
Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz, 
Prezesi MCC Mazurkas, zapraszają na
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PIWNICA
POD BARANAMI



Miłość, tkliwość i burzliwa namiętność, śmiech i łzy w koncercie „TA 
NASZA MŁODOŚĆ” w wykonaniu artystów Piwnicy Pod Baranami. 
Najpiękniejsze i największe przeboje o miłości, namiętności czy tkli-
wości. Zobaczymy na scenie najjaśniejsze gwiazdy kabaretu – Mietek 
Święcicki, Tadeusz Kwinta, Miki Obłoński, Piotr „Kuba” Kubowicz, 
Czesław Wojtała,  Alosza Awdiejew, Maciek Półtorak, Tamara Kali-
nowska, Ola Maurer, Krzysztof Janicki, Ewa Wnuk Krzyżanowska, 
Kamila Klimczak, Agata Ślazyk, Leszek Wójtowicz, Beata Czernecka, 
Dorota Ślęzak, Aneta i Andrzej Talkowscy i inni. Wystąpi ponad 30 
osobowy zespół artystów i muzyków Piwnicy Pod Baranami. Wpro-
wadźmy się w romantyczny nastrój, pobudźmy uczucia, przywołajmy 
wspomnienia. Wspólnie z Piwnicą pod Baranami spędźmy ten ma-
giczny wieczór. Zapraszamy. 
 

PROWADZENIE:  Andrzej BARTKOWSKI

Zaproszenie ważne dla 2 osób. Wstęp tylko po potwierdzeniu udziału mailowo na adres: marketing@mazurkashotel.pl do dnia 
5.06.2017 r. do godz. 16:30. Ilość miejsc ograniczona. Osoby, które chciałyby skorzystać z transportu muszą zaznaczyć to przy 
potwierdzeniu obecności. Autokar odjedzie o godzinie 16:15 sprzed Muzeum Techniki (PKiN). Transport powrotny 20 min. po 
zakończeniu koncertu. 

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki. Parking bezpłatny.

PARTNERZY WYDARZENIA PATRONI MEDIALNI
Paweł Kanclerz
Burmistrz  
Ożarowa Mazowieckiego 
Jan Żychliński 
Starosta Powiatu  
Warszawskiego Zachodniego 

MIEJSCA NIENUMEROWANE.

„Spotkanie z artystą – impresja filmowa”. Realizatorzy: Janina TUORA i Jan SUMIKOWSKIPROJEKCJA FILMOWA

„Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość  
co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo,  

ona co pierwszą jest potem drugą, ta nasza młodość  
ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas”. „Ta nasza młodość”

Tadeusz BAŁAKIER 
„Moja Kraina Piękna 
– Warmia i Mazury” 
Wystawa indywidualna malarstwa

Kurator wystaw: Janina TUORA

WERNISAŻ

Bernadetta STĘPIEŃ 
„Krakowa Czar” 
Obrazy z pracowni 
Wystawa ad hoc

Artysta urodził się w 1958 r. w Sokółce, ale prawie całe dzie-
ciństwo i młodość spędził na Warmii i Mazurach. Studiował  
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z malarstwa 
uzyskał w Pracowni prof. Leszka Misiaka, ale bardzo ważną po-
stacią w jego edukacji plastycznej i humanistycznej był również  
prof. Wojciech Sadley. Jego korekty – jak podkreśla Artysta  
– zostaną mu w pamięci do końca życia. W latach 2006-2008  
T. Bałakier współpracował z grupą „Artyści Zaściankowi”.  
Z Bartoszem Milewskim i Karolem Wilkiem (założycielami tej 
formacji artystycznej) przygotował kilka wystaw w Krakowie, 
Lublinie i Wrocławiu. Obecnie mieszka i tworzy na wsi w po-
bliżu Lidzbarka Warmińskiego. Pola, łąki, lasy, pagórki i wąwozy, 
mazurskie jeziora, rzeki i strumyki, a także tamtejsza charakterys- 
tyczna architektura są jego główną inspiracją malarską, two-
rząc opowieść o pięknie warmińsko-mazurskiego krajobrazu.  
Warmia i Mazury kojarzona jest też z wakacjami, czyli z żaglów-
kami, łodziami, wędkowaniem, plażowaniem... to też znajdziemy 
na obrazach Artysty. 
Zauważalne powinowactwo artystyczne to impresjonizm fran-
cuski, Młoda Polska i koloryzm krakowski.

Artystka urodziła się w Krakowie. Tam ukończyła liceum pla-
styczne a później Akademię Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała  
w 1989 r. na Wydziale Architektury Wnętrz. Uprawia malarstwo 
pastelowe, olejne i akwarelę. Największą jej pasją jest malowanie 
pastelami i na tym polu osiąga najlepsze rezultaty zdobywając 
wiele liczących się nagród, np. nagroda im. Jerzego Madeyskie-
go na III Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu 
(2006). Krytycy sztuki podkreślają związki twórczości B. Stępień 
z tradycją krakowską – zwłaszcza tą młodopolską – zarówno 
w formie, jak i duchu. Artystka szczególnie lubi malować scen-
ki uliczne, kawiarniane, sytuacyjne umiejscowione w krajobrazie 
miejskim. Zawsze towarzyszą im zwierzęta i ptaki: psy, koty, gołę-
bie. B. Stępień gościliśmy na III FHM we wrześniu 2012 r. z dużą 
wystawą indywidualną, a później Artystka brała udział we wszyst-
kich wystawach zbiorowych organizowanych w MCC Mazurkas. 
Poprosiliśmy więc naszą już koleżankę i stałą współpracowniczkę 
o wyszukanie w swojej pracowni obrazów, których inspiracją był 
konkretnie Kraków. Chcielibyśmy tą niedużą wystawą plastycznie 
uświetnić występy artystów krakowskich z Piwnicy Pod Barana-
mi, zaproszonych na XXVII Forum Humanum Mazurkas.

SCENA TALENTÓW FHM | Irena BARTKOWSKA przedstawia utalentowanych artystów młodego pokolenia. 
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