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Zbigniew Wizimirski
Urodzony w 1943 roku. Fizyk, matematyk,  
inżynier elektroakustyk, informatyk.  
Działacz społeczny: Solidarność, samorząd  
pracowniczy, Przymierze Rodzin, Falenickie  
Towarzystwo Kulturalne. Autor ilustracji  
do publikacji Barbary Wizimirskiej na temat 
Falenicy. 

W FTK odpowiedzialny za nagłośnienie i obsługę 
fotograficzną koncertów oraz konstrukcję  
techniczną i prowadzenie strony internetowej. 
Wieloletni przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej FTK. Podpora Zarządu w sprawach 
przepisów, terminów, finansów i w innych  
specjalistycznych kwestiach. 

Autor zdjęć w albumie „Między dźwiękiem  
a obrazem. 20 lat Falenickiego Towarzystwa 
Kulturalnego”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jestem właściwie reportażystą. Nawet portrety  
i landszafty traktuję reportażowo. Mają  
dla mnie sens gdy są osadzone w kontekście  
jakiegoś zdarzenia. Przykładem mogą być  
portrety artystów (i nie tylko), które próbują 
przekazać pewną sytuację albo emocję  
związaną z występem, chociaż na zdjęciu  
widzimy tylko twarz lub niewiele więcej.  
W związku z takim podejściem  
do fotografowania unikam dodatkowego  
oświetlenia. Zależy mi na oddaniu takiego  
światła, jakie widzimy w określonej sytuacji.  
Nawet w warunkach niedostatecznego  
oświetlenia najczęściej rezygnuję z lampy  
błyskowej, korzystam za to z możliwości,  
jakie daje fotografia cyfrowa i komputerowa 
obróbka zdjęć.

Dzięki fotografii cyfrowej można też sobie  
pozwolić na liczne próby „ustrzelenia”  
zamierzonego efektu w dynamicznie  
zmieniających się okolicznościach bez ryzyka 
bankructwa finansowego.

Jeszcze jedna rzecz pomaga mi przy  
fotografowaniu koncertów. Ponieważ  
prezentowane utwory bardzo często znam  
na pamięć, to po pewnej chwili już wiem,  
kiedy trzeba nacisnąć spust.

Uwielbiam fotografowanie dzieci w akcji.  
Czasem udaje mi się uchwycić coś fajnego. 

Zbigniew Wizimirski

Między dźwiękiem a obrazem

20 lat 

Falenickiego 

Towarzystwa 

Kulturalnego
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Głównym sponsorem przedsięwzięć zrealizowanych przez Falenickie Towarzystwo 
Kulturalne jest Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, który także uczestniczył 
w projektowaniu niektórych z nich. Dorobek dwudziestolecia FTK pokazuje, jak 
wiele można osiągnąć dzięki współpracy środowiska, ceniącego kulturę i sztukę,  
i władz samorządowych, ceniących wartościowe inicjatywy mieszkańców.

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego
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Marzenia naszą siłą

W 2001 r. z inicjatywy Aleksandry Chwedorowicz 
powstało Falenickie Stowarzyszenie dla Kultury i Rekre-
acji, w 2005 r. przemianowane na Falenickie Towarzy-
stwo Kulturalne. Przez 20 lat jego działalność mocno 
wrosła w życie społeczności. Dziś trudno sobie nawet 
wyobrazić, że kiedyś nie było w Falenicy koncertów let-
nich czy Parad Niepodległości. 

Zakorzenienie w lokalnej społeczności jest istotą toż-
samości FTK i stanowi źródło jego siły. Towarzystwo, 
założone przez faleniczan z myślą o zadomowieniu 
kultury i sztuki w naszym własnym osiedlu, po pierw-
szych sukcesach przyciągało coraz większą publiczność 
i kolejnych aktywistów. Uczestnicy wydarzeń kultural-
nych i patriotycznych stawali się ich współtwórcami, 
włączając się na różne sposoby, czy to podejmując za-
planowane zadania czy ratując w nagłych kryzysach, 
inspirując nowe projekty, a także wspierając rzeczowo 
i finansowo. Od początku zaproszenia na falenickie im-
prezy kierowano, za pośrednictwem lokalnych mediów, 
do mieszkańców całej Dzielnicy Wawer.  Rozwinęła się 
współpraca z wawerskimi szkołami, placówkami kultu-
ry i organizacjami społecznymi, szczególnie podczas 
dorocznych Parad Niepodległości. Trwałej i harmonij-
nej więzi FTK z lokalnym środowiskiem nie naruszyły po-
działy i konflikty, wstrząsające polskim społeczeństwem 
w ciągu ostatnich lat.

Przygotowując album upamiętniający 20 bogatych 
w wydarzenia lat trudno zdecydować, co jest najważ-
niejsze, co pokazać przede wszystkim. Jak streścić 
wspaniałą historię, pełną pamiętnych wydarzeń, wybit-
nych artystów, oddanych organizatorów? Zdecydowali-
śmy się ukazać przede wszystkim ludzi jako bohaterów 
pierwszego i drugiego planu, współtwórców falenickich 
wydarzeń. Ich sceną jest sama Falenica. 

Oglądając dawne zdjęcia zobaczymy więc siebie sa-
mych, przyjaciół i sąsiadów sprzed lat, dorosłych dziś 
ludzi jako dzieci i młodzież, a także zmieniające się ob-
licze naszego osiedla. Różne to zmiany, o jednych myśli-
my z nostalgią, o innych z ulgą, a wszystkie składają się 
na naszą wspólna historię.  

Ożywienie kulturalne i społeczne Falenicy, w którym 
Towarzystwo ma swój udział, również wpływa na kie-
runek rozwoju naszego dawniej raczej „sypialnianego” 
osiedla. Jest ono miejscem ludzi aktywnych i twórczych, 
odpowiedzialnych za  przestrzeń w której żyją i dbają-
cych o dostosowanie jej do potrzeb społeczności. Kultu-
ra, sztuka i lokalny patriotyzm zajmują trwałe miejsce 
w naszym systemie wartości.

Od początku swego istnienia FTK dążyło do stworze-
nia w Falenicy nowoczesnego ośrodka kultury. Po la-
tach marzenie zmaterializowało się w postaci otwartej 
w 2020 r. Kulturoteki, z którą wiążemy obecne plany 
działalności artystycznej. Zamykamy epokę koncertów 
w ogrodzie i wnętrzu gościnnego kościoła parafialne-
go. Zapamiętajmy i wspominajmy niepowtarzalny kli-
mat tych wieczorów, zjawiskowe światło wśród drzew, 
a także piękne – co roku inne – klomby kwiatowe. Tak 
wyjątkowe miejsce koncertów zawdzięczamy życzliwo-
ści trzech kolejnych proboszczów Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa: księży Marka Doszko, Krzysztofa 
Pietrzaka i Wiesława Kazimieruka, którym serdecznie 
dziękujemy. 

Większość realizowanych przez FTK przedsięwzięć 
uzyskuje dofinansowanie ze środków publicznych Dziel-
nicy Wawer m.st. Warszawy. Sponsorują nas także 
lokalne firmy, na których wsparcie finansowe lub rze-
czowe mogliśmy liczyć nawet przez wiele lat z rzędu. 
Istotnym źródłem zasobów FTK są indywidualne da-
rowizny i odpisy podatkowe, pochodzące od członków  
i sympatyków. Wreszcie, nieoceniony wkład wnoszą 
wolontariusze, pracujący na różnych etapach wszelkich 
projektów podejmowanych przez Towarzystwo. Ich pra-
ca, czas, pomysły i wytrwałość stanowią niewyczerpa-
ny kapitał. Nie sposób opisać tu szczegółowo zasługi 
wszystkich osób, lecz każda z nich ma prawo czuć się 
współtwórcą sukcesów FTK. 

Na kolejnych stronach wymieniamy osoby i instytu-
cje, którym chcemy najgoręcej podziękować za wspar-
cie i współpracę. Dwie spośród nich szczególnie przy-
czyniły się do powstania niniejszego albumu.

Między dźwiękiem a obrazem.  

20 lat Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

© FTK 2021
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Podziękowania

Zarząd FTK serdecznie dziękuje następującym osobom i instytucjom za wieloletnie wsparcie organizacyjne, 
finansowe, rzeczowe, artystyczne i wszelkie inne:

Autorem fotografii oraz ich opracowania do druku 
jest Zbigniew Wizimirski, od początku dokumentujący 
działania FTK. Jego sumienności i wrażliwości zawdzię-
czamy uwiecznienie tak wielu osób i sytuacji, a także 
nieuchwytnego „ducha” artystycznych i patriotycznych 
wydarzeń, którego dziś odnajdujemy oglądając foto-
grafie. 

Bezcennym źródłem wiedzy o historii FTK było ar-
chiwum, które od lat kompletuje Barbara Wizimirska, 
niestrudzona badaczka i dokumentalistka dziejów fale-
nickiej społeczności. Dzięki jej pracy  możemy stworzyć 
precyzyjne kalendarium 20-lecia a także określić doro-
bek FTK wiele mówiącymi liczbami.  

Droga Towarzystwa nie zawsze była usłana różami, 
ale niemal wszystkie nasze plany i cele zostały zrealizo-
wane. W ciągu 20 lat odbyło się prawie 130 koncertów 

i 95 wystaw. Na naszej scenie wystąpiło ponad 600 
osób. Podczas Parad Niepodległości ulicami Falenicy 
przemaszerowało kilkanaście orkiestr, a za nimi około 
15 tysięcy uczestników, a także niemała liczba koni. 

Za chwilę przemówią do nas obrazy: piękne zdjęcia, 
dokumentujące niemal wszystkie wydarzenia 20-lecia,  
i różnorodne grafiki,  stanowiące ich plastyczną opra-
wę. Tak bogaty przekaz nie potrzebuje obszernego ko-
mentarza. Oddajemy tu głos osobom współtworzącym 
historię FTK, zaś wprowadzeniem do niej będą opowie-
ści Aleksandry Chwedorowicz i Agnieszki Kurowskiej
-Janeckiej. To osobiste wypowiedzi, bo taką sprawą – 
osobistą i bliską sercu – była i jest dla tych wszystkich 
osób praca w Towarzystwie. 

Zarząd Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

Aleksandra Chwedorowicz

Andrzej Chwedorowicz

Józef Chwedorowicz

Maria Chwedorowicz-Miland 

Piotr Chwedorowicz

Mieczysław Czarnecki

Dorota Czermińska

Wojciech Dyś

Małgorzata Dzwonkowska

Krystyna Frankowska 

Irena Goszczyńska 

Jarosław Janecki 

Teresa Janota

Jacek Jarosiński

Ewa Jarzymowska-Kałudow 

Kałudi Kałudow

Zofia Kaniewska

Krystyna Kijowska

Jerzy Kijowski

Anna Kołakowska

Marianna Kołakowska

Teresa Kołakowska

Lesław Kołakowski

Stefan Kołakowski

Maria Kowalska-Janowicz 

Anna Kozłowska-Roszkowska 

Joanna Kozłowska 

Marta Kozłowska 

Maciej Kozłowski

Marcin Kozłowski

Andrzej Krawczyk

Elżbieta Krawczyk

Helena Kroszczyńska

Agnieszka Kurowska-Janecka 

Jerzy Kuszakiewicz

Elżbieta Marciniak

Urszula Masłowska

Halina Malesa

Magdalena Milkiewicz

Robert Nuszkiewicz

Marta  Oleszyńska-Rakowska 

Joachim Olkuśnik 

Małgorzata Olkuśnik 

Jadwiga Ongirska

Barbara Pałczyńska 

Jadwiga Pawlik

Wiesław  Piegat 

Anna Piekarska 

Wojciech Piekarski 

Paweł Przyrowski

Teresa Rekosz

Jarosław Rosiński

Aleksander Roszkowski

Ks.Mariusz Rybałtowski

Maria Rybska

Adam Ryszka 

Agnieszka Ryszka

Joanna Ryszka 

Ludwika Ryszka

Marek Ryszka 

Tomasz Ryszka

Romuald Sadowski

Danuta Samojłowicz 

Jakub Sędek

Michał Sędek

Agnieszka Sierpińska

Ewa Sławińska

Hanna Sławińska 

Andrzej Sławiński

Paweł  Sławiński 

Cecylia Słonecka

Dorota Sterkowska

Marek Sterkowski

Marek Szałas 

Joanna Szczepańska

Magdalena Szczepańska 

Ewa Szymańska 

Andrzej Tomaszczyk 

Teofil Turek 

Ewa Tuszko

Tomasz Tuszko

Maria Walenta

Stanisław Walenta

Jerzy Wągrodzki

Marta Wiatr 

Barbara Wielowieyska 

Andrzej Wielowieyski 

Eliza Wierzcholska

Piotr Wierzcholski

Anna Wiewióra 

Iwona Wiśniewska 

Jacek Wiśniewski

Barbara Wizimirska 

Krzysztof Wizimirski

Zbigniew Wizimirski

Andrzej Wojda 

Lucyna Wośko

Agnieszka Wośko-Czeranowska 

Agnieszka Zaręba 

Klara Zawada 

Katarzyna Zdzieborska

Małgorzata Ziarkiewicz

ACAD Drukarnia

AG Poligrafia

AGC Glass Poland

Art-Bo 

Biuro Edukacji Narodowej IPN 

Bodex 

Boss Centrum Konferencyjno
-Szkoleniowe 

Cetus – sklep ogrodniczy

Cukiernia Alina

Cukiernia Andrzej Kozak 

Cukiernia i Kafeteria Meryk

Cukiernia Krzywkowski

Dom Dziennego Pobytu Caritas 
w Falenicy

Elafant – sklep zoologiczny

Elf – sklep w Międzylesiu

Foto-Radość 

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Ziembińscy 

Iglak – sklep ogrodniczy

Kajet – sklep w Radości

Kra-Box Drukarnia Offsetowa

Kwiaciarnia p. Ewy Macisowicz 

Marbo Mariusz Rutkowski

Pakfal 

PKO BP S.A.

Pracownia Plastyczna Jajko

Proboszczowie Parafii NSPJ: 
księża Marek Doszko, Krzysztof 
Pietrzak, Wiesław Kazimieruk 

PZU-Życie  S.A.

Roto Frank Polska  

Schronisko dla Nieletnich  
i Zakład Poprawczy w Falenicy

Semper Fidelis Res Publicae – 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej

Stajnia  św. Jerzy

Stanpol Zofia i Stanisław Lach 

Stara Kuźnia – restauracja 

SHK Zawisza – Skauci Europy 9 
Szczep Warszawski 

Szkoły: SP 76, 109, 124, 128, 
140, 204, 216, Strumienie, 
Prywatna Szkoła im. A. Lindgren, 
Gimnazja 101, 104, 106, XXV, 
LO, Liceum im. Św. Pawła z Tarsu 

Tech Spaw 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Wawer 

Uniwersytet  Muzyczny  
Fryderyka Chopina 

Urząd Dzielnicy Wawer  
m.st. Warszawy

Warszawskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych

Wawerskie Centrum Kultury 
oraz Filie 

Wawerskie Towarzystwo  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

WSH Fala

Zakład Poligraficzny Jacek Kocot

Zakład Poligraficzny Jerzy Kink

ZHP Hufiec Wawer

Związek Artystów Wykonawców 
STOART

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Jako założycielka i prezes Falenickiego Towarzystwa 

Kulturalnego, miałam zaszczyt przez 10 lat kierować 
zespołem wspaniałych ludzi, którzy stworzyli dwie, 
utrwalone już, lokalne tradycje kulturalne – cyklicznie 
realizowane Falenickie Koncerty Letnie i Falenickie (dziś 
już Wawerskie) Parady Niepodległości. Im właśnie po-
święcony jest niniejszy album. Historia tych przedsię-
wzięć dobiega właśnie 20 lat. Byłaby tylko opowieścią, 
gdyby nie było w zespole FTK niezwykłego człowieka, 
który przez cały ten czas niezmordowanie, systematycz-
nie, z ogromną pasją dokumentował każde wydarzenie. 
Jest nim Zbyszek Wizimirski, autor zdjęć umieszczonych 
w tym albumie i setek, a może tysięcy innych, dzięki 
którym możemy dziś cieszyć się urodą tamtych zdarzeń 
i dzielić się wspomnieniami z osobami, które nie miały 
przyjemności uczestniczenia w nich, a są zainteresowa-
ne historią działalności FTK. Tych kilka słów, do których 
napisania zostałam zaproszona, ma nakreślić pierwsze 
10 lat tej historii.

Kiedy 20 lat temu, po całej serii staży i wojaży za-
granicznych, przyjechałam z rodziną do Falenicy żeby 
się tu osiedlić, to, co zobaczyłam, nie dawało mi spo-
koju. Świetna, wykształcona społeczność, mieszkająca  
w pięknej (choć zaniedbanej) okolicy, nie miała się gdzie 
spotykać, nawet latem. A przynajmniej nie było takiego 
miejsca, takich wydarzeń, w których mógłby regular-
nie uczestniczyć każdy zainteresowany, które każdemu 
dawałyby możliwość ich współtworzenia, wspólnego 
budowania ich klimatu. Patrząc z perspektywy moich 
doświadczeń, bardzo mi takich wydarzeń brakowało  
w Falenicy i tworzyłam ich wizje w wyobraźni.  

