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30 LAT  NOWOHUCKIEGO 

CENTRUM  KULTURY

P
amiętam wielki entuzjazm
i nadzieję jakie pokładano
wtymdomukulturyuprogu
jego działalności. Sądzę, że
większośćmieszkańcówKra-

kowabyławNowohuckimCentrumKul-
tury choć jeden raz i zachowała sympa-
tyczne wspomnienia jego dokonań: spot-
kań, prelekcji, występów, kursów,
plenerów, wystaw, zabaw, konkursów,
spektakli teatralnych, koncertów, publi-
kacji,atakżeosobliwychzajęć„Folklory-
stycznąścieżką”wChałupieuSzpinaka.

Z tą placówką związałem się od po-
czątkujejistnienia,czyliod1983roku.Pa-
trząc z perspektywy spędzonych tam lat

myślę–generalnierzeczbiorąc– żejestpo-
wóddodumyzpowodujejfunkcjonowa-
nia, zalet i osiągnięć. Jestem też przeko-
nany,żepoświęconyjejczas,zdrowie,po-
mysły, zbiorowa wyobraźnia wysiłek
i energia – nie poszły na marne, przyno-
sząc wszystkim, a zwłaszcza dzieciom
imłodzieży,wielostronnypożytek.

Przy zachowaniu obiektywizmu i do-
brej woli ślady tego wszystkiego można

beztruduodnaleźćwprzejawachdawnej
i obecnej działalności Centrum udoku-
mentowanychnawystawiefotografii„30
latNCK”,towarzyszącejjubileuszowi.

Dla jednych, którzy byli kiedyś uczest-
nikami zajęć jest to zatem dobra okazja
do radosnych (a może nostalgicznych?)
wspomnień związanych z okresem ich
dzieciństwaimłodości,dladrugichbędzie
to powrót do sympatycznych chwil spę-
dzonych na wernisażach, koncertach,
wieczorachautorskichispotkaniach.

Teraz, kiedy Nowa Huta stała się
modna,kiedyzdołanowreszciepolatach
lekceważenia i marazmu ocieplić do niej
stosunek,niezależnieodleżącychujejna-

rodzinludzkichdramatów,toprzyokazji
obchodów trzydziestolecia NCK warto
wyraźnie przypomnieć, że w budowaniu
jej pozytywnego wizerunku miało ono
swójudział.

Czywnadchodzącymokresieirozma-
itych,czasamitrudnychdoprzewidzenia
uwarunkowaniach społeczno-politycz-
nychNowohuckieCentrumKulturyzdoła
utrzymaćswojąpopularnośćiobronićto
co najbardziej wartościowe w jego do-
robku,wygenerowaćnoweformyaktyw-
nościisprostaćniełatwymzadaniomsto-
jącymprzedkulturą,zarównotąwysoką,
jakipopularną–pokażeczas.
AdamGryczyński

Akt erekcyjny. Lata 70. Tadeusz Kantor – lata 80.

Mija trzydzieści lat od powstania NCK. Nie spoczywamy na laurach, cały czas się rozwijamy
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Sadzę, że większość
mieszkańców Krakowa
była w Nowohuckiem
Centrum Kultury choć
jeden raz...

wspomnienie



4 | 27 września 2013 | Polska Gazeta Krakowska |

Każdy tu znajdzie coś dla siebie

rozmowa

Nowohuckie Centrum Kultury obcho-
dzi jubileusz. 30 lat w dziejach Krako-
wa to niewiele, ale przecież nie
w historii jego najmłodszej dzielnicy.
Nowa Huta liczy zaledwie dwa razy tyle.
Przez cały czas Centrum buduje tu swą
pozycję gamą działań artystycznych kie-
rowanych do dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów. Mamy taką ambicję,
aby wśród mieszkańców Krakowa roz-
wijać zainteresowania kulturą i sztuką.

Udaje się to?
Myślę, że spełniamy oczekiwania.
Świadczą o tym statystyki: NCK odwie-
dza rocznie 320 tys. osób.

A co jest największą dumą placówki?
Niesamowity wręcz dorobek. Powstało
tu wiele zespołów, wielu dziś uznanych
twórców stawiało w NCK swoje pierwsze
artystyczne kroki.

Czy cenne inicjatywy NCK–u przet-
rwały?
Ważne, aby tworząc nowe nie niszczyć
tego, co wartościowe i sprawdzone.
W Centrum nieprzerwanie od 30 lat
działa Zespół Góralski „Hamernik”,
który czerpie z tradycji Podhala i jest

ceniony za autentyczność. Opiekujemy
się też rówieśnikiem dzielnicy – Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Nowa Huta”, który
z sukcesami występuje w Polsce i za gra-
nicą. Krakowski Teatr Tańca, który spe-
cjalizuje się w nowoczesnych formach
ruchu, ma też doskonałą markę.

A na czym polega zasygnalizowane
przez Pana mnożenie ciekawych ini-
cjatyw?
Ponieważ mamy tak bogate doświadcze-
nia w zakresie tańca, myślimy o rozbu-
dowaniu tej dziedziny działalności. Ale
nie tylko tańcem Centrum żyje. Prowa-
dzimy bogatą działalność wystawienni-
czą. Galeria CENTRUM prezentuje prace
uznanych plastyków z całej Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem dorobku
artystów-nowohucian. W listopadzie
zaprosimy na wystawę prac 100-latka
Paulina Wojtyny. Ta wystawa będzie też
prezentowana na ASP i Uniwersytecie
Ekonomicznym.

