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Flagi 
dla mieszkańców

Osoby, które zgłoszą się do 
Biura Obsługi Klienta na ha-
sło „3 Maja!” otrzymają flagę, 
którą będzie można wykorzy-
stać w czasie zbliżających się 
świąt państwowych. (Jedna 
osoba otrzyma jedną flagę). 
Do rozdania jest 500 flag.
Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
Biuro Obsługi Klienta 
parter – informacja.

29 kwietnia będzie miało miej-
sce niecodzienne wydarzenie. 
W Tychach odbędzie się koncert 
polsko-szwedzkiej grupy. Dla ty-
szan zagrają muzycy z miasta 
partnerskiego Huddinge w Szwe-
cji i uczniowie Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Tychach.

S zwedzi zostaną w Tychach do 3 maja. 
Pierwsze próby polsko-szwedzkie-

go zespołu uczniów i nauczycieli odbę-
dą się już 28 kwietnia. Dzień później, 29 

kwietnia, o godz. 17. w sali koncertowej 
ZSM zagrają wspólny koncert. Repertu-
ar to w większości muzyka pop. Wstęp 
na koncert jest bezpłatny.

Goście ze Szwecji – młodzież w wie-
ku od 13 do 19 lat – to uczniowie nie-
wielkiej szkoły muzycznej Huddinge 
Kulturskola. Razem tworzą orkiestrę 
o nazwie East Wind Band. W skład or-
kiestry wchodzą: flet, klarnet, sakso-
fon, trąbka, puzon, waltornia, perkusja, 
gitara basowa i keyboard. Dodatkowo 
z orkiestrą przyjeżdża sześcioosobowa 

grupa wokalna (pięciu uczniów i jeden 
nauczyciel).

Podczas wizyty goście ze Szwe-
cji będą mieli okazję poznać nie tylko 
Tychy. W planie są wycieczki do Kra-
kowa i Wieliczki, a także zwiedzanie 
Muzeum Auschwitz-Birkenau. 2 maja 
zagrają jeszcze jeden koncert, tym ra-
zem w altanie Hotelu Arena. Jeśli aura 
będzie sprzyjać, Szwedzi najprawdopo-
dobniej zagrają także 3 maja, w czasie 
uroczystości pod Pomnikiem Powstań-
ca (od godz. 10.00).

– Na wszystkie koncerty zaprasza-
my oczywiście naszych mieszkańców – 
mówi Iwona Ciepał, naczelnik Wydzia-
łu Informacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą.

Huddinge jest miastem partner-
skim Tychów od 2002 roku. To siedem-
naste co do wielkości miasto Szwecji, 
położone zaledwie 15 minut jazdy me-
trem od centrum Sztokholmu. Liczy 88 
tysięcy mieszkańców i dziś jest znaczą-
cym ośrodkiem akademickim. 

 SZ

Czas na plener
Rozpoczyna 

się sezon 
tyskich impRez 
pleneRowych. 

Już 15 maJa 
RuszaJą niedziele 
na Baczyńskiego, 

a wcześnieJ, 
13 maJa czeka 

nas niezwykłe 
wydaRzenie 

muzyczne. 
na teRenach pRzy 

stadionie mieJskim 
odBędzie się wielki 

konceRt, podczas 
któRego na JedneJ 

scenie wystąpią 
aukso i dżem.

Kameralne koncerty, wystę-
py gwiazd i mnóstwo innych 

atrakcji czeka na tyszan w tym 
roku m.in. na Placu Baczyńskie-
go i pod „Żyrafą”, gdzie od maja 
do sierpnia będą się odbywać 
tradycyjne już imprezy plenero-
we. Zanim jednak wyruszymy 
w plener, już w najbliższy tzw. dłu-
gi weekend odbędzie kilka zasłu-
gujących na uwagę imprez.

Długi weekend
Wyniesienie Jana Paw-

ła II 1 maja na ołtarze, zostanie 
w Tychach uczczone koncertami 
w dwóch tyskich kościołach, św. 
Krzysztofa oraz Ducha Świętego.

O godz. 18.00 w kościele św. 
Krzysztofa rozpocznie się koncert 
słowno-muzyczny, zatytułowany 
„Totus Tuus”, w którym wezmą 
udział soliści Opery Śląskiej w By-
tomiu i muzycy Filharmonii Ślą-
skiej w Katowicach. Autorem kon-
certu i opiekunem artystycznym 
jest prof. Feliks Widera, prodzie-
kan Wydziału Wokalno-Instru-

mentalnego Akademii Muzycznej 
w Katowicach.

