
czyli dziewczyna o szklanych oczach 
Artyści Lwowskiego Narodowego Akademickiego 
Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej  

oraz Międzynarodowego Teatru Baletu „Premierа”
Royal Lviv Ballet
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WERNISAŻ MALARSKI: Mira Skoczek-Wojnicka 
„Kobiety i geometria form”– wystawa indywidualna

FORUM RZEŹBY MAZURKAS 



Soliści Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu, których mamy 
zaszczyt prezentować to wybitne osobowości artystyczne Ukrainy. Zwycięzcy międzynarodowych konkursów, 
występujący na scenach nie tylko Europy ale także Japonii, USA, Chile i wielu innych krajów.

Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu 
im. Salomei Kruszelnickiej

Uroczyste otwarcie teatru miało miejsce 4 października 1900 roku 
w obecności gości honorowych – Henryka Sienkiewicza, Ignacego 
Paderewskiego, Henryka Siemiradzkiego, prezydenta miasta Lwowa 
Godzimira Małachowskiego, namiestnika Leona Pinińskiego, marszałka 
krajowego Stanisława Badeniego oraz wielu delegacji zagranicznych. 

Po otwarciu teatru prasa lwowska pisała „wznieśliśmy twierdzę, która 
ma być po wieczne czasy nie tylko świadkiem wymownym naszej miłości  
i szacunku dla sztuki, ale także jednym z ognisk polskiej oświaty”  
(„Dziennik Polski” z 4 października 1900 r.), a sam twórca gmachu 
Zygmunt Gorgolewski podkreślał: „aby ten budynek poświęcony sztuce 
narodowej był rzeczywiście przybytkiem sztuki w najszlachetniejszym zna- 
czeniu, aby w nim długie lata i wieki rozbrzmiewała polska mowa i pieśń  
serdeczna oraz uczucie narodowe, których w innych dzielnicach pol-
skich publicznie wyznawać nie wolno.” Prezydent Lwowa Godzimir 
Małachowski zapewniał natomiast, że „w tym gmachu i z niego brzmieć 
będzie zawsze nasza droga mowa ojczysta na pożytek miasta, narodu  
i wiekopomną sławę polskiego imienia”. Historia pisze jednak swoje sce-
nariusze.

Mira Skoczek-Wojnicka urodziła się w Krakowie w 1959 r.  Tam ukończyła Akademię Sztuk  
Pięknych na Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskała w 1984 r. w pracowni wklęsłodruku (pod 
kierunkiem prof. A. Pietscha) i w pracowni litografii (pod kierunkiem prof. W. Kunza).
W 1994 r. ukończyła też studia podyplomowe z zakresu konserwacji architektury na Po-
litechnice Krakowskiej. Artystka wszechstronna – uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, 
pastel, projektowanie graficzne a nawet sporadycznie rzeźbę. W swoim warsztacie artystycz-
nym lubi eksperymentować, łączyć różne techniki i materiały. Wyzwanie merytoryczne,  
jakie podejmuje, to łączenie tradycji z nowoczesnością w sztuce, dając tym wyraz ciągłości  
kultury europejskiej. Z upodobaniem sięga w swych malarskich kompozycjach do wizerun-
ków kobiet namalowanych przez najwybitniejszych mistrzów renesansu i baroku. 
Mira jest Artystką docenianą, podziwianą i wielokrotnie nagradzaną. Mieszka w Krakowie.

Wernisaż



Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz | Prezesi MCC Mazurkas

oraz Partnerzy Wydarzenia 

mają przyjemność zaprosić na

 W programie: 

 ► COPPÉLIA, czyli dziewczyna o szklanych oczach. Balet komiczny w 2 aktach.  
Muzyka – Léo Delibes. Libretto – Nadiya Kiptilova. Choreografia – Arthur Saint-Léon

 ► ROZMOWA NA PROSCENIUM. Prowadzenie Andrzej Bartkowski

 ► SCENA TALENTÓW FHM. Irena Bartkowska przedstawia młode talenty sztuki tańca

 ► WERNISAŻ MALARSKI  
Wystawa malarstwa Miry Skoczek-Wojnickiej „Kobiety i geometria form”  
Wystawa zbiorowa rzeźby FORUM RZEŹBY MAZURKAS 

 ► PROJEKCJA FILMOWA. Film „Kobiety i geometria form” o twórczości Miry Skoczek-
Wojnickiej. Realizacja: Janina Tuora i Jan Sumikowski

Zaproszenie ważne dla 2 osób.  
Ilość miejsc ograniczona. Wstęp tylko po potwierdzeniu udziału przez formularz rejestracyjny na stronie:
www.forumhumanummazurkas.pl/formularz-xxxi lub telefonicznie 22 721 47 47. 

Parking bezpłatny.  Osoby, które chciałyby skorzystać z transportu muszą zaznaczyć to przy potwierdze-
niu 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 

XXXI FORUM HUMANUM MAZURKAS

w dniu 25.11.2017 (sobota) godz. 17:00

Sz.P.

