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WARTO WIEDZIEĆ

Dziś – 19 października
w środę
■

zaprasza na zebranie po-
święcone pamięci prof. dr hab. Ka-
zimierza Janickiego (1931 – 2001),
godz. 18, Dom Towarzystwa (ul.
Radziwiłłowska 4). Zebranie pro-
wadzi prof. I. Gościński. ■

wykład prof. Marcina
Kuli (Uniwersytet Warszawski),
godz. 18, Centrum Kultury Żydow-
skiej (ul. Meiselsa 17). ■

prowadzanie Krzysztof
Hliniak, godz. 18, Dom Kultury
„Podgórze” (ul. Sokolska 13). 
■

pt. „O północy w Paryżu”
w reż. Woody Allen’a, godz. 11.30,
Kino Studyjne Sfinks (os. Górali 5).
Półmrok na sali, ściszony dźwięk,
miejsce na wózki, przewijak dla
najmłodszych i opieka dla dzieci
1.5 – 4 lat. ■

program, według scenariu-
sza Janusza Rojka, w wykonaniu
Klubowej Grupy Poetica, to opo-
wieść o spotkaniach z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II, od
momentu wyboru na stolicę Piot-
rową do ostatniego z spotkania
podczas mszy żałobnej godz. 18,
Klub Dukat Ośrodka Kultury Kra-
ków – Nowa Huta (ul. Styczna 1).
Wstęp wolny. ■

, godz. 14,
Muzeum Historyczne Miasta Kra-
kowa Oddział „Dzieje Nowej Huty”
(os. Słoneczne 16). Wystawa
otwarta do 15 stycznia 2012 r. 
■ – architektura
drewniana, sztuka ludowa – dwo-
ry, chałupy, kapliczki” – wernisaż
wystawy Bogusława Serczyka
godz. 16.30, Klub Wersalik Ośrod-
ka Kultury Kraków – Nowa Huta
(os. Ogrodowe 15). Wstęp wolny. 
■ ,
w ramach cyklu „Przestrzenie
kultury” – spotkanie z autorami
tekstów znajdujących się w naj-
nowszym numerze pisma „Auto-
portret” – Michałem Dudą, Dorotą
Jędruch i Jarosławem Urbań-
skim. Spotkanie poprowadzi Ju-
styna Nowicka, godz. 18.30 Gale-
ria Sztuki Współczesnej Bunkier
Sztuki (pl. Szczepański 3A). ■

. Prowadzenie Bog-
dan Kalarus, przy fortepianie
Anna Wrona, Agata Babicz, godz.
18, Śródmiejski Ośrodek Kultury
(ul. Mikołajska 2).

Jutro – 20 października
w czwartek
■

, godz. 17, Dom Kul-
tury „Podgórze” (ul. Sokolska 13).
■

– w wykonaniu: Barbary Leś-
niak i Marcina Urbana, godz. 18,
Dom Kultury „Podgórze” (ul. So-
kolska 13). ■

, godz. 17, Empik Kra-
ków (Rynek Główny 5, II piętro).
■ Maroko
w Krakowie” – sklepy rzemiosła
i kosmetyków marokańskich. Po-
kaz malowania dłoni i stóp,
w godz. 12 – 20, Śródmiejski Ośro-
dek Kultury (ul. Mikołajska 2). De-
gustacja uliczna marokańskiej
zupy hariry i herbaty miętowej
(przed ŚOK). W godz. 18 – 20
otwarcie festiwalu: szkoła tańca
Hayfa Hazine, koncert zespołu
Tamtamitutu Marcina Urzędow-
skiego, taniec solowy Małgosi Ku-
jawy z Centrum Nubia, poezja ma-
rokańska Elżbiety Wojnarowskiej.
■ „Trzy oblicza fran-
cuskiego kina” pt. „Wdowa św.
Piotra” w reż. Patrice’ Leconte’a,
godz. 19, Kino Studyjne Sfinks (os.
Górali 5). Pokaz w ramach Dysku-
syjnego Klubu Kropka.

