
II FORUM RZEŹBY MAZURKAS  

II FORUM RZEŹBY MAZURKAS to kontynuacja unikalnej 
wystawy znakomitych prac znanych 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. 

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.

Kurator: Janina Tuora

W ramach XXXVIII Forum Humanum Mazurkas zapraszamy 
Państwa na otwarcie dwóch wystaw. 

„ŻART I STRZAŁA” – wystawa prezentująca plakaty, rysunki 
satyryczne oraz ilustracje Witolda Mysyrowicza. 

„MYSYROWICZ W KARYKATURACH KOLEGÓW” – wys-
tawa prac, które specjalnie dla Witolda Mysyrowicza stworzyli jego 
koledzy-artyści. Osiem z nich poddajemy Państwa ocenie. Prosimy  
o oddanie głosu na karcie do głosowania znajdującej się w pro-
gramie. Karty z wpisanym numerem najlepszej wg Państwa kary- 
katury prosimy wrzucać do szklanych kul znajdujących się w holu 
MCC Mazurkas. Na koniec benefisu autor zwycięskiej pracy otrzy-
ma nagrodę ufundowaną przez MCC Mazurkas.
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PROWADZENIE: ANDRZEJ BARTKOWSKI
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.forumhumanummazurkas.pl
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WITOLDA MYSYROWICZA
45 LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ

benefis

Sing, sing, sing, czyli
ZŁOTE LATA SWINGU

eM BAND ORCHESTRA 
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PROGRAM WIECZORU

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

17.00 „Dobry smak“ – impresja filmowa o Witoldzie Mysyrowiczu.  
 Realizacja: Jan Sumikowski i Janina Tuora
17.20 Rozpoczęcie wieczoru.  
 Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz – Prezesi Grupy Mazurkas
 Benefis – Część 1  

eM BAND ORCHESTRA – Złote lata swingu 
Rozmowy Andrzeja Bartkowskiego z Witoldem Mysyrowiczem

 Scena Talentów – Irena Bartkowska przedstawia
PRZERWA

 Benefis – Część 1I  
eM BAND ORCHESTRA – Złote lata swingu 
Rozmowy Andrzeja Bartkowskiego z Witoldem Mysyrowiczem

 Ogłoszenie wyników konkursu.
SOLIŚCI

WOYTEK MROZEK – instrumentalista, kompozytor, aranżer, 
dyrygent. Należy do grona najwybitniejszych współczesnych 
klarnecistów. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie 
i Hochschule für Musik w Monachium (dyplom mistrzowski 
z wyróżnieniem). Artysta jest zdobywcą dwóch prestiżowych 
stypendiów oraz laureatem wielu renomowanych konkursów. 
Od 2010 r. na stanowisku adiunkta prowadzi klasę klarnetu na 
Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie i na Wydzia- 
le Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku.

WOJCIECH MYRCZEK – jeden z najwybitniejszych woka-
listów jazzowych młodego pokolenia. Absolwent Instytutu Jazzu 
w Akademii Muzycznej w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem), 
wykładowca w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szyma- 
nowskiego w Katowicach, laureat wielu konkursów jazzowych.

WERONIKA SKALSKA, wokalistka, współpracowała m. in.  
z Formacją Nieżywych Schabuff, Katarzyną Cerekwicką, orkiestrą 
Satelite i innymi.

LUCYNA JARZĄBEK – sopran, absolwentka Akademii Muzycz- 
nej w Katowicach. Laureatka wielu konkursów wokalnych, m. in. 
w Wiedniu, San Marino i Budapeszcie.

eM BAND ORCHESTRA   

Jedna z najciekawszych orkiestr rozrywkowych w Polsce. Powstała w 2006 r. z inicja- 
tywy dyrektora MARKA MALISZA. W skład Orkiestry wchodzą profesjonalni muzycy, ab-
solwenci oraz wykładowcy akademii muzycznych oraz laureaci prestiżowych festiwali jazzo- 
wych. Orkiestra posiada rozległy gatunkowo repertuar od standardów muzyki jazzowej, 
poprzez rock, pop hits, latino, swing, aż po muzykę gospel oraz aranżacje największych 
światowych hitów muzycznych. Zespół miał przyjemność koncertować z takimi artysta- 
mi jak m. in.: Gordon Haskell, Basia Trzetrzelewska, Kevin Robinson, Eric Marienthal,  
Ute Lemper, Mieczysław Szcześniak, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Respondek, Wojciech 
Myrczek, Michał Szpak, Ewa Bem, Krystyna Prońko czy Grażyna Łobaszewska, Orkiestrą  
AUKSO i Orkiestrą Obligato.

