
Grasz na Gitarze? 
Przyjdź w sobotę, 

2 Października, 
o Godz. 17, 

na Plac Pod 
„ŻyrafĄ” i zaGraj 

w wielkim 
Gitarowym 
koncercie!

W tym dniu „Żyrafa” stanie 
się największą w Polsce, 

a może i Europie, kilkunastome-
trową gitarą.

Miasto gitary
– Na tydzień przed XIII 

edycją Międzynarodowego Fe-
stiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” 
pomnik Walki i Pracy przeobra-
żony zostanie w gitarę. Wszyst-
ko po to, by pokazać, że Tychy 
są miastem gitary. To również 
sposób na promocję festiwalu. 
Mamy nadzieję, że nasz pomysł 
spotka się z uznaniem tyszan 
i wielka gitara zostanie symbo-
lem Śląskiej Jesieni Gitarowej 
– mówi Wojciech Wieczorek, 
dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach.

Konstrukcja
Realizacji przedsięwzięcia 

podjął się tyszanin Lech Kowal-
czyk, artysta plastyk i wielki fan 
ŚJG.

Nogi „Żyrafy” zostaną obu-
dowane konstrukcją z poskręca-
nych rurek. Na to napinany będzie 
wielki baner ze sfotografowaną 
gitarą. W ten sposób cała dolna 
część pomnika stanie się pudłem 
rezonansowym. Na szczycie szyi 
„Żyrafy”, na podobnej konstruk-
cji z rurek, powstanie tzw. główka, 
gdzie będą umieszczone stroiki, 
czyli wszystkie gitarowe pokrętła. 
Cała szyja będzie pełnić rolę gry-
fu. – Ciekawym elementem będą 
świecące struny, które wykonane 
zostaną ze sznurów kolorowych 
żarówek. Bardzo efektownie bę-
dzie to wyglądać zwłaszcza nocą 
– przyznaje dyrektor MCK. War-
to dodać, że już w tej chwili w Par-
ku Miejskim ogromna gitara jest 
montowana.

Pod „Gitarą”
W sobotę, 2 października, 

na godz. 17, na plac pod „Żyrafą”, 
a właściwie pod „Gitarą”, zaprosze-
ni są wszyscy tyszanie, którzy po-
trafią grać na gitarach. MCK zapla-
nował wielki koncert w wykonaniu 

mieszkańców miasta. – Już dziś za-
chęcamy tyszan do wspólnej mu-
zycznej zabawy i do przynoszenia 
swoich gitar – podkreśla Wojciech 
Wieczorek.

W dniu koncertu muzycy 
(amatorzy i profesjonaliści), któ-
rzy pojawią się w Parku Miejskim 
dostaną tabulaturę i chwyty (do-
stępne również na www.umtychy.
pl i www.kultura.tychy.pl) utwo-
ru „Dom wschodzącego słońca – 
House of the Rising Sun” zespołu 
The Animals. Tyszanin Adam Ku-
lisz, lider grupy Kulisz Trio, będzie 
uczył zebranych grać ten utwór.

W wielkim koncercie zagra-
ją również tyszanie Michał Cza-
chowski i Julia Lauer oraz lider 
Śląskiej Grupy Bluesowej Leszek 
Winder.

Przedsięwzięcie przebie-
gać będzie pod hasłem „Gitara  
zaGRA!” i jest symbolicznym 
przygotowaniem miasta na otwar-
cie XIII Śląskiej Jesieni Gitarowej. 
Przypomnijmy, że tegoroczny fe-
stiwal potrwa od 9 do 16 paździer-
nika. Bilety i karnety na koncerty 
są już do nabycia w kasie Teatru 
Małego w Tychach. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie: 
www.guitar.tychy.pl.

Ewa Strzoda
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uwaga konkurs!

