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Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej powstał 
w 1951 r.  W aktualnym repertuarze, obok tańców naro-
dowych i kompozycji z różnych regionów Polski, Zespół 
przedstawia widowiska opisujące życie przedwojennego 
Lwowa i dawnej Warszawy, spektakle oparte o polskie zwy-
czaje ludowe oraz przedstawienia z wykorzystaniem kolęd 
i pieśni patriotycznych. Sięgnął również po repertuar ta-
neczny Hucułów. Zespół zdobył wiele nagród na krajowych  
i międzynarodowych festiwalach, jednak najważniej-
szym osiągnięciem jego artystycznej pracy jest nie-
ustannie powiększające się grono Polaków dum-
nych ze swego dziedzictwa narodowego oraz ludzi 
zakochanych w polskim folklorze. Kierownikiem Zespo-
łu jest Janusz Chojecki, a Kierownikiem Artystycznym  
i Choreografem Jarosław Wojciechowski.

POLSKA 
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

WYSTĄPIĄ



PROGRAM | 28 lipca 2017 r. | XXVIII Forum Humanum Mazurkas

PROGRAM WIECZORU

18:30  Powitanie gości przez Mecenasów FHM – Andrzeja Bartkowskiego  
 i Andrzeja Hulewicza

18:40  Projekcja filmowa „Obrazowanie Warmii i Mazur – wędrówka za światłem”.  
 Realizacja: Janina Tuora, Jan Sumikowski.

19:00  Scena Talentów – Irena Bartkowska przedstawi Karolinę Matuszkiewicz

19:20  Międzynarodowy koncert pieśni i tańca – część I 

20:30  PRZERWA 

20:50  Rozmowa na proscenium Andrzeja Bartkowskiego z Januszem Chojeckimn

21:05  Międzynarodowy koncert pieśni i tańca – część II

Po zakończeniu koncertu – transport powrotny do Warszawy (dla osób, które 
potwierdziły). 

www.forumhumanummazurkas.pl

KAROLINA MATUSZKIEWICZ – (ur. w 1990 r. w Nowej 
Rudzie), założycielka Karma Trio, skrzypaczka, wokalistka, 
gra również na suce biłgorajskiej, fideli płockiej i kamancie. 
Początkowo uczyła się w PSM w Kłodzku, a w roku 2009 r. 
ukończyła PSM w Nysie w klasie skrzypiec Janusza Gajownika  
i w klasie śpiewu klasycznego Jadwigi Chlewickiej. 

Jest absolwentką UMFC w Warszawie na wydziale instrumentalnym w klasie skrzy- 
piec prof. Julii Jakimowicz-Jakowicz i asystenta dr. Jakuba Jakowicza. Obecnie stu-
dentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fideli kolanowych u prof. Marii 
Pomianowskiej. 
Laureatka wielu konkursów skrzypcowych w Polsce. Od września 2016 r. do 
kwietnia 2017 r. pracowała w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, współpracuje  
z zespołem ludowym na SGGW. Na stałe gra w zespole T/Aboret, Rodzina Dole-
wawinowiczów, Andre & The Giants i w wielu projektach prof. Marii Pomianowsk-
iej. Grała u boku takich gwiazd jak Maria Sadowska, Andrzej Seweryn, czy Michał Mi-
lowicz. W kwietniu 2017 r. współtworzyła muzykę do spektaklu „Mater Dolorosa” 
w Teatrze Lalka w Warszawie. W grudniu 2016 r. na konkursie Mikołajki Folkowe  
w Lublinie zdobyła indywidualną nagrodę wokalną im. Anny Kiełbusiewicz.

SCENA TALENTÓW FHM Prowadzenie: Irena Bartkowska

„Kukułeczka” powstała w 1991 r. jako dziecięca gru-
pa taneczna pod patronatem Polskiej Szkoły Sobot-
niej w Perth w Australii Zachodniej. Od 1994 r. gru-
pa bierze udział w największym polonijnym festiwalu 
kultury i sztuki polskiej PolArt, koncertowała również 
na wielokulturowych festiwalach międzynarodowych  
w Malezji i na Tajwanie, reprezentując kulturę polsko-
-australijską.
Obecnie „Kukułeczka” rozwija się pod kierownictwem 
Melissy Lejman i Kasi Schmidt, które są absolwentkami 
rzeszowskiego kursu choreograficznego. Zespół składa się  
z 6 grup tancerzy liczących razem około 60 osób w wieku 
od 4 do ponad 50 lat, wśród których są nie tylko Polacy 
i osoby polskiego pochodzenia, ale również Australijczycy 
zaciekawieni kulturą polską.

