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W najbliższą sobotę tysza-
nie będą mieli okazję obej-
rzeć niezwykłe widowisko 
multimedialne, które odbę-
dzie się na terenie dawnego 
Browaru Obywatelskiego. 
Industrialna sceneria w po-
łączeniu z nowoczesnymi 
technikami wizualnymi 
i muzyką – tego nie można 
przegapić!

P okazy mappingu 3d cieszą 
się na świecie ogromną po-

pularnością. To wielkoformato-
we projekcje na budynkach lub 
innych dużych obiektach. Twór-
cy takich pokazów dopasowują 
animację do kształtu, powierzch-
ni i faktury obiektu, dzięki cze-

mu budynki „ożywają” podczas 
kilkunasto czy kilkudziesięcio-
minutowych spektakli.

Artystyczny 
projekt

W Tychach pokaz map-
pingu odbył się dotąd tyl-
ko raz, w zameczku myśliw-
skim w Promnicach podczas 
gali „Tyski Lider Przedsiębior-
czości”. Jednak tym razem po-
kaz będzie dostępny dla szer-
szej publiczności. – Po pokazie 
w Promnicach wspólnie z Miej-
skim Centrum Kultury szukali-
śmy w Tychach odpowiedniego 
miejsca do przygotowania ogól-
nodostępnego, bardziej okaza-

łego widowiska – mówi Mar-
cin Żwaka, jeden z inicjatorów 
pokazu, członek artystycznej 
grupy „chodzioto”. – Doszliśmy 
do wniosku, że najlepszą loka-
lizacją będzie Browar Obywa-
telski.

Grupę „chodzioto” wspól-
nie z Marcinem Żwaką tworzą: 
Marta Dziuba, Andrzej Pawli-
kowski, Tomasz Paluch i Marcin 
Chumowicz (alias Josh Mosh). 
To oni zajmują się przygotowa-
niem widowiska. Jak wyjaśnia 
Marcin Żwaka, to proces wielo-
etapowy, który rozpoczyna się 
od wyboru obiektu, na którym 
animacja ma być wyświetla-
na. A nie wszystkie do tego się 
nadają. – Najlepiej, żeby budy-

nek nie miał zbyt wielu okien, 
a elewacja nie powinna być zbyt 
ciemna – mówi. – Ważna jest 
też lokalizacja, by pokaz był do-
brze widoczny dla publiczności 
i nic nie zasłaniało spektaklu.

Lampiony  
dla hospicjum

Impreza odbędzie się 
w sobotę, 24 września. Począ-
tek o godz. 20. Oprócz głów-
nego pokazu mappingu, któ-
ry potrwa ok. 15 – 20 minut, 
na widzów czekają też inne 
atrakcje.

– Dodatkowym elemen-
tem będzie akcja wypuszcza-
nia w niebo kolorowych lam-

pionów, które za symboliczną 
kwotę będzie można kupić 
na miejscu – mówi Wojciech 
Wieczorek, dyrektor Miejskie-
go Centrum Kultury w Ty-
chach. – Pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży lampionów trafią 
na konto tyskiego hospicjum. 
Organizatorem imprezy, któ-

ra w przyszłości może prze-
kształcić się w kilkudniowy 
festiwal mappingu w Tychach, 
jest Miejskie Centrum Kultu-
ry i Katowicka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna. Autorami po-
kazu są młodzi artyści z grupy 
„chodzioto”.
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Idea europejskIego 
dnIa bez samochodu 

narodzIła sIę 
w 1998 roku we FrancjI. 

co roku, 22 wrześnIa 
centra wIelu 

europejskIch mIast 
zamykane są dla ruchu 

samochodowego. 
równIeż w tychach, 

od wIelu lat, tego 
dnIa odbywają sIę 

Imprezy zachęcające 
do skorzystanIa 

z ekologIcznych Form 
transportu.