... którego jest Pan absolwentem. Czy
ten fakt ma wpływ na sposób zarzą-
dzania NCK? Utarł się pogląd, że domy
kultury działają schematycznie i nie
potrafią gospodarować budżetem.
Ukończyłem studia w Katerze Gospo-
darki i Administracji Publicznej UEK,
kierowanej przez profesora Jerzego
Hausnera, a od roku współpracujemy
z Agencją Artystyczną GAP, która tworzy
wydarzenia kulturalne o ogólnopolskim
zasięgu. Uważam, że piecza nad amator-
skim ruchem artystycznym jest obo-
wiązkiem Centrum, ale da się to pogo-
dzić z działaniami kreującymi nowe,
profesjonalne wydarzenia na najwyż-
szym poziomie. W dniach 18-20 paź-
dziernika zapraszamy na pierwsze
z nich, na I Nowohucki Festiwal Sztuki.

To będzie oferta nie tylko dla miesz-
kańców dzielnicy.
Propozycji dla wszystkich krakowian
mamy więcej, choćby Navigator Festival
– spotkanie podróżników, czy odbywają-
ce się od 20 lat Spotkania BaletOffowe.

A na stałe zajęcia starczy pieniędzy?
Planując te atrakcje pamiętamy, by
przy niższym w tym roku budżecie nie
uszczuplić zajęć. Przy większej frekwen-
cji udało się nam wszystko tak zaplano-
wać, żeby nie zamykać nikomu drogi
do realizacji swoich pasji.

W różnych dziedzinach.
Działają u nas amatorskie teatry, można
tańczyć lub uczyć się gry na instrumen-
tach muzycznych, malować, rysować,
rzeźbić. Ostatnio stawiamy też na zajęcia
z robotyki.

Jak udaje się zachować taką ofertę
przy okrojonym budżecie?
Pomysłów nie brakuje, trzeba szukać
alternatywnych źródeł finansowania np.
pisać wnioski o fundusze unijne. W tym
roku wysłaliśmy 14 dobrze przygotowa-
nych wniosków, z czego cztery zostały
rozstrzygnięte na naszą korzyść, a dwa
kolejne – mam taką nadzieję – będą lada
chwila. Zdobywamy pieniądze nie tylko
na działalność, także na remonty. Właś-
nie dzięki nim naprawiamy dach.

Na co NCK zaprosi jesienią?
Na naszej scenie wystąpi między innymi
Anita Lipnicka, Grupa Mocarta, z którą
współpracujemy, a także słynny Russian
National Ballet.

Ale to oferta dla dorosłych...
Nie tylko i nie jedyna. Dorośli chętnie
uczestniczą w zajęciach jogi, zumby
i capoeiry, parają się malarstwem i cera-
miką, odwiedzają wystawy. Rodzicom
przychodzącym z dziećmi na zajęcia
proponujemy wizytę w bibliotece lub
kawiarni, która będzie otwarta w paź-
dzierniku Stwierdzenie, że domy kultury
są odwiedzane tylko przez dzieci i mło-
dzież to stereotyp.

Chętnie przychodzą do nich seniorzy.
Czy znajdą w NCK propozycje?
Seniorzy są niezwykle aktywni i działają
u nas w Akademii Twórczego Seniora.
Proponujemy im udział w zajęciach
manualnych, mają też swój klub szacho-
wy i brydżowy.

Mówi się, że duży może więcej. NCK
jest największym domem kultury
w kraju. Jak sprawdza się w jego przy-
padku to porzekadło?
Nasz duży obiekt mieści wiele pracowni,
także sal widowiskowych, a to powodu-
je, że odwiedza nas mnóstwo ludzi, że
czujemy się potrzebni. W NCK można
korzystać z tak wszechstronnej oferty, że
czasem żartobliwie nazywamy go kom-
binatem kultury.

Wszędzie tradycja w cenie, a NCK
zmienia logo. Dlaczego?
Niestety stare logo funkcjonowało
w wielu wariantach, przez co wizerunek
Centrum nie był spójny. Należało więc je
ujednolicić i unowocześnić. Jubileusz był
dobrym powodem, by poczynić zmiany.
Planuję jednak znaleźć dla starego logo
honorowe miejsce w budynku: przesz-
łość trzeba szanować.

Jak Pan Dyrektor widzi przyszłość
NCK-u, już z nowym logo?
Centrum to nie jest zwykły dom kultury,
ale zjawisko. Chciałbym, aby instytucja
była aktywna na mapie kulturalnej Kra-
kowa, żeby jej oferta była dostosowana
do oczekiwań gości, ale też, by swoimi
propozycjami kształtowała gusty. Mam
świadomość, że kierowanie Centrum to
odpowiedzialność i zaszczyt, ale wierzę,
że dzięki wsparciu prężnego, twórczego
zespołu, poradzę sobie z tym.

