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Uczestnicy parady mogli poczuć klimat zbliżającego się gorącego lata.

AmAtorzy tAńcA spotkAli 
się w sobotę, 16 czerwcA, 

nA pArAdzie tAnecznej. 
imprezA rozpoczęłA się 

nA plAcU bAczyńskiego, skąd 
Uczestnicy nA specjAlnej 

plAtformie przejechAli przed 
hotel tychy.

S obotnia impreza zgromadziła ludzi w różnym 
wieku. Przyszły dzieci z rodzicami, dziadko-

wie z wnukami i liczna grupa młodzieży. Były oso-
by, które na co dzień są związane z tańcem, ale byli 
również tacy, którzy chcieli po prostu dobrze się 
pobawić. Taneczne show poprowadził Rafał „Tito” 
Kryla.

– Przyszedłem razem z grupą koleżanek i ko-
legów z klasy. Nikt z nas nie jest uczniem żadnej 
szkoły tanecznej. Wszyscy jednak bardzo lubi-
my tańczyć. Często chodzimy na dyskoteki. Do-
brze, że w Tychach są imprezy propagujące taniec. 

To świetna alternatywa zwłaszcza dla młodych lu-
dzi. Zamiast siedzieć przed komputerem, lepiej 
się poruszać i spotkać ze znajomymi – powiedział 
w sobotę, w rozmowie z nami tyszanin Paweł Woj-
ciechowski.

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć występy ta-
neczne uczniów Szkoły Tańca Tito. Mogli również 
sami zaprezentować swoje układy choreograficz-
ne przed publicznością lub po prostu poruszać się 
w rytm energetycznej muzyki.

Był to zaledwie przedsmak tego, co będzie się 
działo w naszym mieście w nadchodzący weekend. 
W Parku Miejskim, na placu „pod Żyrafą” w so-
botę i niedzielę odbędą się Dni Tyskie. Tegoroczny 
program święta miasta zapowiada się imponująco. 
Pierwszy dzień upłynie właśnie pod znakiem tań-
ca. W drugim dniu będzie okazja do wysłuchania 
koncertów najlepszych polskich zespołów. Zapra-
szamy!

Ewa Strzoda
Fotoreportaż z parady strony II-III

Gwiazdy zapraszają  
na dni tyskie strony II-III

Program dni tyskich strona IV

Tanecznie  
zakręcone miasto
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andrzEj dzIuba, Pre-
zydent Miasta tychy:
Dni Tyskie, których zapo-
wiedzią była taneczna parada 
ulicami miasta, zorganizowa-
na w ostatnią sobotę, zbliżają 
się wielkimi krokami. Moż-
na się domyślić, że będą one 
miały nieco inną formułę niż 
dotychczas. Chcemy, by Ty-
chy zatańczyły wraz z uczest-
nikami programów „You Can 
Dance” oraz „Taniec z gwiaz-
dami”. Będzie dynamicznie 
i kolorowo, zostaną zorgani-
zowane warsztaty i dyskote-
ka, a całość poprowadzi Tito 
oraz znana aktorka, Weronika 
Marczuk. Wszystko to zapla-
nowaliśmy na pierwszy dzień 
świętowania. Jednak nie za-
braknie atrakcji też dla tych, 
którzy są przywiązani do tra-
dycyjnych obchodów i za-
miast tańczyć, wolą bujać się 
w rytm muzyki i posłuchać 
dobrych zespołów. Te poja-
wią się na scenie pod „Żyra-
fą” w niedzielę, 24 czerwca. 
Wśród nich – grupa Cree, 
która niedawno wydała nową 
płytę, a także inni ulubieńcy 
publiczności (m.in. Formacja 
Nieżywych Schabuff, Strachy 
na Lachy).

Dwa dni święta miasta 
to nie tylko okazja do do-
brej zabawy, to również czas 
spotkań, warto więc zaprosić 
do Tychów rodzinę, a także 
przyjaciół i znajomych. Prze-
konajcie ich, że warto umó-
wić się pod „Żyrafą”!

Jestem przekonany, 
że gorące rytmy i wyjątkowa 
atmosfera Dni Tyskich zdoła-
ją porwać nawet kibiców pił-
karskich. Wszystkich miesz-
kańców, bez wyjątku, już 
dzisiaj zapraszam do wspól-
nego świętowania!
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Zaproszenie na Dni Tyskie

afromental:

Kochani! Już w naj-
bliższą sobotę 23 czerw-
ca spuszczamy w Tychach 
muzyczną BOMBĘ! Za-
praszamy na nasz koncert 
wszystkich fanów, miesz-
kańców i nie tylko! Przybywajcie na plac pod „Żyrafą” w Par-
ku Miejskim, bo zapowiada się bardzo ciekawa impreza i spo-
ro atrakcji. Jeżeli chcecie poczuć potencjał zbliżającego się 
lata i usłyszeć naszą muzykę na żywo, to musicie być z nami! 
Do zobaczenia!

artur Cieciórski, zwycięzca 2. edycji 
You Can dance:

Poprowadzę warsztaty 
w stylu breakdance. Będzie 
to wymagało od uczest-
ników pewnej sprawno-
ści fizycznej. Początkują-
cy tancerze nie powinni 
się zrażać. Takie trudności 
trzeba przetrzymać. Po-
pracować nad własną kon-
dycją i wytrwać. Bo warto! 
W ogóle zachęcam wszyst-
kich do tego, by rozpoczęli przygodę z tańcem. To naprawdę 
supersprawa. Najbliższa sobota będzie ku temu świetną okazją. 
Serdecznie wszystkich zapraszam!

weronika Marczuk:

Drodzy tyszanie! Bar-
dzo serdecznie, już pra-
wie wakacyjnie, a przede 
wszystkim z pełnią nieby-
wałej tanecznej energii, za-
praszam Państwa do udzia-
łu w Dniach Tyskich 2012. 
W sobotę, 23 czerwca, nie tylko zobaczymy jak tańczą najlepsi 
w naszym kraju, ale również sami będziemy mogli poruszać 
się w rytm wspaniałej, letniej muzyki. Muzyką i tańcem przy-
witamy tegoroczne wakacje. Będzie głośno, będzie radośnie. 
Po prostu nie może tam Państwa zabraknąć!

