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3-5 listopada 2006 roku w Krakowie 

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI RETRO  
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga organizowany jest po raz trzeci. Odbędzie się w dniach 

3-5 listopada br. i obejmuje konkurs wokalny oraz imprezy towarzyszące. Organizatorem Festiwalu Dawnych wspomnień 
czar jest Urząd Miasta Krakowa i Nowohuckie Centrum Kultury. Honorowy Patronat tradycyjnie objął Michał Fogg, wnuk 
Mieczysława. Uroczysta inauguracja Festiwalu nastąpi 30 maja 2006 roku, w 105 rocznicę urodzin Mieczysława Fogga.  

Szczegóły na str. 2 

POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU! 
Z okazji Świąt i Nowego Roku, Michał Fogg, honorowy Patron Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. 

Mieczysława Fogga oraz Wojciech Dąbrowski, dyrektor artystyczny Festiwalu, złożyli wizyty Pani Stefanii 
Grodzieńskiej-Jurandot oraz Panu Stefanowi Witasowi, wręczając Im Honorowe Wyróżnienia Złoty Liść Retro 2005 
oraz specjalne dyplomy Ministra Kultury, przyznane z okazji II OFPR.  

  
Pani Stefania była tancerką przed-

wojennego Cyrulika Warszawskiego, a 
po wojnie dziennikarką radiową i 
aktorką estradową.  

Jest autorką wspomnień o Fryde-
ryku Jarosym: Urodził go „Niebieski 
ptak” (1986), książek Wspomnienia 
chałturzystki i Już nic nie muszę 
(2002) oraz licznych tekstów saty-
rycznych, felietonów i monologów 
estradowych. Była żoną Jerzego 
Jurandota, autora tekstów wielu ko-
medii muzycznych i piosenek, literata i 
scenarzysty filmowego (Ada to nie 
wypada, Pani minister tańczy).  

Pani Stefania będzie w tym roku 
obchodzić 92 urodziny. 

Pan Stefan jest najstarszym żyją-
cym aktorem operetkowym i piosenka-
rzem 20-lecia międzywojennego. Był 
jednym z laureatów przedwojennego 
konkursu tenorów, zorganizowanego 
przez Polskie Radio (obok Mieczy-
sława Fogga, Janusza Popławskiego i 
Tadeusza Faliszewskiego).  

Ma na swym koncie ponad 60 lat 
występów w operze i operetce,  filmach 

muzycznych, w audycjach radiowych i 
programach estradowych (Podwieczo-
rek przy mikrofonie) oraz wiele nagra-
nych płyt gramofonowych. Pan Stefan 
skończy w tym roku 98 lat. 

Laureaci przyjęli nas serdecznie i 
gościnnie, zadziwiając znakomitą for-
mą, aktywnością, optymizmem, wigo-
rem i poczuciem humoru.  

W imieniu miłośników polskiej 
piosenki, przekazaliśmy Im, z okazji 
Nowego Roku, moc serdeczności i 
życzeń dalszych długich lat życia po 
przekroczeniu setki, w takiej samej 
kondycji, zdrowiu i pomyślności, 
czego i Państwu, serdecznie życzymy. 

Tekst i foto: Wojciech Dąbrowski 
Przedruk z tygodnika Południe, nr 1/2006
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II etap konkursu odbędzie się w 

sobotę 4 listopada w Krakowie w 
NCK i ma charakter przesłuchań z 
udziałem jury i publiczności. Uczestnik 
wykonuje w tym etapie jedną piosenkę, 
wybraną przez jury spośród dwóch 
zgłoszonych do konkursu. 

III etap konkursu, którym jest 
koncert galowy, odbędzie się w nie-
dzielę 5 listopada w sali widowisko-
wej NCK. Podczas koncertu jury do-
kona ostatecznego wyboru laureatów.  

Lista nagród i sponsorów zostanie 
ogłoszona w terminie późniejszym. 

Informacji udziela i zgłoszenia do konkursu wokalnego przyjmuje 
Sekcja Imprez NCK w Krakowie w terminie do końca czerwca 2006 roku. 

 

Na zdjęciu: Stefan Witas w rozmowie z Michałem Foggiem. 

   
 

Organizacja Festiwalu: Jolanta Rachwalik-Sedlak, sekcja imprez NCK 
tel. (12) 644 12 33, 644 24 81, fax 644 76 00 

Dyrektor artystyczny: Wojciech Dąbrowski, tel. 0-600 630 952 
Zapraszamy na strony www.nck.krakow.pl, www.fogg.pl  

www.spotkaniazpiosenka.org 

KONKURS WOKALNY 
Konkurs obejmuje polskie piosen-

ki powstałe w latach 1918-1939.  
Do udziału w konkursie organi-

zatorzy zapraszają solistów i zespoły 
wokalne (bez ograniczeń wiekowych). 
W konkursie nie mogą jedynie brać 
udziału laureaci poprzednich edycji. 

Wstępne eliminacje odbędą się 
podczas imprez Spotkania z piosenką 
retro, organizowanych latem 2006 roku 
na terenie całego kraju. O miejscu i 
terminie eliminacji uczestnicy zostaną 
zawiadomieni bezpośrednio przez 
organizatorów. 

 
LAUREACI GRAND PRIX 
POPRZEDNICH FESTIWALI 

 

Ewa Kołacz z Krakowa (I OFPR 2004) 
nagroda: wyjazd do Paryża 

i udział w programie Szansa na sukces 

 

Jarosław Majdziński ze Szczecina 
(II OFPR, 2005) 

nagroda: wyjazd do Lwowa 
Redakcja i opracowanie Gazety Festiwalowej: Wojciech Dąbrowski 

 