Tymczasem jubileusz czas zacząć...
Wielkie świętowanie jubileuszu 30-lecia
działalności zaplanowaliśmy na pierw-
szy tydzień października. Szóstego,
w niedzielę, koncert Doroty Miśkiewicz
i jej przyjaciół: Zbigniewa Wodeckiego,
Wojciecha Waglewskiego oraz Kuby
Badacha. Oczywiście podczas jubileu-
szowych obchodów zaprezentują się
również zespoły artystyczne działające
w NCK. Naprawdę mamy się czym
pochwalić. A wierzę, że i po trzydziestce
Centrum zachowa młodzieńczą werwę
i przez kolejne dziesięciolecia z powo-
dzeniem kreować będzie znaczące
wydarzenia kulturalne.
Rozmawiała Małgorzata Iskra

Centrumtonie jest
zwykłydomkultury,
alezjawisko–mówi
ZBIGNIEWGRZYB,
dyrektorNCK
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FESTIWAL
TEATRÓW DLA DZIECI

Już od dziewiętnastu lat festiwalowe spektakle odbywają się każdego
dnia zimowych ferii. Celem Festiwalu jest prezentacja najciekawszych
bajek teatrów z całej Polski oraz wypełnienie wolnego czasu dzieciom,
które na czas ferii pozostają w Krakowie. Podczas festiwalu młodzi
widzowie biorą udział w konkursie na najciekawsze przedstawienie.
Wśród uczestników zabawy losujemy nagrody niespodzianki.

TERMIN: 3-14 LUTEGO 2014R.

NAVIGATOR FESTIVAL
Największe tego typu wydarzenie w Polsce. Spotykają się tu ludzie, dla
których podróżowanie, poznawanie kultur, przekraczanie granic geogra-
ficznych, mentalnych i kulturowych stanowi sens życia. Festiwal jest wyda-
rzeniem wielobarwnym, sam stanowiąc podróż po osobistych doświadcze-
niach i doznaniach podróżników. Publiczność ma możliwość spojrzenia
na świat z różnej perspektywy – od smaku i zapachu kuchni, przez kulturę
regionów po bolesny obraz wojennych tragedii. Festiwal to wystawy foto-
graficzne i etnograficzne, prezentacje podróżnicze, warsztaty, promocje
książek, filmy, degustacje, koncerty, spektakle i targi podróżnicze.

TERMIN: MARZEC 2014R.

FESTIWALTAŃCAWSPÓŁCZESNEGO
SPACER

To niepowtarzalne wydarzenie, skoncentrowane wokół tańca i wychodzące jed-
nocześnie poza tradycyjną przestrzeń sceniczną, docierając do miejsc nietea-
tralnych – ruchem podkreślając ich codzienną niezwykłość. Przez trzy dni
przemierzymy całą Polską, zatrzymując się w najważniejszych miastach
tanecznej mapy kraju. Wyruszamy z Łodzi, by przez Lublin, Gdańsk, Poznań,
Warszawę i Kraków dotrzeć do legendarnego Bytomia – dziś miejsca, w któ-
rym „rodzi się” nowe pokolenie tancerzy, choreografów i krytyków tańca.
TERMIN: MAJ 2014

XXII KRAKOWSKIE SPOTKANIA
BALETOFFOWE

Już od dwudziestu lat NCK jest miejscem, gdzie polskie i zagraniczne
zespoły, znane i te dopiero rozpoczynające profesjonalną przygodę
z tańcem, mają okazję zaprezentować swe dokonania artystyczne. Ideą
Krakowskich Spotkań Baletoffowych jest promowanie sztuki tańca,
integracja środowiska artystycznego oraz konfrontacja doświadczeń
artystycznych pochodzących nierzadko z różnych kultur.

TERMIN: 29 LISTOPADA – 1 GRUDNIA 2013

1. NOWOHUCKI FESTIWAL SZTUKI
To otwarta impreza promocyjno-targowa, po raz pierwszy organizowana przez
Nowohuckie Centrum Kultury we współpracy z Agencją Artystyczną GAP. Festiwal łączyć ma prezentację róż-
nych nurtów sztuki i designu ze sprzedażą dzieł i wyrobów artystycznych. Targom odbywającym się w całej
przestrzeni NCK towarzyszyć będą wernisaże wystaw znanych krakowskich artystów, performance, warsztaty,
pokazy, prezentacje multimedialne, koncerty młodych muzyków. W ramach Festiwalu powstanie Pierwszy
Mural w Nowej Hucie - malowidło na wschodniej ścianie Nowohuckiego Centrum Kultury, o powierzchni prawie
600 metrów kwadratowych, stworzone przez artystów z ASP.

TERMIN: 18-20 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

IMPREZY FLAGOWE

zapraszamy!
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PAŹDZIERNIK 

• 5 października (sobota),
godz. 17.00, sala teatralna
NOWOHUCKA BALLADA 
Multimedialny spektakl z okazji
30-lecia Nowohuckiego Centrum Kultury

• 5-6 października
(sobota-niedziela),
godz. 10.00-16.00
KOMBINAT KULTURY 
Dni otwarte NCK

• 6 października (niedziela),
godz. 18.00, sala teatralna
DOROTA MIŚKIEWICZ I PRZYJACIELE 
Koncert Jubileuszowy
z okazji 30-lecia NCK

• 12 października (sobota),
godz. 16.00, sala teatralna
MALI HAMERNICY 
Rocznicowy występ Dziecięcego
Zespołu Góralskiego

• 13 października (niedziela),
godz. 19.00, sala teatralna
ANITA LIPNICKA 
Koncert promujący album Vena Amoris

• 15 października (wtorek),
godz. 18.00, sala teatralna
SALON LITERACKO-MUZYCZNY 
Spotkanie autorskie
i recital Roberta Kasprzyckiego.