Cree:
Zapraszamy miesz-

kańców Tychów i okolic 
na Dni Tyskie, podczas 
których zagramy koncert 
i zaprezentujemy materiał 
z nowej płyty pt. ,,Diabli Nadali”. Dwa utwory z tej płyty znala-
zły się na liście przebojów Programu Trzeciego. Premiera płyty 
miała miejsce 29 maja tego roku.

jakub Sikora:
Blue Band Blues, ze-

spół rodem z Lędzin, 
o bluesowych korzeniach 
i nieokrzesanej natu-
rze ma zaszczyt zaprosić 

BĘDĄ Z NAMI, W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ NA PLACU POD „żyrAfĄ”:

Paulina banaszek (po lewej) i Magdalena Murawska: – bardzo lubimy tań-
czyć. Chętnie chodzimy na dyskoteki, by razem ze znajomymi potańczyć 
w rytm dobrej, nowoczesnej muzyki. dzisiejsza parada to świetny pomysł. 
dobrze, że w mieście są takie imprezy.

anita Gricenko z córką natalią:
– Mieszkamy niedaleko stąd, usłysza-

łyśmy dobrą muzykę, więc postanowi-
łyśmy przyjść i sprawdzić co tu się dzie-
je. obydwie lubimy tańczyć. z pewnością 
w najbliższą sobotę wybierzemy się 
na dni tyskie pod „Żyrafę”.

wszystkich tyszan (i nie tylko!) na swój koncert w czasie tegorocznych 
Dni Tyskich. Wizje bluesa, jako smętnego muzykowania radzimy od-
stawić na bok, bo czeka na Was porcja energetycznego grania i głosu 
z głębi serca. Po prostu wielka porcja dobrej muzyki! Jesteśmy pewni, 
że dzięki Waszej obecności koncert ten zaliczymy do naszych sukce-
sów! Zapraszamy serdecznie!

rafał tito Kryla:
Zapraszam wszystkich na ta-

necznie zakręconą imprezę. W so-
botę będzie niesamowita okazja, 
by wziąć udział w darmowych 
warsztatach, prowadzonych przez 
uczestników programów „You 
Can Dance” i „Taniec z Gwiaz-
dami”. Następnie, po warsztatach 
będziemy mogli się pobujać w rytm muzyki szalenie pozytywnego ze-
społu Afromental. A na zakończenie będzie wielka dyskoteka plene-
rowa z super DJ-em.

Maurycy Męczekalski – gitarzysta i lider 
grupy tortILLa:

Serdecznie zapraszam 
na koncert. Zagramy podczas Dni 
Tyskich w niedzielę, 24 czerwca. 
Nie będzie to nasz pierwszy kon-
cert w Tychach. Kilka lat temu 
graliśmy tu na legendarnym już 
Festiwalu im. Ryśka Riedla. Bar-
dzo dobrze wspominam tam-

ten koncert i liczę na to, że również w tym roku dopisze 
publiczność i jej reakcje będą równie żywiołowe. Od dwóch lat 
TORTILLA występuje z wokalistką, więc będzie to pierwsza oka-
zja do posłuchania nas w tym składzie. Naszym największym atu-
tem są żywiołowe koncerty, a Wy możecie się o tym przekonać już 
wkrótce. Gramy bluesa i oczywiście szanujemy tradycję czarno-
skórych wykonawców, ale bliska jest nam również rock&rollowa 
energia typowa dla białych muzyków, a nawet jazzowy puls. Pod-
czas koncertu wykonamy kilka nieśmiertelnych „evergreenów” 
oraz własne utwory oczywiście po polsku. Grałem już w życiu 
ponad tysiąc razy w wielu krajach, często z gwiazdami, nawet 
takiego formatu jak Johnny Winter, czy Mick Taylor, który zna-
ny jest między innymi ze współpracy z The Rolling Stones, ale 
cieszy mnie każdy kolejny koncert, więc już się cieszę na kolej-
ną wizytę w Tychach!

Igor Leonik, uczestnik 7. edycji You 
Can dance:

Cześć! Razem z kilkoma 
moimi znajomymi tańczymy 
i uczymy tańczyć na tegorocz-
nych Dniach Tyskich. Zapraszam 
wszystkich serdecznie do uczest-
niczenia w tej imprezie. Będziecie 
mogli obejrzeć mnie w krótkim 
pokazie solowym oraz spróbować 
swoich sił na warsztatach z tańca 
współczesnego, które poprowadzę. Nie będzie trudno, a gwarantuję, 
że warsztaty sprawią Wam wiele, wiele radości! To będzie świetna im-
preza, nie możecie tego przegapić!!!
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roztańczona platforma przejechała ulicami miasta.

w czasie sobotniej zabawy instruktorzy tańca zaprezentowali egzotyczny show taneczny. na placu przed hotelem tychy również i mieszkańcy mogli się pochwalić swoimi umiejętnościami.
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