AUSTRALIA 
POLISH DANCE GROUP
„Kukułeczka” 

Zespół Tańca Ludowego „Perła” powstał w Niemenczynie 
(Rejon Wileński) w 2004 r. Obecnie do 6 grup tanecz- 
nych uczęszcza prawie 150 członków w wieku od 6 do 
22 lat. „Perła” bierze czynny udział w różnych imprezach 
Rejonu Wileńskiego. Zespół jest wielokrotnym laure-
atem różnorodnych konkursów i turniejów tańca na 
Litwie. W 2016 r. zwyciężył w litewskim TV Show „Kada-
gys” (Jałowiec), w którym udział brały największe zespoły  
z Litwy oraz zespół z Łotwy. Repertuar „Perły” składa się 
z tańców polskich, litewskich, wileńskich oraz tańców róż-
nych narodów świata (ukraińskich, rosyjskich, łotewskich, 
gruzińskich). Zespół wielokrotnie występował na scenach 
Polski i Białorusi, a także w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, 
Macedonii, na Łotwie i Ukrainie. Kierownikiem Artystycz-
nym i Choreografem Zespołu jest German Komarowski, 
a choreografami: Olga Walentynowicz, Ewa Bartusewicz  
i Erwin Mieczkowski.

LITWA 
ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO
„Perła” 
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WERNISAŻ MALARSKI 
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Kurator: Janina Tuora
Wystawy indywidualne

Tadeusz Bałakier urodził się w 1958 r. i chociaż urodził się w Sokółce, 
to prawie całe dzieciństwo i młodość spędził na Warmii i Mazu-
rach, gdzie jego ojciec, jako agronom, otrzymał posadę. Na studia 
wyjechał do Krakowa i tam studiował w Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom z malar-stwa uzyskał w Pracowni prof. Leszka Misiaka, ale 
bardzo ważną postacią w jego edukacji plastycznej i humanistycz- 
nej był również prof. Wojciech Sadley. Jego korekty – jak podkreśla  

Artysta – zostaną mu w pamięci do końca życia. W latach 2006-2008 Tadeusz 
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 tutejsza – jakże charakterystyczna – architektura, są jego 
główną inspiracją malarską, tworząc opowieść o pięknie warmińsko-mazurskiego  
krajobrazu. Warmia i Mazury kojarzone są też z wakacjami, czyli z żaglówkami, 
łodziami, wędkowaniem, plażowaniem... to też znajdziemy na obrazach Artysty.
Zauważalne powinowactwo artystyczne to impresjonizm francuski, Młoda 
Polska i koloryzm krakowski.

Tadeusz Bałakier „Moja Kraina Piękna – Warmia i Mazury” 
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Bernadetta Stępień urodziła się w Krakowie. Tam ukończyła 
liceum plastyczne, a później Akademię Sztuk Pięknych.  
Dyplom uzyskała  w 1989 r. na Wydziale Architektury Wnętrz.
Artystka 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. na III Międzynarodowym Biennale Paste-

li w Nowym Sączu w 2006 r. otrzymała prestiżową nagrodę im. Jerzego 
Madeyskiego. Krytycy sztuki, którzy znają Bernadettę od dawna, 
podkreślają związki jej twórczości z tradycją krakowską – zwłaszcza tą 
młodopolską – zarówno w formie, jak i duchu. Artystka szczególnie lubi 
malować scenki uliczne, kawiarniane, sytuacyjne umiejscowione w krajo- 
brazie miejskim. Zawsze tym scenkom towarzyszą zwierzęta i ptaki – 
psy, koty, gołębie. Bernadettę Stępień gościliśmy na III FHM we wrześniu 
2012 r. z jej dużą wystawą indywidualną, a później Artystka brała udział 
we wszystkich wystawach zbiorowych organizowanych w MCC Mazur-
kas. 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 ar-
tystów krakowskich z Piwnicy pod Baranami, zaproszonych na XXVII Forum 
Humanum Mazurkas.

Bernadetta Stępień „Krakowa Czar” 


