
Kraków, wrzesień 2018 r. 

 

MALEŃCZUK ZAGRA MŁYNARSKIEGO W NOWEJ HUCIE 

  

Wojciech Młynarski - wybitny polski artysta, poeta i reżyser. Autor niezliczonej ilości 

tekstów piosenek. Bogata spuścizna Młynarskiego, ciągle żywa i ciągle aktualna, została na 

nowo zinterpretowana przez nietuzinkowego i nieszablonowego krakowskiego artystę – 

Macieja Maleńczuka, który z programem Maleńczuk gra Młynarskiego, już 30 września 

wystąpi w nowohuckiej Alei Róż w ramach cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! Jako support 

zagra doskonale znany lokalnej publiczności Marcin Bzyk z zespołem. 

 

Organizatorzy cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!: Porozumienie Dzielnic Nowohuckich 

- Dzielnice: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, Ośrodek 

Kultury Kraków-Nowa Huta oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty zapraszają już po raz 

56. mieszkańców Krakowa do bezpłatnego udziału w życiu kulturalnym miasta.  

Gościa wrześniowego koncertu - Macieja Maleńczuka – chyba nikomu nie trzeba 

przedstawiać. Artysta, który swoją ścieżkę muzyczną rozpoczął od występowania na ulicy, dziś 

należy do grona najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny muzycznej. Wokalista  

i instrumentalista takich zespołów jak Püdelsi czy Homo Twist, autor kilkunastu albumów 

solowych, współautor i uczestnik wielu projektów muzycznych. Wydana 13 października 2017 

r. płyta Maleńczuk gra Młynarskiego, w styczniu br. osiągnęła status złotej. Na płycie znalazł 

się wybór 12 utworów z dorobku Wojciecha Młynarskiego, a wśród nich m.in. Absolutnie, 

Jeszcze w zielone gramy, Co by tu jeszcze, W co się bawić czy Żniwna dziewczyna. Utwory  

z płyty wraz z kilkoma piosenkami z autorskiego repertuaru Maciej Maleńczuk zaprezentuje 

podczas koncertu w Nowej Hucie.  

Zanim ze sceny popłyną słowa i dźwięki piosenek autorstwa obu panów M, 

zgromadzona publiczność rozgrzeje doskonale znany nowohucki artysta i producent muzyczny 

Marcin Bzyk, koncertujący ze swoim zespołem, w którego skład wchodzą osobowości 

krakowskiej sceny jazzowej i rockowej. Utwory, które wykona, to wiecznie żywy folk miejski z 

buntowniczym przytupem. Teksty piosenek Bzyka to cięte, mocno satyryczne, komentarze 

otaczającej nas rzeczywistości. 

Rozpoczęcie koncertu o godz. 19.00. Wejście na teren imprezy od godz. 18.00. 

Organizatorzy nie zapewniają miejsc siedzących dla wszystkich uczestników koncertu.  

Wstęp na koncert jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają jednak, aby dowolnymi 

datkami wesprzeć Hospicjum św. Łazarza, na rzecz, którego prowadzone są zbiórki, podczas 

każdego z wydarzeń cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!  



 

Koncert odbywa się przy wsparciu Miasta Kraków.  

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Partnerzy cyklu: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,  

PPU „Fares” Sp. z o.o.  

Patronat medialny: TVP Kraków, Radio PLUS, Dziennik Polski, Głos. Tygodnik 

Nowohucki 

 

Więcej informacji na temat cyklu na www.nhdn.pl  

 

 

56. Nowa Huta. Dlaczego Nie?! Maleńczuk gra Młynarskiego  

30 września 2018 r., godz. 19.00 

Kraków – Aleja Róż  

  

 

Kontakt: 

Dział Imprez i Promocji 

Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta 

tel. 12 644 68 10 wew. 23 

imprezy@krakownh.pl 
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