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Narodowe Święto Niepod-
ległości uczcimy w Tychach 
tradycyjnie, składaniem 
kwiatów i mszą świętą, ale 
też spacerując aleją Niepod-
ległości i grzejąc się przy 
ognisku.

11 listopada obchodzimy 
jedno z najważniejszych 

świąt państwowych. Data zwią-
zana z przekazaniem władzy 
wojskowej w Królestwie Pol-
skim Józefowi Piłsudskiemu 
w 1918 roku, jest dla nas sym-
bolem odzyskania niepodle-
głości przez państwo polskie, 
po 123 latach rozbiorów i oku-
pacji.

Ognisko 
pod „Żyrafą”

W tym roku w Tychach 
będzie okazja, by uczcić Świę-
to Niepodległości na kilka róż-
nych sposobów, rozpoczyna-
jąc już od soboty, 10 listopada. 
Tego dnia odbędą się imprezy 
o charakterze mniej oficjalnym, 
a bardziej spontanicznym. – 
Chcemy odejść od nadmiernego 
patosu w obchodach 11 listopa-
da – mówi Wojciech Wieczorek, 
dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach. – To rado-
sne święto i powinniśmy zna-
leźć sposoby na wyrażenie rado-
ści z tego, że żyjemy w wolnym 
i niepodległym kraju.

10 listopada o godzinie 17. 
na placu pod „Żyrafą” będzie 
rozpalone ognisko niepodległo-
ściowe. Miejskie Centrum Kul-
tury zaprasza wszystkich tyszan, 
by się wokół niego zgromadzili. 
– Będzie można ogrzać się, po-
słuchać muzyki w wykonaniu 
orkiestry dętej, a nawet wspól-
nie zaśpiewać – mówi Wojciech 
Wieczorek. – Kilka lat temu zor-
ganizowaliśmy na Święto Nie-
podległości marsz z pochod-

niami. Spotkało się to z bardzo 
dobrym przyjęciem. Stąd po-
mysł, by tym razem rozpalić 
ognisko. Ogień skupia ludzi 
i wyzwala pozytywne emocje.

Spacer aleją
Tych, którzy w sobotę znaj-

dą czas już wcześniej, Muzeum 
Miejskie zaprasza na godzinę 11. 
na wspólny spacer aleją Niepodle-
głości. Przewodnikiem będzie dy-
rektor muzeum, Maria Lipok-Bier-

wiaczonek, która opowie o historii 
ulicy, także osiedli, parków i budyn-
ków sąsiadujących z aleją. – To świę-
to jest okazją by przypomnieć, 
że mamy w Tychach aleję Niepod-
ległości jako ulicę główną i central-
ną – mówi pani dyrektor. – Opro-
wadzę mieszkańców podobnie jak 
oprowadzałam już po różnych frag-
mentach szlaku miejskiego, ale tym 
razem skupimy się na alei Niepod-
ległości. Opowiem o obiektach mi-
janych po drodze, o architekturze, 

o projektowaniu i powstawaniu tej 
części miasta, o kolejnych nazwach 
ulicy i o Miastoprojekcie, który bę-
dziemy mijać po drodze.Wszyscy, 
którzy zechcą wybrać się na spacer, 
powinni stawić się w sobotę, 10 li-
stopada o godzinie 11. na przystan-
ku autobusowym Tychy WSZiNS, 
przy Parku Niedźwiadków. – Spoty-
kamy się w miejscu, gdzie zachował 
się fragment starej drogi Paprocań-
skiej, która łączyła się z aleją Bielską 
inaczej niż dzisiejsza aleja Niepod-

ległości, bo pod kątem ostrym – wy-
jaśnia Maria Lipok-Bierwiaczonek. 
– Postaram się opowiedzieć podczas 
spaceru o tym wszystkim, co moż-
na spotkać przy alei Niepodległości 
i przedstawić historyczne cieka-
wostki. To ma być przyjazny i miły 
spacer, serdecznie wszystkich zapra-
szam. Oby sprzyjała nam pogoda.

Msza i kwiaty
Niedziela, 11 listopada będzie 

już dniem oficjalnych uroczysto-

ści związanych ze Świętem Nie-
podległości.

O godz. 15, kwiaty złożo-
ne zostaną pod Pomnikiem Po-
ległych Powstańców Śląskich 
w Czułowie.

O godzinie 17. w kościele pw. 
św. Krzysztofa zostanie odprawio-
na msza święta w intencji niepod-
ległej ojczyzny. Po mszy nastąpi 
złożenie kwiatów pod tablicami 
poświęconymi Polakom pole-
głym w okresach walk niepodle-
głościowych.

Sylwia wiTMaN

Nie tylko przy 
ognisku...

1000 
FlaG DO 
ROZDaNia
Zachęcamy wszystkich 
tyszan, by uczcili Święto 
Niepodległości 11 listopa-
da poprzez wywieszenie 
flagi państwowej. Jeże-
li nie macie jej w domu 
– możecie ją bezpłatnie 
otrzymać w Urzędzie 
Miasta Tychy – do roz-
dania jest ich aż 1.000!

F lagi są rozdawane od 
wczoraj, 5 listopada. Aby 

otrzymać jedną z nich, wy-
starczy zgłosić się do Biura 
Obsługi Klienta na parterze, 
w godzinach pracy urzędu. 
Uwaga – obowiązuje zasada 
„kto pierwszy, ten lepszy”!

Akcja bezpłatnego roz-
dawania flag na 11 listopada 
była prowadzona już w latach 
poprzednich i każdorazowo 
cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców. 
Zapraszamy i zachęcamy, 
by w ten sposób przyłączyć 
się do dekorowania miasta.

Sw

Jarosław Waszczuk był jednym z tyszan, którzy w poniedziałek przyszli do Urzędu Miasta po flagę.

Po raz kolejny na placu Baczyńskiego 
w dniach 13–16 grudnia odbędzie się Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Będzie, jak zwy-
kle, magicznie. Plac wypełni się świątecz-
nymi straganami i stoiskami, wystąpią 
artyści, pojawi się bajkowa sceneria. Nie 
zabraknie smakołyków oraz atrakcji dla 
młodszych i starszych tyszan.

J armark Bożonarodzeniowy to zapowiedź świąt 
i doskonała okazja nie tylko do zrobienia zaku-

pów, ale też do spotkania ze znajomymi.
Zapraszamy wszystkich handlowców, którzy 

chcieliby wziąć udział w Jarmarku do wynajmu 

domków na czas jego trwania – koszt to 500 zł. 
Zgłoszenia można wysyłać na adres: jarmark.ty-
chy@gmail.com do 20 listopada. Karty zgłosze-
niowe są do pobrania na stronie www.umtychy.pl 
i www.bip.kultura.tychy.pl.

Szczegółowe informacje pod numerami te-
lefonów:
32/327 02 91 w. 28 Daria Janiurek – Miej-
skie Centrum Kultury
32/776 39 18 Katarzyna Kula – wydział 
informacji, Promocji i współpracy z Za-
granicą Urzędu Miasta Tychy.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

wynajem domków

Jarmarkowe domki każdego roku odwiedzają tłumy tyszan.