• 18 października (piątek),
godz. 1900, sala teatralna
ANDROPAUZA 2, CZYLI MĘSKA  
RZECZ BYĆ Z KOBIETĄ 
Spektakl komediowy

• 18-20 października
(piątek-niedziela)
I NOWOHUCKI FESTIWAL SZTUKI 

23 października (środa),
godz. 9.00, sala teatralna
LOKOMOTYWA II 
Spektakl Tarnowskiego Teatru
im. L. Solskiego

27 października niedziela,
godz. 18.00, sala 4, budynek C
POLIAMORIA (PREMIERA)
Krakowski Teatr Tańca

LISTOPAD 

• 6 listopada (środa),
godz. 19.00, sala kameralna
SCENA BALLADA 
Recital Pawła Orkisza

• 14 listopada (czwartek),
godz. 9.00, 11.00, sala teatralna
MIŚ TYMOTEUSZ RYM CIM CI 
Spektakl Teatru Lalek RABCIO
– Rabka-Zdrój

WSZYSTKO CO NAJCIEKAWSZE

DZIAŁ
ARTYSTYCZNY

• kursy tańca – taniec towarzyski,
współczesny, indyjski, flamenco, salsa,
disco, jazzowy, funky, break dance,
hip-hop, dancehall, capoeira i inne
• lekcje śpiewu klasycznego
i estradowego
• Studio Piosenki
• zajęcia teatralne, wokalne
• konsultacje aktorskie
• nauka gry na instrumentach
• Muzyczny Klub Przedszkolaka
• Klub Kubusia Puchatka
• baletowa zerówka
• Taneczna Akademia Malucha
• strefa Seniora – gimnastyka, pilates,
nordic walking
• zespoły artystyczne

Informacje i zapisy:
pok. 113, tel. 12 644 22 47

DZIAŁ JĘZYKÓW OBCYCH

• kursy ogólne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• kursy przygotowujące
do egzaminów językowych gimnazjalnych, maturalnych
(FCE, CAE, CPE)
• kursy dla seniorów
• kursy dla wyjeżdżających za granicę
• kursy i szkolenia dla firm i instytucji

Informacje i zapisy:
pok. 121, tel. 12 644 09 39

DZIAŁ FOTO-FILMOWY

• kurs fotografii cyfrowej
• kurs fotografii tradycyjnej
• kurs realizacji filmowej i wideo
• warsztaty fotograficzne

Informacje i zapisy:
pok. 118, tel. 12 644 07 71

DZIAŁ OŚWIATOWY

• kursy opiekuna osoby starszej,
języka migowego, kroju i szycia
• zajęcia rekreacyjne, hatha
yoga, tai chi chuan, jiu-jitsu
• Salon Literacko-Muzyczny
• Klub Przyjaciół Psychologii
• Akademia Skutecznych
Rodziców

Informacje i zapisy:
pok. 201b,

tel. 12 644 28 63

PRACOWNIA PLASTYCZNA

• ceramika, rysunek i malarstwo dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

Informacja i zapisy:
pok. 012, tel. 12 644 02 66 w. 260

IMPRESARIAT

• Chałupa U Szpinaka –
„Folklorystyczną ścieżką”
• Akademia Dobrych
Manier

Informacja i zapisy
pok. 013 tel. 12 644 12 33

BIBLIOTEKA
I INTERNET CAFE
pok. 211, tel. 517 24 86 29

KALENDARIUM

GALERIA CENTRUM
FOTO-GALERIA
GALERIA PODRÓŻNIKÓW

• wystawy malarstwa, rzeźby, rysunku,
fotografii
• wernisaże

TEL. 12 644 02 66

zapraszamy! zapraszamy!

• 15-17 listopada (piątek-niedziela)
MISTRZOSTWA EUROPY W TAŃCU 
IRLANDZKIM I MIĘDZYNARODOWE 
ZAWODY TAŃCA IRLANDZKIEGO 

• 29 listopada (piątek),
godz. 19.00, sala kameralna
KACZMARSKIEGO SZKICE SŁOWEM CZ.II 
Recital Adama Łapacza

GRUDZIEŃ 

• 29 listopada – 1 grudnia
XXII KRAKOWSKIE SPOTKANIA 
BALETOFFOWE 

• 3 grudnia (wtorek),
godz. 19.00, sala teatralna
GRUPA MOCARTA 

• 5-7 grudnia,
godz. 9.00, 11.00, 16.00, sala teatralna
JEMIOŁUSZEK ŚWIĄTECZNY DUSZEK 
Impreza Mikołajowa w wykonaniu
Teatru Banasiów z Warszawy