Dyrygent Woytek Mrozek,  
klarnecista

Weronika Skalska, wokalistka

Wojciech Myrczek, wokalista

Lucyna Jarząbek, sopran
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Karykatura, karykatura
Błazen, uchyla fałd kaptura
Warkocz  którego gruntem 
jest tonsura
Szczerość, po której w sercu
czarna dziura
Prawda, i prawdy wstrętna córa
która potrafi więcej wskórać
Karykatura, Karykaturze
Solo, czy w chórze
W radiu, ti-wi, czy na murze
W wychodku
Z boku, czy w środku
W orędziu, oraz… wszędziu!
Z dołu, ze średniej wysokości oraz 
z góry
Strzeż Bóg nas od…
Pardon!  
Wiwat dla… karykatury!

Karykaturo, brawuro
Karykaturo, figuro
Jesteś kodeksem i rajfurą
Wolnością i cenzurą
Carringtonową i Isa-u-rą
Wartością taką, która
Jakoż!  – dezynwoltura
Ale też wyrok może dać
Psia mać
Jak… assesura
Albo też, już po zmianach, sąd
I nie pojawi się tu żaden  błąd
Boże… jaki błąd?
Się tu pojawić może

W sądzie? Panowie i Panie
Po dobrej zmianie
Błąd, żaden, się pojawić nie może
Bo i skąd?
Ale chwileczkę… azali, azali!
Proszę Państwa,
czy jest na Sali…?
Czy jest lekarz?
Co ja mówię… lekarz, grabarz, 
piekarz
Ale, uwaga – czy jest na sali…
prokurator?
A! – i co Państwo na to?
Prokurator!!! – zawiało
Drzwi tam zamknąć…
Przeciąg
Żeby nic się nie stało…
Dzieciom
A dorosłym?
No cóż – jeśli nie ma podstaw 
do oskarżeń…
To wolno każdemu… wszakże
Ale… jeśli wpłynie obywatelska
troska
No to jakże…?
Możemy bezczynnie pozostać ?
Dobra suwerena nie możemy łamać
Ukarzemy… chama.

Karykatura
Dałaś nam, karykaturo, wiele darów
Lecz gdzie dzisiaj jesteś? Nie śpij
Twego impulsu dzisiaj czeka naród
Twej, karykaturo, pieśni !

Ale, ludzie, kurczę blade
Teraz, znowu,
akcent na karykaturę  kładę 
Bo zagubił mi się wiersza temat
A więc znowu otwieram
Szufladę 
Z napisem… karykatura
Karykatura to Filon i La-ura
Choreografia do Mazura
Do sexy tańca… rura
Camera obscura
To Jasna Góra i komóra
Studentka Epikura
Kultury figura
Karykatura, to konfitura 
Literatura i… klawiatura
Na której można napisać wszystko
Platon, Kaczyński i Kiepura
Godność, mądrość, duma, nazwisko
Wyśnić, nakłonić, zmusić 
Zranić
Ośmieszyć, skundlić,  wzruszyć  
Nie ma granic
Ty Karykaturo!…
Możesz wszystko
No…
I na tym zakończę, myśl mą.
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Partnerzy                                                                                                       Patroni medialniPawe³ Kanclerz
Burmistrz O¿arowa Maz.

Jan ¯ychliñski
Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

SLOWINSKIEGO
Benefis        Z d z i s l a w a

Nestora rozrywki, satyry 

i komedii, artysty 

teatrów

warszawskich 

i poznañskich 

oraz filmu, 

estrady,

radia, 

telewizji,

dubbingu

Prócz 

benefisanta 

wyst¹pi¹:

Joanna RAWIK, 

Adrianna GODLEWSKA, 

Halina KUNICKA, 

Krystyna JÊDRZEJECKA, 

Andrzej DYSZAK i inni

XXV FORUM HUMANUM MAZURKAS

29.01.2017

KARYKATURA
Andrzej Bartkowski



WITOLD MYSYROWICZ urodził się w 1947 r. w Warszawie, 

WYKSZTAŁCENIE. W latach 1967-1973 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
na Wydziale Grafiki, gdzie uzyskał w 1973 roku Dyplom z Wyróżnieniem w pracowni  
prof. Henryka Tomaszewskiego. 

DOROBEK ARTYSTYCZNY. Ma za sobą ponad 45 lat pracy zawodowej w zakresie arty-
stycznej grafiki wydawniczej i reklamowej, rysunku satyrycznego i plakatu. Uczestniczył  
w kilkuset wystawach w Polsce i w kilkudziesięciu krajach świata. Przygotował 36 wystaw 
indywidualnych, w tym w 2013 roku dla Muzeum Karykatury w Warszawie. Za swe prace 
(plakaty, znaki graficzne, rysunki) otrzymał ponad 150 nagród i wyróżnień w konkursach 
krajowych i międzynarodowych (w Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Indiach, Iranie, 
Korei Płd., Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, na Ukrainie, we Włoszech). 
Artysta swoje rysunki satyryczne publikował m. in. w Szpilkach, Karuzeli, Odrodzeniu, Puk- 
-puk, Sztuce, Trybunie, Prasie Polskiej oraz sporadycznie w innych tytułach prasowych  
w Polsce i za granicą. W latach 1990-2010 współpracował z Dziennikiem Cotygodniowym 
NIE, gdzie opublikował ponad 5000 rysunków. 
Z okazji przypadającej w 2019 roku 200-ej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, Witold 
Mysyrowicz wykonał cykl 49 ilustracji-plakatów, odnoszących się do twórczości kompozy-
tora. Już dziś wiadomo, ze prace te w postaci wystawy zaprezentowane zostaną w co naj- 
mniej kilkunastu placówkach kulturalnych w Polsce. 

