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DZIŚ PRZESŁUCHANIA II ETAPU KONKURSU WOKALNEGO 
Cafe Galeria ZAKOPIANKA, godz. 12-15 (wstęp wolny) 

LAUREACI HONOROWYCH WYRÓŻNIEŃ 
ZŁOTE LIŚCIE RETRO’ 2006 

za całokształt działalności 
 

BERNARD ŁADYSZ 
za włączenie do swojego repertuaru  
i popularyzowanie przez cały okres 
kariery artystycznej polskiej pieśni 

patriotycznej i twórczości muzycznej 
okresu międzywojennego  

 
ZBIGNIEW KURTYCZ 

BARBARA DUNIN 
za wieloletnie popularyzowanie 

piosenek okresu międzywojennego  
i ich utrwalenie na płycie  

Słodkie radio retro 

 
 

MARTA STEBNICKA  
za wieloletnią działalność 
reżyserską i pedagogiczną,  

podtrzymywanie tradycji kształcenia 
artystycznego i popularyzowanie  

wśród młodzieży kultury i dorobku 
twórców okresu międzywojennego  

za szczególne osiągnięcia artystyczne 
 

KRZYSZTOF HERDZIN (Bydgoszcz) 
za nowoczesną aranżację piosenek z repertuaru Mieczysława Fogga  

na II Festiwalu Niezapomnianych Artystów Polskich Pejzaż bez Ciebie  
 

POLSKIE TRIO (Warszawa) 
ALEKSANDER CZAJKOWSKI-ŁADYSZ, MAŁGORZATA KUBALA 

ANDRZEJ PŁONCZYŃSKI 

za wyjątkowe wartości artystyczne i patriotyczne cyklu koncertowego  
A to Polska właśnie  

 
Instrumentalno-wokalny zespół muzyczny Towarzystwa Kresowego 

CHAWIRA  
STEFAN CZYŻ, JADWIGA WROŃSKA  

KATARZYNA WRÓBLEWSKA, KAROL WRÓBLEWSKI 

za kultywowanie tradycji i bogatą ofertę programową popularyzującą  
piosenkę lwowską i rozrywkową dwudziestolecia międzywojennego 

 
Kabaret JAMY MICHALIKA (Kraków) 

EWA ROMANIAK, ZINA ZAGNER, TADEUSZ ŁOMNICKI, JERZY PAL 
ANNA KORCZAKOWSKA WŁADYSŁAW SKWIRUT 

za scenariusz i realizację programu A życie jest piękne 
prezentującego twórczość kabaretową Mariana Hemara 

 
Zespół MEMO 

za twórcze przetwarzanie i popularyzację utworów retro 
w nowoczesnej formie i aranżacji atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy 

 

Wszyscy laureaci Złotych Liści Retro wezmą udział w koncercie galowym III OFPR 
w kawiarni Jama Michalika w niedzielę 5 listopada o godz. 16 

Ponadto zespół MEMO wystąpi podczas balu retro w cafe Moliere dziś o godz. 21 

http://galerie.eopolszczyzna.pl/showimg.php?file=/KFPP%20Opole/42%20KFPP/Opole%20-%2080%20lecie%20Polskiego%20Radia/zFinal_koncertu_1c.jpg
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Finaliści konkursu wokalnego 

ADA BUJAK Z KRAKOWA 
I nagrodę w konkursie na najlepszą 

interpretację piosenki Mieczysława 
Fogga, organizowanym w Bydgoszczy 
w ramach Festiwalu Pejzaż bez ciebie, 
zdobyła Ada Bujak z Krakowa. 

Jest wykształconą pianistką i śpiewa-
czką, absolwentką krakowskiej Akade-
mii Muzycznej. 

Śpiewała Jesienne róże, ale zachwy-
ciła jurorów i wszystkich widzów galo-
wego koncertu pięknym głosem i 
interpretacją piosenki Oczarowanie.  

Te piosenkę będzie można usłyszeć 
w jej wykonaniu podczas finału III 
OFPR w Jamie Michalika w niedzielę 
5 listopada o godz. 16.  

 

GRAŻYNA KAPUŚCIŃSKA Z VANCOUVER 
Sensacją III OFPR będzie udział w 

konkursie wokalnym znanej piosenkar-
ki polonijnej z Vancouver Grażyny 
(Grace) Kapuścińskiej. 

Urodzona w Wieliczce, ongiś miesz-
kała i pracowała w Krakowie, ale od 
wielu lat przebywa w Kanadzie, gdzie 
prowadzi Polish Vocal Group o 
oryginalnej nazwie Albo tak albo nie. 

Zespół z powodzeniem koncertuje w 
kanadyjskich ośrodkach i klubach polo-
nijnych, a także w Stanach Zjedno-
czonych.  

Nazwa zespołu pochodzi od tytuło-
wej piosenki z pierwszego programu, 
skomponowanej przez współzałożycie-
la grupy, muzyka i kompozytora Woj-
ciecha Kortusa, absolwenta Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Poznaniu. 

Grażyna Kapuścińska uczyła się 
śpiewu pod okiem profesora Johnsto-
na z Vancouver. Podczas Festiwalu 
zaprezentuje krakowskiej publiczności 
piosenki: Przy kominku i Chryzantemy 
złociste.  

(wd) 

 
Na zdjęciu zespół Albo tak albo nie w pełnym składzie  

(od lewej: Dorota i Irek Kozłowscy, Grażyna Kapuścińska,  
Viktor Szpakowski, Danuta i Tomek Zającowie). 

 

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.spotkaniazpiosenka.org  

www.fogg.pl, www.altango.art.pl, www.memomjuzik.com

 
 
Tydzień temu zakończył się w Byd-

goszczy II Festiwal Twórczości Nieza-
pomnianych Artystów Polskich – 
Pejzaż bez Ciebie. 

Poprzedni poświęcony był pamięci 
Krzysztofa Klenczona, tegoroczny – 
Mieczysławowi Foggowi. 

W ramach Festiwalu zorganizowano 
konkurs na najlepszą interpretację pio-
senek z repertuaru Mieczysława Fogga, 
w którym wzięło udział 16 wokalistów. 

Koncert galowy z udziałem czoło-
wych artystów polskiej estrady odbył 
się w bydgoskiej Operze Nova w 
niedzielę 28 października.  

Koncert retransmitowała Telewizja 
Polska w środę 1 listopada w progra-
mie 2. 

Kierownikiem muzycznym był kom-
pozytor i dyrygent Krzysztof Herdzin, 
pomysłodawcą projektu i organizato-
rem koncertu - agencja artystyczna i 
producencka SOS Music z Torunia.  

Zarówno Krzysztof Herdzin (za 
oryginalne i nowoczesne aranżacje 
piosenek Mieczysława Fogga) jak i 
Agencja SOS Music zostali wyróż-
nieni Honorowymi Złotymi Liśćmi 
Retro III OFPR.  

 Redakcja i opracowanie Gazety Festiwalowej: Wojciech Dąbrowski 
 

http://www.nck.krakow.pl/
http://www.spotkaniazpiosenka.org/
http://www.fogg.pl/
http://www.altango.art.pl/
http://www.memomjuzik.com/