Półtorej godziny później, 
o godz. 19.30 w kościele pw. Ducha 
Świętego wykonana zostanie „Mis-
sa Nova” – kompozycja Małgorza-
ty Maliszczak, stanowiąca syntezę 
różnych stylów muzycznych. Frag-
menty nawiązujące do muzyki kla-
sycznej czy wręcz gregoriańskiej, 
połączono elastycznie ze stylistyką 
jazzową,. „Missa Nova” to projekt, 
w który zaangażowany jest Akade-
micki Chór Politechniki Śląskiej, 
który wykona utwór. Partie solo-
we śpiewają Agnieszka Maliszczak 
oraz Adam Ryszard Saczka, a cało-
ścią dyryguje Tomasz Giedwiłło. 
Fragmenty mszy rozdzielać będą 
teksty Jana Pawła II.

Impreza, którą w najbliższych 
dniach warto polecić to koncert 
„Wierna piosneczko Śląska”, któ-
ry odbędzie w Teatrze Małym 3 
maja, w ramach obchodów Świę-
ta Konstytucji i 90 rocznicy III po-
wstania śląskiego. Program kon-
certu jest oparty o śpiewnik śląski 
Katarzyny Gaertner, który powstał 
w roku 1980. Telewizja Katowice 
zrealizowała wówczas jego musi-

calową wersję, z udziałem m.in. 
Ryśka Riedla i grupy Dżem, An-
drzeja Zauchy i Maryli Rodowicz. 
15 lat później w drugiej wersji za-
śpiewali m.in. Stanisław Sojka, Pa-
weł Kukiz i Mirosław Breguła z ze-
społu Universe. Po następnych 15 
latach grupa młodych artystów 
i wokalistów śląskich postanowiła 
ponownie sięgnąć do śpiewnika. 
Sama Katarzyna Gaertner praco-
wała z nimi przez trzy miesiące 
nad współczesnymi aranżacjami 
starych przebojów. W przygoto-
wanie koncertu włączyło się Miej-
skie Centrum Kultury w Tychach. 
Bilety w cenie 5 zł są już w sprze-
daży w Teatrze Małym.

Dżem symfonicznie
13 maja czeka nas wielkie 

wydarzenie artystyczne. Koncert 
„Dżem symfonicznie”, podczas 
którego legendarna tyska gru-
pa wystąpi wspólnie z orkiestrą 
AUKSO, to z pewnością gratka 
nie tylko dla fanów rocka i blu-
esa.

– Na boisku treningowym 
przy stadionie miejskim stanie 
ogromna kilkustopniowa scena 

– mówi Wojciech Wieczorek, dy-
rektor MCK w Tychach. – Orkie-
stra będzie ustawiona na kilku po-
ziomach. AUKSO wystąpi w tym 
dniu w dwukrotnie powiększo-
nym składzie. Z 20-osobowej or-
kiestry kameralnej, zmieni się 
na tę okazję w 40-osobową or-
kiestrę symfoniczną. Podczas 
koncertu, w wersji na orkiestrę 
symfoniczną, zostaną wykonane 
największe przeboje Dżemu. Kon-
cert rozpocznie się od wręczenia 
nagrody Prezydenta Miasta Ty-
chy w Dziedzinie Kultury. Odbie-
rze ją zespół Dżem, za promowa-
nie miasta poza jego granicami. 
Tym samym dwóch laureatów 
tej nagrody (AUKSO otrzymało 
ją w 2008 roku – przyp. red.) wy-
stąpi tego dnia wspólnie.

Koncert zaplanowany jest 
na ponad dwie godziny. Na terenie 
wokół stadionu będą zorganizowa-
ne punkty gastronomiczne. Bilety 
są już dostępne w przedsprzedaży, 
w Miejskim Centrum Kultury (ul. 
Bohaterów Warszawy 26) w ce-
nie 40 zł. W dniu koncertu, bilety 
w cenie 50 zł, będą sprzedawane 
przy stadionie miejskim.

Niedziele 
na Baczyńskiego

Niemal co tydzień od 15 maja 
(z wyjątkiem tych weekendów, 
podczas których odbywać się będą 
duże imprezy miejskie pod „Żyra-
fą”) na Placu Baczyńskiego może-
my liczyć na atrakcje. Oto najcie-
kawsze z nich.