• 8 grudnia (niedziela),
godz. 17.00, 20.00, sala teatralna
DZIADEK DO ORZECHÓW 
JEZIORO ŁABĘDZIE 
Spektakle baletowe w wykonaniu
Russian National Ballet

• 10 grudnia (wtorek), godz.11.30,
sala teatralna
MR SCROOGE 
Spektakl Teatru Lalek Banialuka
im. Jerzego Zitzmana – Bielsko-Biała

WYSTAWY – PAŹDZIERNIK

• Do 20 października
FOTO-GALERIA, budynek A
30 LAT NCK, wystawa fotografii

• 5-30 października
Galeria CENTRUM, budynek B
WYSTAWA RZEŹBY DYDAKTYKÓW 
I ABSOLWENTÓW PRACOWNI RZEŹBY 
KRAKOWSKIEJ  AS 

• 5-30 października,
Galeria CENTRUM, budynek A
OBRAZY MUZYCZNE 
Wystawa malarstwa Janiny Kraupe

• 24 października – 31 grudnia
GALERIA PODRÓŻNIKÓW
OD PUSTYNI PO LODOWCE – MAGIA 
NATURY I BARWY ŚWIATA. 
Wystawa fotografii Grażyny Polaczek

• 27 listopada – 27 grudnia
Galeria CENTRUM, budynek B
WYSTAWA RZEŹBY I MALARSTWA  
PAULINA WOJTYNY W 100-LECIE  
URODZIN ARTYSTY

KALENDARIUM
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aW ubiegłym roku odbyło się u nas
1586 koncertów, przedstawień, wys-
taw, festiwali, wykładów,
konferencji itp., w których wzięło
ogółem udział 324750 osób, co sta-
nowi 42,8 proc. mieszkańców
Krakowa.

a Całkowita powierzchnia NCK to
29771 mkw.,co stanowi 74,4 proc.
powierzchni Rynku Głównego
w Krakowie

a Sala teatralna na 600 miejsc.
Największa scena w Krakowie
o powierzchni 225 mkw., na której
jednocześnie może stanąć 450 osób.

a Każdego roku organizujemy
89 kursów, warsztatów, zajęć, klubów.

aZaczynali u nas, lub nadal z nami
są: Alicja Bachleda-Curuś, Chłopcy
z Placu Broni, Brathanki, Formacja
Chatelet, Michał Kluzowicz,
Grzegorz Motyka.

a Łatwy dojazd, duży parking

a Przy dobrej pogodzie z najwyższej
kondygnacji NCK widać Tatry

KILKA POWODÓW,  
DLA KTÓRYCH WARTO 

DO NAS ZAWITAĆ

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
DZIAŁAJĄCE W NCK

W Centrum działa piętnaście zespołów
artystycznych. Od Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa
Huta”, który obchodzi w tym roku swoje
sześćdziesięciolecie, po Krakowski Teatr Tańca,
będący metafizyczną przestrzenią wymiany myśli
tancerzy, a także miejscem rozwoju ich
artystycznych osobowości. Zespół Góralski
„Hamernik” prezentuje autentyczny folklor Skal-
nego Podhala, z kolei Grupa Tańca Współczesne-
go „Forma” to zespół ludzi, dla których taniec
jest drogą do nieustannego odkrywania twórczej
strony własnego życia. Miłośnicy teatru
w każdym wieku realizują swoje pasje
w Teatrzyku Muzycznym „Kamyczek” i Teatrze
„Ab Intra”. I wiele, wiele, wiele innych zespołów.

oferta

CHAŁUPA
U SZPINAKA

W atmosferze wiejskiej
chałupy, wśród narzędzi
i przedmiotów gospo-
darczych, Jurek Kujawski
„Szpinak” – Kawaler
Orderu Uśmiechu
– prowadzi warsztaty,
w trakcie których uczest-
nicy poznają polskie
tradycje, przysłowia
ludowe, piosenki, historie
garnka i smaki wiejskiej
kuchni – dogłębnie prze-
siąkając wiedzą o folklorze.

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Huta”

Chałupa u Szpinaka
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Impreza Mikołajowa 

Wprogramie przedstawienie teatralne pt. „Jemiołuszek Świąteczny Duszek” 

w wykonaniu Teatru BANASIÓW z  Warszawy 

Spektakl teatralny nawiązuje w swej treści

do oczekiwania na Mikołaja, który na końcu

przedstawienia przybywa z koszami pełnymi

upominków dla dzieci zgromadzonych na widowni.

Podczas spektaklu publiczność dziecięca znakomicie

się bawi, śpiewając piosenki z aktorami występujący-

mi w kolorowych strojach. Piękna muzyka, kolorowe

dekoracje, przystrojona świątecznie choinka, popisy

aktorskie - wszystko to tworzy niesamowity nastrój

zimy i świąt. Imprezę Mikołajową organizujemy

dla szkół podstawowych, przedszkoli, odbiorców

indywidualnych oraz zakładów pracy.

TERMIN: 5-7 grudnia 2013r.
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Zapraszamy do udziału w dniach otwartych
NCK, które będą niepowtarzalną okazją
spróbowania swoich sił w różnych dyscyplinach
sztuki i zasmakowania w artystycznych klima-
tach: tańcu, muzyce, śpiewie, teatrze, plastyce,
fotografii, sztukach walki, sporcie i rekreacji.

