
TYSKI Informator SamorządowY Nr 38/565

Już za niespełna trzy tygodnie Tychy 
staną się europejską stolicą gitary kla‑
sycznej, a to za sprawą 17. edycji Między‑
narodowego Festiwalu „Śląska Jesień 
Gitarowa” z konkursem gitarowym im. 
J. E. Jurkowskiego, który odbędzie się 
w dniach 21‑27 października.

To największy festiwal poświęcony gitarze 
klasycznej w naszej części Europy i jeden 
z największych na naszym kontynencie; 
cieszący się renomą i uznaniem w środo-
wisku muzycznym, który gromadzi mię-
dzynarodową publiczność oraz uczestni-
ków. odbywa się nieprzerwanie od 1986 
roku w cyklu dwuletnim.

Prawie 70 artystów
Program tegorocznej edycji obejmuje 
łącznie 18 wydarzeń, w tym: koncer-
ty i recitale artystów muzyki klasycznej 
światowego formatu, trzyetapowy kon-
kurs dla młodych adeptów sztuki gitaro-
wej (do 30. roku życia), koncerty z towa-
rzyszeniem aUKSo orkiestry Kameralnej 
miasta Tychy, lekcje mistrzowskie i pre-
lekcje. Całemu festiwalowi towarzyszą 
wystawy i prezentacja instrumentów oraz 
wydawnictw i akcesoriów muzycznych.
do współtworzenia tegorocznej edycji miej-
skie Centrum Kultury w Tychach zaprosi-
ło łącznie 69 artystów z całego świata – 
solistów, zespoły kameralne, trzy polskie 
orkiestry, gwiazdy światowego życia mu-
zycznego spoza grona gitarzystów, wyko-
nawców tej klasy co: avi avital, Chen reiss, 
Clarice assad. w tym roku imprezę uświet-
nią dwa prapremierowe wykonania kon-
certów gitarowych napisanych specjalnie 
na zamówienie festiwalu. Ich kompozytora-
mi są artyści o międzynarodowej renomie: 
Clarice assad oraz marek Pasieczny.

Gitara i sława w nagrodę
warto wspomnieć, że renoma i poziom 
konkursu wykonawczego z ponad 30-
letnią tradycją, odznaczającego się wy-
mogiem wykonania w finałowym etapie 

koncertu z orkiestrą, stawia go w rzędzie 
nielicznych tego typu wydarzeń na świe-
cie. dla młodych wirtuozów nagroda 
w Tychach stanowi najczęściej przepust-
kę do wielkiej, światowej kariery i powo-
duje, że laureaci konkursu im. Jana Ed-
munda Jurkowskiego stają się jednymi 
z najczęściej koncertujących gitarzystów. 
do sławy dochodzą także trofea finanso-
we (zwycięzca otrzyma 5000 euro ufun-
dowane przez marszałka woj. śląskiego 
i prezydenta Tychów), a także wartościo-
wa gitara koncertowa, ufundowana przez 
włoskiego lutnika Gabriele Lodi.
Nad bogactwem, różnorodnością i naj-
wyższym poziomem prezentowanego pro-
gramu czuwa dr hab. marek Nosal – dy-
rektor artystyczny festiwalu, na co dzień 
instrumentalista, profesor akademii 
muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach, prodziekan wydziału wo-
kalno-Instrumentalnego tej uczelni.
Przyświecającym festiwalowi celem jest 
prezentacja najbardziej wartościowych 
dokonań współczesnej gitarystyki oraz 
współczesnych kompozytorów, ukazanie 
szerokiego spektrum gatunków muzy-
ki gitarowej zarówno w aspekcie obsa-
dowym, jak i stylistyczno-historycznym, 
promocja osiągnięć najwybitniejszych 
polskich wykonawców, młodych talen-
tów, polskich wydawnictw muzycznych, 
dorobku polskich lutników budujących 
instrumenty koncertowe oraz stworzenie 
przestrzeni do twórczego dialogu arty-
stów polskich i zagranicznych.

Karnety i bilety już dostępne
zaplanowane przez organizatora Festiwa-
lu, miejskie Centrum Kultury w Tychach, 
koncerty odbędą się w Sali Koncertowej 
orkiestry Kameralnej miasta Tychy w bu-
dynku mediateki przy al. Piłsudskiego 16. 
Karnety na cały festiwal oraz bilety na po-
szczególne koncerty można już nabywać 
za pośrednictwem portalu ticketmaster.
pl oraz w salonach Empik i Saturn/media 
markt.  RN

Podczas Rodzinnego Festiwalu Książ‑
ki „TY CHYba czytasz?, który odbył się 
w miniony weekend w Mediatece, miała 
miejsce premiera wyjątkowego przewod‑
nika po Tychach: NIEMAPA Tychy, skiero‑
wanego do rodzin z dziećmi. Przewodnik 
w atrakcyjny sposób zachęca do rodzin‑
nego odkrywania miasta na nowo.

– NIEmaPa TYCHY to ilustrowany prze-
wodnik po mieście, przeznaczony dla 
mieszkańców i przez nich tworzony. 
odkrywanie ciekawostek na rodzinnych 
spacerach, nieoczywiste miejsca, miej-
skie zakamarki, kreatywne wyzwania, 
a przede wszystkim piękne ilustracje – 
to specjalność serii NIEmaPa – mówi 
małgorzata Żmijska, pomysłodawczyni 
projektu.

