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Nagrody prezydenta

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury został w tym roku Ryszard
Czernow.

Podczas tradycyjnego, dorocznego
koncertu promocyjnego miasta
Tychy, poznaliśmy laureatów nagród
Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury
i sportu. Odebrali je fotograf Ryszard
Czernow i hokeista Michał Woźnica.
Z kolei tytuł Dobroczyńcy Roku przypadł
holenderskiemu małżeństwu, Johanowi
i Margreet Verhoeven. Koncert odbył się
w czwartek, 7 maja, w Teatrze Małym.

T

radycja koncertów promocyjnych wywodzi się
z idei Seminariów Majowych, gdzie podczas
wykładów, konferencji i dyskusji
pochylano się nad problemami
współczesnego miasta – przypomniał prowadzący uroczystość
dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury, Paweł Drzewiecki. – Nagrody, pierwotnie przyznawane
w dziedzinie kultury nauki i sportu, po raz pierwszy zostały przyznane w 1996 r. To oznacza, że dziś
przyznawane są już po raz 20.

Kultura
Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie
kultury został w tym roku Ryszard
Czernow – operator filmowy,
doktor habilitowany w dziedzinie sztuk filmowych w dyscyplinie fotografii twórczej, adiunkt
na Wydziale Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
od 1994 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
– Od początku lat 80. zajmuje
się fotografią artystyczną, prekursorsko wykorzystując w niej nowoczesne techniki cyfrowe – mówił Paweł Drzewiecki, prezentując
sylwetkę laureata. – To również

ceniony autor plakatu filmowego i teatralnego, współpracujący
z polskimi reżyserami tej klasy
co Krzysztof Zanussi, Agnieszka
Holland czy Feliks Falk.
– Jestem bardzo wzruszony
i bardzo dziękuję za tę nagrodę
– powiedział Ryszard Czernow,
odbierając wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dziuby. – Jest
ona dla mnie bardzo cenna, tym
bardziej, że to nagroda z Tychów,
miasta, w którym mieszkam właściwie od początku.
– Jestem artystą „multimedialnym”, ale moją ukochaną
dziedziną była zawsze fotografia twórcza, której jestem wierny, i która zawsze była dla mnie
na pierwszym miejscu – mówił
dalej laureat. – Ze strony miasta
Tychy na mojej drodze twórczej
otrzymałem szereg bardzo przyjaznych gestów i wiele pomocy.
Jestem bardzo wdzięczny również
takim instytucjom jak Miejskie
Centrum Kultury oraz pani Marii
Lipok-Bierwiaczonek z Muzeum
Miejskiego. Serdecznie dziękuję
panu prezydentowi za to naprawdę zaszczytne wyróżnienie.

Sport
Biorąc pod uwagę ostatnie
sukcesy tyskiej drużyny hoke-

jowej, nie dziwi fakt, że nagroda w dziedzinie sportu przypadła reprezentantowi tej właśnie
dyscypliny. Jednak Michał Woźnica został doceniony nie tylko
ze względu na osiągnięcia w ostatnim sezonie.
– To hokeista od urodzenia
związany z Tychami, wychowanek MOSM Tychy, nieprzerwanie od 2001 roku zawodnik senior
zespołu GKS Tychy – przedstawił
laureata Paweł Drzewiecki. – Gra
na pozycji napastnika, cechuje go
szybkość, waleczność i niezwykłe zaangażowanie. Dobry duch
zespołu, prawdziwy przywódca.
W sezonie 2014/2015 zdobył 23
punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. Jeden z nielicznych aktualnych zawodników, który również miał swój udział w zdobyciu
przez GKS Tychy pierwszego tytułu mistrzowskiego w 2005 roku.
W tym sezonie kapitan drużyny,
która po raz pierwszy w historii
zdobyła dwa najważniejsze hokejowe trofea: Puchar Polski oraz
Mistrzostwo Polski.
– Chciałbym bardzo podziękować kapitule, która mnie wybrała do tej nagrody, jest mi ogromnie miło, że stoję tu przed Wami.
Chcę także przekazać władzom
miasta podziękowanie od sportowców. Macie duży wkład w to,
że sport w Tychach jest na wysokim poziomie. Bardzo wam dziękuję – mówił Michał Woźnica.
Prezydent Andrzej Dziuba
wręczył nagrodzonym w tym roku
osobom symboliczne czeki (każdy
na kwotę 7500 zł).

Nagroda w dziedzinie sportu przypadła hokeiście Michałowi Woźnicy.

ceprezydent Tychów Daria Szczepańska, przedstawiając sylwetki
osób wyróżnionych w tym roku
tytułem Dobroczyńcy Roku. Przypomniała też Dobroczyńców z lat
poprzednich, zawsze byli to ludzie oddani innym, robiący coś
dla mieszkańców naszego miasta,
dla lokalnej społeczności.
W tym roku do grona tyskich
Dobroczyńców dołączyli Johan
i Margreet Verhoeven – holenderskie małżeństwo, które od 25 lat
wspólnie z tyskim oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizuje wakacyjne wyjazdy do Holandii dla dzieci, których rodzice nie
mogliby sobie pozwolić na opłacenie takiego wypoczynku.
– Dzisiaj są przedstawicielami
stowarzyszenia (Veghel Onvnangt
Kinderen, czyli Veghel gości dzieci
– red.), ale zaczynali jako wolon-

tariusze katolickiej grupy charytatywnej – mówiła Daria Szczepańska. – W 1990 roku uznali,
że warto pomóc dzieciom z Polski, z rejonu uprzemysłowionego,
ale też bardzo zdegradowanego.
Wybór padł na Śląsk i na Tychy.
Od tego momentu, we współpracy
z tyskim oddziałem Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, każdego roku
organizowali wyjazdy dla tyskich
grup na wakacje do Holandii. Podejmują te działania z wielką determinacją i konsekwencją, nieprzerwanie od 25 lat.
Laureaci nie odebrali nagrody
osobiście – jej wręczenie odbędzie
się w lipcu tego roku, gdy państwo
Verhoeven będą w Polsce.

Piosenki sprzed lat
W części artystycznej tego
wieczoru publiczność zgromadzo-

na w Teatrze Małym wysłuchała
koncertu „Warszawski Lutosławski” w wykonaniu Magdy Navarette i Piotra Steczka oraz zespołu
z tyskimi korzeniami – ESUS.
– Sięgnęli po zapomniane piosenki Derwida, bo takim
pseudonimem wielki kompozytor Witold Lutosławski firmował
swoją bardziej rozrywkową twórczość – mówił Paweł Drzewiecki.
– Piotr Steczek napisał opracowania muzyczne tych zapomnianych utworów, a Magda Navarette zinterpretowała je swoim
charakterystycznym latynoskim
swingiem.
Tłem dla koncertu, prezentującego utwory z lat 50. i 60. były
udostępnione przez Muzeum
Miejskie w Tychach archiwalne
zdjęcia Tychów z tego okresu.
Sylwia Witman

Dobroczyńca roku
– Tej nagrody nie przyznajemy co roku, dlatego ten laur jest
szczególnie cenny – mówiła wi-

Magda Navarette i Piotr Steczek oraz zespół ESUS sięgnęli po zapomniane piosenki Derwida takim pseudonimem Witold Lutosławski firmował swoją bardziej rozrywkową twórczość.

