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  To nie była oficjałka... 
Najazdu takich tłumów Pałac na Wodzie nie przeżywał już dawno. Sala 

balowa pałacu ledwo, ledwo pomieściła zgromadzoną publiczność. 
 

 
 

O przyznanie tego zaszczytnego lauru 
wystąpiła Hanna Kielich-Rainka. 

Na imprezę Profesor przybył 
troszkę spóźniony. Sala powitała go 
owacjami na stojąco. Uśmiechnięty 
Profesor zaczął snuć swoje słynne 
gawędy o Warszawie, zabytkach, 
muzeach... Nawiązał oczywiście do 
obecnej sytuacji swoich ukochanych 
Łazienek... 

Potem nastąpiła część oficjalna, w 
czasie której wręczono nagrody tego-
rocznym laureatom. Dyplomy wręczał 
osobiście ubrany we frak Wojciech 
Dabrowski, dyrektor artystyczny 
Festiwalu. 

Złoty Liść Retro odebrała także 
Barbara Jędrychowska, której przy-
znano go za wspaniałe interpretacje 
piosenek Hanki Ordonówny.  

Na zakończenie laureaci wspólnie 
z gośćmi zjedli specjalnie na tę okazję 
przygotowany przez znaną cukiernię 
warszawską Gieryszewskiego olbrzymi 
tort z dedykacją: Profesorowi 
Kwiatkowskiemu z podziękowaniami 
za Łazienki grono Przyjaciół. 

Zajadając tort Profesor z uśmie-
chem skonstatował, że była to dla 
niego najpiękniejsza uroczystość w 
życiu. 

Paweł Ludwicki

Wśród kłębiącego się tłumu można 
było rozpoznać wiele znakomitości 
polskiego świata kultury i nauki. 
Nazwisk ich tutaj wymieniać nie bę-
dziemy, bo nie przyszli oni po splendor 
medialny, tylko aby uczcić wielkiego 
naukowca, muzealnika, varsavianistę, 
czyli prof. Marka Kwiatkowskiego, 
długoletniego (prawie pół wieku) 
dyrektora Łazienek Królewskich! Jak 
twierdzą jego fani – a ma ich rzesze – 
Profesor powinien oficjalnie nosić 
przydomek Odnowiciela Łazienek! I 
mają rację, bo Zespół Pałacowo-
Ogrodowy Łazienki Królewskie nigdy 
w swojej ponad dwusetnej historii nie 
przezywał takiego rozkwitu jak za 
czasów Profesora. Wiedza o tym 
wszyscy, którzy choć troszeczkę znają 
powojenną historię tej – jak to się 
powszechnie określa – perły polskiej 
architektury. 

Okazją do tej manifestacji popar-
cia dla Profesora było wręczenie mu 
nagrody Złotego Liścia Retro, 
przyznanego przez kapitułę V edycji 
Festiwalu Piosenki Retro. Nagrody są 
przyznawane za osiągnięcia artysty-
czne, działalność wydawniczą i fono-
graficzną oraz organizacyjną. W uza-
sadnieniu decyzji wyróżniającej Profe-
sora członkowie tego zacnego gremium 
napisali, że otrzymał ją za wieloletnią 
opiekę nad Łazienkami, cykl albumów 
poświęconych Warszawie oraz gawędy 
warszawskie.  

 

 

Profesor Marek Kwiatkowski  
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Program Festiwalu: 

piątek, 10 października 
Przegląd filmów dokumentalnych 

 
pl. Konstytucji 4, godz. 17  

 

W starym kinie - Przegląd komedii muzycznych. lat 30 
10-12 października 

 
Ursynów, ul. Wiolinowa 14 

 

 
red. Stanisław Janicki  
(Złoty Liść Retro’2005)  

prezentuje: 
 

 
 

piątek, 10 października  

Każdemu wolno kochać 
reżyseria: Mieczysław Krawicz  

Janusz Warnecki (1933)  
muzyka: Zygmunt Karasiński 

Szymon Kataszek 

wykonawcy: 
Mariusz Maszyński, Liliana 

Zielińska, Adolf Dymsza 
Mira Zimińska, Józef Orwid 

sobota, 11 października  

Co mój mąż robi w nocy? 
reżyseria: Michał Waszyński (1934) 

muzyka: Jerzy Petersburski 

wykonawcy: 
Tola Mankiewiczówna 

Michał Znicz, Maria Gorczyńska 
Kazimierz Krukowski 

 
niedziela, 12 października  

 

 
Manewry miłosne 

reżyseria: Jan Nowina Przybylski  
Konrad Tom (1935) 

Muzyka: Henryk Wars 

wykonawcy: 
Tola Mankiewiczówna 
Aleksander Żabczyński 

Loda Halama, Mira Zimińska 
Stanisław Sielański 

Przed projekcją wystąpi  
laureat konkursu wokalnego IV OFPR  

TOMASZ ŁOZOWICKI 

 
z zespołem V LO z Opola 
 (Złoty Liść Retro’2007) 

w programie W starym kinie 

 
Wszystkie seanse rozpoczynają się o godz. 19 

 

spotkanie z realizatorami i pokaz filmu  

 
Henryk Wars pieśniarz Warszawy 

reż. Wiesław Dąbrowski 
(Złoty Liść Retro’2008)  

 
 

10-11 października 

 
ul. Konopnickiej 6, godz. 19  

Tyle miłości 

 
szlagiery filmowe i kabaretowe 

lat 20. i 30.  
reżyseria: Janusz Józefowicz 

(Złoty Liść Retro’2004)  
 
 

niedziela, 12 października 

  
godz. 19 

 A życie jest piękne  
kabaret wg Hemara 

Jama Michalika z Krakowa 
(Złoty Liść Retro’2006) 

wykonawcy:  
EWA ROMANIAK  

ZINA ZAGNER 
TADEUSZ P. ŁOMNICKI 

akompaniament: Władysław Skwirut  

Organizator Festiwalu i wydawca: www.oakgroup.pl
Dyrektor artystyczny: Wojciech Dąbrowski, tel. 0-600 630 952 

www.festiwalretro.pl, www.spotkaniazpiosenka.org

 Redakcja i opracowanie Głosu Festiwalu: Wojciech Dąbrowski 
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