Okazało się, że podjęcie działań, które by prowadziły 
do realizacji tych wizji, nie jest niemożliwe. Prawie niko-
go nie znałam, ale mogłam zwrócić się do najbliższych 
i osób pełniących lokalne funkcje publiczne – probosz-
cza, burmistrzów i radnych. A to świetne grono posta-
nowiło udzielić mi wsparcia, powołując do istnienia 
jesienią 2001 r. Falenickie Stowarzyszenie dla Kultury 
i Rekreacji. Misję organizacji wydarzeń, które przed-
stawiłam na zebraniu założycielskim, podjęłam już 
jako jego prezes. W listopadzie stowarzyszenie zapro-

ponowało mieszkańcom bogatszą formułę wspólnego 
obchodzenia Święta Niepodległości – bogatszą między 
innymi o pokaz fajerwerków. A latem 2002 r., a więc 
niespełna pół roku później, zaprosiło ich do słuchania 
muzyki klasycznej w plenerze. 

Korzystając z przychylności związanych z Faleni-
cą muzyków, zorganizowałam pierwsze 7 koncertów  
w cyklu „Falenickie Koncerty Letnie”. Mieszkańcy przy-
jęli ofertę entuzjastycznie – wychodziła naprzeciw 
żywej w środowisku potrzebie godnej rekreacji, obco-
wania z kulturą i integracji. W kolejnym roku w przy-
gotowania i obsługę sezonu koncertowego włączyło 
się już spore grono słuchaczy, którzy chcieli przyłożyć 
ręki do rozwoju nowej inicjatywy. Tak powstały zręby 
zespołu, który od 2004 r. działa jako organizacja pożyt-
ku publicznego pod nową nazwą: Falenickie Towarzy-
stwo Kulturalne. W ramach koncertów stała, wyrobio-
na publiczność gromadziła się co roku w każdą drugą 
i czwartą niedzielę miesięcy letnich wokół składanej 
sceny w ogrodzie parafialnym by słuchać muzyki, oglą-
dać prace zaproszonych artystów plastyków i cieszyć 
się urodą wieczoru. Gdy aura nie dopisywała, dzięki 
gościnności kolejnych proboszczów, koncerty odbywa-
ły się w kościele. Występy muzyków – zawsze wysokiej 
klasy – szły w parze z regularną edukacją muzyczną, 
bo zarówno konferansjerka, jak i wręczane każdemu 
programy, przedstawiały, obok artystów, wykonywane 
przez nich utwory i ich kompozytorów. Wystawy ma-
larstwa lub rzeźby, które zwykle sami twórcy prezento-
wali publiczności, były dodatkową atrakcją, stanowiąc 
niezwykłą oprawę dla sceny i widowni. Przygotowa-
nie wystawy na jeden wieczór wymagało wiele trudu,  
a mimo to podejmowali go bezinteresownie i byli zwy-
kle zachwyceni spotkaniem z falenicką publicznością. 
Wieczór uprzyjemniały spotkania i rozmowy sąsiedz-
kie w przerwie, przy kawie i ciasteczkach, co tworzyło 
szczególny, serdeczny klimat. Do tego urocza oprawa 
letniego ogrodu i kwiatów… Muzyka w blasku zacho-
dzącego słońca, wśród drzew, w otoczeniu rzeźb albo 
płócien… to była zupełnie unikalna oferta.  
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pada 2001 r. sprawiła, że stały się w Falenicy znakiem 
listopadowych patriotycznych uroczystości przez kolej-
ne 10 lat. Dodany w 2005 r. element przemarszu zain-
augurował tradycję Falenickich Parad Niepodległości. 
Od tego czasu co roku w dniu 11 listopada biało-czer-
wony pochód z orkiestrą wędrował ulicami Falenicy. 
Przedstawiciele różnych środowisk, grup, stowarzyszeń, 
szkół i instytucji, w kostiumach historycznych, z rekwizy-
tami i na różne sposoby prezentowanymi ideami, a set-
ki pozostałych uczestników z biało-czerwonymi flaga-
mi, proporcami, balonami, kwiatami – w każdym roku  
z czym innym – zmierzały ku scenie. Tam łączył wszyst-
kich wspólny śpiew i następowała prezentacja tego,  
z czym przyszli. A bywało, że były to całe spektakle.  
W pierwszej dekadzie XXI w. czegoś podobnego nie było 
w Polsce nigdzie indziej. Naszym celem, jako organiza-
torów, było angażowanie mieszkańców do świętowania 
wspólnego, ponad podziałami, w sposób radosny i twór-
czy. Święto narodowe miało być okazją do dumnego 
czerpania ze wspólnego dziedzictwa, do odnajdowania 
w nim wciąż aktualnych idei i wartości, z pełnym zacho-
waniem swobody i szacunkiem dla każdego wyboru. 
Zależało nam na tym, by podczas Parad prezentowa-
ne były i harmonijnie współistniały treści różne ideolo-
gicznie, zgłaszane przez różne środowiska tak, by mógł 
powstać barwny kolaż. Chodziło o to, by jak najwięcej 
osób chciało dać swój wkład, pokazać swój patriotyzm, 
powiedzieć co cenią, czego chcą dla Polski. 

Przeglądając album przypomną sobie Państwo Pa-
radę ze wspólnie szytą, a potem razem niesioną, naj-
dłuższą wtedy, liczącą 123 metry, flagą Polski; i tę,  
w której szli w kostiumach historycznych, a potem dzie-
lili się ze sceny swoim przesłaniem, wybrani i kreowani 
przez mieszkańców, bohaterowie naszej historii i kultu-
ry. Dzięki zdjęciom Zbyszka nie zostanie zapomniany 
ogromny orzeł i napisane przez mieszkańców „życzenia  
dla Polski”, które niósł na skrzydłach, by u kresu Para-
dy, przy wsparciu „z głębi dziejów”, wznieść się z nimi 
przed sceną do lotu. Staraliśmy się, by każda Parada 
Niepodległości miała swój atrakcyjny i inspirujący mo-
tyw i rekwizyt – od pokazów grup rekonstrukcyjnych, 
po przyjazd Piłsudskiego i prezydenta Wilsona bryczką 
pana Andrzeja Kozaka. Cały program uroczystości uda-
wało się zrealizować dzięki szerokiemu zaangażowaniu 
członków FTK i współpracy lokalnych szkół i instytucji.

*
Wszystkie uwiecznione w albumie wydarzenia zreali-

zowało stowarzyszenie, którego misją było i nadal jest 
tworzenie mieszkańcom Falenicy warunków do uczest-

nictwa w kulturze i integracji. Realizowaliśmy tę misję, 
choć nie posiadaliśmy własnego zaplecza, ani lokalo-
wego, ani finansowego. Wierzę, że publikacja, którą  
macie Państwo w ręku, jest dla członków Falenickiego 
Towarzystwa Kulturalnego cenną dokumentacją wyko-
nania tej misji. Charakter wydarzeń, który tak pięknie 
udało się Zbyszkowi uchwycić aparatem, jest odbiciem 
klasy ludzi zaangażowanych w ich realizację i owocem 
łączących ich więzi. Te, im bardziej były autentyczne  
i przyjazne, tym więcej generowały energii i zaangażo-
wania, a w rezultacie, tym wspanialsze owoce przyno-
siło wspólne działanie. Dostają Państwo do ręki barwny 
dokument, który jest świadectwem skuteczności wspól-
nej, bezinteresownej, często entuzjastycznej, a czasem 
trudnej pracy członków Falenickiego Towarzystwa Kul-
turalnego dla dobra całej społeczności. Gdy po 10 la- 
tach działalności zrezygnowałam z funkcji prezesa, 
praca ta była pięknie kontynuowana pod kierunkiem 
Agnieszki Kurowskiej Janeckiej, za co jestem wszystkim 
kontynuatorom ogromnie wdzięczna. Dziękuję Wam 
za trud i wytrwałość, i gratuluję wspaniałych owoców 
kolejnych 10 lat pracy, które właśnie dobiegają końca. 

Trzymając album w ręku myślę również o wszystkich 
szeregowych członkach Towarzystwa i niezrzeszonych 
odbiorcach naszych działań. Tworząc publiczność na-
szych koncertów i uczestnicząc w Paradach, ta liczna 
grupa stanowiła rację bytu tych przedsięwzięć. Mam 
nadzieję, że wiele radości sprawi Państwu odnalezienie 
ulubionych artystów i swoich wizerunków na zamiesz-
czonych w albumie zdjęciach. 

Pragnę wspomnieć również naszych stałych spon-
sorów, którzy – nie będąc członkami FTK – na różne 
sposoby systematycznie wspierali naszą działalność, 
przykładając tak ręki do wspólnego dzieła. Niech ten al-
bum będzie dla Państwa – których album przedstawia 
z imienia i nazwiska gdzie indziej – podziękowaniem za 
świadczone dobro i hojność.

I jeszcze słowo wdzięczności dla wszystkich osób, 
które zabiegały o powstanie albumu i doprowadziły 
do jego wydania, w tym szczególnie dla Ludwiki Ryszki  
i zespołu redakcyjnego w składzie: Anna Roszkowska, 
Joanna Kozłowska, Eliza Wierzcholska. Wierzę, że owoc 
Waszej twórczej i zaangażowanej pracy będzie dla wie-
lu nie tylko bliską sercu pamiątką, ale i inspiracją.

Aleksandra Chwedorowicz

Mam nadzieję, że nasza publiczność do dziś zacho-
wała w pamięci przynajmniej kilka Falenickich Kon-
certów Letnich zrealizowanych w latach 2002-2011 
– i tych najbardziej brawurowych, i tych szczególnie 
lirycznych, poruszających serca. Wybrane do albumu 
zdjęcia przypomną Państwu występy wielu spośród ar-
tystów gorąco oklaskiwanych na naszej małej scenie.  
Jedni fascynowali techniką i temperamentem, jak choć-
by Warszawski Kwintet Akordeonowy, którego bisom 
nie było końca, rewelacyjny skrzypek Piotr Pławner, wy-
bitny oboista Tytus Wojnowicz, pianiści Radosław Sob-
czak i Krystian Tkaczewski, a w nieco innej konwencji  
Andrzej Jagodziński czy Lena Ledoff – każde ze swoim 
Trio. Inni urzekali interpretacją, budowali nastój zadu-
my i odprężenia, czy po prostu cieszyli urodą melodii  
i barwą dźwięku swoich instrumentów. Duety, tria, czy 
kwartety uwiecznione na albumowych zdjęciach przy-
pomną Państwu zapewne takie klimaty. Cieszę się, że 
przeglądając album, zobaczą też Państwo muzyków ro-
dem z Falenicy i przypomną sobie owacje jakimi nagra-
dzane były występy kwartetu „Walasek” ze świetnymi 
solistami, Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej z artystami 
Warszawskiej Opery Kameralnej, Sinfonietty Vavra pod 
dyrekcją Marty Wiatr, a szczególnie licznie – legendarnej 
orkiestry jazzu tradycyjnego, Vistula River Brass Band,  
a później Big Band Riff, z Jurkiem Kuszakiewiczem w roli 
trębacza i konferansjera. Zdjęcia z koncertu na harfę  
i flet przypomną Państwu wdzięczne wykonania utwo-
rów zaprzyjaźnionego z towarzystwem Faleniczanina, 
kompozytora, ś. p. Joachima Olkuśnika. 

Poczynając od roku 2005, zwyczajem stało się roz-
poczynanie naszego sezonu koncertowego poważniej-
szym koncertem, który został nazwany Galą. W ramach 
trzech edycji Gal Tenorów i dwóch edycji Gal Gwiazd, 
na dużej, profesjonalnie obsługiwanej scenie, z towa-
rzyszeniem orkiestry występowała ścisła czołówka ar-
tystów polskiej sceny operowej, między innymi Paweł 
Skałuba, Adam Zdunikowski, Dariusz Stachura, Mar-
cin Bronikowski, Joanna Woś czy Grażyna Brodzińska. 
Szczególnym gościem był światowej sławy tenor, Ka-
łudi Kałudow. Tenorzy chętnie powracali na falenicką 
scenę, chwaląc sobie jej niezwykły klimat, entuzjazm  
i doskonałe przygotowanie licznej publiczności. Ta nie- 
omylnie podążała za dramaturgią programu i pod 
koniec, świetnie bawiąc się, włączała się z wdziękiem  
w wykonanie lżejszych partii. A w 2007 r. zdarzyło się, 
że tę niezwykłą publiczność zaprosiliśmy, w charak-
terze wykonawców, na scenę. W ramach Małej Gali 
Moniuszkowskiej 800 wokalistów z Falenicy – w znako-

mitej większości amatorów – zaśpiewało razem pieśni 
Stanisława Moniuszki, ustanawiając, pod patronatem 
obecnej na koncercie Marii Fołtyn, nietuzinkowy rekord.   
Przeglądając album, wiele osób odnajdzie swoje twa-
rze w tłumie, czy to wśród wykonawców Małej Gali, czy 
wśród słuchaczy wielkich Gal. Dla organizatorów tych 
koncertów miarą sukcesu była liczebność i entuzjazm 
publiczności, zafascynowanej magią ludzkiego głosu.

*
Znane jest powiedzenie „wyróżnij się albo zgiń”. Nie-

wątpliwie, unikalny charakter Falenickich Koncertów 
Letnich i Gal był jednym ze źródeł sukcesu tych przed-
sięwzięć. Sama koncepcja nie miałaby jednak szans 
powodzenia, gdyby do jej realizacji nie włączyła się,  
w ramach FTK, cała plejada wybitnych Faleniczan. 
Wśród członków założycieli stowarzyszenia kluczo-
wą rolę odegrali: proboszcz parafii, ks. Marek Dosz-
ko, który gościnnie przyjął koncerty do parafialnego 
ogrodu, a w razie niesprzyjającej aury, do świątyni  
i chronił przedsięwzięcie swoim autorytetem, radny An-
drzej Wojda, który pomógł przeprowadzić procedurę 
rejestracji stowarzyszenia, oraz Helena Kroszczyńska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 124, dzięki której sto-
warzyszenie uzyskało w murach szkoły wirtualną sie-
dzibę z adresem. Grono faktycznych realizatorów misji 
stowarzyszenia pojawiło się nieco później, już w trakcie 
realizacji pierwszych sezonów koncertowych.

W ciągu kilku lat powstał wspaniały zespół ludzi, któ-
rzy bezinteresownie poświęcali swój czas i pracę dla 
wspólnego dzieła. Systematycznie spotykaliśmy się by 
planować działania. Następnie – dzieląc się rolami – 
pracowaliśmy przy ich realizacji, czerpiąc z bezintere-
sownie pełnionej misji ogromną satysfakcję. Obecność 
każdej z zaangażowanych osób miała wpływ na cha-
rakter całości – byliśmy dla siebie wzajemnie źródłem 
inspiracji i wsparcia. Większość osób, które zaanga-
żowały się w pierwszych latach działalności stowarzy-
szenia, nadal aktywnie w nim działa. Szczególną rolę 
odegrali wieloletni realizatorzy konkretnych zadań, któ-
rych – niestety – nie mogę tu wymienić wraz z ich zasłu-
gami. Znajdą ich Państwo na albumowych zdjęciach. 
Spinając pracę tego niezwykłego grona w całość – wy-
znaczając kierunek, angażując i łącząc ludzi, pilnując 
standardów i zdobywając konieczne środki finansowe 
– przeżyłam wspaniałą przygodą, którą wspominam  
z wdzięcznością.

W albumie zobaczą Państwo wiele zdjęć doku-
mentujących przebieg Parad. Entuzjastyczna reakcja  
mieszkańców na pierwszy pokaz fajerwerków 11 listo-
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Zamieszkałam w Falenicy pod koniec 2000 r. Byłam 

wówczas bardzo zajętą śpiewaczką, etatową solistką 
Warszawskiej Opery Kameralnej, współpracowałam 
głównie z Operą Narodową i Operą Poznańską, a także 
koncertowałam we wszystkich filharmoniach w Polsce 
na czele z Narodową i wiele podróżowałam po świe-
cie. Nie w głowie była mi wówczas praca społeczna  
i organizacyjna. Jednak za namową prezes Aleksandry 
Chwedorowicz zaprosiłam swoich kolegów, solistów 
Warszawskiej Opery Kameralnej, do wykonania kon-
certu religijnego p.t. Benedictus. 22 września 2002 r. 
we wnętrzu kościoła wystąpili: Agnieszka Kurowska, 
Agnieszka Lipska, Krzysztof Kur, Zbigniew Dębko  
i Piotr Wilczyński (organy). W 2003 r. były to już dwa 
koncerty. 27 lipca w ogrodzie parafialnym w ariach  
i ansamblach z oper W. A. Mozarta zaprezentowało 
swoje umiejętności dziewięciu znakomitych solistów: 
Robert Gierlach, Tatiana Hempel, Sławomir Jurczak, 
Krzysztof Kur, Agnieszka Kurowska, Agnieszka Lipska, 
Marzanna Rudnicka, Justyna Stępień, Witold Żołąd-
kiewicz. Solistom towarzyszyły dwie wybitne akom-
paniatorki: Viola Łabanow i Ewa Pelwecka, a koncert 
poprowadził znany krytyk muzyczny Maciej Weryński. 
28 września artyści w składzie z poprzedniego roku 
wykonali drugi koncert religijny Stabat Mater. Wszyscy 
wykonawcy wystąpili honorowo.  I tak moja współpraca 
z Falenickim Towarzystwem Kulturalnym trwa do dzi-
siaj. Dobrnęliśmy do 20 edycji falenickich Koncertów 
Letnich, a nasze stowarzyszenie rozpoczyna 21 rok 
działalności.

