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Laureaci medalu „Pro publico bono”
im. Sabiny Nowickiej 2013
Już po raz siódmy Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznaje Medal „Pro publico bono” im.
Sabiny Nowickiej dla ludzi i instytucji, którzy wnieśli twórczy wkład do kultury polskiej
i samej Łodzi. Dokonania na tym polu mają tu szczególne znaczenie, bowiem patronka
Medalu, Sabina Nowicka (1914-2006) była wybitną animatorką teatru, muzyki i baletu.
Dlatego tez medal jest przyznawany tradycyjnie w czasie Międzynarodowego Dnia Teatru.
W roku 2013 laureatami Medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej zostali:
1. Jacek Szwajcowski, prezes firmy farmaceutycznej Pelion SA w Łodzi, poza świetną
organizacją pracy znajduje czas na działalność społeczną. Twórca Muzeum Farmacji w
Łodzi, najmłodszej placówki kulturalnej na mapie miasta, cieszącej się bardzo dużą
popularnością zarówno wśród łodzian jak i turystów, a także wydawca wielu
publikacji promujących historię i kulturę narodową.
2. Michał Bristiger, muzykolog, krytyk muzyczny, popularyzator muzyki i publicysta.
Założyciel stowarzyszenia i czasopisma De Musica, w którym zamieszczane są prace
autorów polskich i zagranicznych dotyczące muzyki, filozofii, estetyki, poezji i
literatury
3. Ryszard Hunger, malarz, grafik, pedagog. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w
Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi,
animator zajęć dla amatorów.
4. Barbara Mrozińska-Badura, Prezes Zarządu Telewizji TOYA Sp. z o.o., telewizja
kablowa działająca w Łodzi, organizuje jeden z największych łódzkich projektów
artystyczno-kulturalnych „Klub Wytwórnia“. W miejscu dawnej Wytwórni Filmów
Fabularnych działa klub oferujący koncerty, festiwale, imprezy filmowe, spektakle
teatralne, wystawy sztuki.

5. Tomasz Gołębiewski, koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej, skrzypek, Dyrektor
artystyczny i organizator corocznych koncertów pod nazwą Geyer Music Factory,
które odbywają w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, niestrudzony propagator
różnorodnej muzyki na najwyższym poziomie.

W tym roku po raz pierwszy Towarzystwo Przyjaciół Łodzi wraz z Fundacją im. Wiesława
Nowickiego przyzna dodatkowo Nagrodę im. Wiesława Nowickiego (1946-2012), znanego i
cenionego aktora teatralnego i filmowego, publicystę, dziennikarza, reżysera teatralnego,
działacza kulturalnego i propagatora muzyki klasycznej; urodzonego w Łodzi, gdzie w roku
1968 ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona
Schillera. Działał w wielu teatrach; był aktorem Teatru Polskiego w Poznaniu, grał w Teatrze
Nowym w Łodzi, w latach 1973-85 występował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (będąc także
w latach 1974-77 sekretarzem literackim za dyrekcji Stanisława Hebanowskiego). Wiesław
Nowicki był również kierownikiem literackim gdańskiego Teatru Miniatura, doradcą
literackim Teatru Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, konsultantem programowym Teatru im.
Juliusza Słowackiego w Koszalinie oraz konsultantem programowym Teatru Polskiego
w Bydgoszczy. Na deskach Teatru Wybrzeże zagrał m.in. w "Weselu" Stanisława
Wyspiańskiego w reżyserii Stanisława Hebanowskiego (1977), w "Białym małżeństwie"
Tadeusza Różewicza w reżyserii Ryszarda Majora (1976) oraz w "Sprawie Dantona"
Stanisławy Przybyszewskiej w reżyserii Macieja Karpińskiego (1980).
Nagroda ma na celu wyróżnienie i wspieranie w rozwoju młodych łódzkich talentów w
dziedzinie sztuki, a w szczególności filmu i teatru. Pierwszym laureatem Nagrody im.
Wiesława Nowickiego zostanie utalentowany student reżyserii III roku Wyższej Szkoły
Teatralnej i Filmowej w Łodzi: Bartosz Kruhlik
Uroczystość wręczenia Medali „Pro publico bono” im Sabiny Nowickiej jak i przyznanie
Nagrody im. Wiesława Nowickiego odbędzie się 27 marca 2013 o godz. 17:45 w Teatrze im.
Stefana Jaracza, na Małej Scenie w Łodzi.
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