tychy 
subiektywnie
Jeszcze tylko do 20 paź-
dziernika można składać 
prace w konkursie tychy 
subiektywnie. zaprasza-
my wszystkich tyszan, 
zwłaszcza młodych, 
by aktywnie przyłączy-
li się do akcji na rzecz 
promocji miasta. Kon-
kurs zorganizowany zo-
stał przez Urząd Miasta 
tychy we współpracy 
z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w tychach. Part-
nerem konkursu jest 
sklep Saturn w tychach. 
tytuł konkursu jest jed-
nocześnie wskazów-
ką jak rozumieć temat. 
to ma być subiektywne 
spojrzenie na tychy. Po-
przez nadesłane prace, 
chcemy poznać intere-
sujące miejsca, spotkać 
ciekawych ludzi, poczuć 
tętniące życiem mia-
sto. do konkursu można 
składać prace plastyczne, 
fotograficzne i filmy (na-
kręcone również komór-
ką), które mają skończo-
ną, przemyślaną formę. 
Pierwsze koperty z pra-
cami czekają w bibliotece 
na uroczyste odpieczęto-
wanie i ocenę.
trzeba dodać, że rangę 
konkursu podnosi jury, 
w którego skład wcho-
dzi m.in. ryszard Czer-
now – operator filmowy, 
adiunkt na wydziale ra-
dia i telewizji w Katowi-
cach, fotografik. Jest au-
torem teledysków (m.in. 
„Mamony” republiki, 
„Słodyczy” Golec uorkie-
stry). Fanom dżemu zna-
ny jest jako projektant 
okładek płyt tego zespo-
łu, autor fotografii ryśka 
riedla i plakatu do filmu 
„Skazany na bluesa”. Be-
ata wąsowska – artystka, 
malarka. Ewa Sałużanka 
– wykładowca wydziału 
radia i telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Kato-
wicach, szefowa i reżyser 
teatralnej Grupy wielo-
zadaniowej. w konkur-
sie „tychy subiektywnie” 
każdy uczestnik ma szan-
sę wygrać atrakcyjne na-
grody: karty rabatowe 
do sklepu Saturn, w kwo-
tach: 750 zł, 600 zł, 500 
zł oraz nagrody rzeczo-
we. Prace należy składać 
w Czytelni Głównej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w tychach, przy ul. wy-
szyńskiego 27. więcej in-
formacji: www.umtychy.pl 
w zakładce „Na czasie/
bieżące akcje”. Mamy na-
dzieję, że szeroka formu-
ła konkursu zdopinguje 
do twórczego, artystycz-
nego działania.
warto się pospieszyć 
i już dziś złożyć swoją 
pracę. Nagrody czekają.

zagraj pod „Żyrafą”:
„House of the rising Sun”

Wielki koncert  
pod „Żyrafą”

Koncertów XIII Śląskiej Jesieni Gitarowej:
æ Sobota 9 X 2010, godz. 17.00, bilety: 45 zł
Inauguracja: aUKSo orkiestra Kameralna 
Miasta tychy pod dyr. Marka Mosia, soli-
ści: Krzysztof Pełech, duo dariusz Kupiński  
& Jakub Lubina,
æ Niedziela 10 X 2010, godz. 19.15, bilety:  
35 zł
zoran dukič (Chorwacja) & aniello desiderio 
(włochy) – solo i w duecie,
æ Poniedziałek 11 X 2010, godz. 19.15, bilety: 
35 zł
Sanel redžić (Bośnia i Hercegowina), Gra-
ham anthony devine (wielka Brytania)
æ wtorek 12 X 2010, godz. 19.15, bilety: 35 zł
Łukasz Kuropaczewski, Marcin dylla

æ Środa 13 X 2010, godz. 19.15, (bilety sprze-
dane)
al di Meola world Sinfonia (USa)
æ Czwartek 14 X 2010, godz. 19.15, bilety:  
35 zł
Finał konkursu gitarowego – wystąpią fi-
naliści i orkiestra Kameralna Miasta tychy 
aUKSo pod dyr. Marka Mosia
æ Piątek 15 X 2010, godz. 19.15, bilety: 35 zł
Paul Galbraith (wielka Brytania)
æ Sobota 16 X 2010, godz. 17.00, bilety: 50 zł
Koncert laureatów konkursu gitarowego 
(I część), duo Melis: Susana Prieto (Hiszpa-
nia) & alexis Muzurakis (Grecja), orkiestra 
Kameralna Miasta tychy aUKSo pod dyr. 
Marka Mosia.

program ŚJG

a                 C              D          F
There is a house in New Orleans,
a                      C           E       E
They call the Rising Sun
a                       C            D                      F
And It's been the ruin of many a poor boy
a                  E                  a          C D F a E a E
And God, I know, I'm one

a                    C         D        F
My mother was a tailor
She sewed my new blue jeans
My father was a gambling man
Down in New Orleans

And the only things a gambler needs
Is a suitcase and a trunk
And the only time he's satisfied
Is when he's all a-drunk

I've got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm going back to New Orleans
To wear the ball and chain

So mothers, tell your children
Not to do what I have done
Spend your life in sin and misery
In the house of the Rising Sun

tabulatura

wkrótce „Żyrafa” zamieni się w gitarę.

na pomniku walki i Pracy pojawiły się już pierwsze konstrukcje.
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