W programie m.in.:
a Laboratorium dźwięku
– warsztaty instrumentalne
a Kuźnia talentów – otwarty konkurs piosenki
dla dzieci szkolnych.
a „O Nowej to Hucie piosenka...” – warsztaty
wokalne.

a Hamernik znaczy hutnik – lekcje
folkloru skalnego Podhala
a Kolorowy Tygiel – warsztaty
dla przedszkolaków
a Tak hartowała się sztuka – warsztaty teatralne
a Walcownia ruchu – warsztaty taneczne
a Lekcja folkloru z Zespołem Pieśni i Tańca
„Nowa Huta”
a Strefa Dobrych Manier – porady praktyczne
z dziedziny „savoir vivre”
a Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
a Foto-namiot – Pokazy fotografii
a Język angielski na wesoło – gry i zabawy
językowe dla dzieci

Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji
– warsztaty, spektakle, koncerty, pokazy,
spotkania autorskie, wystawy.

Wstęp wolny.

Pierwszy dzień w pracy?
W NCK rozpocząłem pracę 30 maja
1987 roku, w dzień moich imienin –
taki dostałem prezent. A potem spot-
kania, rozmowy. Trzeba było poznać
ludzi, działalność i instytucję.

Najważniejsze wydarzenia?
Pierwszą imprezą, przy organizacji
której brałem udział, był Ogólnopolski
Festiwal Filmów Krótkometrażowych.
Ale ważnych wydarzeń było wiele. Dni

Nowej Huty, Festiwal Piosenki Retro,
Ogólnopolski Przegląd Folkloru, Tur-
nieje Tańca Towarzyskiego, Krakow-
skie Spotkania Baletowe, Festiwale
Ezoteryczne, Festiwale Podróżników.
Bardzo wysoko cenię sobie trwającą
już ponad dwadzieścia pięć lat współ-
pracę z Gemeinschaftshaus
Langwasser z Norymbergii – wymia-
ny, wystawy, koncerty. Miło wspomi-
nam możliwość współpracy z wieloma
znakomitymi instruktorami: Adamem
Gryczyńskim, Danutą Świętek, Anato-
lem Kocyłowskim, Aiszą Hadyną, Adą
Wantuch, Kazimierzem i Hanką
Lassakami, Bogumiłą Gugniewicz
i wielu innymi, którzy pracowali
na rzecz NCK.

Czego nie udało się osiągnąć?
Do końca przekonać władzy o wartoś-
ci, jakie niesie edukacja kulturalna
najmłodszych. Wszelkiego rodzaju
imprezy promocyjne odgrywały waż-
niejszą rolę niż wciąganie dzieci
w kulturę – od najmłodszych lat. Mam
wrażenie, że coś zostało bezpowrotnie
stracone.

Największy sukces?
Byliśmy pierwszą krakowską instytu-
cją kultury, która w nowej rzeczywi-
stości, po 1989 roku, rozbudowała się,
powiększając przez to swoje możli-
wości. Musiało upłynąć wiele lat, żeby
powstały Muzeum Sztuki Współczes-
nej czy Fabryka Schindlera. Zawsze
dbałem o to, żeby NCK było neutralne
ideologiczne i politycznie, tak by
wszyscy mogli znaleźć tu miejsce.
Od szesnastu lat NCK jest miejscem
spotkań polskiej i izraelskiej młodzie-
ży z ludźmi odznaczonymi medalem
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
- to naprawdę wyjątkowe zdarzenie
w skali kraju.

Najbardziej niezwykłe, zaskakujące
wydarzenie?
Kilkanaście lat temu w trakcie jakichś
zajęć do instruktora podszedł sympa-
tyczny siedmiolatek i wręczając mu
pudełko poinformował, że skonstruo-
wał bombę. W cztery minuty ewakuo-
waliśmy z budynku kilkaset osób.
Przyjechały specjalistyczne służby
z psami. Ostatecznie okazało się, że

w pudełku nie było niczego groźnego.
Skończyło się na bardzo sprawnie
przeprowadzonych ćwiczeniach.

Ostatni dzień w pracy?
Zostałem bardzo miło pożegnany
przez współpracowników i – zgodnie
z decyzją Wydziału Kultury Urzędu
Miasta – przekazałem uprawnienia
do kierowania placówką pani
Kazimierze Maćkowskiej i poszedłem
do domu. Zwykły dzień. Potem przez
kilka miesięcy wychodziłem z dyrek-
torskiego stresu. Uważam, że ludzie
powinni przechodzić na emeryturę
wtedy, kiedy nabywają do tego upraw-
nienia i dać szanse innym. Tak stało
się w moim przypadku.

Życzenia na kolejne 30 lat?
Przetrwania w tych niełatwych cza-
sach – we wzajemnym szacunku.
Chciałbym podziękować mieszkań-
com Krakowa za wielką życzliwość
i liczny udział w realizowanych przez
NCK wydarzeniach kulturalnych.
Polubiłem Nową Hutę – od 5 lat
jestem jej mieszkańcem.