Wykorzystując swoje kontakty w środowisku muzy-
ków przez kolejne lata pomagałam pozyskiwać arty-
stów do udziału w Falenickich Koncertach Letnich. 

W 2009 r weszłam do zarządu FTK i podjęłam się 
kierownictwa artystycznego festiwalu. Odtąd byłam 
gospodarzem wszystkich koncertów – do dzisiaj po-
prowadziłam ich ponad 70. Prowadząc konferansjerkę 
przekazuję informacje o kompozytorach, prezentowa-
nych utworach, stylach muzycznych, mając na wzglę-
dzie cel edukacyjny i popularyzatorski. Również jako so-
listka od 2002 roku do dziś wzięłam udział w kilkunastu 

koncertach kameralnych. W 2012 r. razem z klawesy-
nistką Violą Łabanow zorganizowałam kurs interpreta-
cji arii i duetów z oper W. A. Mozarta. Uczestnicy tego 
kursu wykonali koncert Młodzi śpiewają Mozarta.

Po rezygnacji Aleksandry Chwedorowicz zostałam 
wybrana prezesem naszego stowarzyszenia. Od tego 
czasu wraz z zarządem i najbardziej zaangażowanymi 
członkami FTK (Ludwika Ryszka, Jadwiga Pawlik, Joan-
na Kozłowska, Dorota Czermińska, Barbara i Zbigniew 
Wizimirscy, Anna Roszkowska i Eliza Wierzcholska) 
kontynuujemy statutowe cele naszej organizacji. Przy-
gotowujemy Falenickie Koncerty Letnie, Wawerską 
Paradę Niepodległości, Koncerty Papieskie i koncerty 
okolicznościowe. Nasze wieloletnie  starania o wybudo-
wanie w Falenicy sceny letniej zakończyły się sukcesem.  
Od 2020 r. Falenickie Koncerty Letnie odbywają się na 
otwartej scenie Kulturoteki, nowej siedziby falenickiej 
filii Wawerskiego Centrum Kultury. Przez 18 sezonów 
koncerty miały miejsce w ogrodzie parafialnym, na 
schodach wiodących do kościoła lub w jego wnętrzu 
w chłodniejsze lub deszczowe wieczory. Atmosfera 
tych koncertów była niepowtarzalna, dzięki otoczeniu 
zmieniającej się przyrody, a także wspaniałej publicz-
ności, złożonej z wiernych melomanów, przypadkowych 
gości, zapraszanych przez mieszkańców Falenicy, z ro-
dzin z biegającymi, radosnymi dziećmi oraz seniorów, 
wdzięcznych, że muzyka jest tak blisko nich. Artyści 
również docenili tę wyjątkową atmosferę i bardzo chęt-
nie wracają do nas w kolejnych sezonach. 

Wystąpili u nas m.in. Jan Bokszczanin, Łukasz Boro-
wicz, Grażyna Brodzińska, Marcin Bronikowski, Came-
rata Vistula, Concerto Avenna, Andrzej Ferenc, Robert 
Gierlach, Anna Iberszer, Bartosz Jakubczak, Magda 
Navarette, Piotr Pławner, Tadeusz Szlenkier, Dariusz 
Stachura, Jan Stanienda, Trio Andrzeja Jagodzińskie-
go, Tomasz Szukalski, Piotr Wilczyński, Joanna Woś, 
Adam Zdunikowski i wielu, wielu innych wspaniałych 
muzyków. Gościem honorowym podczas Małej Gali 
Moniuszkowskiej była niezłomna propagatorka muzyki 
kompozytora narodowego, maestra Maria Fołtyn.
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Obok wymienionych gwiazd na naszej scenie prezen-
tują się młodzi laureaci międzynarodowych konkursów 
muzycznych. Bardzo często zapraszani przez nas po-
czątkujący artyści później stają się cenionymi solistami 
i kameralistami i występują na najważniejszych estra-
dach polskich i zagranicznych (m.in. Anna Maria Staś-
kiewicz, Katarzyna Budnik, Marcin Zdunik). 

Podczas koncertów prezentujemy muzykę różnorod-
ną stylistycznie: arie i ansamble z oper i operetek, hity  
z musicali, pieśni i piosenki, muzykę etniczną: z Kur-
piów, fado z Portugalii, flamenco z Hiszpanii, tango 
argentyńskie, pieśni latynoamerykańskie, koncerty ja-
zzu tradycyjnego i współczesnego, muzykę klasyczną 
od baroku do współczesności w różnych aranżacjach:  
na zespoły wokalne, chóry, na kwartety smyczkowe, 
kwartet puzonowy, kwartet klarnetowy, duety akor-
deonów, duet harf, zespoły instrumentalne w różnych  
konfiguracjach.

Koncertom towarzyszyły wystawy prac plastycz-
nych wybitnych artystów, szczególnie tych związanych 
z Falenicą, a także miejscowych artystów-amatorów. 
Choć prezentacja w plenerze, w mało znanym miej-
scu, rodziła nieraz obawy artystów, atmosfera ogrodu 
oczarowywała ich a żywy kontakt z falenicką publiczno-
ścią rekompensował wszelkie niedogodności. W prze-
rwach, oglądając wystawy, częstując się słodkościami 
od miejscowych sponsorów, kawą i herbatą, widzowie 
rozmawiali muzyce, o sztuce, i o zwykłych, falenickich 
sprawach, umacniając sąsiedzkie relacje. W kolejnych 
sezonach będziemy starali się przenieść tę tradycję do 
nowej lokalizacji.

Dumni jesteśmy z naszej publiczności, która wier-
nie stawiała się na koncertach nawet podczas desz-
czu. Przez brak zadaszonej sceny każdej koncertowej 
niedzieli wpatrywaliśmy się w niebo z obawą czy nie 
nadejdzie deszcz. Zdarzało się, że tuż przed rozpoczę-
ciem koncertu niebo się rozpogadzało, a my staraliśmy 
się jak najszybciej osuszyć krzesła dla zbierającej się 
publiczności. Zdarzało się też, że deszcz trwał. Muzycy 
występowali wtedy na ciasnym ganeczku domu para-
fialnego a publiczność… rozkładała parasole. 

Jako prezes Falenickiego Towarzystwa Kulturalne-
go od 2012 roku biorę co roku udział w organizacji 
Wawerskiej Parady Niepodległości, która odbywa się  
11 listopada i wymaga od członków naszego stowa-
rzyszenia kilkumiesięcznych przygotowań. Staramy się, 
aby parady związane były tematycznie z jubileuszami 
ważnych polskich wydarzeń historycznych. Co roku 
grupa wolontariuszek własnoręcznie szyje flagietki lub 

wykonuje inne symbole narodowe, które uczestnicy  
parady niosą w trakcie przemarszu przez ulice Falenicy. 
Włożona praca daje ogromną satysfakcję, gdyż wyda-
rzenie to gromadzi około 1000 mieszkańców Wawra, 
którzy w radosnej atmosferze wspólnie świętują ten 
szczególny w polskiej historii dzień. Od 2012 r. wraz  
z Jarosławem Rosińskim mam zaszczyt prowadzić te 
uroczystości. W programie obchodów znajduje się kon-
cert orkiestry dętej, wystawiane są sceny historyczne, 
organizowane są konkursy wiedzy i konkursy plastyczne 
angażujące młodzież szkolną, harcerzy i mieszkańców 
Falenicy i sąsiednich osiedli. Uczestnicy Parady wspól-
nie śpiewają pieśni patriotyczne, a po zakończeniu kon-
certu częstowani są tradycyjną grochówką i ciastami 
od sponsorujących nas cukierników. Tradycją były też 
fajerwerki, jednak zrezygnowaliśmy z nich w trosce  
o mieszkające w okolicy zwierzęta.

Występowały u nas orkiestry dęte z różnych miast 
Mazowsza, a także górnicza orkiestra ze Śląska. Dwu-
krotnie zaprosiliśmy do udziału w specjalnych kon-
certach Reprezentacyjną Orkiestrę Wojska Polskiego:  
15 czerwca 2014 r. z okazji 25 rocznicy wolnych wy-
borów do parlamentu i 16 czerwca 2018 r. w ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Przy okazji pierwszego z nich Mieszkanki Fa-
lenicy włączyły się do obchodów piekąc ciasta, które 
połączone ze sobą utworzyły 25-metrowy słodki pas.  
Po koncercie wszyscy obecni zostali poczęstowani.

W 2018 r. FTK wraz z Wawerskim Centrum Kultury 
zrealizowały unikalny projekt pod nazwą „Zszywanie 
Wawra”, którego celem było integrowanie Mieszkań-
ców poprzez wykonanie różnymi technikami krawiec-
kimi rękodzieł, ukazujących piękno osiedli wawerskich. 
Otrzymaliśmy galerię małych arcydzieł, których pokazy 
miały miejsce podczas Pikniku Historycznego na Wa-
werskiej Plaży Romantycznej, Parady Niepodległości  
i innych okazji. 

Wiele wydarzeń za nami, mamy ciągle entuzjazm do 
tworzenia nowych. Niech ten album będzie radosnym 
wspomnieniem tego co było i zachętą do udziału w ko-
lejnych wydarzeniach artystycznych i patriotycznych  
z Falenickim Towarzystwem Kulturalnym.

              Agnieszka Kurowska
Plakaty z sosnowym lasem i charakterystyczną winietą literniczą stały się znakiem rozpoznawczym  
Falenickich Koncertów Letnich i na trwałe zadomowiły się w falenickim pejzażu. Autorką projektu jest 
Iwona Wiśniewska, która zaprojektowała również logo FTK. Motyw zielonych sosen pojawia się także  
na folderach, programach i zaproszeniach. Przygotowaniem wszystkich materiałów do druku  
zajmuje się Klara Zawada.
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2001
11 listopada

Uczestnicy w kategorii MŁODZI I NAJMŁODSI:

Zuzanna Wójcik „O mój rozmarynie rozwijaj się”

Joanna Gugulska „Przybyli ułani pod okienko”

Andrzej Chwedorowicz „Legiony”

Joanna Karpińska „I Kadrowa”, „Wojenko, wojenko”

Adam Chabiera „Czerwone maki na Monte Cassino”

Stefan Chabiera „Pałacyk Michla”

Uczestnicy w kategorii RODZINY: 

Rodzina Wiatrów z rodziną Kijowskich „W krwawym polu srebrne ptaszę”

Rodzina Gugulskich „Hej, hej komendancie”

Rodzina Sławińskich „Jeszcze jeden mazur dzisiaj’

Rodzina Chwedorowiczów „Jak długo w sercach naszych ”

Rodzina Czeranowskich „Pieśń Szarych Szeregów”

Rodzina Wośków (wielopokoleniowa) „Rota”

Rodzina Wielowieyskich  (wielopokoleniowa) „Ułani, ułani malowane dzieci”

Rodzina Kijowskich (wielopokoleniowa) „Legiony”

I Familijny Konkurs Pieśni Patriotycznej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2002
25 sierpnia
Kwartet smyczkowy BELL ARTE: 
Paweł Rybkowski (skrzypce) 
Paweł Ruszkowski (skrzypce)  
Marta Wiatr (altówka) 
Nadia Bojadżijew (wiolonczela) 
Anna Polak (obój)

8 września
ARIE Z OPER I MUSICALI 
Włodzimierz Zalewski (bas) 
Teresa Brzozowska (fortepian)

22 września
Uroczysty koncert BENEDICTUS 
Soliści Warszawskiej Opery Kameralnej: 
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran) 
Agnieszka Lipska (mezzosopran) 
Krzysztof Kur (tenor) 
Zbigniew Dębko (baryton)
Piotr Wilczyński (organy)

23 czerwca
Rodzinny Kwartet Smyczkowy WALASEK  
Emilia (skrzypce)
Wojtek (skrzypce)
Kamil (altówka)
Wojciech (wiolonczela)
Katarzyna Skrzypczak (klarnet)
oraz Klaudiusz Baran (akordeon) 

14 lipca
Rodzinny kwartet smyczkowy WALASEK
Emilia (skrzypce)
Wojtek (skrzypce)
Kamil (altówka)
Wojciech (wiolonczela)
Katarzyna Skrzypczak (klarnet)

28 lipca 
LETNI KONCERT KAMERALNY 
Kwartet Bell Arte: 
Paweł Rybkowski (skrzypce)
Paweł Ruszkowski (skrzypce) 
Marta Wiatr (altówka)  
Nadia Bojadżijew (wiolonczela)

11 sierpnia
KLASYCZNE KONCERTY JAZZOWE  
W NOWYCH ARANŻACJACH 
Trio instrumentalne:
Dagna Sadkowska (skrzypce) 
Przemysław Danowski (obój, rożek angielski) 
Michał Górczyński (klarnet, klarnet basowy)

Falenickie Koncerty Plenerowe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18
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2003
24 sierpnia
KWARTETY LEŚNE
Gdański Kwartet Waltorniowy Coro di Corni:
Zbigniew Kaliciński 
Anna Wyrzykowska 
Irena Morawska-Śliwa 
Radosław Domagalski 
Wystawa: malarstwo – Andrzej Skarżyński

14 września
KONCERT KAMERALNY  
W RYTMACH HISZPAŃSKICH 
Joanna Cortez (mezzosopran)
Kwartet smyczkowy WALASEK
Wystawa: witraże –  Teresa Reklewska,
Paweł Przyrowski, Tomasz Tuszko

28 września
KONCERT MARYJNY STABAT MATER 
Soliści Warszawskiej Opery Kameralnej:
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Agnieszka Lipska (mezzosopran) 
Krzysztof Kur (tenor) 
Zbigniew Dębko (baryton)
Piotr Wilczyński (organy)
Prowadzący: Maciej Weryński

29 czerwca 
Zespół LOS TOCADORES 
Piotr Łabanow (gitara klasyczna) 
Maciej Młodawski (wiolonczela)
Wystawa: malarstwo – Andrzej Janota

13 lipca 
RECITAL FORTEPIANOWY
Radosław Sobczak
Wystawa: malarstwo – Aleksander Roszkowski

27 lipca
ARIE I DUETY W.A. MOZARTA
Soliści Warszawskiej Opery Kameralnej: 
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Tatiana Hempel-Gierlach (sopran) 
Justyna Stępień (sopran) 
Marzanna Rudnicka (sopran) 
Agnieszka Lipska (mezzosopran) 
Robert Gierlach (baryton)  
Krzysztof Kur (tenor) 
Witold Żołądkiewicz (bas) 
Sławomir Jurczak (bas) 
Ewa Pelwecka i Violetta Łabanow (fortepian)
Wystawa: batiki – Krystyna Wojciechowska

10 sierpnia
JAZZ TRADYCYJNY 
Vistula River Brass Band
Wystawa: rzeźba – Renata Komorniczak

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Koncerty Letnie 2003

|10 sierpnia
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2004

22 sierpnia
W KRAINIE OBOJU 
Aleksandra Rojek (obój) 
Trio Con Passione: 
Dariusz Dęga (skrzypce) 
Michał Pindakiewicz (gitara)
Jerzy Cembrzyński (kontrabas)
Wystawa: rzeźba – Zofia Pociłowska

5 września
KONCERT JAZZOWY 
Big Band „RIFF” 
 
19 września
KONCERT WOKALNO-INSTRUMENTALNEJ 
MUZYKI ROMANTYCZNEJ
Katarzyna Laskowska (sopran) 
Zdzisław Kordyjalik (tenor)
Krzysztof Szumański (bas) 
Orkiestra „Sinfonietta Vavra”
chór „Flaminae” pod dyrekcją Marty Wiatr.
Wystawa: projekty witraży i malarstwo
Teresa Maria Reklewska 

11 lipca 
PERŁY MUZYKI KAMERALNEJ 
Kwartet smyczkowy Vistula: 
Magdalena Pokrzywińska (skrzypce)
Anna Pokrzywińska (skrzypce)
Aleksandra Demowska (altówka) 
Justyna Osiecka (wiolonczela)
Wystawa: malarstwo 
Anna Kozłowska-Roszkowska

25 lipca 
CLASSICAL 
Warszawski Kwintet Akordeonowy:
Maciej Kandefer, Jarosław Kutera, 
Magdalena Igras, Mirosław Mozol, 
Tomasz Holizna
Wystawa: malarstwo – Andrzej Mazur

31 lipca
PIOSENKI KILKU POKOLEŃ. KONCERT RODZINNY
Artyści Estrady Warszawskiej : 
Elżbieta Marciniak, Marta Kuszakiewicz,  
Jerzy Kuszakiewicz, Karolina Smolińska

8 sierpnia
MUZYKA NA HARFĘ I SKRZYPCE 
Zespół Violinharp: 
Anna Piechura (harfa)  
Łukasz Karpiński (skrzypce) 
Anna Mocarska (flet).
Wystawa: projekt i scenografia
Zofia Bodakowska

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wieczór Pieśni Patriotycznej 
–––––––––––––––––––––––
11 listopada  
Oprawa muzyczna: Jerzy Kijowski,  
Jerzy Kuszakiewicz
Śpiew: Elżbieta Marciniak, Jerzy Kijowski,  
Remigiusz Łukomski, Mateusz Zajdel

Festiwal Wokalny / Gala Tenorów Polskich
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 czerwca
FESTIWAL WOKALNY – Duety i arie G. F. Haendla
Agnieszka Kurowska (sopran)
Agnieszka Lipska (mezzosopran)
Violetta Łabanow (klawesyn)
Anton Birula (teorban)
Tomasz Frycz (wiolonczela barokowa)
Wystawa: rzeźba – Gustaw Zemła

19 i 20 czerwca 
GALA TENORÓW POLSKICH
Krzysztof Bednarek, Kałudi Kałudow, Maciej 
Komandera, Tomasz Krzysica, Tomasz Kuk, 
Paweł Skałuba, Dariusz Stachura, Adam 
Zdunikowski. 
Dyryguje Paweł Kos-Nowicki
Anna Marchwińska (fortepian)
Wystawa: gwasze – Małgorzata Ritterschild

24
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Gala Tenorów  2004

Dla komfortu artystów  
powstało specjalne  
zadaszenie. Szyliśmy je  
po nocach z 75 m2  
wodoodpornej tkaniny.

