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LAUREAT GRAND PRIX IV OFPR MIROSŁAW KIN w PARYŻU 

Mirosław Kin, solista Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu, ubiegłoroczny 
laureat Grand Prix konkursu wokalne-
go IV OFPR, który wyśpiewał główną 
nagrodę piosenkami Henryka Warsa 
Powróćmy jak za dawnych lat i 
Umówiłem się z nią na dziewiątą, 
przebywał wraz z żoną w dniach 22-25 
lipca w Paryżu.  

Organizatorem wyjazdu była firma 

 
 Fundatorowi nagrody, firmie 

 
z Warszawy serdecznie dziękujemy. 

 

 

BERNARD ŁADYSZ DOKTOREM HC AKADEMII MUZYCZNEJ 

 

Słynny bas operowy Bernard Ładysz (laureat Złotego Liścia Retro’2006) 
otrzymał 6 maja tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie.  

List gratulacyjny na ręce Bernarda Ładysza przesłał prezydent Lech 
Kaczyński. W uroczystości wziął udział Marszałek Sejmu Bronisław 
Komorowski. 

W wygłoszonej laudacji, profesor Ryszard Cieśla podkreślił kunszt wokalny i 
doskonałość warsztatową śpiewaka, stawiając go studentom i absolwentom AM za 
wzór do naśladowania.  

Sylwetkę artysty trafnie scharakteryzował Rektor AM prof. Stanisław 
Moryto: Bernard Ładysz zawsze podążał swoją drogą i w życiu i w sztuce. Nie 
kłaniał się nikomu i nie zabiegał o przychylność. Nie musiał, był w śpiewie 
nieprzeciętny. Dostarczał zawsze niezapomnianych przeżyć i wzruszeń, jakie 
przynosi tylko wielka sztuka na najwyższym poziomie. 
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WARSZAWSKIE SPOTKANIA Z PIOSENKĄ RETRO 
 

Udział w projekcie Cafe Fogg, 
będącym hołdem dla nestora polskiej 
piosenki, wezmą artyści młodego 
pokolenia, którzy wystąpią w nowych 
aranżacjach piosenek retro: 

Aleksandra Nieśpielak (W małym 
kinie), Novika (królowa polskiej sceny 
klubowej, Kiedy będziesz zakochany), 
Paulina Przybysz Pinnawela (Un Peu 
Demode), Maria Sadowska (To 
ostatnia niedziela), Sławek Uniatow-
ski (Fredzio), Pedro Gonsales 
Kollektiv & Mika Urbaniak (Już 
nigdy), The Bumelants (elektroniczno-
jazzowa wersja Tanga milonga), DJ 
Twister (A ja sobie gram na 
gramofonie w jamajskich brzmieniach) 
i Seb Skalski & Masta P (Oczy 
czarne).  

Wszystkie prezentowane utwory 
znajdą się na płycie Cafe Fogg, którą 
nagrała reaktywowana wytwórnia 
Fogg Record.  

 

sobota, 6 września, godz. 17.30 
plac Defilad przed PKiN 

 Pomysłodawcą obu projektów jest prawnuk legendarnego wokalisty Michał Fogg 
 

 

FOTOPLASTIKON ZAPRASZA 
W starej, secesyjnej kamienicy 

naprzeciw dworca Warszawa Śródmie-
ście (al. Jerozolimskie 51) wznowił w 
sierpniu swoją działalność zabytkowy 
fotoplastikon, prezentujący oryginalne 
trójwymiarowe przeźrocza z  życia 
Warszawy od XIX wieku po lata 60-te 
XX wieku. 

Fotoplastikony są atrakcją kilku 
europejskich muzeów techniki, ale ten 
warszawski jest jedynym, który przetr-
wał do dziś w tym samym miejscu 
gdzie był uruchomiony w 1905 roku. 

Tomasz Chudy, wnuk pierwszego 
właściciela, który fotoplastikon odno-
wił i ponownie udostępnił, za wielo-
letnią opiekę i ocalenie zabytku dla 
potomnych, jest laureatem tegorocz-
nego Złotego Liścia Retro. 

    
 

Fotoplastikon działa obecnie pod opieką Muzeum Powstania Warszawskiego.  
Czynny codziennie, z wyjątkiem wtorków, w godz. 10-18. 

 
 

3 września przypada 18 rocznica śmierci Mieczysława Fogga 

Rodzina i organizatorzy V OFPR złożą kwiaty na grobie swojego patrona. 
Mieczysław Fogg jest pochowany w grobowcu rodzinnym na Powązkach. 

 

 

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

www.festiwalretro.pl, www.spotkaniazpiosenka.org
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