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PATRONI MEDIALNI

Paweł Kanclerz
Burmistrz  
Ożarowa  
Mazowieckiego 

Jan Żychliński 
Starosta Powiatu  
Warszawskiego  
Zachodniego 

ORGANIZATOR WYDARZENIA

II FORUM RZEŹBY MAZURKAS  

II FORUM RZEŹBY MAZURKAS to kontynuacja unikalnej wys-
tawy znakomitych prac znanych rzeźbiarzy. 

Prezentowane będą na niej prace piętnastu wybitnych, wielokrotnie 
nagradzanych i uznanych na świecie polskich rzeźbiarzy. Kilkadziesiąt 
rzeźb – z kamienia, marmuru, brązu i gliny szamotowej oraz rzeźby 
„Balansujące” Jerzego Kędziory, które prezentowano już na wielu 
wystawach nie tylko w Europie, można teraz obejrzeć na terenie 
zielonym oraz we wnętrzach Hotelu Mazurkas. 

Obecność wielu znanych rzeźbiarzy, prezentujących swoje prace 
podczas II FORUM RZEŹBY MAZURKAS, potwierdza, że świat 
kultury i sztuki może łączyć się z biznesem, czerpiąc wzajemne ko-
rzyści, nie tylko materialne. Udowadniamy, że działania na rzecz sztuki 
mogą być źródłem wielkiej satysfakcji, ale także motorem biznesu.  

Kurator: Janina Tuora

Koncert współorganizowany 
przez Adama Struzika –  
Marszałka Województwa  

Mazowieckiego

PARTNERZY WYDARZENIA PARTNER MEDIALNYPARTNER BRANŻOWY

ARTYŚCI II FORUM RZEŹBY MAZURKAS 
DOMICELLA BOŻEKOWSKA  

LILI FIJAŁKOWSKA  
WIESŁAW FIJAŁKOWSKI  

ZBIGNIEW GOS  
LEON GRUZD  

ANDRZEJ KASTEN  
JERZY KĘDZIORA JOTKA  

DARIUSZ KOWALSKI KODAR  
MICHAŁ LESZCZYŃSKI  
FAUSTYNA MAKARUK 

TERESA PASTUSZKA-KOWALSKA  
GABRIELA PAWLICKA  

KRZYSZTOF PAWŁOWSKI  
RYSZARD PIOTROWSKI  
TERESA RATUŁOWSKA
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PROGRAM WIECZORU

20 min. po koncercie transport powrotny do Warszawy  
(dla osób, które potwierdziły).

Barwy zmieniające się jak w kalejdoskopie, muzyka budząca 
niezapomniane wrażenia, taniec i śpiew, śpiew i taniec. 

W programie koncertu zobaczyć będzie można najcie- 
kawsze choreografie z repertuaru zespołu (dzieła Elwiry 
Kamińskiej, Eugeniusza Paplińskiego, Witolda Zapały), 
usłyszeć najbardziej popularne piosenki oraz podziwiać 
przepiękne stroje z etnograficznych regionów Polski.  
W wirze kolorów pojawią się więc tańce narodowe, jak 
polonez, krakowiak, oberek, mazur czy kujawiak oraz tańce 
regionalne (wraz z charakterystycznymi, oryginalnymi przy- 
śpiewkami).

Zespół „MAZOWSZE” należy do największych polskich 
zespołów artystycznych, odwołujących się do tradycji pol- 
skiej muzyki i tańca ludowego. Nazwa zespołu wywodzi się od 
centralnego regionu Polski – Mazowsza, jednak repertuar „Ma-
zowsza” szybko rozszerzył się o folklor innych regionów. 

W repertuarze Zespołu znajdują się w chwili obecnej opra-
cowania folkloru z 42 regionów Polski. Podczas jednego kon-
certu podziwiać można około 20 z nich. Dziś „Mazowsze” 
zachwyca młodością, wigorem, profesjonalizmem i kolo-
rem. Niepowtarzalność artystyczna Zespołu to synteza jego 
własnych przymiotów oraz wartości nagromadzonych przez 
wieki w kulturze narodowej, u których podstaw leży prosta 
sztuka ludowa w uszlachetnionej, wysublimowanej formie, nie 
pozbawiona przy tym prawdy, szczerości i prostoty pierwo-
wzorów. Do tych samych źródeł sięgali najwięksi polscy artyści, 
jak Fryderyk Chopin, czy Karol Szymanowski podkreślając 
istotę narodowej tożsamości.

Z uwagi na ogromne bogactwo repertuarowe i działalność 
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „Mazowsze” 
uznawane jest za zespół narodowy. Jerzy Waldorff, wybitny 
krytyk muzyczny, nazwał „Mazowsze” perłą w koronie Rze- 
czypospolitej.  To stwierdzenie najpełniej oddaje rangę i wartość 
Zespołu, który od 70 lat porywa publiczność na całym świecie, 
pełniąc zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej Kultury.

17.00 Rozpoczęcie wieczoru.   
 Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz –  Prezesi Grupy Mazurkas

Otwarcie wystawy II Forum Rzeźby Mazurkas  
 Prezentacja artystów rzeźbiarzy

Rozmowa na proscenium z Adamem Struzikiem,  
 Marszałkiem Województwa Warszawskiego  

KONCERT Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca  
„MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego 
„Kalejdoskop barw Polski” cz.1

Przerwa

KONCERT Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca  
„MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego  
„Kalejdoskop barw Polski” cz. II

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”  
im. Tadeusza Sygietyńskiego

Kalejdoskop Barw Polski