Od początku roku trwają sta-
rania, by rok 2013 został ogło-
szony Rokiem Zygmunta No-
wakowskiego, który w pierwszej
połowie XX wieku był w Kra-
kowie postacią renesansową,
działającą na wielu płaszczy-
znach – świata kultury, sportu
czy nauki. Humanista, dzien-
nikarz, pisarz, wieloletni prezes
Związku Artystów Scen Pol-
skich, a także wiceprezes KS
Cracovia. Pełnił również funkcję
prezesa Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami, był aktorem
Teatru Ludowego i dyrektorem
oraz reżyserem Teatru im. Ju-
liusza Słowackiego. – Nie sposób
wyliczyć zasług Zygmunta No-
wakowskiego dla Krakowa. Dla-
tego tak ważne jest dziś, by
krakowianie wiedzieli, kim był
i jak wiele zrobił dla naszego
miasta – mówi dr Paweł Choj-
nacki z pracowni historycznej
„Małe Dzieje”, który zabiega
o organizację Roku Zygmunta
Nowakowskiego.

Pierwszym pewnym wyda-
rzeniem, które ma szansę stać
się elementem obchodów jest
wystawa, którą planuje zorga-
nizować Muzeum Historyczne

Miasta Krakowa. – Zygmunt
Nowakowski był człowiekiem
niezwykle ciekawym. Miał
barwną i wielowątkową bio-
grafię. Mimo swoich zasług dla
Krakowa jest współczesnym
krakowianom raczej słabo zna-
ny. Dlatego wstępnie planuje-
my zorganizowanie ekspozycji
mu poświęconej, która byłaby
prezentowana w Domu Zwie-
rzynieckim – mówi Jacek Sal-
wiński, zastępca dyrektora ds.
naukowych Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa. Dodaje,
że docierają do niego głosy z in-
nych instytucji kultury, nauki
czy sportu o zainteresowaniu
pomysłem przywracania pa-
mięci o wybitnym krakowiani-
nie. Wśród nich są m.in. Teatr
im. Juliusza Słowackiego czy
klub sportowcy Cracovia.

W trakcie poszukiwań in-
formacji na temat Zygmunta
Nowakowskiego okazało się, że
Muzeum Historyczne ma
w swoich zbiorach portret Zyg-
munta Nowakowskiego, którego
autorem jest znany malarz mło-
dopolski Kazimierz Sichulski.
– Wystawa, którą chcemy zor-
ganizować ma szanse być je-

dynie elementem całych obcho-
dów, w ramach których mog-
łyby się na przykład obywać
wydarzenia muzyczne czy fil-
mowe. Myślę, że warta rozwa-
żenia jest próba przygotowania
inscenizacji sztuk autorstwa
Zygmunta Nowakowskiego
– mówi Jacek Salwiński, wice-
dyrektor MHMK.

Pracownia historyczna
„Małe Dzieje”, która zajmuje
się obecnie programem obcho-
dów Roku Zygmunta Nowa-
kowskiego ma nadzieję, że
w ślady muzeum pójdą inne
instytucje, które mogłyby po-
móc w przywracaniu pamięci
o wybitnym krakowianinie.
– Szczególnie ważne jest, by
instytucje miejskie oraz te,
z którymi związany było No-
wakowski zechciały czynnie
włączyć się w organizacje uro-
czystości. Czekamy także na
pomoc ze strony Rady Miasta
Krakowa – mówi dr Paweł Choj-
nacki. Dodaje, że w planach
jest również przygotowanie
portalu internetowego poświę-
conego Zygmuntowi Nowakow-
skiemu.

(WARS)

Powrót do Krakowa
Zygmunta Nowakowskiego
TRADYCJA. Muzeum Historyczne, jako pierwsze
zadeklarowało pomóc w przywracaniu pamięci
o wielkim krakowianie

Pracownicy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z porterem Zygmunta Nowakowskiego,
autorstwa Kazimierza Sichulskiego FOT. ANNA KACZMARZ

W Labiryncie
W Labiryncie nr 2 wystawia
Anna Holewińska–Żakowska.
To druga jej wystawa w tej ga-
lerii, a pierwsza przy ul. Brzo-
zowej, pod wciąż jeszcze no-
wym adresem Labiryntu. Anna
Żakowska niezmiennie intere-
suje się naturą. Były kamienie
(na poprzedniej wystawie), te-
raz maluje ptaki. W obu przy-
padkach stara się znaleźć spo-
sób na oddanie charakteru ma-
lowanego tematu; każdego
obiektu z osobna i cech wspól-
nych. Ptaki łączy jeden wspólny
żywioł – powietrze i jedna cecha
– lotność. Unikając sporządza-
nia werystycznych ptasich port-
retów malarka sięgnęła po sło-
wo – charakteryzując je tytu-
łami. Czytajmy.