NAGRODY. 2-krotny laureat Nagrody im. T. Trepkowskiego, 12-krotny laureat legnickiego 
Satyrykonu oraz 8-krotny laureat Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego w Zielonej 
Górze oraz Kożuchowie. Także laureat nagrody Ruchu Piękniejsza Polska, pod patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. 
Jest ceniony jako juror i główny organizator konkursów na rysunek satyryczny. Także jako 
kurator wystaw karykatury i rysunku satyrycznego, do których sam redaguje i opracowuje  
katalogi. 

WYSTAWY I PUBLIKACJE. W roku 2014 r. odbył się benefis Mysyrowicza w Teatrze Rampa 
w Warszawie z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Na wystawie jubileuszowej artysta 
zaprezentował ponad 500 prac. Z tej okazji opublikował również obszerną biograficzną 
książkę zatytułowaną „Cały mój świat na kartach papieru”, a w roku 2016, wspólnie  
z Pawłem Guttem „Poczet monarchów Polski wg Witolda Mysyrowicza”.  W roku 
bieżącym wydana została kolejna książka autorska Witolda Mysyrowicza, zatytułowana 
„Witold Mysyrowicz+5", prezentująca prace artysty z ostatnich pięciu lat oraz wybór 
różnorodnych tekstów.  

STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW KARYKATURY. Od 1987 roku członek-założyciel 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.  W latach 2005-2011 Skarbnik, od 2011 r. 
Prezes SPAK. Wyróżniony przez SPAK  statuetką „ ERYK 2011”. 
Mieszka oraz pracuje w Podkowie Leśnej. Współpracuje z właścicielami MCC Mazurkas  
i wspiera plastycznie Forum Humanum Mazurkas.
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MYSYROWICZ / piosenka
Andrzej Bartkowski

Witoldzie, ach artysto – rysujesz nam przyszłość                
Karykatyzując dzisiejszy nasz stan
Zachęcasz wrogów hordy, szkalując nasze mordy
Tak by uwiarygodnić ich wrogi plan

No i jak rzadko która, ta twa karykatura                          
Drapieżna i bolesna bardzo często, ale…
Potrafi wiele wskórać i choćby po niej dziura
To dziura ta wypełnia się… morałem

My-syrowicz – jak on rysować umie                             
My-syrowicz –  cóż jeszcze w tym rozumie  
A-by – jeszcze, niejedną myślą błysnął
Niejednym dziełem sztuki, nam wytrysnął

Ale, aby, trysk nie oślepił oczu                                    
By, po trysku, cudownie się poczuć
My-syrowicz! Najlepiej z nas Ty wiesz
Tryskaj byśmy my,  mogli tryskać też.                     

 A on nam tryska piórkiem i… inteligencją                      
Inteligencja ! – temat – a więc, a więc ją
magluje w rysuneczkach, karykaturach, szkicach
Absurdem, mądrość – czy można tak… wytyczać?

Och Panno, Ty Niebiesko,  czy można tak kreską?            
Wytyczyć państw i ludów, i narodów racje?
I w  tajemniczą ciszę , farbą czy długopisem
Anarchię  wmalowywać,  albo   demokrację?

My-syrowicz – jak on rysować umie                            
My-syrowicz – cóż jeszcze w tym rozumie  
Aby – jeszcze, niejedną myślą błysnął
Niejednym dziełem sztuki, nam wytrysnął

Ale, aby,  trysk nie oślepił oczu                                    
By, po trysku, cudownie się poczuć
My-syrowicz! Najlepiej z nas Ty wiesz
Tryskaj byśmy my, mogli tryskać też.                     

Nikt tak jak MYSYROWICZ, fantazji nie wyżłobi                 
Tak jak wirtuoz żłobi, z Shuberta nut
I weźmie karton, piórko, i krzyknie niebu, chmurkom,
że sztuka, sztuka, sztuka… to jest cud!

Nikt tak jak MYSYROWICZ, fantazji nie wyżłobi                 
Tak jak wirtuoz żłobi, z Shuberta nut
I weźmie karton, piórko, i krzyknie niebu, chmurkom,
że sztuka, sztuka, sztuka… to jest cud!

My-syrowicz – jak on rysować umie                            
My-syrowicz – cóż jeszcze w tym rozumie
Aby – jeszcze, niejedną myślą błysnął
Niejednym dziełem sztuki, nam wytrysnął

Ale, aby,  trysk nie oślepił oczu                                     
By, po trysku, cudownie się poczuć
My-syrowicz! Najlepiej z nas Ty wiesz
Tryskaj byśmy my, mogli tryskać też.                    