   Dorota i Marek Sterkowscy

27



29

Koncerty Letnie  2004

Przy wydarzeniach FTK  
zajmowałem się bardziej  
techniczną stroną. Chociaż 
było sporo pracy, często  
w dużym pośpiechu, to zawsze 
dawało wiele satysfakcji,  
że robimy coś naprawdę  
wartościowego.

Paweł Sławiński

|22 sierpnia

|8 sierpnia     |11 lipca

|11 lipca

|8 sierpnia        |22 sierpnia

28
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2005
28 sierpnia
W CIENIU TANGA  
Zespół „Anya”: Anna Jagielska (śpiew) 
Jerzy Cembrzyński (kontrabas) 
Kamila Szelińska (skrzypce) 
Michał Pindakiewicz (gitara)
Wystawa: tkaniny –  Lidia Głażewska-Dańko

11 września
SWING NA WSCHODZIE I ZACHODZIE 
Zespół „To i Owo”: 
Jerzy Antoszkiewicz (gitara)
Jerzy Michalski (klarnet, saksofon, flet)
Ireneusz Kozłowski (kontrabas) 
Wiesław Wysocki (fortepian, saksofon) 
Wystawa: Nasz Świdermajer – Michał Cudny, 
Andrzej Czeranowski, Lidia Głażewska-Dańko, 
Edyta Jakubiec, Marlena Lewandowska,  
Robert Lewandowski, Andrzej Rukowicz,  
Paweł Rupniewski, Maciej Sierpiński, Lucyna 
Teresa Wośko, Agnieszka Czeranowska-Wośko, 
Koło plastyczne SP 124.

23 września
MUZYKA W BLASKU ŚWIEC 
Orkiestra kameralna „Polska Sinfonietta” 
Marek Roszkowski (obój)
Mirosław Borczyński (baryton) 
Wystawa: relief szklany „Credo” 
– Paweł Przyrowski

10 lipca 
I DUETTI DI DONNE
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran) 
Agnieszka Lipska-Nakonecznik (mezzosopran) 
Ewa Pelwecka (fortepian) 
Prowadzący: Maciej Weryński
Wystawa: Otwarta Grupa Ceramików C 2: 
Renata Komorniczak, Dariusz Osiński,  
Tatiana Pytkowska, Henryka Stronk,  
Anna Wszendybył, Ryszard Vichtovski,  
Ewa Danecka-Chmiel.

31 lipca 
WIECZÓR SONAT 
Antoni Kość (skrzypce) 
Marcel Markowski (wiolonczela), 
Franciszek Jasionowski (fortepian).
Wystawa: malarstwo – Stanisław Szczepański

14 sierpnia
IMPRESSIONS FRANÇAISES 
Camerata pro Arte – Trio Stroikowe Filharmonii 
Łódzkiej: 
Janusz Kopczyński (obój) 
Mirosław Kłys (klarnet), Krzysztof Kamiński (fagot)
Wystawa: malarstwo – Cezary Barszcz

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wiosenna Gala Tenorów
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10-11 czerwca  
OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH TENORÓW 
11 czerwca – koncert w Falenicy
12 czerwca – koncert na placu przed Kościołem 
Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu

Kałudi Kałudow, 
Krzysztof Bednarek, 
Paweł Skałuba, 
Dariusz Stachura  
oraz laureaci konkursu:  
Arnold Rutkowski,  
Jarosław Wewióra
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej  
pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego 

15.00 Start przed budynkiem „Fala”. 
 Orkiestra, mazur, ułani
15.30 Scena przed kościołem. Montaż historyczny,  
 koncert, wspólny śpiew
16.30 Fajerwerki

17.00 Uroczysta msza za Ojczyznę
18.00 Pyszna gorąca grochówka
Wystawa: 
„Orzeł z kolekcji prywatnej  Lucyny i Kazimierza Wośko”

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4 grudnia 
koncert CZTERY PORY
Emilia Walasek (skrzypce), Kamil Walasek (altówka), Wojciech Walasek (wiolonczela),  
Jan Stanienda (skrzypce), Kim Ae-Ran (sopran). Prowadzenie: Kinga Komasa
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Wiosenna Gala Tenorów  2005
Zdecydowaliśmy, że aby zrealizować 
Galę Tenorów w Falenicy, drugi koncert 
na wielkiej scenie z orkiestrą  
zorganizujemy w Warszawie. Tylko 
gdzie? Gdzie miałoby to sens – byłoby 
nawiązaniem do czegoś, co warto  
przypomnieć Warszawiakom?  
Odpowiedź była oczywista – tam, gdzie 
tłumy melomanów (na które liczyliśmy) 
słuchały i adorowały legendę  
wokalistyki polskiej, Jana Kiepurę. 
Koncert  odbył się więc najbliżej Hotelu 
Bristol jak to było możliwe, aby tenorzy 
mogli – jak ongiś Kiepura – pożegnać 
swą publiczność z hotelowego,  
uświęconego historią balkonu.  
W programie pożegnania znalazły się 
oczywiście, obok pieśni neapolitańskich,  
te znane jako Wiązanka Kiepury. 
A śpiewali: Kałudi Kałudow, Krzysztof 
Bednarek, Paweł Skałuba, Dariusz  
Stachura i dwóch laureatów  
zrealizowanego przez FTK Konkursu 
Młodych Tenorów: Arnold Rutkowski, 
który dziś śpiewa na najbardziej 
prestiżowych scenach świata, i krajan 
Kiepury, tenor z Sosnowca – Jarosław 
Wewióra.

Aleksandra Chwedorowicz
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Wiosenna Gala Tenorów  2005
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Koncerty Letnie  2005

|10 lipca |10 lipca  |28 sierpnia |4 grudnia |25 września      |28 sierpnia

Gdy już widzowie wygodnie usadowili się 
w białych fotelach i przeglądali  
pieczołowicie przygotowane programy 
koncertu, zadaszenie sceny okazało się 
odporne na przedpołudniowy deszcz, 
mikrofony działały, artyści kończyli  
stroić instrumenty, przychodził  
czas na Muzykę... 

Anna Piekarska



Parada Niepodległości  2005
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Atrakcją parady był zainscenizowany 
udział dwóch mężów stanu, dzięki 
którym w 1918 r. Polska odzyskała 
niepodległość. Bryczką pana  
Andrzeja Kozaka przyjechali: Józef 
Piłsudski, który wygłosił na scenie 
odezwę do narodu polskiego,  
i prezydent USA T. W. Wilson,  
kreowany przez Andrzeja  
Wielowieyskiego, postulujący  
(zgodnie ze swym orędziem  
pokojowym z 1918 r.) utworzenie 
niezawisłego Państwa Polskiego, 
którego niepodległość miała być 
gwarantem pokoju w Europie.

Józef Chwedorowicz



2006
Grażyna Brodzińska (sopran) 
oraz tenorzy:
Dariusz Stachura, Paweł Skałuba, Tomasz Madej
Płocka Orkiestra Symfoniczna
dyryguje Łukasz Borowicz

13 sierpnia
W ŚWIECIE MUZYKI NA FLET I HARFĘ 
„Duo Estrella”: 
Hanna Turonek (flet)
Barbara Witkowska (harfa)
Wystawa: kopie malarskie – Wojciech Dyś

27 sierpnia
Koncert CZAR SMYCZKÓW  
i poezja Anny Wiewióry  
Kwartet Smyczkowy „SYNAXIS”:
Maria Sławińska (skrzypce)
Gustaw Ciężarek (skrzypce) 
Igor Kabalewski (altówka) 
Wojciech Sławiński (wiolonczela)
oraz: Jan Stokłosa (wiolonczela)
Marcin Rudziński (fortepian)
Wystawa: ceramika 
Jolanta Romaszewska-Hrymniak

3 września
Specjalny program z okazji setnej rocznicy 
urodzin DYMITRA SZOSTAKOWICZA  
„Lena Ledoff Trio”:
Lena Ledoff (piano) 
Marek Kazana (saksofony)
Wojciech Czajkowski (bass) 
oraz Grzegorz Grzyb (drums)
Wystawa: witraże – Tomasz Tuszko

9 lipca 
MELODIE POŁUDNIOWYCH WINNIC 
Beata Wardak (mezzosopran) 
Leszek Świdziński (tenor) 
Zespół „La Boheme de Varsovie”: 
Małgorzata Góra (fortepian)
Maria Ołdak (skrzypce) 
Jacek Michałowicz (skrzypce) 
Aleksandra Świdzińska (śpiew, altówka) 
Katarzyna Oczkowska (wiolonczela) 
Michał Bednarski ( kontrabas)
Wystawa: malarstwo 
Aldona Jabłońska-Klimczak

23 lipca 
KAMERALNA MUZYKA SALONOWA 
Zespół kameralny „La Boheme de Varsovie” 
Małgorzata Góra (fortepian) 
Maria Ołdak (skrzypce)
Jacek Michałowicz (skrzypce) 
Aleksandra Świdzińska (śpiew) 
Katarzyna Oczkowska (wiolonczela)
Michał Bednarski (kontrabas)
Wystawa: prace studentów z pracowni rysunku 
odręcznego mgr. inż. arch. Iwony Wiśniewskiej, 
Architektura Krajobrazu, KUL 

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gala Gwiazd
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2005 Parada Niepodległości  

40

24 września
Wystawy, koncert, festyn na terenie przy Fali

Święto Falenicy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.00 Start przed budynkiem „Fala” 
 Orkiestra, mazur, ułani
15.30 Scena przed kościołem. Montaż historyczny,  
 koncert, wspólny śpiew

16.30 Fajerwerki
17.00 Uroczysta msza za Ojczyznę
18.00 Pyszna gorąca grochówka

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Gala Gwiazd  2006
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|9 lipca         |23 lipca     

44

Koncerty Letnie  2006

|23 lipca      |3 września|9 lipca      

|9 lipca      |27 sierpnia      
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Święto Falenicy  2006

Szczepan Szczykno  
1960-2020
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Parada Niepodległości  2006
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2007

26 sierpnia
KONCERT KAMERALNY 
Radosław Sobczak (fortepian) 
Stanisław Dziąg (skrzypce)
Wojciech Sławiński (wiolonczela)
Wystawa: malarstwo 
Marta Góralska

16 września
VISTULA RIVER BRASS BAND 
Jerzy Kuszakiewicz (trąbka)
Lech Szprot (klarnet) 
Aleksander Michalski (klarnet)
Waldemar Wolski (puzon) 
Włodzimierz Halik (sax bas) 
Krzysztof Marszałek (banjo) 
Edward Tomczyk (perkusja)
Jerzy Cembrzyński (kontrabas)
Wystawa poplenerowa Wawerskiego  
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

8 lipca 
MARTA KORDYKIEWICZ  
i KWARTET SMYCZKOWY CAMERATA 
Marta Kordykiewicz (wiolonczela): 
Włodzimierz Promiński (I skrzypce)
Andrzej Kordykiewicz (II skrzypce) 
Piotr Raichert (altówka)
Roman Hoffmann (wiolonczela)
Wystawa: ceramika 
Anna i Rajmund Kicman

22 lipca 
KONCERT ARII I PIEŚNI
Dorota Lachowicz (mezzosopran)
Ryszard Cieśla (baryton)
Dagmara Dudzińska (fortepian)
Wystawa: malarstwo olejne i gobeliny 
Ewa Trojanowska  

12 sierpnia
KWARTET SMYCZKOWY WALASEK 
Wojciech Walasek senior (wiolonczela) 
Kamil Walasek (altówka) 
Emilia Walasek (II skrzypce)
Wojciech Walasek junior (I skrzypce) 
Anna Kalska (klarnet)
Wystawa: rzeźba 
Tadeusz Markiewicz

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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17 czerwca 
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Agnieszka Lipska (mezzosopran)
Tomasz Krzysica (tenor)
Robert Szpręgiel (baryton)
Piotr Chwedorowicz (bas) 
Viola Łabanow (fortepian)
Chór Flaminae pod dyrekcją Marty Wiatr 
i inni

Mała Gala Moniuszkowska
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Gala Moniuszkowska  2007

Mała Gala Moniuszkowska była dla nas nie lada wyzwaniem. Patronat nad 
koncertem przyjęła maestra Maria Fołtyn. Nie pamiętam już kto wpadł na 
pomysł (szalone pomysły miała zwykle Ola Chwedorowicz), aby powalczyć 
o rekord Guinnessa i wykonać w jak największej obsadzie bardzo popularną 
„Pieśń wieczorną” Stanisława Moniuszki. W Gali wzięli udział profesjonalni 
soliści  i dość liczny chór pod dyrekcją Marty Wiatr, ale to było za mało na 
rekord. Wraz z Ewą Jarzymowską-Kałudow podjęłyśmy się nauczyć  
mieszkańców Falenicy tej pieśni. Oznaczało to lekcje muzyki w okolicznych 
szkołach, próby z seniorami i chórami kościelnymi i zajęło nam kilka  
tygodni. Wprawdzie do osiągnięcia rekordu nie doszło, ale na schodach 
kościelnych stanęło i wspólnie wykonało tę piękną polską pieśń ponad  
800 osób, co skrupulatnie policzono, bo każdy śpiewający został oznaczony 
kotylionem. 

             Agnieszka Kurowska-Janecka
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Koncerty Letnie  2007

Mam wiele miłych wspomnień  
z koncertów FTK. Często  
zapraszałam na nie znajomych 
spoza Falenicy. Szczególnie 
podobał mi się występ  
Grażyny Brodzińskiej, tenorów 
oraz koncert flamenco.  
Bardzo miło wspominam  
wspólne szycie długiej flagi  
na naszą Paradę. 
Zajmowałam się księgowością 
FTK, ale wolałam myć krzesła 
lub kroić ciasta. 

     Marta Oleszyńska
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|26 sierpnia     |8 lipca    |22 lipca     |16 września   |22 lipca     

|22 lipca    |22 lipca    |12 sierpnia     



Archiwa FTK. Materiały Prasowe  
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2008
15 czerwca
Prezentacja dokonań Falenickiego  
Towarzystwa Kulturalnego

Świeto Falenicy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.30 Pochód postaci historycznych  
 z biało-czerwoną flagą
 Msza św. w intencji Ojczyzny 
 Prezentacje historyczne
 Pieśni patriotyczne
 Pokaz fajerwerków
 Grochówka z wojskowej kuchni polowej

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27 lipca 
RECITAL FORTEPIANOWY 
Krystian Tkaczewski (fortepian)
Wystawa: malarstwo – Krzysztof Ćwiertniewski

7 września 
TYTUS WOJNOWICZ i CONCERTO AVENNA 
Tytus Wojnowicz (obój) i Orkiestra 
Warszawscy Soliści Concerto Avenna

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21 września
MUZYKA RELIGIJNA 
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Jan Bokszczanin (organy)

22 czerwca 
Joanna Woś (sopran)
Marcin Bronikowski (baryton)
Orkiestra „Warszawscy Wirtuozi”
Dyryguje Wojciech Walasek
Wystawa: malarstwo  
Hanna Popławska-Jasnorzewska.

Gala Gwiazd
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

afisz gali

Archiwa FTK. Materiały Prasowe  
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Gala Gwiazd / Koncerty Letnie  2008

W programie każdego  
koncertu przewidziana jest  
przerwa.Można ją spędzić  
oglądając towarzyszącą  
koncertom wystawę albo  
odwiedzić bufet z pysznymi  
ciastkami  naszych lokalnych 
cukierników, wypić kawę lub 
herbatę. Dla amatorów zimnych 
napojów – soki lub woda  
mineralna. Wszystko serwowane 
bezpłatnie – wystarczy uśmiech  
i „dziękuję”. 