Paweł Kanclerz  
Burmistrz Miasta i Gminy  

Ożarów Mazowiecki

Jan Żychliński 
Starosta  

Warszawski Zachodni  



ANDRZEJ BARTKOWSKI – Prezes Grupy 
Mazurkas, absolwent SGGW oraz Studium 
Afrykanistyki UW, pasjonat i organizator 
turystyki zagranicznej, konferencji, hotelar-
stwa. Organizator eventów, kon certów,  
dużych wydarzeń artystycznych. Mecenas  

kultury i sztuki. Autor zbiorów wierszy: „Moje rymy”, „Graj 
tango” i „PRL kabaretowo”. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi oraz „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Żona Irena, 
córki Karina i Karolina, czworo wnuków.

MICHAŁ KOZAK – Dyrektor Generalny 
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, 
osobowość roku 2012 MICE Poland w kate-
gorii Manager Obiektu. Związany z Hotelem 
od 2003 roku. Wykładowca Uni wersytetu 
Warszawskiego na Wydziale Zarządzania –  

studium Event Manage ment. Poza pracą, miłośnik piłki nożnej 
zaangażowany w jej społeczny rozwój.

JANINA TUORA – kurator pro gramu, absol-
wentka Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW. Pracowała jako wykładowca na UW,  
przez 7 lat była wicedyrek torem Muzeum  
Karykatury. Prowadzi w swoim domu salon  
artystyczny. Jej dewizą jest kreowanie boga-

tego w kulturę i wiedzę świata wokół siebie, łączenie ludzi  
i środowisk oraz wspomaganie artystów.

ANDRZEJ HULEWICZ – Wiceprezes Grupy 
Mazurkas, absolwent HZ SGPiS i Studium  
Dziennikarskiego UW, fascynat turystyki  
zagranicznej. Organizator kongresów i pod- 
róży incentive dla cudzoziemców w Polsce.  
Odznaczony – „Zasłużony dla Kultury Pol-

skiej”. Mecenas kultury i sztuki. Żona Jolanta, córki Monika  
i Małgorzata.

IWONA KĄTNY – Kierownik działu PR i Mar-
ketingu MCC Mazurkas Conference Centre 
& Hotel. Absolwentka Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów 
Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Pasjonatka dale kich podróży  

i polskiego kina.

JAN SUMIKOWSKI – absolwent Wydziału 
Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim, 
kierunek operatorski. Obecnie zajmuje się 
realizacją filmów o sztuce  znanych artystów 
– malarzy, muzyków, kompozytorów. Jest re-
alizatorem ponad 800 materiałów filmowych  

o Forum Humanum Mazurkas. 

To już XXXI spotkanie z cyklu FORUM HUMANUM MAZURKAS. Zaproszenie kierujemy do ludzi kochających 
sztukę. Nasze motto:  Spotkać sztukę, czerpać z niej, spotkać i poznać ciekawych ludzi i samemu być widzianym  

– słowem FORUM HUMANUM.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa okaże się dla Państwa wartością, do której warto wracać. Przez organizację tego  
wieczoru w ramach FORUM HUMANUM MAZURKAS, jak i innych licznych koncertów, wystaw i spotkań kulturalno- 
-artystycznych, pragniemy zwrócić uwagę, szczególnie przedstawicielom biznesu, władz, samorządów, na potrzebę wspie-
rania sztuki i zaapelować o mecenat dla niej. To szlachetny cel. Wielka wartość naszego zawodowego spełnienia, kulturalne  

i humanistyczne wyzwanie.
Relacje filmowe z dotychczasowych spotkań FORUM HUMANUM MAZURKAS mogą Państwo obejrzeć na  
www.youtube.com/forumhumanummazurkas oraz www.youtube.com/MCCMazurkas. Zapraszamy również do odwie- 
dzenia strony www.forumhumanummazurkas.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje na temat cyklu FORUM HUMANUM 

MAZURKAS oraz pozostałych naszych projektów kulturalnych.

XXXI FORUM HUMANUM MAZURKAS
Organizatorzy i Mecenasi

PATRONI MEDIALNI

JAN ŻYCHLIŃSKI – urodzony 29.04.1954 r.  
W latach 80-tych związany z Solidarnością RI. 
Członek Rady Naukowej Kampinoskiego 
Parku Nardowego. Miłośnik turystyki rowe-
rowej. Z samorządem związany od chwili 
jego powstania w 1990 r.  W 2014 r. został  

po raz czwarty wybrany na Starostę Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego.

PAWEŁ KANCLERZ – Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego, absolwent UW (magister 
administracji samorządowej). Samorządowi 
poświęcił 15 lat pracy. Lubi sport, szczególnie 
uprawianą przez lata koszykówkę. Organizuje 
bardzo prestiżowe koncerty noworoczne dla 

mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego i okolic oraz gości 
Miasta i Gminy.  Żona Małgorzata, syn Michał. 

Partnerzy Wydarzenia


