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Stowarzyszenie M?awa Miasto Zabytkowe zaprasza na Dzie? Handlowca w sobot? 14 maja 2022 r.
Wydarzenie stanowi uk?on w stron? Mi?dzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i ma na celu
upowszechnianie wiedzy na temat najciekawszych zjawisk, które mo?emy zaobserwowa? w XXwiecznej architekturze M?awy.
Spotykamy si? w sobot? 14 maja o godzinie 12:00 przed Miejskim Domem Kultury w M?awie. W
pierwszej cz??ci wydarzenia odb?dzie si? spacer po ?ródmie?ciu. W trakcie postaramy si? zwróci?
uwag? na wybrane przyk?ady XX-wiecznej architektury M?awy, a zaproszeni go?cie przedstawi?
historie z ?ycia obiektów. Spacer uatrakcyjni? przygotowana na t? okazj? mapa – miniprzewodnik po
M?awie oraz mo?liwo?? wykonania na koszulce grafiki z wizerunkiem tzw. Handlowca. Punkt z
produkcj? nadruków b?dzie poprowadzi? Henryk Kwiatek z warszawskiej Kwiaciarni Grafiki. W zwi?zku z
tym, warto zabra? ze sob? dodatkowy t-shirt, najlepiej w jasnym kolorze.
Twarz? wydarzenia zosta? przywo?any wy?ej Handlowiec, czyli znajduj?cy si? przy ul. Chrobrego 7,
powojenny dom towarowy. To najm?odszy lokalny zabytek i jeden z najm?odszych zabytków Mazowsza
oraz jeden z dwóch tego typu obiektów w kraju, które mog? pochwali? si? indywidualn? ochron?
konserwatorsk?. Dlatego w trakcie wydarzenia podejmiemy prób? nieco szerszego spojrzenia na
tematyk? powojennych obiektów handlowych. O godzinie 16:00 w sali konferencyjnej MDK, w bloku
prelekcji, opowiemy o „M?awie – mie?cie handlarzy”, a zaproszeni go?cie przedstawi? przypadki
olszty?skiego i lubelskiego domów towarowych oraz podziel? si? do?wiadczeniami w zwi?zku z
dzia?aniami zmierzaj?cymi do ich ochrony. Podejmiemy równie? prób? przegl?du tego typu obiektów
znajduj?cych na si? terenie kraju.
Wydarzenie dope?ni wystawa grafik ilustruj?ca architektoniczne motywy w twórczo?ci Paw?a
K?udkiewicza i Henryka Kwiatka w foyer Miejskiego Domu Kultury, a tak?e „Jazz w Kosmosie”, czyli
koncert sekstetu Wonky Town – sala kina.
Serdecznie zapraszamy!
Program wydarzenia:
12:00 – 14:30 Spacer po ?ródmie?ciu M?awy (pocz?tek: wej?cie g?ówne do Miejskiego Domu
Kultury, ul. Stary Rynek 13)
15:00 – 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 – 18:00 Prelekcje zaproszonych go?ci (sala konferencyjna Miejskiego Domu Kultury)
18:00 – 18:30 Oprowadzanie po wystawie plakatów (foyer Miejskiego Domu Kultury)
18:30 – 20:00 Jazz w Kosmosie. Koncert sekstetu Wonky Town (Kino Kosmos)
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie M?awa Miasto Zabytkowe.
Partnerem wydarzenia zosta? Miejski Dom Kultury w M?awie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem obj?? Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.
Patronat medialny obj?? Tygodnik Ciechanowski.
Projekt jest finansowany ze ?rodków Urz?du Miasta M?awa, patronat nad nim sprawuje Burmistrz
Miasta M?awa.
Pomys?odawc? i kuratorem wydarzenia jest Bart?omiej Ponikiewski.
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