Galeria CENTRUM,
FOTO-GALERIA,
GALERIA PODRÓŻNIKÓW

Na setkach metrów kwadratowych ścian, podłóg
i sufitów NCK eksponowane są wystawy malarstwa,
rysunku, fotografii, grafiki, rzeźby. Dzięki temu
kilkadziesiąt razy w ciągu roku diametralnie zmienia
się szata i charakter wnętrza Centrum. Najwybitniejsi
artyści prezentują tu swoje prace, ściągając na wysta-
wy widzów spragnionych wyrafinowanej sztuki. Wśród
nich byli Jerzy Nowosielski, Stefan Gierowski, Jonasz
Stern, Kazmierz Mikulski, Ryszard Otręba, Paweł
Pierściński, Adam Bujak, Stanisław Markowski,
Konrad K.Pollesch, Jan Zych.

NIE PRZEGAP! 5-6 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 10-16
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25 lat i miesiąc w NCK
Kilka pytań do FERDYNANDA NAWRATILA, byłego dyrektora Centrum

POLECAMY

jubileusz
FO

T.
A

N
N

A
B

U
B

U
LA

FO
T.

A
D

A
M

G
RY

C
ZY

Ń
S

K
I

Wystawa z okazji 50-lecia Nowej Huty



| Polska Gazeta Krakowska | 27 września 2013 | 11

RUSSIAN NATIONAL BALLET

8.12.2013

• Dziadek do Orzechów, godz. 17.00

• Jezioro Łabędzie, godz. 20.00

KONCERTOWO ROZKRĘCAMY

KULTURĘ

• Koncert Anity Lipnickiej

13.10 2013, godz. 19.00

• Dorota Miśkiewicz i Przyjaciele

– Zbigniew Wodecki, Wojciech Waglewski,

Kuba Badach

– koncert z okazji 30-lecia NCK

6.10.2013, godz. 18.00

TEJ JESIENI ŚMIEJEMY

SIĘ NAJGŁOŚNIEJ

Andropauza 2

18.10.2013, godz. 19.00

Kabaret Paranienormalni

25.11.2013, godz. 20.30

Grupa MoCarta

3.12.2013, godz. 19.00

Scena NCK 
W najbliższym czasie zapraszamy na...
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Jednym z ciekawszych punktów pro-
gramu obchodów 30-lecia
NowohuckiegoCentrumKulturybędzie
koncert,reaktywowanegonatęokolicz-
ność, legendarnego zespołu Pink Floyd.

Zespół wystąpi w najmocniejszym
składzie, wykona wszystkie utwory ze
swoichczternastupłyt,poczymponow-
niesięrozwiąże.

David Gilmour w wywiadzie udzielo-
nym „Głosowi” oprócz podania różnych
ciekawychimałoznanychinformacjido-
tyczącychNowejHutyiokolic,stanowczo

poparł idee budowy nowej apteki
naOsiedluGóraliipotwierdził,żeodejście

Rogera Watersa z zespołu w 1985 roku
byłowynikiemkłótnidotyczącejkoncertu
wNCK.

„Ja wtedy uważałem, że powinniśmy
wystąpićnagłównejscenie,aRogerupie-
rał się przy sali nr 203. No i nie mogliśmy
siędogadać.Aleterazdoszliśmydokom-
promisu i ostatecznie zagramy w sali C4”
–powiedziałGilmour.

Jako suport, poprzedzający wysęp
gwiazdywieczoru,zokolicznościowym
koncertem wystąpi zespół Led Zeppe-
lin.

Powiedzieli o NCK
Feliks Baumgartner: Skacząc w zesz-
łym roku z kosmosu miałem wylądo-
wać przed NCK, koło Smoczego Skwe-
ru, ale mnie zniosło. Przepraszam.
Obiecuję, że następnym razem się uda.
Helena Vondrackova: Oczywiście że
słyszałam! Moją piosenkę Malovany
dzbanku poświęciłam właśnie NCK.
Barack Obama: Nie pytajcie o to, co
NCK może zrobić dla nas, pytajcie co
my możemy zrobić dla NCK.
Michaił Barysznikow: Nigdy nie
zapomnę, że tańczyć zaczynałem
w Małych Hamernikach. Gdyby nie ten
zespół, a wcześniej Teatrzyk Muzyczny
Kamyczek, pewnie moje losy potoczy-
łyby się zupełnie inaczej.
David Beckham: Co mogę powiedzieć
oprócz tego, że w przyszłym tygodniu
zrobię sobie nowy tatuaż na brzuchu –
napis Nowohuckie Centrum Kultury
z nowym logo.
Stephen Hawking: Nie ma wątpliwości,
że teorie inflacji kosmologicznej, entro-
pii natury, macierzy gęstości, tuneli
czasoprzestrzennych i splątania kwan-
towego dotyczą również NCK.
Kim Basinger: Wiem, że ktoś postano-
wił przerobić Nowohuckie Centrum
Kultury na scenariusz filmowy. Bardzo
chciałabym w takim filmie zagrać, albo
w jakimś innym.
Robert Kubica: Jechałem zbyt szybko
żeby się dokładniej przyjrzeć, ale
od tych którzy jechali wolniej słysza-
łem, że budynek jest imponujący.
Edward Snowden: Nie ukrywam, że
najbardziej zależy mi na tym, aby azyl
polityczny uzyskać właśnie
w Nowohuckim Centrum Kultury.
Witalij Kliczko: Przeglądnąłem listę
pracowników NCK i wybrałem spośród
nich kilku sparingpartnerów. Łatwo nie
będzie.
Elżbieta II: Słyszałam, że NCK poszu-
kuje lektorów języka angielskiego.
Zastanawiam się.