Przewodnik zachęca do tworzenia kata-
logu rzeźb w przestrzeni miejskiej, pyta 
o ulubiony plac, zwraca uwagę na intere-
sujące budownictwo sakralne lub moza-
iki. rowerzystom przypomina o szlakach 
rowerowych i pumptracku, a miłośnicy 
sportu znajdą w nim infografikę związaną 
ze strojem hokeistów. rodzinne spacery 
to dobra okazja do tego, żeby przybliżać 
dzieciom historię Tychów i łączyć ją z ro-
dzinnymi opowieściami – NIEmaPa po-
kazuje, jak zacząć tworzenie rodzinno-
miejskiego albumu pełnego wspomnień 
i ciekawostek.
– Burzliwa historia Tychów spowodo-
wała, że to miasto bardzo wyjątkowe. 
Tyszanie, z którymi pracowałyśmy nad 
przewodnikiem, dostrzegają tę niezwy-
kłość i mamy nadzieję, że udało nam się 

pokazać miasto w sposób zachęcający 
do odkrywania go na nowo – mówi Jo-
anna Studzińska z mamy Projekt.
Iwona Ciepał z Urzędu miasta dodaje: 
– zaprosiliśmy NIEmaPĘ, bo pozwala 
przedstawić miasto w nowej perspek-
tywie i dostrzec to, czego czasami już nie 
zauważamy w codziennych wędrówkach 
utartymi szlakami.
Poręczny format i specjalny papier, 
a także kolorowe ilustracje studia „Ład-
ne Halo” zapraszają do twórczych dzia-
łań: rysowania, bazgrania i notowania, 
a dołączona do wydawnictwa pocztówka 
zachęca do wysyłania pozdrowień z Ty-
chów.
wydawnictwo zostało wydrukowane 
w ponad 10 000 egzemplarzy i będzie 
rozdawane bezpłatnie.  RM

tychy stolicą gitaryCo stanie przy mediatece?
Urząd Miasta Tychy w kwietniu tego roku 
rozpoczął współpracę z Wydziałem Ar‑
chitektury Politechniki Śląskiej dotyczącą 
przygotowania koncepcji urbanistyczno‑
architektonicznej przestrzeni stanowią‑
cej przedpole i otoczenie budynku tzw. 
Zespołu Szkół Municypalnych.

Efekty pracy 38 studentów można zoba-
czyć w holu głównym mediateki, gdzie 
wystawiono 14 przygotowanych kon-
cepcji.
Studenci pracowali nad nimi kilka mie-
sięcy w ramach zajęć dydaktycznych z 
przedmiotu „planowanie miejscowe” na 
drugim semestrze studiów architekto-
nicznych.
- Propozycje, które przygotowali, są 
naprawdę interesujące, choć niektóre 
bardzo odważne np. pomysł wyburzenia 
środka szkół municypalnych i otwarcia 
tego terenu na Park rodzinny bł. Karoliny 
Kózkówny. zaskoczyła mnie ich różnorod-
ność, pokazali nam, jak wiele rozwiązań 
można zastosować na tak stosunkowo 
małym terenie, jak duży ma potencjał. 
Jedna z koncepcji spodobała się szcze-
gólnie i będzie inspiracją do dalszych 
dyskusji nad przeznaczeniem tego te-
renu – mówi Igor Śmietański, zastępca 
prezydenta Tychów ds. gospodarki prze-
strzennej.
Prace można oglądać do 31 października 
br. za kilka tygodni planowane jest także 
spotkanie wiceprezydenta Śmietańskie-
go i miejskich urbanistów z autorami 14 
prac i wyróżnienie trzech zdaniem urba-
nistów najciekawszych koncepcji. RP

Prezydent w pałacu
W czwartek, 27 września prezydent Ty‑
chów Andrzej Dziuba gościł w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie.

włodarz naszego miasta był uczestnikiem 
konferencji pt. „Finanse samorządowe wo-
bec wyzwań przyszłości”, w której wzięli 
udział samorządowcy oraz ekonomiści – 
specjaliści od finansów gmin i sejmików 
samorządowych.
andrzej dziuba był jednym z prelegentów 
podczas panelu poświęconego finansowa-
niu inwestycji samorządowych. WW

Premiera nIEmaPY

21.10 – niedziela
godz. 12.00 Koncert w NoSPr
soliści: marcin dylla, Łukasz Kuro-
paczewski
godz. 18.30 Inauguracja w mediatece
soliści: Brasil Guitar duo, marek Pa-
sieczny (w programie: prapremiero-
we wykonania koncertów C.assad 
i m.Pasiecznego napisanych na za-
mówienie XVII ŚJG)
22.10 – poniedziałek
godz. 18.30 Koncert w mediatece
Cyprien N’tsaï oraz rolf Lislevand & 
orkiestra Historyczna
23.10 – wtorek
godz. 18.30 Koncert w mediatece
European Guitar Quartet
24.10 – środa
godz. 18.30 Koncert w mediatece
Brasil Guitar duo & Clarice assad
25.10 – czwartek
godz. 18.30 Koncert w mediatece
wojciech rysiecki; marko Topchii; 
Kwartet Camerata
26.10 – piątek
godz. 18.30 Koncert w mediatece
Bireli Lagrene & Francesco Buzzurro 
& adam Palma
27.10 – sobota
godz. 12.00 Finałowy etap konkursu 
w mediatece. 6 solistów, aukso
godz. 18.30 Koncert finałowy w me-
diatece
Laureaci konkursu oraz projekt Ponte 
Vecchio: avi avital, Chen reiss, Łukasz 
Kuropaczewski, dávid adorján.

XVII ŚJG – PROGRAM KONCERTÓW
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