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Obchody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości ruszyły 
w Tychach już 23 września, a więc na 100 
dni przed końcem jubileuszowego roku. 
Po hasłem 100 x 100, czyli sto imprez 
na stulecie niepodległości, odbywają 
się wystawy, spotkania, prelekcje, im-
prezy kulturalne oraz sportowe i akcje 
społeczne, których kulminacja przy-
padnie na najbliższy weekend związany 
z obchodzonym 11 listopada dorocznym 
Świętem Niepodległości.

w organizację weekendu z Niepodległą 
włączyły się tyskie instytucje miejskie, 
placówki kulturalne i oświatowe, kluby 
sportowe i wielu tyszan.

Patriotyczny piątek

Piątkowe (9 listopada) obchody rozpo-
cznie miejska Biblioteka Publiczna, która 
przeprowadzi tego dnia lekcje patriotycz-
ne dla tyskich przedszkolaków. Starsza 
młodzież z kolei przemaszeruje w po-
łudnie spod zespołu Szkół nr 1, ulicami 
Edukacji i Bocheńskiego na plac Baczyń-
skiego, trzymając ogromną stumetrową 
flagę w biało-czerwonych barwach. wie-
czorem miejskie Centrum Kultury zapra-
sza do siebie na projekcję kultowego „Po-
piołu i diamentu” andrzeja wajdy.
Nie zabraknie akcentów sportowych: w Ty-
skiej Galerii Sportu wysłuchamy opowieści 
o związanych z naszym miastem reprezen-
tantach Polski, zaś wieczorne spotkanie 
ligowe GKS Tychy na Stadionie miejskim 
będzie miało specjalną, przygotowaną 
przez kibiców narodową oprawę.

Sportowo-muzyczna sobota

Głównym punktem sobotnich obchodów 
będzie wieczorny koncert w mediatece, 

podczas którego aUKSo orkiestra Ka-
meralna miasta Tychy z towarzyszeniem 
szwajcarskiego puzonisty Samuela Bla-
sera i trębacza Tomasza dąbrowskiego 
wykona suitę „wolność” Nikoli Koło-
dziejczyka. Tyska orkiestra wystąpi pod 
batutą samego kompozytora.
Program obchodów wypełnią przed-
południowe imprezy sportowe: turniej 
amatorów w halowej piłce nożnej i ro-
dzinny turniej badmintona.

Święto Niepodległości

Niedziela upłynie pod znakiem uroczy-
stości oficjalnych, które rozpocznie msza 

święta w intencji ojczyzny w kościele pw. 
św. marii magdaleny, po której tysza-
nie, prowadzeni przez orkiestrę kopalni 
„Piast”, uroczyście przemaszerują uli-
cami miasta z rynku pod Urząd miasta. 
Tam odbędzie się odsłonięcie i poświę-
cenie Pomnika Niepodległości.
Tradycyjnie stosowna uroczystość upa-
miętniająca powstańców śląskich, któ-
rzy polegli w walce o Polskę, będzie 
miała miejsce pod pomnikiem przy ul. 
Katowickiej w dzielnicy Czułów.
Kulturalnym akcentem miejskich ob-
chodów Narodowego Święta Niepod-
ległości będą koncerty na placu pod 

Żyrafą. Pod wspólnym tytułem „Nie-
podległa” polskie piosenki zagrają i za-
śpiewają tyskie zespoły i wokaliści, zaś 
na finał wystąpią Skaldowie. wartym 
zainteresowania punktem obchodów 
będzie spektakl Teatru Polonia „Żeby 
nie było śladów”, który będzie można 
obejrzeć w Teatrze małym.
Ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas, 
mogą wziąć udział w I Tyskim Biegu 
Niepodległości w parku Jaworek, zaś 
kibice piłki halowej z pewnością wybio-
rą się na mecze drugiego dnia turnieju 
amatorów w hali przy al. Piłsudskiego.
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Weekend z niepodległą

10 LISTOPADA
godz. 7 – Turniej amatorów w Pił-
ce Nożnej Halowej z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości, Hala 
Sportowa przy al. Piłsudskiego (org. 
moSir);
godz. 11 – rodzinny Turniej Badmin-
tona w hali zdz przy ul. Budowlanych 
(org. KS Polonia Tychy);
godz. 18 – „mała klasyka wielkiej nie-
podległości” – koncert Tyskiego Chóru 
mieszanego „Presto Cantabile” w koś-
ciele pw. św. Benedykta opata;
godz. 19 – Nikola Kołodziejczyk „wol-
ność” – koncert orkiestry aUKSo 
z solistami w sali koncertowej me-
diateki przy al. Piłsudskiego (org. 
aUKSo).

11 LISTOPADA
godz. 11 – I Tyski Bieg Niepodległości – bieg przełajowy dla dzieci i dorosłych 
w parku Jaworek (org. STNmo);
godz. 12 – msza św. w intencji ojczyzny w kościele pw. św. marii magdaleny;
godz. 13.20 – Uroczysty przemarsz spod kościoła pod Urząd miasta;
godz. 14.15 – odsłonięcie Pomnika Niepodległości przy al. Niepodległości;
godz. 15.30 – „Niepodległa – koncert piosenki polskiej” na placu pod Żyrafą: tyscy 
wokaliści i zespoły muzyczne interpretują największe polskie przeboje;
godz. 16 – Upamiętnienie poległych powstańców śląskich pod pomnikiem przy 
ul. Katowickiej (org. Józef Twardzik);
godz. 16 – Turniej amatorów w Piłce Nożnej Halowej z okazji 100-lecia odzyska-
nia niepodległości, Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego (org. moSir);
godz. 17 – „Żeby nie było śladów” – spektakl Teatru Polonia z warszawy w Tea-
trze małym (org. Teatr mały);
godz. 18 – „Niepodległa – koncert piosenki polskiej” na placu pod Żyrafą: ze-
spół Skaldowie;
godz. 18 – „mała klasyka wielkiej niepodległości” – koncert Tyskiego Chóru mie-
szanego „Presto Cantabile” w kościele pw. św. marii magdaleny.

9 LISTOPADA
godz. 10 – „Kto Ty jesteś? Polak 
mały” – lekcje patriotyczne dla szkół 
i przedszkoli (org. miejska Biblioteka 
Publiczna);
godz. 12 – marsz dla Niepodległej 
– przemarsz uczniów tyskich szkół 
ze stumetrową flagą ulicami Eduka-
cji – Bocheńskiego – pl. Baczyńskiego 
(org. zespół Szkół nr 1);
godz. 16 – „Tyszanie w biało-czerwo-
nych barwach” – zwiedzanie wystawy 
stałej Tyskiej Galerii Sportu ze spe-
cjalnymi opowieściami o reprezen-
tantach kraju z Tychów (org. TGS);
godz. 10 – „Popiół i diament” – pro-
jekcja filmu a. wajdy w miejskim Cen-
trum Kultury (org. mCK);
godz. 20.45 – mecz na Stadionie miej-
skim GKS Tychy – odra opole z naro-
dową oprawą (org. Tyski Sport).
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Już za kilka dni Pomnik Niepodległości przy Urzędzie Miasta zostanie uroczyście odsłonięty.
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