-
ski. Piosenka Finałowa”.
zwieńczeniem pięciodniowego spotkania 
z wojciechem młynarskim będzie w nie-
dzielę, 20 maja Gala Finałowa w media-
tece przy al. Piłsudskiego 16, podczas 
której Krystyna Janda zaprezentuje 
przedstawienie „Piosenki z teatru” po-
wstałe w warszawskim och-Teatrze.
Program IV Tyskiego Festiwalu Słowa 
LoGoS FEST uzupełnią jeszcze wieczór 
kabaretowy andrzeja Poniedzielskie-
go (16.05), lekcje czytania z Tygodni-
kiem Powszechnym (18.05) i III otwarte 
mistrzostwa Tychów w Scrabble (19–
20.05).

Debata na finał
O d  m a rc a  b r.  n a  t e re n i e  m i a -
sta jest  real izowany projekt  pn. 
„Trafny wybór –  czas na zawody 
techniczne”,  którego celem jest 
pomoc uczniom oddziałów gimna-
zjalnych tyskich szkół w podejmo-
waniu decyzji  o wyborze dalszego 
kształcenia i  wyboru konkretnej 
szkoły.

Finałem projektu będzie debata, którą 
Urząd miasta i Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna organizują w naj-
bliższą środę, 25 kwietnia w auli Nie-
publicznego Technikum Kolejowego 
(dawny wSziNS) przy al. Niepodle-
głości 32. wezmą w niej udział m.in. 
osoby zaangażowane w kształcenie 
dualne, menedżer, który swoją pra-
cę zaczynał od stanowiska operato-
ra, uczniowie, którzy wybrali szkoły 
techniczne oraz gimnazjaliści stoją-
cy przed wyborem swojej ścieżki ka-
riery.
organizatorom zależy na tym, aby 
uczniowie przed podjęciem decyzji mo-
gli zapoznać się z ofertą rynku pracy, 
a także z doświadczeniami i refleksjami 
zaproszonych gości. Po debacie ucznio-
wie będą mieli okazję poznać ofertę pu-
blicznych szkół branżowych i techników 
w Tychach.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.
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alejki do remontu
Urząd Miasta rozpoczął procedu-
rę przetargową, która ma wyłonić 
wykonawcę remontu alejek w Par-
ku Górniczym na osiedlu A. To jedna 
z inicjatyw zgłoszonych przez miesz-
kańców w ramach Budżetu Partycy-
pacyjnego.

obecny stan techniczny kilku ciągów 
pieszych w najstarszym tyskim par-
ku jest bardzo zły. Nawierzchnia jest 
nierówna, płytki popękane, a w nie-
których miejscach w ogóle ich nie ma, 
co sprawia, że chodzi się po tych alej-
kach mało wygodnie. a Park Górni-
czy jest dla mieszkańców pobliskich 
osiedli a i B miejscem częstych spa-
cerów i – z uwagi na znajdujący się 
tam plac zabaw – spędzania czasu 
z dziećmi.
Po wybraniu wykonawcy w ciągu 12 
tygodni od podpisania umowy istnie-
jąca nawierzchnia zostanie rozebrana, 
a na śladach dotychczasowych ale-
jek powstanie ok. 170 metrów nowych 
ciągów pieszych o szerokości blisko 
dwóch metrów. Suma przewidziana 
na tę inwestycję to 103 tysiące zł, 
za które zrobione zostaną chodniki 
między ul. damrota, Potokiem Ty-
skim i granicą parafii miłosierdzia 
Bożego.
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