(AN) Anna Holewińska–Żakowska FOT. WACŁAW KLAG

MALARSTWO. W Pałacu
Sztuki można oglądać do końca
miesiąca malarstwo Eugeniu-
sza Gerlacha.

Jest artystą starszego poko-
lenia. Wystaw indywidualnych
ma w dorobku ok. 50, ale
w ostatnich latach zdarzały
się rzadziej. A malarstwo Ger-
lacha należy do tych zjawisk,
które wytrzymują konfronta-
cję z czasem.

Wystawa w Pałacu Sztuki
nie jest pełną retrospektywą,
niemniej sygnalizując wczesne
i najwcześniejsze obrazy ar-
tysty prowadzi nas do nowych
i najnowszych, pozwalając zo-
baczyć, co działo się „pomię-
dzy”. Najstarszy z pokazanych
obrazów został namalowany

przez studenta. Znajdziemy
też pracę dyplomową z 1966 r.
Już wtedy Gerlach określił
swoje widzenie świata – po-
między abstrakcją a przedsta-
wieniem, z wyraźnie zazna-
czonymi wpływami kubizmu.
W następnych latach rośnie
rola koloru, który z wyszuka-
nie stonowanego staje się moc-
ny, wyrazisty, wyprowadzone
wyraźnymi liniami podziały
i konstrukcje nadają nowy
charakter tematom w istocie
klasycznym; gdy przyjrzymy
się bliżej zobaczymy, że artysta
podejmuje wszystkie trady-
cyjne tematy, od martwej na-
tury po sceny rodzajowe, za-
wsze ubrane w charaktery-
styczne Gerlachowskie kon-
strukcje. (AN)

Gerlach w Pałacu
Eugeniusz Gerlach FOT. ANNA KACZMARZ

KONKURS. Na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Krakow-
skiej odbyło się ogłoszenie wy-
ników XII edycji dorocznego
ogólnopolskiego konkursu Ar-
chitektura Betonowa.

Konkurs Akademicka Nagroda
za Najlepszą Pracę Dyplomo-
wą Roku – Projekt architekto-
niczny z użyciem technologii
betonu – od kilku lat organizują
Instytut Projektowania Archi-
tektonicznego WA PK i Sto-
warzyszenie Producentów Ce-
mentu. Propozycja skierowana
jest do dyplomantów Wydzia-
łów Architektury uczelni z całej
Polski. W tym roku jury no-
minowało do nagrody sześć
z 14 nadesłanych projektów. 

Nagrody główne otrzymali:
Tomasz Janiec z Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Kra-
kowskiej za pracę „Centrum
Sztuki Augarten/Wiedeń/Au-

stria”, Damian Marcin Pędra-
kowski z Wydziału Architek-
tury Politechniki Warszawskiej
za pracę „Kalwaria – sacrum
współczesne” oraz Agnieszka
Panasiuk z Wydziału Archi-
tektury Politechniki Białostoc-
kiej za pracę „Laboratorium
Czterech Żywiołów w Ogrod-
niczkach”. Wyróżnienia ode-
brali: Aleksander Pusz z Wy-
działu Architektury Politech-
niki Śląskiej za pracę „Kon-
cepcja architektoniczna zespo-
łu sakralnego w parafii Miło-
sierdzia Bożego w Gliwicach”,
Piotr Jarczyński z Wydziału
Architektury Politechniki
Wrocławskiej za pracę „Mic-
ro–Macro: Struktura mieszkal-
na. Port Miejski, Wrocław oraz
Antoni Banaś z Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Kra-
kowskiej za pracę „Muzeum
Techniki”.

(PS)

Architektura betonowa

Laureaci nagród: Damian Pędrakowski, Agnieszka Panasiuk
i Tomasz Janiec FOT. JAN ZYCH