                M. R.

|22 czerwca    |7 września     |22 czerwca     

|22 czerwca      |21 września     

|27 lipca     |27 lipca     
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Święto Falenicy 2008
Trzeba dużej otwartości, żeby 
dostrzec potencjał nowego  
pomysłu. Trzeba odwagi, żeby 
udzielić wsparcia idei, której  
realizacja naruszy status quo. 
Ksiądz Marek Doszko i radny  
Andrzej Wojda wykazali się  
i jednym, i drugim. Bez ich  
wsparcia nie powstałoby nowe 
stowarzyszenie. Proboszcz  
uwiarygodnił przedsięwzięcie 
swoim autorytetem. Andrzej 
był przewodnikiem w procesie 
rejestracji. 

     Aleksandra Chwedorowicz
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Parada Niepodległości  2008

64

90. rocznicę Odzyskania  
Niepodległości postanowiliśmy 
uczcić uszyciem 90-metrowej flagi 
Polski. Aby zachęcić mieszkańców 
do jej współtworzenia,  
poprosiliśmy ich o dostarczanie 
cienkich tkanin w kolorze białym  
i czerwonym. Odzew był tak  
wielki, że udało się nam uszyć 
flagę o długości 123 m. Jest to na 
pewno jedna z  najdłuższych flag 
Polski! Gdy 11 listopada nieśliśmy 
ją dumnie na drzewcach, pięknie 
wiła się wzdłuż pochodu. 

     Ludwika Ryszka
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2009
Wystawa: 
Antonina Artman, Małgorzata  
Błędzińska, Janina Kraśnicka, Elwira  
Miłkowska, Inka Piotrowska, Jagoda Żabicka  
– Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku

9 sierpnia
DUO ESTRELLA  
Hanna Turonek (flet)
Barbara Witkowska (harfa)
Wystawa: malarstwo – Małgorzata Myszka

23 sierpnia
GITAROWE KONTRASTY 
Dorota Wiśniowska (śpiew i gitara) 
Michał Przerwa-Tetmajer (gitara elektryczna)
Wystawa: ceramika– Agata Strojnowska

13 września
KONCERT PAPIESKI  
Zespół Kameralny „Camerata Vistula”
fragmenty Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II 
wykonują ks. Krzysztof Pietrzak, 
Agnieszka Kurowska
Wystawa: 
Dorota Żarska „Litania loretańska”
video Tomasz M. Wiśniewski  
„Tryptyk Rzymski”

7 czerwca 
VIVALDI NA TRĄBKI I SKRZYPCE 
Orkiestra kameralna „Warszawscy Wirtuozi”  
pod dyrekcją Wojciecha Walaska 
oraz Jan Stanienda (skrzypce) 
Jan Harasimowicz (trąbka) 
Lubomir Jarosz (trąbka)

28 czerwca
PIOSENKI Z LAT 20. I 30. XX WIEKU 
Kwartet Rewelersów „Słodka czwórka”:
Krzysztof Machowski (tenor) 
Alfred Schelenz (tenor) 
Adam Baran (baryton)
Wojciech Szyliński (bas)
Wystawa: fotografia – Paweł Żak

12 lipca
Zespół SOLO TRES
Beatriz Blanco (śpiew)
Leszek Potasiński (gitara)
Marek Walawender (gitara,  
instrumenty perkusyjne)
Wystawa: „Ikonostas krymski”
Uta Przyboś-Christiaens  

26 lipca
Kwartet Klarnetowy POCO LEGGERO 
Adrian Janda, Bogdan Kraski, Anna Kalska,  
Leszek Pietroń

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2008 Parada Niepodległości  

15.00 Pochód postaci historycznych z Godłem
 Życzenia dla Polski - Pieśni patriotyczne
 Finał konkursu „Polacy w II wojnie światowej”
 Msza Św. w intencji Ojczyzny
 Pokaz sztucznych ogni
 Grochówka z wojskowej kuchni 

a Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ten zestaw „drogowskazów”  
to dzieło mieszkańców, choć  
to Anka Roszkowska umieściła  
na tabliczkach wybrane przez  
nich zdania tak, by były czytelne  
i miłe dla oka. 
W 2008 r. poprosiliśmy Faleniczan 
działających w organizacjach  
społecznych, nieformalnych  
grupach, szkołach i instytucjach  
by wybrali i kostiumowo  
wykreowali podczas Parady wciąż 
ważnych – ich zdaniem  
– bohaterów naszej historii  
i kultury. Poprosiliśmy, by wybrali 
i przypomnieli słowa tych postaci, 
będące wciąż aktualnym dla nas 
przesłaniem i inspiracją. 
Postaci z głębi dziejów pojawiały 
się kolejno na scenie, każda ze 
swoim „drogowskazem”, i układały 
je w swego rodzaju kolaż wartości, 
na których Faleniczanie chcą 
budować swoją tożsamość. 

           Aleksandra Chwedorowicz
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Koncerty Letnie  2009

|23 sierpnia        |28 czerwca |23 sierpnia

|9 sierpnia|28 czerwca |9 sierpnia|12 lipca |25 lipca
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Będąc kimś w rodzaju kuratora, 
starałem się prezentować prace 
wartościowe, oryginalne. Stara-
łem się przy tym, nie ograniczając 
własnym gustem i upodobania-
mi, pokazywać prace z szerokie-
go spektrum sztuki współczesnej. 
Prezentowane były najrozmaitsze 
techniki artystyczne:  
od najbardziej tradycyjnych,  
przez klasyczną fotografię,  
aż po prace z pogranicza sztuki 
konceptualnej. 

Tomasz Tuszko

Koncerty  2009

|28 lipca|12 lipca

|12 lipca |13 września

|28 lipca

|13 września

Zespół Solo Tres: Beatriz Blanco, 
wenezuelska śpiewaczka od lat 
mieszkająca w Polsce, i dwóch 
wirtuozów gitary klasycznej,  
zaprezentował program wypełnio-
ny muzyką latynoamerykańską. 
Prowadząc koncert, opowiadając 
anegdoty i historie z własnego 
życia, Beatriz wprowadzała nas  
w atmosferę kolejnych pieśni.  
Gorące południowe rytmy na  
przemian z nostalgicznymi  
balladami przyjęto entuzjastycznie 
a bisom nie było końca. 

      Agnieszka Kurowska-Janecka

70 |28 czerwca 71



plakacik
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Parada Niepodległości  2009

72

Udział w Paradzie Niepodległości był  
dla mnie ciekawym doświadczeniem.  
Ze względu na duże zaangażowanie  
ze strony mojej rodziny, wielu bliskich  
i dalszych sąsiadów czuło się,  
że wspólnie nie tylko uczestniczymy  
w przywoływaniu historycznych  
postaci, ale tworzymy coś niesamowite-
go w naszej lokalnej społeczności. 

        Marysia Chwedorowicz Miland 
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2010
Ewelina Sielska-Badurek (mezzosopran) 
Emilia Sitarz (akompaniament)
Wystawa: malarstwo – Urszula Grabowska

22 sierpnia
Zespół LUTE DUO  
Anna Kowalska (lutnia)
Anton Birula (teorba)
Wystawa: malarstwo 
Aleksandra Kostiuk i Andrzej Majka

29 sierpnia
SPEKTAKL SZTUKI FLAMENCO 
Zespół „Corazón Flamenco”: 
Andrzej Lewocki (gitara flamenco)
Anna Iberszer (taniec) 
Magda Navarrete (śpiew) 
Maciej „Mustafa” Giżejewski (instrumenty 
perkusyjne)

12 września
MUZYKA KRZYSZTOFA KOMEDY
Tomasz Szukalski (saksofon) 
Tomasz Grzegorski (saksofon) 
Jan Bokszczanin (organy)
Wystawa: ceramika – Dariusz Osiński

20 czerwca 
JAGODZIŃSKI TRIO 
Andrzej Jagodziński (fortepian)
Adam Cegielski (kontrabas)
Czesław Bartkowski (perkusja)
Wystawa: fotografia – Krzysztof Wojciechowski 

27 czerwca 
CHÓR FLAMINAE pod dyrekcją MARTY WIATR 
oraz: Malwina Borkowicz (mezzosopran solo) 
Zuzanna Stupkiewicz, Michał Dawidziuk (flet) 
Jerzy Kijowski (gitara)
Wystawa: malarstwo – Małgorzata Lis

11 lipca
KWARTET BACEWICZ 
Filip Lipski (skrzypce)
Judith Le Monnier (skrzypce)
Luis Cordero (altówka)
Piotr Gach (wiolonczela)
Wystawa: pastele – Maja Filipowicz

8 sierpnia
SŁYNNE ARIE I DUETY OPEROWE 
Agnieszka Kledzik-Bettas (sopran) 
Joanna Słowikowska (sopran) 

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2009 Parada Niepodległości  

15.00 Msza św. za Ojczyznę w kościele NSPJ,
 ul. Bartoszycka
16.00 Przemarsz z 1000 balonów i orkiestrą ulicami:  
 Bartoszycką, Filmową, Frenkla
16.30 Artystyczny program patriotyczny na scenie  
 przed KINOkawiarnią Stacja Falenica

17.10 Pokaz sztucznych ogni
17.15 Poczęstunek  gorącą grochówką
 Plenerowa projekcja filmu Andrzeja Wajdy 

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17 października 
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Piotr Chwedorowicz (bas)
Alina Pawikowska (skrzypce)
Marta Wiatr (altówka)
Zofia Przyrowska (wiolonczela)
Ks Mariusz Rybałtowski (piano)

Koncert papieski 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wystawa: „Madonny cudami słynące” 
obrazy – Marlena Nizio 
wiersze – Józef Pless 
recytacje – Józef Pless i Joanna Kasperska



Koncerty Letnie  2010

|22 sierpnia |11 lipca |11 lipca

|20 czerwca

|20 czerwca

|11 lipca

|20 czerwca |27 czerwca |11 lipca
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Koncerty Letnie  2010

W Falenicy istnieje tradycja 
wspólnego, rodzinnego  
i sąsiedzkiego muzykowania. 
Ważną rolę odegrał w niej  
Jerzy Kijowski, założyciel 
chóru Flaminae. Jego pracę 
kontynuuje córka, Marta 
Wiatr, która założyła również 
orkiestrę Sinfonietta Vavra.

|27 czerwca

|27 czerwca

|27 czerwca|29 sierpnia

|12 września |17 października |17 października
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Parada Niepodległości  2010
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2011Miedzynarodowy Dzień Muzyki
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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14.00 Msza św. za Ojczyznę w kościele NSPJ,
 ul. Bartoszycka
15.00 Pochód z kwiatami dla Polski
 Parada kawalerii WP
15.20 Program artystyczny: Przegląd wybranych  
 osiągnięć współczesnych Polaków

 Koncert pieśni patriotycznych i wspólny śpiew
 Wybór i prezentacje wyróżniających się  
 kwiatów
16.20 Pokaz fajerwerków
 Poczęstunek grochówką 

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11 września
AGNIESZKA KUROWSKA I JEJ GOŚCIE 
Anna Jundziłł (flet)
Jarosław Ciecierski (organy)
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Wystawa: „Co pozostało z tamtych dni?”
w 72 rocznicę bitwy13 dywizji piechoty  
pod Falenicą 19 września 1939 r.
Organizatorzy wystawy:
Mikołaj Żebrowski ze stowarzyszenia PRO 
FORTALICIUM i Piotr Bieliński

25 września
MARTA WIATR I JEJ GOŚCIE 
Katarzyna Laskowska (sopran)
Maciej Buczyński (tenor) 
Piotr Chwedorowicz (bas) 
Anna Majewska (obój)
Alina Pawikowska (skrzypce)
Marta Wiatr (altówka) 
orkiestra Sinfonietta Vavra 
chór Flaminae
Wystawa: 10 lat Falenickiego  
Towarzystwa Kulturalnego 
Zbigniew Wizimirski – fotografia
 

10 lipca 
UTWORY NA ALTÓWKĘ I SKRZYPCE 
Katarzyna Budnik-Gałązka (altówka) 
Maciej Burdzy (skrzypce)
Wystawa: malarstwo – Laura Wasilewska

24 lipca 
ARIE I DUETY 
Robert Gierlach (bas-baryton) 
Tatiana Hempel-Gierlach (sopran)
Violetta Łabanow (fortepian)
Wystawa: „Koń w malarstwie polskim”
Kurator wystawy: Piotr Chwedorowicz

7 sierpnia
KONCERT NA SKRZYPCE I WIOLONCZELĘ 
Piotr Pławner (skrzypce)
Isabela Klim (wiolonczela)
Wystawa: malarstwo i grafika Roman Harajda
Kurator wystawy: Wiesława Zborowska Rogala

21 sierpnia
OLD TIMERS. JERZY KUSZKIEWICZ I JEGO GOŚCIE 
Jerzy Kuszakiewicz (trąbka) 
Zbigniew Konopczyński (puzon)
Jerzy Galiński (klarnet)
Paweł Tartanus (banjo/vocal)
Janusz Kozłowski (kontrabas)
Bogdan Kulig (perkusja)
Wystawa przedwojennego malarstwa polskiego II
Kurator wystawy: Piotr Chwedorowicz

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Gala tenorów
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26 czerwca
Tenorzy: Dariusz Stachura, Adam Zdunikowski  
i Tadeusz Szlenkier. 
Łódzka Orkiestra Salonowa im.  
Jana Kiepury pod batutą Lesława Sałackiego

Wystawa przedwojennego malarstwa  
polskiego I
Kurator wystawy: Piotr Chwedorowicz

 21 czerwca
 Skwer vis-a-vis dworca kolejowego
18.00 prezentacje Klubu Kultury „Falenica”
 – songi z „Opery żebraczej” Johna Gaya w nowym opracowaniu Barbary Wizimirskiej  
 i Jerzego Kuszakiewicza, reżyseria Szczepan Szczykno (pokaz przedpremierowy)
 – pokaz taneczny do muzyki filmowej w reżyserii Anny Marek
19.00 koncert zespołu Jana Borkowicza 
 Przed cukiernią pana Kozaka
18.00 występ młodych adeptów szkoły gitary pana Narojka
 Przy kościele NSPJ (ul. Narcyzowa 18)
19.00 pieśni gospel w wykonaniu artystów ze Studia Wokalnego Agaty Wrońskiej
 Kinokawiarnia Stacja Falenica
20.30 „Kopia Mistrza” – film Agnieszki Holland o Beethovenie
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Międzynarodowy Dzień Muzyki  2011
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|26 czerwca |26 czerwca         |21 czerwca



Koncerty Letnie  2011
Przy organizacji koncertów FTK mogłem podzielić się kontaktami  
do artystów poznanych w teatrach. Słuchając takich występów jak  
Vesti la giubba z opery Pajace R. Leoncavallo w wykonaniu Kałudiego  
Kałudowa, skrzypcowego solo Piotra Pławnera czy duetu Grażyny  
Brodzińskiej i Dariusza Stachury Time to say goodbye czujesz radość,  
że w jakiejś małej części przyczyniłeś się do ich zaistnienia. Jednocześnie 
wiesz, że świetni wykonawcy to nie wszystko, że gdyby publiczność była 
inna, nieoczekująca, niespragniona, nie zagrałoby to tak, jak to  
na falenickiej scenie się zdarza.