Pierwsza tegoroczna Niedziela 
na Baczyńskiego (15 maja) to nie-
dziela pod znakiem orkiestr dętych. 
Wystąpią co najmniej dwie, w tym 
nowo powstała Tyska Orkiestra 
Dęta, która niedawno rozpoczęła 
próby w tyskim MCK. – To będzie 
ich premierowy koncert dla szer-
szej publiczności – mówi Wojciech 
Wieczorek. – Swój skromniejszy 
debiut będą mieć 3 maja, na Placu 
Wolności, podczas miejskich ob-
chodów Święta Konstytucji i rocz-
nicy II powstania śląskiego.

Teatr Mały przygotuje cztery 
niedziele „artystyczne”; plastycz-
ną, literacką, teatralną i muzyczną. 
Pierwsza z nich, niedziela plastycz-
na, już 22 maja. – W zeszłym roku 
mieszkańcy wspólnie malowali 
duże litery, które utworzyły napis 
TYCHY – mówi Wojciech Wie-
czorek. – Tym razem zaprosimy 
tyszan do malowania dużych kwia-
tów. Chcemy w ten sposób poka-
zać poparcie Tychów dla starań 
Katowic o tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury 2016. Kwiaty są symbo-
lem promocyjnego hasła Katowic 
– „Miasto ogrodów”.

29 maja na Baczyńskiego 
to niedziela z książką. Uwalnia-
nie książek, czyli bookcrossing 
to idea znana na świecie mniej 
więcej od dekady. Polega na pozo-
stawianiu przeczytanych książek 
w wyznaczonych do tego lub przy-
padkowych miejscach. – 29 maja 
przynosimy na Plac Baczyńskiego 
książki, które już przeczytaliśmy, 
nie są nam potrzebne i zostawia-
my je, żeby ktoś inny mógł je za-
brać i przeczytać – mówi Wojciech 
Wieczorek.

5 czerwca to Dzień Dziecka 
i finał miejskiej kampanii antydo-
palaczowej „Dopalacze – nietesto-
wane na zwierzętach, testowane 
na Tobie. Nie daj się! ”. – W akcji 
bierze udział Szkoła Tańca TITO – 
mówi Wojciech Wieczorek. – Tego 
dnia na placu będzie więc dużo 
tańca i oczywiście wiele atrakcji dla 
dzieci.

10 lipca na Plac Baczyńskie-
go przyjadą piraci. Mieliśmy już 
wioskę średniowieczną i indiań-
ską, teraz będzie zatoka piratów 
– mówi Wojciech Wieczorek. – 
Mnóstwo zabawy, nie tylko dla 
dzieci. 14 sierpnia – biesiada ślą-
ska, ta impreza w zeszłym roku 
cieszyła się bardzo dużym zain-
teresowaniem – mówi Wojciech 
Wieczorek. – Zaprosiliśmy zespół 
Antyki, który stworzył biesiadną 
atmosferę. Na placu serwowane 
były swojskie specjały. Ludzie byli 
bardzo zadowoleni, dlatego chce-
my to powtórzyć.

Pod „Żyrafą”
Dni Tyskie w tym roku od-

będą się 25 – 26 czerwca. Jak 
zwykle na placu pod „Żyrafą”. 
Gwiazdą pierwszego dnia impre-
zy będzie zespół Hey, a na zakoń-
czenie drugiego dnia zaśpiewa 
Maggie Reilly, wokalistka znana 
z występów z Mike’em Oldfiel-
dem (wystąpiła na pięciu jego al-
bumach). Jednym z najbardziej 
znanych przebojów w jej wyko-
naniu jest „Moonlight Shadow”. 
– W sobotę będzie bardziej roc-
kowo, w niedzielę bardziej ro-
dzinnie – mówi Wojciech Wie-
czorek.

Święto Czekolady odbędzie 
się pod „Żyrafą” 24 lipca. – Wycho-
dząc naprzeciw setkom zapytań, 
w tym roku zaprosiliśmy zespół 
Feel – mówi Wojciech Wieczorek.

Sezon imprez plenerowych 
zakończy się 28 sierpnia letnią edy-
cją festiwalu szantowego Port Pie-
śni Pracy.

SylWia ZaWaDZKa

Z HUDDINGE DO TYCHÓW

Polsko – szwedzki koncert

duże koncerty będą odbywać się jak zawsze pod "żyrafą". na pl. Baczyńskiego imprezy ruszają już 15 
maja.