Wielu z nas nie potrafi już wy-
obrazić sobie codziennego życia 

bez samochodu. Własne „cztery kół-
ka” to niezależność, wygoda, szybkość... 
Ale czy na pewno? Jest też druga strona 
medalu. Korki, kłopoty z parkowaniem, 
hałas i spaliny. W zatłoczonych dużych 
aglomeracjach ludzie coraz chętniej wy-
bierają kolej, tramwaje czy rowery. Ale 
czy w mieście takim jak Tychy, gdzie 
korki nie doskwierają kierowcom aż tak 
bardzo, jak np. w Krakowie czy Warsza-
wie, kierowcy chętnie dają się namówić 
na pozostawienie auta w garażu?

Tychy uchodzą za miasto ekolo-
giczne, zieloną wizytówkę Górnego 

Śląska. Jednocześnie układ drogo-
wy i system rond sprzyjają płynno-
ści ruchu samochodowego. Jednak 
co roku, podczas Europejskiego Dnia 
bez Samochodu w mieście odbywają 
się akcje zachęcające do korzystania 
z transportu publicznego oraz poka-
zujące, że życie bez samochodu jest 
nie tylko możliwe, ale także o wiele 
przyjemniejsze.

Dowód zamiast biletu
W ramach tegorocznych obcho-

dów Europejskiego Dnia bez Samo-
chodu Urząd Miasta Tychy wspól-

nie z NOL-TYCHY, MZK Tychy oraz 
partnerami przygotowali szereg atrak-
cji. Przede wszystkim, 22 września bę-
dzie można bezpłatnie podróżować 
autobusami i trolejbusami MZK Tychy 
na podstawie ważnego dowodu reje-
stracyjnego samochodu.

Oprócz tego ulicami miasta prze-
jedzie parada rowerzystów (Masa 
Krytyczna), w której mogą wziąć 
udział wszyscy chętni. Swój udział 
zapowiedzieli m.in. pracownicy 
Urzędu Miasta Tychy, w tym zastępca 
prezydenta Daria Szczepańska. Pre-
zydent Andrzej Dziuba zapewnia, 

że tego dnia przyjedzie do pracy au-
tobusem.

Masa Krytyczna wystartuje o godz. 
16. z parkingu przed Urzędem Mia-
sta Tychy. Trasa przebiegnie ulicami: 
Niepodległości, Grota-Roweckiego, 
Dmowskiego, Piłsudskiego, Jaśkowicką, 
Stoczniowców, Harcerską, Begonii, Bu-
dowlanych – do Hotelowca. Uczestnicy 
Masy otrzymają opaski odblaskowe.

Imprezy 
na przystanku

W godzinach 14. – 17. na przy-
stanku Tychy Hotelowiec (w kierun-
ku Dworca PKP) odbędzie się event 
komunikacyjny z atrakcjami zarów-
no dla najmłodszych, jak i dorosłych. 
Taka impreza została przygotowana 
w Tychach po raz pierwszy. W progra-
mie m.in. wystawa historycznych zdjęć 
i kasowników, ciekawostek jakie moż-
na zrobić z części rowerowych, prelek-
cje i zajęcia dla najmłodszych. Będzie 
można zrobić sobie zdjęcie za kierow-
nicą trolejbusu, wziąć udział w kon-
kursach z nagrodami, a ponadto każdy 
zwiedzający otrzyma pamiątkowy bi-
let od konduktorów. Dla najmłodszych 
zostanie przygotowany specjalny punkt 
Ekolino, w którym dzieci będą mogły 
w formie zabawy poznać zasady ruchu 
drogowego, wykazać się wiedzą z za-
kresu znajomości znaków drogowych, 
czy wziąć udział w konkursie plastycz-
nym „Ekologiczny pojazd przyszłości”. 
Będzie też „zielony” akcent – drzewka 
dla pasażerów komunikacji miejskiej, 
którzy w tym dniu skasują bilet jedno-
razowy lub będą posiadały ważny bilet 
okresowy.