            Piotr Chwedorowicz

|11 września |11 września |25 września |11 września |21 sierpnia

|21 sierpnia|25 września

|24 lipca |7 sierpnia |7 sierpnia |21 czerwca. Międzynarodowy Dzień Muzyki
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Parada Niepodległości  2011
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Przed 11 listopada w Falenicy i sąsiednich osiedlach pojawiają się biało-czerwone  
afisze Wawerskiej Parady Niepodległości.  Od 2011 r. projektuje je Klara Zawada.
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2012
12 sierpnia
KRÓLESTWO ZŁOTEJ BLACHY 
Kwartet puzonowy „Trombastic”: 
Piotr Wawreniuk (puzon tenorowy i altowy) 
Michał Kiljan (puzon tenorowy) 
Robert Krajewski (puzon basowy)
Roman Miller (tuba)
Wystawa: malarstwo 
Ewa Domańska-Ilkiewicz

26 sierpnia
KONCERT MUZYKI CERKIEWNEJ 
Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją 
ks. Jerzego Szurbaka
Wystawa: malarstwo 
Janina Kraśnicka, Karol Zieliński

9 września
Chór „Flaminae” i Orkiestra „Sinfonietta 
Vavra” pod dyrekcją Marty Wiatr 
Wystawa: prace członków sekcji malarstwa 
Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku: Bogusława Klinowicz,  
Anna Mizgalska, Malgorzata Wiącek

15 lipca 
Kwartet smyczkowy PRIMO INCONTRO 
Małgorzata Zalewska (I skrzypce) 
Jolanta Bartnik (II skrzypce) 
Dariusz Smoliński (altówka) 
Dorota Smolińska (wiolonczela)
Wystawa: malarstwo Barbara Czarnogórska, 
Jadwiga Cieplińska, Alicja Jurczyk

22 lipca 
MŁODZI ARTYŚCI ŚPIEWAJĄ MOZARTA 
Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej im. 
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
Viola Łabanow (akompaniament)
Wystawa: Jagoda Rewers, Anna Szulc,  
Janina Żórawińska

29 lipca
THE WARSAW DIXIELANDERS 
Jerzy Kuszakiewicz (trąbka, wokal)
Michał Pijewski (klarnet) 
Mariusz Wnuk (puzon)
Ireneusz Kozłowski (kontrabas)
Marek Słomiński (banjo)
Jerzy Więckowski (perkusja)

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

90

14.30 Msza św. za Ojczyznę w kościele NSPJ
 przy ul. Narcyzowej 18
15.30 Przemarsz z biało-czerwonymi proporcami  
 ulicami Bartoszycką, Narcyzową  
 i Walcowniczą

16.00 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu:  
 Elżbiety Marciniak i Miejskiej Orkiestry Dętej  
 z Warki
 Prezentacja arcydzieł polskiego malarstwa  
 historycznego w żywych obrazach
 Pokaz sztucznych ogni i staropolski żurek

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Świętojańska Gala Jazzowa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24 czerwca
GARY GUTHMAN QUARTET
Gary Guthman (trąbka)
Wojciech Gogolewski (piano)
Paweł Pańta (gitara elektryczna, kontrabas)
Adam Lewandowski (perkusja)

Wystawa: malarstwo  
Małgorzata Błędzińska, Elwira Miłkowska,  
Maria Szpakiewicz

14 października 
Justyna Samborska (sopran)

Koncert papieski 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Orkiestra „Sinfonietta Vavra”  
pod dyrekcją Marty Wiatr



Koncerty Letnie  2012

|15 lipca|24 czerwca|24 czerwca

|24 czerwca

|24 czerwca |24 czerwca
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Koncerty Letnie / Koncert Papieski   2012

Moim pierwszym impulsem 
do wejścia w struktury  
Towarzystwa była chęć  
poznania ciekawych osób  
(jestem mieszkanką  
napływową), a drugim  
– ogromna przyjemność 
kontaktu z artystycznymi  
duszami. Oba powody  
zostały w pełni zaspokojone. 

 Dorota Czermińska

|26 sierpnia

|14 października |14 października|22 lipca

|15 lipca |15 lipca|26 sierpnia|15 lipca
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Parada Niepodległości  2012
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2013
11 sierpnia
TRIO SMYCZKOWE 
Anna Maria Staśkiewicz (skrzypce) 
Katarzyna Budnik-Gałązka (altówka) 
Marcin Zdunik (wiolonczela)
Wystawa: rzeźba  – Zbigniew Gos

25 sierpnia
Koncert zespołu GAMBASADA  
Justyna Krusz, Mateusz Kowalski – wirtuozi 
gry na violi da gamba
Wystawa: malarstwo 
Paulina Dzieduszycka-Martusewicz

15 września
WIECZÓR MUZYKI I  POEZJI 
Kwartet smyczkowy Primo Incontro: 
Małgorzata Zalewska (I skrzypce)
Jolanta Bartnik (II skrzypce)  
Dariusz Smoliński (altówka) 
Dorota Smolińska (wiolonczela)
gościnnie Adam Mazurek (klarnet)
gość specjalny Andrzej Ferenc (lektor)
Wystawa: szkice Lucyny Teresy Wośko  
i Agnieszki Wośko-Czeranowskiej

23 czerwca 
KONCERT MUZYKI FILMOWEJ 
Studio Wokalne Agaty Wrońskiej (22 osoby).  
Gość specjalny Rafał Majewski  
oraz zespół instrumentalny w składzie: 
Emilia Sitarz (fortepian) 
Tomasz Zień (instrumenty klawiszowe) 
Michał Szergiel (gitara basowa) 
Piotr Ciemniewski (perkusja)
Wystawa: plakat filmowy z kolekcji Włodka Orła

14 lipca 
TRIO INSTRUMENTÓW DĘTYCH STROIKOWYCH 
Aleksandra Rojek (obój) 
Anna Kalska (klarnet) 
Leszek Wachnik (fagot)
Wystawa: rzeźba – Ewa Dąbrowska, Weronika Gos 
i Stanisław Bałdyga – studenci ASP w Warszawie

28 lipca
GRECHUTA KONTRA GERMAN 
Barbara Broda-Malon (wokal) z zespołem: 
Grzegorz Kasperczyk (piano, aranżacja) 
Sebastian Malon (skrzypce)
Wystawa: malarstwo 
Weronika Naszarkowska – Multanowska

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.30 Msza św. w kościele NSPJ w Falenicy
15.30 Pochód mieszkańców ulicami: Bartoszycką,  
 Narcyzową i Walcowniczą do placu
 przy ul. Bystrzyckiej

16.00 Koncert chóru wychowanków harcmistrza
 Władysława Skoraczewskiego
 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
 Ogłoszenie wyników konkursu „Moja Flaga  
 Polski” i wręczenie nagród
 Gorąca grochówka

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2012 Parada Niepodległości  

„Żywe obrazy” były pomysłem Teresy Janoty. Przygotowanie ich wymagało 
wielkiego nakładu czasu i energii. Wypożyczenie potrzebnych do występów 
strojów, gdzie każdy detal musiał być odpowiednio dobrany do obrazu, 
epoki, wieku i postury osoby, wymagało gigantycznej, wielodniowej pracy. 
Ale było warto, bo efekt przeszedł oczekiwania organizatorów i był  
wydarzeniem samym w sobie.

         Jadwiga Pawlik

20 października 
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Ewa Jarzymowska-Kałudow (sopran)
Marian Wiatr (bas)

Koncert papieski 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krystyna Wiatr (skrzypce)
Marta Wiatr (altówka)
Julianna Janaszek (wiolonczela)
ks. Mariusz Rybałtowski (piano)



Koncerty Letnie  2013
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Pięknym dopełnieniem naszych koncertów były  
wystawy plastyczne. Dostarczały publiczności i nam,  
ich organizatorkom, niezapomnianych wrażeń.
Choć niektórzy artyści przyjmowali nasze  
zaproszenia z pewną rezerwą, ze względu  
na nieznane im miejsce i wydarzenie, to zawsze byli 
pod wrażeniem atmosfery koncertów, uroku  
otoczenia i zaangażowania organizatorów.  
I wszyscy bez wyjątku dziękowali nam serdecznie  
za możliwość prezentacji swoich dzieł.

       Marianna Kołakowska

|14 lipca

|23 czerwca |23 czerwca

|14 lipca
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Koncerty Letnie  2013

|11 sierpnia |11 sierpnia|25 sierpnia|14 lipca

|11 sierpnia|15 września

|25 sierpnia
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2014
10 sierpnia
KWARTET RAZUMOWSKI
Mercedes Borguńska (I skrzypce) 
Aleksandra Kwiatkowska (II skrzypce) 
Katarzyna Grygiel (altówka) 
Zuzanna Stradowska (wiolonczela)
Wystawa: malarstwo tuszowe, kaligrafia 
Lech Żurkowski

24 sierpnia
VIVA FLAMENCO 
MUZYKA I TANIEC ANDALUZJI
Michał Czachowski (gitara flamenco,  
sitar, cajón), Anna Patkiewicz (taniec, palmas) 
Dobrosław Filip (gitara, cajón, palmas) 
Grzegorz Skiba (cajón, palmas)
Wystawa: rzeźba – Kazimierz Krajewski

14 września
KWARTET MĘSKI IL CANTO
Sławomir Łobaczewski (tenor) 
Dawid Dubec (baryton)
Michał Straszewski (bas)
Marcin Liwień (kontratenor)
Wystawa: Piotr Szambelan – ceramika
Monika Szambelan-Althamer – ceramika,  
lalki, witraże

29 czerwca 
NA SREBRNYM EKRANIE recital muzyki filmowej
Barbara Broda-Malon (wokal) z zespołem:
Grzegorz Kasperczyk (piano, arażacja) 
Sebastian Malon (skrzypce) 
Michał Żymełka (instrumenty perkusyjne)
Wystawa: malarstwo, grafika i rysunek 
Marek Droździel

13 lipca 
W KRAINIE TANGA
Duo Milonga: Aneta Janiszewska (harfa)
Konrad Salwiński (akordeon)
Wystawa: otografia, plakaty, rekwizyty  
„A story of Polish Jazz”
Andrzej Rumianowski z Muzeum Jazzu  
w Wilanowie oraz Justyn Kołakowski

27 lipca
DUET HARF ARPETTO 
Barbara Witkowska (harfa) 
Anna Piechura-Gabryś (harfa celtycka)
Wystawa: rzeźba – Renata Komorniczak

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny – kościół  
 Św. Wacława ul. Korkowa 27
13.30 Msza św. w intencji Ojczyzny – kościół  
 Najświętszego Serca Pana Jezusa
 w Falenicy ul. Narcyzowa 18
14.30 Sztafeta Patriotów
 Paradne przejście mieszkańców ulicami:
 Bartoszycką i Narcyzową do Walcowniczej

15.00 Część artystyczna, parking ul. Walcownicza
 Pokaz: Szwadron Kawalerii Ochotniczej  
 w barwach 1. Pułku Szwoleżerów Józefa  
 Piłsudskiego
 Koncert pieśni patriotycznych: Orkiestra Dęta  
 z Trąbek oraz Chór Miasta Garwolina
 Pokaz najciekawszych strojów patriotycznych
 Grochówka dla uczestników

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2013 Parada Niepodległości  

Co roku Wawerskiej Paradzie  
Niepodległości towarzyszą 
konkursy i zadania dla młodzieży. 
Dzieci z wawerskich ognisk  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
uczestniczą w Paradach  
od początku, budując postawy 
patriotyczne i społeczne.  
W konkursie „Moja Flaga Polski” 
zwyciężyła praca wykonana  
przez dzieci z TPD Falenica. 

   Katarzyna Zdzieborska

 Gala muzyki polskiej
–––––––––––––––––––––––––––
15 czerwca
Koncert plenerowy w wykonaniu ORKIESTRY 
WOJSKOWEJ W WARSZAWIE pod dyrekcją majora 
Artura Czereszewskiego z udziałem solistów:
Joanna Horodko (sopran)
Piotr Rafałko (tenor)
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Gala Muzyki Polskiej  2014

Gdy na 25. rocznicę wyborów 4 czerwca 
1989r. zaproponowałam przygotowanie 
„25 metrowca” z ciast upieczonych  
przez mieszkańców, to nie brak chętnych  
spędzał mi sen z powiek, ale to, skąd  
weźmiemy stoły do rozłożenia ciast  
i jak je przetransportujemy! Pomógł nam 
zawsze niezawodny pan Stanisław Lach. 
Po wspaniałym koncercie każdy mógł  
poczęstować się ciastem z wybranego 
przez siebie roku – krawędź stołu  
posiadała taśmę z metrową podziałką  
od 1989 do 2014. 

             Ludwika Ryszka

|15 czerwca
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Koncerty Letnie  2014

|13 lipca|27 lipca|10 sierpnia |10 sierpnia

|13 lipca|29 czerwca

|14 września

|29 czerwca

W pracach Towarzystwa, oprócz strony 
merytorycznej, pociągał mnie entuzjazm 
w działaniu, dający się odczuć zwłaszcza 
wtedy, gdy wszystko było jeszcze  
improwizacją. 
Wspominam całe rodziny, włączające się 
do noszenia krzeseł, wspominam Marka  
Sterkowskiego, który z grupą młodzieży 
montował i demontował urządzenia  
sceniczne – to był ogrom ciężkiej pracy!

   Tomasz Tuszko
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2014 Parada Niepodległości  
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Parada Niepodległości  2014

W pierwszych latach mojej służby 
Szczepowego FTK zaprosiło lokalne  
organizacje i stowarzyszenia do 
współtworzenia Parad Niepodległości.
To był genialny pomysł na włączenie 
wielu lokalnych środowisk  
w przedsięwzięcie, które budowało 
wspólnotę lokalną, wyzwalało  
kreatywność i promowało ciekawy,  
nowoczesny sposób przeżywania 
dumy i patriotyzmu.
Skauci chętnie uczestniczyli w tych 
projektach. Włączali się w drobne 
prace organizacyjne: dmuchanie 
setek białych i czerwonych baloników, 
rozdawanie biało-czerwonych  
chorągiewek uczestnikom Parady. 
Takie działania przygotowują ich do  
służby bliźniemu i Ojczyźnie. 
Jednak, co niezwykle ważne,  
skauci uczestniczyli jako środowisko 
w kreowaniu i realizacji czy to scenek 
będących tematem danej Parady,  
czy prezentując wybraną postać  
historii Polski itp. 

Szczepowy 9 Szczepu Warszawskiego 
im. Św. Dominika Savio - Stowarzysze-
nie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA 
- SKAUCI EUROPY Robert Nuszkiewicz
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2015
9 sierpnia
W ŚWIECIE MUSICALI  
Studio Accantus: Sylwia Banasik, Kuba Jurzyk, 
Natalia Piotrowska, Karolina Warchoł,  
Adrian Wiśniewski (wokaliści) 
 
23 sierpnia
TRIO IMPRESJA  
Anna Piechura-Gabryś (harfa)  
Anna Mocarska (flet)  
Iwona Rapacz (wiolonczela)
Wystawa: Wawerskie Centrum Kultury 
prace uczestników warsztatów fotograficznych 
i Michał Suffczyński – akwarele

13 września
250 ROCZNICA URODZIN  
MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 
Studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina:  
Dorota Stawarska (klawesyn)  
Natalia Ołów (mezzosopran)  
Anna Szostek (sopran)  
Anna Parysz (sopran)  
Paulina Tuzińska (sopran)
Wystawa: 
Zbigniew Łoskot – mozaiki  
Dorota Łoskot-Cichocka – ilustracje

28 czerwca 
HISTORIA D’AMOR – FADO 
Zespół Kingi Rataj: 
Kinga Rataj (śpiew)  
Marek Bazela (fortepian)  
Martin Złotnicki (gitara klasyczna)  
Michał Braszak (kontrabas)  
Gertruda Szymańska (instrumenty perkusyjne)
Wystawa:: „Świat według Macieja”  
Sylwia i Maciej Pawlikowscy – świątki i rzeźby

12 lipca 
KLARNET OD A DO Z 
kwartet klarnetowy „Poco Leggero”: 
Anna Kalska, Adrian Janda, Leszek Pietroń  
i Bogdan Kraski
Wystawa: „Meteoryty”  
Marzenna Szymańska – fotografia.

26 lipca
FLUENT ENSEMBLE 
Wojciech Psiuk (saksofony)  
Przemysław Wojciechowski (akordeon)
Wystawa: „Wypiski z niepamięci” 
Hanna Kossowska – akwarele i collage

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.00 Msza św. w kościele p.w. Najświętszego   
 Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy
15.00 Pochód mieszkańców ulicami: Bartoszycką,  
 Narcyzową i Walcowniczą
15.30  Część artystyczna na parkingu  
 przy ul. Walcowniczej: 
 Wystawa Plakatu Teatralnego z kolekcji  
 WŁODKA ORŁA
 

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu  
ORKIESTRY GLORIA z Otwocka
Pokaz inscenizacji dramatów polskich  
w wykonaniu uczniów szkół wawerskich  
oraz wawerskich instytucji kulturalnych,
Widowisko muzyczno-laserowe  
„Światło i dźwięk”
Na zakończenie grochówka dla uczestników

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Koncerty Letnie  2015
Koncert „W świecie musicali” 
w wykonaniu wokalistów ze 
Studia Accantus zgromadził 
tłumy. Oprócz naszej  
falenickiej publiczności  
przybyli fani i fanki z całej 
Warszawy i spoza granic 
miasta.  
Misją artystów jest „szerzenie 
musicalu i muzyki filmowej  
w Polsce i po polsku”.

Przez 18 lat stałym miejscem 
Falenickich Koncertów Letnich 
był ogród parafialny. Falenicc-
ty księża dzielnie znosili  
niedzielną krzątaninę:  
budowanie sceny, rozkładanie 
krzeseł, kabli, wystaw, próby 
akustyczne, napływ 200  
czy 300-osobowej widowni,  
wreszcie nocne sprzątanie.  
Na szczęście – jak widać  
– koncerty muzyczne  
sprawiały im radość.

Joanna Kozłowska

|26 lipca|12 lipca |28 czerwca

|26 lipca |12 lipca|9 sierpnia |9 sierpnia
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Koncerty Letnie  2015

|28 czerwca|9 sierpnia

|26 lipca

|12 lipca |9 sierpnia

|12 lipca |28 czerwca|26 lipca

|9 sierpnia

Fotografią pasjonuję się od lat 
młodzieńczych. W tamtych czasach 
istniała (dla normalnego człowieka) 
wyłącznie fotografia czarno-biała  
a proces technologiczny  
wywoływania zdjęć był bardzo  
prosty. Nic więc dziwnego, że  
prawie każdy fotograf-amator miał  
w łazience swoją pracownię.  
Ja oczywiście też miałem.  
Własnoręczny proces wywoływania 
dawał złudzenie lepszego panowania 
nad światłem i kontrastem  
w moich „dziełach”. Ten okres  
zakończył się, gdy zaczęła królować 
fotografia kolorowa. Wywoływanie 
klisz i odbitek wymagało  
specjalistycznego laboratorium  
a wyniki (na materiałach ORWO) 
były, delikatnie mówiąc, wątpliwe. 
Dopiero ustabilizowanie się  
fotografii cyfrowej na rozsądnym 
poziomie technicznym spowodowało, 
że moja pasja do fotografii odżyła  
na nowo.

