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z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
uczniowie jedenastu tyskich szkół biorą udział w akcji „Pozdrowie-
nia z Tychów”.
akcja polega na wysyłaniu specjalnie wyprodukowanych kartek pocz-
towych z pozdrowieniami do rówieśników w całej Polsce oraz poza 
jej granicami.
Uczniowie tyskiej SP nr 22 wysyłają kartki do kolegów i koleżanek 
z współpracującej z placówką SP 11 w Będzinie oraz do szkoły w ma-
łopolskim Przeciszowie. z kolei dzieci i młodzież ze sportowej SP 
nr 19 pozdrawiają za pośrednictwem kartek uczniów z szesnastu 
szkół na terenie kraju, a także rówieśników z polskiej szkoły w we-
xford (Irlandia).
do Irlandii, ale też do wielkiej Brytanii, Szwecji i na Cypr wysyłają 
swoje pocztówki uczniowie z SP nr 37. adresatami pozdrowień z Ty-
chów są również podstawówki, licea, a nawet szkoły wyższe (np. łódz-
ka „filmówka”) z całej Polski.
oryginalny pomysł ma czułowska SP 6, która „Pozdrowienia z Ty-
chów” wyśle do 25 szkół z województw: śląskiego i opolskiego. Będą 
to placówki, które noszą imiona wojciecha Korfantego lub Powstań-
ców Śląskich.
Łącznie uczniowie 11 tyskich szkół wyślą w świat ponad pół tysiąca 
kartek z pozdrowieniami z naszego miasta.

MIEJSKIE OBCHODY
10:00  msza święta w intencji ojczyzny (kościół pw. św. Krzysztofa w Tychach) z udzia-

łem Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile.
11:15  Uroczysty przemarsz ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości z udziałem 

władz Tychów, delegacji i zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, or-
kiestry dętej KwK „Piast” i mieszkańców.

12:00  Niepodległa do Hymnu – uroczyste odśpiewanie „mazurka dąbrowskiego” oraz 
uroczystości rocznicowe przy Pomniku Niepodległości z udziałem orkiestry 
dętej KwK „Piast”, Chóru młodszego zespołu Szkół muzycznych w Tychach 
i Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile; wystąpienie Prezydenta miasta 
Tychy i zaproszonych gości, złożenie kwiatów, pieśni patriotyczne.

12:50  Patriotyczne warsztaty artystyczne prowadzone przez związek Harcerstwa 
Polskiego i Klub wilkowyje miejskiego Centrum Kultury (okolice Pomnika 
Niepodległości).

14.00  Uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich w Ty-
chach-Czułowie z udziałem tyskiego chóru Cantate deo i orkiestry dętej 
KwK „Piast”.

17.00  Koncert utworów Stanisława moniuszki w kościele pw. św. marii magdaleny 
w Tychach w wykonaniu Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile i so-
listów.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
6 listopada, godz. 9.00
Przesłuchania IV wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad 
nami orzeł Biały” (młodzieżowy dom Kultury nr 1, ul. Hlonda).
6 listopada, godz. 16.00
wernisaż miniatur, inicjałów, okładek i zakładek do książek wykonanych przez wy-
chowanków mdK 2, nawiązujących między innymi do tematu odzyskania niepodle-
głości (Biblioteka Główna – mediateka, al. Piłsudskiego 16).
7 listopada, godz. 17.00
Koncert słowno-muzyczny uczniów z okazji Święta Niepodległości (Sala Koncertowa 
zespołu Szkół muzycznych im. F. rybickiego, al. Niepodległości 53).
8 listopada, godz. 10.00
Etap pisemny XXII wojewódzkiego Konkursu wiedzy Historycznej „Legiony to żoł-
nierska nuta” (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).
8 listopada, godz. 18:00
Jerzy Trela czyta największe monologi polskiej literatury (Teatr mały, ul. Hlonda 1).
9‑10 listopada, godz. 7.45
Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Święta Niepodległości (Hala sportowa, al. Pił-
sudskiego 20).
10 listopada, godz. 17
Koncert utworów Stanisława moniuszki w kościele pw. św. Benedykta w Tychach 
w wykonaniu Tyskiego Chóru mieszanego Presto Cantabile i solistów.
11 listopada, godz. 11.00
II Tyski Bieg Niepodległości (Park miejski Solidarności).
12–15 listopada, godz. 8.00
Kto Ty jesteś? Polak mały! – zajęcia edukacyjne o charakterze literacko-plastycznym 
(dział dla dzieci Biblioteki Głównej – mediateka, al. Piłsudskiego 16).
12–15 listopada, godz. 10.00
Tydzień z Niepodległą – zajęcia edukacyjne o charakterze literacko-plastycznym 
(Filia nr 13 mBP, al. Niepodległości 110).
15 listopada, godz. 10.00
Finał XXII wojewódzkiego Konkursu wiedzy Historycznej „Legiony to żołnierska 
nuta” (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).
15 listopada, godz. 11.45
Podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski” 
połączone z wernisażem wystawy prac (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).
20 listopada, godz. 12.00
Koncert laureatów IV wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej 
„Nad nami orzeł Biały” połączony z koncertem Tyskiego Chóru mieszanego Presto 
Cantabile (mdK nr 1, ul. Hlonda 1).
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