Partnerami imprezy są: PKM Ty-
chy, TLT Tychy, Tchibo, KTK „Gronie” 
w Tychach, Polski Klub Ekologiczny – 
Okręg Górnośląski koło miejskie w Ty-
chach, Fotograf Basia Marzec.

Polubić ekologię
Wszystkie opisane imprezy 

mają na celu nie tylko promowanie  

MULTIMEDIALNE WIDOWISKO W SCENERII STAREGO BROWARU

Obrazy malowane światłem

Organizatorzy proszą wszystkich, którzy wybierają się 
na pokaz mappingu 24 września, by pozostawili samo-
chody i udali się do dworca PKP środkami komunikacji 
miejskiej, a potem dotarli na teren Browaru Obywatel-
skiego pieszo, przez tunel wiodący na ul. Browarową. 
tunel ten, ze względów bezpieczeństwa, będzie za-
mknięty przed i po imprezie dla ruchu samochodowego.

Ważne!

22 września odpocznij 
od samochodu!

æ Rowerowa masa Krytyczna
Start o godz. 16. z parkingu przed Urzędem miasta 
w tychach. trasa przejazdu: Um tychy – al. nie-
podległości, ul. Grota-Roweckiego, ul. Dmowskiego, 
al. Piłsudskiego, ul. Jaśkowicka, ul. Stoczniowców 
70, ul. Harcerska, ul. Begonii, ul. Budowlanych – 
Hotelowiec.
æ Event komunikacyjny
Przystanek tychy Hotelowiec w kierunku dworca 
PKP, godz. 14. – 17.

W programie:
– drzewka dla osób, które w tym dniu skasują bilet jed-
norazowy lub będą posiadały ważny bilet okresowy
– wystawa starych kasowników, biletów i zdjęć
– prelekcje
– okolicznościowe bilety
– pamiątkowe zdjęcia
– słodki poczęstunek
– zabawy i konkursy z nagrodami
– rowerowy świat Ewalda Bereski

Europejski Dzień bez Samochodu w tychach

22 września jako Europejskiego Dnia 
bez Samochodu, ale przede wszyst-
kim kształtowanie zachowań proeko-
logicznych, podnoszenie świadomo-
ści negatywnych skutków używania 
samochodu, promocję transportu 
publicznego i rowerowego. A wszyst-
ko po to, aby stopniowo zmniejszać 
zanieczyszczenie środowiska, w któ-
rym żyjemy i polepszać jakość życia 
w mieście. A więc tyszanie – kierow-
cy! W czwartek, 22 września przesia-
damy się do autobusów i na rowery. 
To okazja, by polubić ekologiczne i – 
co tu ukrywać – tańsze środki trans-
portu. I zacząć z nich korzystać przez 
cały rok.
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An D R z E J 
D z I U B A : 
Eu ro p e j s k i 
Dzień bez 
Samochodu 
w Tychach 
odbędzie się 
już w tym 
t y g o d n i u , 
w czwartek 22 września. Przewi-
dziano wiele atrakcji, warto z nich 
skorzystać. Jednak najważniejsze 
jest, by tego dnia zostawić samo-
chody. Ja sam 22 września przyjadę 
do pracy autobusem komunikacji 
miejskiej.

Tychy są pięknym zielonym 
miastem, ekologiczną marką Ślą-
ska. Parki, skwery, lasy, dobrze jest 
podziwiać idąc do pracy pieszo, ja-
dąc na rowerze, zza okien autobusu 
czy trolejbusu. Jadąc samochodem, 
nie skupiamy się na podziwianiu 
walorów naszego miasta, a szko-
da...

Zachęcam więc, by jak najwię-
cej mieszkańców przyłączyło się 
do obchodów Europejskiego Dnia 
bez Samochodu w Tychach. Warto 
wybrać „wygodną alternatywę”.

rowerowe masy krytyczne są organizowane w tychach od 2005 roku. 
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