  Zbigniew Wizimirski

Zafascynowała mnie sama 
inicjatywa bezinteresownej 
działalności w dziedzinie 
kultury na rzecz społeczności 
falenickiej. Uważałem,  
że zaangażowanie się  
w ten projekt jest moim
obowiązkiem.

    Lesław Kołakowski

120 fot. Borys Kozielski
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Koncerty Letnie  2015
Przychodzimy tu z różnych  
powodów. Jedni po kolejną 
porcję muzyki, tej z wyższej półki. 
Inni - by skorzystać z łatwej 
dostępności (blisko i za darmo!) 
wysmakowanych spektakli. 
Niektórzy,  jak ja, by uczyć się 
słuchania muzyki, nie tak  
przecież prostej i łatwej.  
Jeszcze inni, by się dać  
zauważyć i dokonać „przeglądu” 
współsłuchaczy, bo wypada,  
bo ...

         anonimowa Faleniczanka

|23 sierpnia|12 lipca |28 czerwca|9 sierpnia|23 sierpnia |28 czerwca
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Falenicki bazar, który kontynuuje 
przedwojenne tradycje ulicy  
Handlowej, stał się sercem osiedla, 
a dla wielu pewnie i duszą.  
Stał się także świadkiem wszystkich 
przemarszów Wawerskiej Parady 
Nieodległości. 
W roku 2021 przemarsz będzie 
mijał już całkiem inną odsłonę tego  
miejsca. Ciekawi, pewnie nie tylko 
mnie, czy w nowej szacie duch 
pozostanie ten sam.

           Eliza Wierzcholska
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Organizując parady z okazji Święta  
Niepodległości zapraszaliśmy szkoły,  
instytucje kultury i organizacje działające  
na naszym terenie nie tylko do udziału  
w przemarszach 11 listopada, ale również  
do czynnego włączenia się w ich przygotowanie. 
Zadania, jakie stawialiśmy młodzieży  
i mieszkańcom, to udział w wystawach,  
konkursach: historycznym i „Moja flaga Polski”, 
odtwarzanie na scenie postaci historycznych, 
udział w „żywych obrazach” czy fragmentach 
sztuk teatralnych. 

              Ludwika Ryszka
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2016

11:20 Zbiórka, po Mszy św. za Ojczyznę,  
  na ul. Walcowniczej róg Petunii (przy boisku  
  Serce Falenica), 
11:30 Pochód Mieszkańców ulicą Walcowniczą 
  do Bystrzyckiej (parking), 
12:00 Musztra paradna w wykonaniu Miejskiej   
  Orkiestry MODERATO Warka
12:20 Prezentacja sztandarów z herbami 
  piastowskimi wykonanych przez 
  wawerskie szkoły i organizacje 

12:30 Inscenizacja teatralna „Chrzest Polski 
  według Galla Anonima” 
  w reż. Szczepana Szczykno  
12:50 Koncert pieśni patriotycznych 
  w wykonaniu Orkiestry MODERATO, 
13:20 Słodki poczęstunek i gorąca herbata.

14 sierpnia
MUZYCZNA PODRÓŻ W CZASIE  
DO EPOKI ROMANTYZMU
Anna Maria Staśkiewicz (skrzypce) 
Małgorzata Wasiucionek (skrzypce)
Maria Stanienda (altówka)
Marcin Zdunik (wiolonczela)
Wystawa: „Ogród sztuki”
Joanna Ducka-Dębecka 
– malarstwo, rysunek, ceramika

28 sierpnia
OD A DO K
Przemysław Wojciechowski (akordeon)
Anna Kalska (klarnet)
Wystawa: „Debiut”
Wojciech Tuszko – fotografia

11 września
CHWALEBNA DROGA KRZYŻOWA
Oratorium Stanisława Szczycińskiego
Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze 
pod dyrekcją kompozytora
Wystawa: „Krzyże dnia powszedniego”
Jacek Ebert – fotografia
i pokaz slajdów malarstwa Leszka Zadrąga

26 czerwca 
DAWNE PIEŚNI POLSKO-RUSKIE 
Zespół „Camerata Cracovia”: 
Marta Trybulec (sopran)
Liliana Pociecha (sopran)
Ireneusz Trybulec (lutnia, śpiew)
oraz Dmytro Hubyak (bandura, śpiew)
Wystawa: „Pejzaż” 
Martyna Tarasiewicz – malarstwo

10 lipca 
SONATA PER DUE 
Zuzanna Elster (harfa)
Agata Igras-Sawicka (flet)
Wystawa: „Wędrujące studio” 
Anna Fijałkowska – fotografie

24 lipca
NIEZAPOMNIANE TEMATY FILMOWE
Barbara Witkowska (harfa)
Adrian Janda (klarnet)
Wystawa: „Konie” 
Joanna Czubak – batiki i grafiki

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015 Parada Niepodległości  



Koncerty Letnie  2016
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Wystawa fotografii Wojciecha Tuszko 
była dla mnie wydarzeniem szczególnym. 
Ojciec, który był chemikiem i od tej strony 
podchodził do fotografii, robieniem zdjęć   
zajmował się przez całe życie,  
utrzymując, że robi to na potrzeby 
doświadczeń technicznych. Dopiero gdy 
dożył 94 roku życia, jego wnuk przebadał 
ogromny zbiór negatywów. Okazało się, 
że w tym archiwum znajduje się  
mnóstwo prac o znaczącej wartości  
estetycznej i dokumentacyjnej.

    Tomasz Tuszko

|14 sierpnia |10 lipca |26 czerwca|28 sierpnia
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Koncerty Letnie  2016

W zwierciadle sztuki… 
Autoportret  
Zbigniewa Wizimirskiego przy pracy. 

|24 lipca

|10 lipca |10 lipca

|14 sierpnia
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Koncerty Letnie  2016

Zawsze można było przyjść  
z dziećmi, które nie przeszkadzały 
organizatorom, mimo że czasami 
potrafiły zrobić jakieś małe  
zamieszanie. To były ważne  
chwile, minuty i godziny.  
Ta atmosfera, otoczenie i oferta 
artystyczna wywarły poważny 
wpływ na wrażliwość, estetykę, 
kulturę uczestników Falenickich  
Koncertów Letnich, niezależnie 
od wieku.

      Robert Nuszkiewicz

|14 sierpnia |26 czerwca |24 lipca |28 sierpnia
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Parada Niepodległości  2016
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W PROGRAMIE:
11:20 Zbiórka po Mszy św. za Ojczyznę 

na ul. Walcowniczej róg Petunii 
(przy boisku Serce Falenica) 

11:30 Pochód Mieszkańców 
ulicą Walcowniczą do Bystrzyckiej (parking)

12:00 Musztra paradna 
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry MODERATO Warka

12:20 Prezentacja sztandarów z herbami piastowskimi 
wykonanych przez wawerskie szkoły i organizacje 

12:30 Inscenizacja teatralna 
„Chrzest Polski według Galla Anonima” 
w reż. Szczepana Szczykno 

12:50 Koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Orkiestry MODERATO

13:20 Słodki poczęstunek i gorąca herbata 

Falenickie Towarzystwo Kulturalne 
zaprasza na

WAWERSKĄ PARADĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2016 r.

Projekt współfinansowany ze środków

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Parada Niepodległości 2016 
poświęcona została obchodom 
1050. Rocznicy Chrztu Polski. 
Dla podkreślenia rangi tej 
historycznej rocznicy wawerska 
młodzież wykonała sztandary  
z herbami piastowskimi, które 
wystawione zostały w trakcie 
mszy, pochodu i koncertu. 
Uczestnicy Parady otrzymali 
flagietki z nadrukiem pieczęci 
koronacyjnej Przemysła II.

         Jadwiga Pawlik
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2017
20 sierpnia
ARIE I PIEŚNI RELIGIJNE
Dorota Lachowicz (mezzosopran)
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran)
Bartosz Jakubczak (organy)
Wystawa: „Kapliczki – opowieść  
o cystersach i o Śląsku” 
Agnieszka Kubica
fotografia – pokaz slajdów

10 września
DAWNA I WSPÓŁCZESNA MUZYKA  
SAKRALNA
Chór Via Musica pod dyrekcją 
Sławomira Łobaczewskiego
Wystawa: Andrzej Janota (1930–2017)  
realizacje sztuki sakralnej  

9 lipca 
MAGIA DŹWIĘKÓW. HARFACELLO  
I OBÓJ GABRIELA
Magdalena Miłaszewska-Delimat (harfa) 
Dorota Smolińska (wiolonczela) 
Agata Wojciechowska (obój)
Wystawa: Krzyże ceramiczne
Agnieszka Kubica  

23 lipca 
GYPSY JAZZ: SMORĄGIEWICZ ENSEMBLE
Bartosz Smorągiewicz (klarnet, saksofon) 
Marcin Skaba (skrzypce) 
Sebastian Iwanowicz (gitara) 
Piotr Domagalski (kontrabas)
Wystawa: rzeźba, malarstwo 
Aleksandra Kann-Bogomilska

6 lipca
ROZRYWKOWE MAZURKI
Anna Kwiatkowska (skrzypce)
Izabela Buchowska (wiolonczela)
Wystawa: „Malarstwo seniorów z Wisłą w tle  
i nie tylko…”– prace członków Wawerskiego  
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13:00 Zbiórka przy Szkole Podstawowej Nr 124 
  w Falenicy na ulicy Bartoszyckiej 45/47,   
  uformowanie pochodu
13:15 Pochód Mieszkańców ulicą  Bartoszycką,  
  Narcyzową, Walcowniczą do Bystrzyckiej  
  (parking)
13:40 Salwa armatnia w wykonaniu kosynierów  
  z Grupy Rekonstrukcyjnej SEMPER FIDELIS  
  RES PUBLICAE

13:50 Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu  
  Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza,  
  kapelmistrz Sławomir Łagocki
14:20 Gorący poczęstunek – grochówka, 
  gorąca herbata
15:00 Zakończenie Parady

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Marek Słomiński (banjo)
Ireneusz Kozłowski (kontrabas)
Jerzy Więckowski (perkusja)
gościnnie: Elżbieta Marciniak (wokal)

16 września 
Występ zespołu THE WARSAW DIXIELANDERS
Jerzy Kuszakiewicz (trąbka, wokal)
Mariusz Wnuk (puzon)
Michał Pijewski (klarnet, wokal)

70-lecia spółdzielni WSH Fala
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2016 Parada Niepodległości  

Zupełnie nieoczekiwanie zostałam projektantką kostiumów. Pan Szczepan Szczykno radził wzorować się  
na portretach Matejki. Szaty Mieszka i Dobrawy wyszperałam w magazynie TVP i szafie babci. Jednak nie 
znalazłam tam rekwizytów – trzeba było je zrobić. Na szczęście rycerski miecz wciąż leżał w pudle z dawnymi 
zabawkami. Napis Grunwald udało sie zamalować. Znalazła się też szkatułka z „biżuterią”. Książęca korona, 
księga i świeca (działająca na  bateryjkę) powstały z pomalowanej tektury, plasteliny i „klejnotów”. Książęca 
para prezentowała się bardzo dostojnie. Kostiumografia jest dla ludzi! 

           Joanna Kozłowska



Koncerty Letnie  2017
Harfacello i obój Gabriela to 
rzadko spotykane, przenikające 
się brzmienie harfy, wiolonczeli 
i oboju. Piękne instrumentalistki 
urzekają swoją grą używając 
różnorodnej kolorystyki, wpro-
wadzając słuchacza w magiczny 
świat muzyki. Obok utworów 
barokowych, klasycznych,  
romantycznych artystki grają  
muzykę filmową, muzykę  
irlandzką, własne aranże muzyki 
pop. Dla nich muzyka nie ma 
granic.

     Agnieszka Kurowska-Janecka

|23 lipca                |9 lipca |9 lipca                  |6 sierpnia

|6 sierpnia  

|9 lipca |6 sierpnia
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Koncerty Letnie  2017

Występ naszego chóru w kościele  
NSPJ w Falenicy był dla nas okazją  
do niezapomnianych przeżyć.  
Zawdzięczamy je przychylnemu przyjęciu 
i gościnności gospodarzy oraz  
możliwości śpiewania we wnętrzu  
o wspaniałej akustyce, pozwalającej  
w pełni usłyszeć szlachetne brzmienie  
wykonywanych utworów. 

            Marcin Kozłowski

  |23 lipca

|10 września  

|6 sierpnia |10 września
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Koncert 70-lecia spółdzielni WSH Fala  2017

Koncert The Warsaw  
Dixielanders odbył się z okazji 
70-lecia Warszawskiej  
Spółdzielni Handlowej Fala,  
wieloletniego sponsora FTK.

|16 września
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2018
12 sierpnia
DUET HARP & CHORDS
Julia Łopuszyńska (harfa)  
Stanisław Łopuszyński (klawesyn)
Wystawa: „Jednak malarstwo”
Monika Olbińska-Żołędziowska

26 sierpnia
KONCERT MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Jakub Michał Hutek (śpiew)  
Małgorzata Lemańska (fortepian)
Wystawa: „Kosmos spod igły”
Anna Sławińska

9 września
MSZA POLSKA JANA MAKLAKIEWICZA
Chór Sursum Corda z Bazyliki Św. Krzyża  
w Warszawie pod dyrekcją Emilii Melon
oraz chór Via Musica z Sanktuarium  
św. Teresy w Otwocku  
pod dyrekcją Sławomira Łobaczewskiego 
Anna Łukaszewska (organy)

14 pażdziernika
JUBILEUSZOWY KONCERT PAPIESKI  
z okazji 40-lecia wyboru Karola Wojtyły  
na papieża
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran) 
Anna Łukaszewska (organy)
Lesław Kołakowski (recytacje)

24 czerwca 
MUZYKA WENEZUELSKA  
„Solo Tres”:
Beatriz Blanco (śpiew, cuatro,  
instrumenty perkusyjne) 
Leszek Potasiński (gitara, gitara  
basowa, cuatro, charango)
Marek Walawender (gitara, gitara basowa,  
mandolina, instrumenty perkusyjne, śpiew)
Wystawa: Sztuka uszyta – dla dorosłych i dzieci
Lidia Głażewska Dańko

8 lipca 
DUET KALSKA – WOJCIECHOWSKI
Anna Kalska (klarnet) 
Przemysław Wojciechowski (akordeon)
Wystawa: Przyrodniczość kredkami – Aga Głód

22 lipca
DIVERTIMENTA MOZARTA
Muzycy Polskiej Opery Królewskiej:
Małgorzata Zalewska (prowadzenie) 
Aleksandra Knitter-Sikora, Jacek Jacków (I skrzypce)
Dorota Komorowska, Małgorzata Panufnik-Willman, 
Joanna Kowalska (II skrzypce)
Dariusz Smoliński (altówka) 
Małgorzata Jamiołkowska (altówka)
Maciej Skowroński, Dorota Smolińska (wiolonczele)
Jacek Kicman (kontrabas)
Wystawa: CZERWOSZOWIE – artyści  
z Saskiej Kępy w Falenicy.  Zofia i Wojciech  
oraz Magdalena i Leszek Czerwoszowie

Falenickie Koncerty Letnie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kwiecień – listopad 
Zszywanie Wawra – praca uczestników

16 czerwca
Wawerski Piknik Historyczny przy Plaży  
Romantycznej nad Wisłą  
– pokaz Zszywania Wawra

11 listopada
Wawerska Parada Niepodległości 
z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Tłuszcza.

Wawerskie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości  
pod hasłem „Piękna i Niepodległa”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2017 Parada Niepodległości  



Koncerty Letnie  2018

Dzięki doświadczeniu w pracy organizacji pozarządowych, jak Przymierze 
Rodzin i Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku, pomagałam w trudnej  
dla nowej organizacji sprawozdawczości i od wielu lat wchodzę w skład 
Komisji Rewizyjnej, ale przede wszystkim współorganizowałam wystawy  
plastyczne, jakie ubogacają nasze koncerty. Wyszukiwałam wśród  
znajomych plastyków osoby, które zadadzą sobie trud przygotowania  
wystawy trwającej jeden tylko wieczór. Okazywało się, że ten krótki czas 
może być źródłem wielkiej satysfakcji – tak dla autora jak i publiczności.
Zanurzeni w zieleń ogrodu przenosiliśmy się sercem i duszą w świat  
wysokich lotów artystycznych, znajdując jednocześnie poczucie  
wspólnoty, jakie daje współodczuwanie piękna.