Pink Floyd w NCK!

Sala 203 – przyczyna rozpadu
zespołu Pink Floyd

Różowaprzyszłość

Najbliższa przyszłość NCK rysuje się
w jaskrawie różowych kolorach.
W związku z doskonałą sytuacją finan-
sową miasta, prezydent podjął decyzję
o dofinansowaniu w bieżącym roku
Centrum kwotą 840 milionów złotych.
Pieniądze te zostaną przeznaczone
na zakup kolorowych balonów, którymi
ozdobi się fasadę budynku. Gdyby się
okazało, że balonów na rynku zabrak-
nie, niewykorzystane środki zostaną
przeznaczone na wybudowanie
na dachu NCK systemu basenów
kąpielowych z wodą termalną.
– „To bardzo dobry pomysł” – twierdzi
jeden z pracowników NCK. – „Ważne,
żeby te baseny były szczelne, może
wtedy przestanie nam przeciekać
dach. Tak jak to się dzieje teraz po każ-
dym deszczu”.
Nieuregulowana pozostaje jeszcze
kwestia zagospodarowania wody, która
po każdej ulewie w ogromnych iloś-
ciach zbiera się w piwnicach i na niż-
szych kondygnacjach budynku.
„Gejzery wody, które wybijane są z kra-
tek, ściekowych, rur kanalizacyjnych
i urządzeń sanitarnych mogą stanowić
turystyczną atrakcję tego miejsca” –
twierdzi jeden z radnych. –„Należałby
je tylko odpowiednio podświetlić.
Na dobrej iluminacji miejsce to ogrom-
nie zyska”. W związku z tymi zmianami
NCK zostanie przemianowane
na Nowohuckie Centrum Kąpielowe,
z dopiskiem SPA.

W NOWEJ HUCIE ZOSTANIE
WYBUDOWANA MAMUCIA
SKOCZNIA NARCIARSKA

„W zasadzie początkowo mieliśmy
w tym miejscu wybudować tor
saneczkowy albo kajakowy” – mówi
przedstawiciel głównego inwestora.
„Losy projektu ważyły się do same-
go końca. W pewnym momencie
pojawił się nawet pomysł, żeby
zamiast skoczni zbudować piramidę
ale ostatecznie po protestach kibi-
ców sportów motorowodnych
postanowiliśmy zbudować skocznię.
Będzie wielka, największa w woje-
wództwie. Rozbieg zbudujemy
w Olkuszu, próg w Nowej Hucie, koło
NCK, a zeskok w Myślenicach. W ten
sposób jednym projektem połączy-
my te zaprzyjaźnione ze sobą
gminy”. Budowa skoczni ruszy, gdy
tylko zostanie rozebrany budynek
Światowego Centrum Planowania
Inwestycji Dziwnych, wybudowany
w zeszłym roku koło NCK.

Oriana Fallaci: Jak wspominasz
swoją filmową przygodę
z Nowohuckim Centrum Kultury?
James Cameron: No cóż, pamiętam, że
w 1984 roku był taki pomysł, aby klu-
czowe sceny Terminatora kręcić właś-
nie w NCK-u. Upierałem się przy tej
koncepcji, ale niestety nie było tam
wtedy wolnej sali.

Oriana Fallaci: Ale film jednak pow-
stał.
James Cameron: Ostatecznie udało
nam się w Hollywood zbudować
makietę Nowohuckiego Centrum Kul-
tury w skali 1:1, ale to już nie było to.

Oriana Fallaci: To rzeczywiście
widać w filmie.
James Cameron: Wiem. I właśnie dla-
tego pomyślałem, że muszę nakręcić
drugą część Terminatora w oryginal-
nych wnętrzach. W 1986 roku zarezer-
wowałem salę 112B na ostatni wee-

kend marca 1991 roku i zacząłem pisać
scenariusz.

Oriana Fallaci: Udało się?
James Cameron: Kiedy cała ekipa fil-
mowa przyjechała na miejsce, okaza-
ło się, że jednak sala 112B była zajęta.
Jakaś firma wynajęła ją na szkolenie
BHP. Nie wiem kto się pomylił, mój
kierownik produkcji, czy ktoś
z administracji NCK-u, ale niestety
znowu się nie udało. Co było robić,
przeszkoliłem cała ekipę filmową
z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy i wróciliśmy do Hollywood.
Na pamiątkę tego niefortunnego
wydarzenia do tytułu filmu dodałem
człon - Dzień sądu.

Oriana Fallaci: Jakie są twoje dalsze
plany filmowe?
James Cameron: Najbliższy wolny ter-
min NCK ma dla nas w listopadzie
2018, już go zarezerwowałem.

Wywiad zJamesem Cameronem -
fragment

Kopia Nowohuckiego Centrum Kultury wybudowana w Hollywood
w skali 1:1

z przymrużeniem oka

Teksty Krzysztof Niedźwiedzki
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