             Teresa Janota

|8 lipca           |12 sierpnia           |22 lipca |24 czerwca 

|24 czerwca 

|12 sierpnia |22 lipca |8 lipca

|8 lipca
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Koncerty Letnie  2018

Przy okazji koncertu widzowie mogli otrzymać  
książkę Barbary Wizimirskiej Zapamiętane.  
Falenica 1935–1960 we wspomnieniach  
mieszkańców, wydanej przez FTK z pomocą finansową 
Urzędu Dzielnicy. B. Wizimirska jest także autorką 
m.in. monografii parafii NSPJ (Jubileusz 75 lecia...), 
książek: Falenica. Portret osiedla (2008), Opowieści 
falenickie (2012), Znikająca stara Falenica.  
Fotoprzewodnik (2013) i Falenica w wielu odsłonach. 
Przewodnik (2016).

      Barbara Wizimirska

|22 lipca   

|12 sierpnia   |9 września  |9 września  

|26 sierpnia                          |12 sierpnia   |22 lipca |12 sierpnia|12 sierpnia
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Pomysłodawczynią akcji „Zszywanie Wawra”  
była Barbara Wizimirska. 

Chcemy pokazać piękno naszej ojczyzny, dostrzec je  
w najbliższym otoczeniu: w naturze, pamiątkach  
naszej historii, obiektach służących codziennemu  
życiu. Wiele z nich znika z naszego otoczenia,  
bo osiedla zmieniają się. Warto je uwiecznić. (…)  
Jedynym wymogiem jest użycie  tkaniny i szycie.  
Można szyć ręcznie lub maszynowo, stosować  
rozmaite techniki zdobienia, hafty, aplikacje, koronki, 
można malować na tkaninie, szydełkować i wymyślać 
własne sposoby wykonania.” 

                z odezwy do mieszkańców Wawra

Mapa Wawra. Praca zespołowa  
WCK filia Falenica  

pod kierunkiem Edyty Bystroń.

Logo FTK. 
Marta Kozłowska.
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Budynek Schroniska dla Nieletnich i Domu Poprawczego w Falenicy.  
Marta Grzegrzółka-Pawełek z wychowankami.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP  
w Zerzniu. Anna Rafalska, WCK  
filia Zastów.

Dawna synagoga w Falenicy i rabin Pinkus Finkelsztejn.  
Barbara Wizimirska, FTK.

Budynek Domu Dziennej Opieki „Caritas”  
w Falenicy. Praca zbiorowa seniorów  
pod kierunkiem H. Gołębiewskiej.

Kinokawiarnia Stacja Falenica. Joanna Kozłowska, FTK.

Most Siekierkowski, osiedle Las. Joanna Kozłowska, FTK.

Kościół pw. NSPJ w Falenicy.  
Barbara Wizimirska, FTK.

Kapliczka w ogrodzie SNiDP  
w Falenicy. Marta Grzegrzółka- 
Pawełek z pomocą wychowanek

Kapliczka przy ul. Bysławskiej  
w Falenicy. Halina Gołębiewska.

Kapliczka przy Wale Miedzeszyńskim. 
Nadwiśle. Halina Gołębiewska.

Miedzeszyn. Kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady.  
Alicja Jurczyk.

Dom Weissów i Fruboesów w Aninie,  
spalony w 1944 r. Anna Sławińska.
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Sowa. Ada Szewczyk  
i Magda Szewczyk, WCK filia Zastów

Dawna fabryka Szpotańskiego i CH FERIO w Międzylesiu.  
Joanna Fic, nauczycielka zawodu w Schronisku dla Nieletnich  
i Domu Poprawczym w Falenicy.

Willa w stylu „Świdermajer” w Aninie.  
Janina Chim, pracownia sztuki seniora „Fantazja”.

Tablica upamiętniająca sanatorium  
im. Medema w Miedzeszynie.  
Anna Roszkowska, FTK.

Budynek elektrowni w Falenicy. Anna Roszkowska, FTK.Budynek dawnego dworca „Ciuchci”. Ludwika Ryszka, FTK. Kościół pw. św. Feliksa z Kantalicji  
w Marysinie. Ewa Jabłońska.

Sosna falenicka. Praca zbiorowa wykonana  
w Środowiskowym Ognisku Wchowawczym 
TPD pod kierunkiem Ireny Masłowskiej.

Kapliczka Matki Boskiej Kodeńskiej  
w Aninie. Marysia Pleta.

Kościół pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Miedzeszynie. 
Joanna Fic.

Drzewo w Falenicy.  
Danusia z Józefowa.

Willa w stylu „Świdermajer” w Aninie.  
Regina Śmiechowska, pracownia sztuki seniora „Fantazja”.

Zszywanie Wawra
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Czapla. Iga Szewczyk,  
Hanna Mikulska, WCK filia Zastów.

Pracownia Witraży w Nadwiślu.  
Barbara Pałczyńska, FTK.

Sosna falenicka. Ewa Szymańska, FTK.

Jeziorko „Morskie Oko” w Aleksandrowie.  
Natalia Rolniewicz, WCK filia Aleksandrów.

Kościół pw. św. Karola Boromeusza w Sadulu.  
Joanna Kozłowska, FTK.

Dom zakonny jezuitów w Falenicy. 
Joanna Kozłowska, FTK.

Kościół pw. Wieczerzy Pańskiej w Aleksandrowie.  
Barbara Pałczyńska, FTK.

Pomnik na cmentarzu wojskowym  
w Aleksandrowie. Magdalena Tyszka  
S.P. nr 76 w Falenicy.

Logo WCK filia Aleksandrów. Halina 
Rolniewicz, WCK filia Aleksandrów.

„Leniwy szlaban” w Falenicy. Tomasz Tuszko, FTK. Ogród przy WCK, filia Aleksandrów (wejście).  
Anna Bartosik, WCK filia Aleksandrów

Zszywanie Wawra

Stara stacja kolejowa w Falenicy.  
Eugenia Kępińska, WCK filia Anin.
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Dąb w Aleksandrowie. Jadwiga Lis, 
WCK filia Aleksandrów.

Kościół Chrześcijan Baptystów w Radości. 
Praca zespołowa, WCK filia Radość

Makatki o tematyce falenickiej wykonane przez dzieci uczestniczące w zajęciach  
plastycznych WCK Falenica pod kierunkiem Edyty Bystroń i Aleksandry Perec.

Budynek filii WCK Radość.  
Praca zespołowa, WCK filia Radość.

Ogród jordanowski w Radości.  
Praca zespołowa, WCK filia Radość.

Rezerwat Króla Jana Sobieskiego w Marysinie.  
Praca zespołowa, WCK filia Marysin.

Bloki Spółdzielni Mieszkaniowej w Marysinie. 
Praca zespołowa, WCK filia Marysin.

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne  
w Radości. Praca zespołowa, WCK filia Radość.

Stacja PKP w Radości.  
Praca zespołowa, WCK filia Radość.

Zszywanie Wawra166

Symbol Pracowni Plastycznej „Jajko” 
w Radości. Karolina Kudłacik.

Mazowiecki Park Krajobrazowy.  
Praca zespołowa, WCK filia Radość.

Dąb w Aleksandrowie. Halina Laskus, 
WCK filia Aleksandrów.
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Parada Niepodległości  2018
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Parada Niepodległości  2018

Polonez na 500 par! Wspólny taniec wspaniale się udał, rozgrzał serca i spodobał wszystkim.  
Może narodziła się nowa falenicka tradycja? 
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2018 Parada Niepodległości  
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2019
11 sierpnia
MONIUSZKO SPOTYKA CHOPINA 
Zespół Wokalny IL CANTO:
Wanda Laddy (sopran) 
Marta Lawrence (alt) 
Sławomir Łobaczewski (tenor) 
Leszek Kubiak (bas) 
Piotr Sołtysik (piano)
Wystawa: malarstwo – Magdalena Magrzyk  

25 sierpnia
UTWORY RELIGIJNE STANISŁAWA MONIUSZKI
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran) 
Eugenia Rezler (mezzosopran) 
Krzysztof Łazicki (bas-baryton) 
ks. Mariusz Rybałtowski (organy)
Wystawa: „Śladem ikony” – Michał Bogucki 

30 czerwca 
BARTOSZ SMORĄGIEWICZ ENSEMBLE  
przeboje muzyki klasycznej w wersji jazzowej 
Bartosz Smorągiewicz (klarnet, saksofon)
Marcin Skaba (skrzypce)
Sebastian Iwanowicz (gitara)
Piotr Domagalski (kontrabas)
Wystawa: rzeźba – „Twórcze dialogowanie”
Teresa i Dariusz Kowalscy
 
14 lipca 
MUSCADA STRING QUARTET
Ada Dobrowolska (skrzypce)  
Paweł Dębski (skrzypce) 
Jan Czyżewski (altówka) 
Antoni Majewski (wiolonczela)
Wystawa: malarstwo  – „Psy” 
Piotr Pańkowski

28 lipca
ALEKSANDRA ŚWIDZIŃSKA QUARTET
Aleksandra Świdzińska (śpiew)
Miłosz Oleniecki (instrumenty klawiszowe)
Rafał Dutkiewicz (perkusja)
Mateusz Woźniak (gitara basowa)
Wystawa: „Makałatki”– Katarzyna Małyszko  

Falenickie Koncerty Letnie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

styczeń
3 KONCERTY KOLĘD w wawerskich kościołach
Agnieszka Kurowska-Janecka (sopran) 
Agnieszka Banach (sopran) 
Joanna Stangreciak (sopran) 
Adam Walasek (tenor) 
ks. Mariusz Rybałtowski (piano)

Wawerskie kolędowanie
–––––––––––––––––––––

13:00 – Uformowanie i wymarsz pochodu:  
 ul. Bartoszycka w pobliżu Szkoły Podst. 124.
– Przemarsz ulicami Bartoszycką, Narcyzową,  
 Walcowniczą
– „Polonez na 500 par” na placu  
 przy ul. Bystrzyckiej/ Walcowniczej
– Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
– Wystrzał armatni w wykonaniu Stowarzyszenia  
 Rekonstrukcji Historycznej Semper Fidelis  
 Res Publicae

– Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej KWK  
 „Pokój” z Rudy Śląskiej
– Wystawa prac plastycznych „Śląskie stroje  
 regionalne”
– Wręczenie nagród laureatom konkursu  
 historycznego „Śląska droga do Niepodległej”
– Gorąca grochówka i herbata
14:45 – Śpiewanki patriotyczne w restauracji  
 Stara Kuźnia, ul. Walcownicza 7.

Wawerska Parada Niepodległości „Śląskie Fajrowanie”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Koncerty Letnie  2019

|14 lipca Przez te wszystkie lata Jacek Wiśniewski dbał o dekoracje roślinne sceny  
i klomb w ogrodzie parafialnym – co roku inaczej ukwiecony.



Koncerty Letnie  2019

Muzyka, śpiew ptaków,  
a w przerwie koncertu  
życzenia na naszą  
55 rocznicę ślubu.
Taki jubileusz mógł się  
wydarzyć w naszym  
Falenickim Towarzystwie 
Kulturalnym.

  Maria i Stanisław  
 Walenta

|14 lipca |14 lipca

|30 czerwca |30 czerwca

178 |30 czerwca      fot. Marta Kozłowska 179
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Koncerty  2015

180

|14 lipca     

Koncerty Letnie  2019

A to już ostatni sezon  
koncertów w ogrodzie  
parafialnym  
w niezapomnianej scenerii 
moich ulubionych wystaw  
o zachodzie słońca,  
wśród zieleni i kwiatów.

 Anna Roszkowska

|25 sierpnia. 

|28 lipca     |11 sierpnia   

|28 lipca  

181Fot. Joanna Kozłowska
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Parada Niepodległości  2019
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Parada Niepodległości  2019
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Parada Niepodległości  2019

Róże Nikiszowca  to mozaika z 1912 r.,  
wykonana na elewacji budynku w górniczym  
osiedlu w Katowicach. Różany wzór nawiązuje  
do ornamentów na śląskim stroju ludowym.  
Dzięki życzliwości śląskich działaczy lokalnych  
stał się graficznym motywem przewodnim  
„Śląskiego Fajrowania”.
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2020
16 sierpnia 
Z PUSZCZY DO MIASTA
Zespół Burónka: 
Olga Stopińska (śpiew, inspiracja) 
Mateusz Wachowiak (harmonia polska, 
akordeon, aranżacja) 
Mateusz Sieradzan (instrumenty perkusyjne) 
Radosław Łukaszewicz (kontrabas)

6 września 
KONCERT JUBILEUSZOWY  
W 100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
Marlena Borowska (śpiew) 
Katarzyna Olszewska (organy)

5 lipca
NAJPIĘKNIEJSZE ARIE I DUETY Z OPER I OPERETEK
Małgorzata Pawłowska (sopran)
Leszek Świdziński (tenor) 
z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej  
La Boheme de Varsovie.

12 lipca 
KONCERT NA DWA MIECHY
Duet Los Accordos: 
Paweł Ściebior i Przemysław Wojciechowski 
(akordeony)
 
26 lipca 
MAGICZNY ŚWIAT KLARNETÓW
Kwartet Poco Leggero: Anna Kalska, Adrian Janda, 
Bogdan Kraski, Leszek Pietroń

9 sierpnia 
BALCAN TANGO
Zespół Kwartesencja: 
Gabriela Kubarska (skrzypce) 
Kornelia Kołodziejska (altówka)
Dawid Lewandowski (kontrabas)
Michał Kubarski (akordeon)

Falenickie Koncerty Letnie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.00 hymn i wiązanka pieśni patriotycznych  
odtworzone z nagrań i nadane przez głośniki  
w centrum Falenicy 

Wawerska Parada Niepodległości
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2019 Parada Niepodległości  

Kolejny 11 listopada. Jak co roku 
Wawerska Parada Niepodległości. 
W programie nie może zabraknąć 
gorącego poczęstunku. „Zespół 
Kuchareczek” gotowy do pracy. 
Radość w sercach, uśmiechnięte 
twarze. Lekki niepokój – czy  
wszystko się uda? Czy grochówka 
będzie smakowała, czy starczy  
dla wszystkich? 
Pachnie znakomicie. Herbata  
też już gotowa. Koncert się  
kończy – zapraszamy do bufetu! 

      M. R.



Koncerty Letnie  2020

Pierwsze koncerty w nowym 
miejscu, na otwartej scenie 
Kulturoteki, która  
w założeniach miała stać się 
wspólnym domem licznych 
falenickich organizacji  
kulturalnych. Pandemia  
utrudniła, ale nie ograniczyła 
działalności FTK. 
Nasze koncerty, jako jedne  
z nielicznych, wciąż się  
odbywały.

|5 lipca |16 sierpnia|16 sierpnia

|9 sierpnia|5 lipca

|5 lipca

|9 sierpnia

190 191
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Koncerty Letnie  2020

|12 lipca|26 lipca| 9 sierpnia |16 sierpnia |9 sierpnia
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11 listopada 2020  
pozostańmy osobno,  
świętujmy wspólnie!

O godzinie 12:00 z głośników  
w centrum Falenicy zabrzmi Hymn  
i wiązanka melodii patriotycznych.

Udekorujmy nasze domy.  
Posłuchajmy muzyki,  
uśmiechnijmy się  
i pomachajmy chorągiewkami  
do naszych Sąsiadów.

Parada Niepodległości  2020

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone  
w samotności? To tylko pozory. Co prawda  
w reżimie covidowym – dystans, maseczka,  
dezynfekcja – ale z ludźmi, którzy cieszyli się  
razem z nami:

• Z prowadzącym pociąg podmiejski, który  
 z otwartego okna  gestem i sygnałem  
 dźwiękowym pozdrawiał świętującą Falenicę.

• Z kierowcami autobusów, którzy  
 z uśmiechem przyjmowali biało-czerwone    
 flagietki i dekorowali nimi kabiny pojazdów,   
 miejsca swojej pracy.

• Z kierowcami samochodów, którzy zwalniali,   
 otwierali okna, czasami zatrzymywali się  
 by chwilę posłuchać muzyki płynącej  
 z Kulturoteki.

• Z uśmiechniętymi przechodniami idącymi    
 ulicami Falenicy.

• Z mieszkańcami naszego osiedla, którzy  
 wyszli do swoich ogrodów, by posłuchać    
 przygotowanego  specjalnie dla nich     
 i emitowanego z głośników koncertu muzyki   
 patriotycznej.

Nawet w tych trudnych warunkach pandemii mogliśmy 
dać innym radość wspólnego świętowania.

                     Jadwiga Pawlik
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Archiwa FTK. Pocztówki

196

Od 2013 r. wystawom towarzyszyły specjalnie 
projektowane pocztówki z reprodukcjami  
i informacjami o artystach. Wytrwali zbieracze 
mogli zgromadzić kolekcję ponad 30 obrazków.

Agnieszka Kubica

Dariusz Kowalski

Lidia Głażewska Dańko

?????

Weronika Naszarkowska 
-Multanowska

Katarzyna Małyszko

??????

Piotr Pańkowski

Joanna Czubak

Agnieszka Głód
Michał Suffczyński

Dorota Łoskot-Cichocka

Marzenna Szymańska

Leszek Zadrąg

Wojciech Tuszko
Hanna Kossowska Zbigniew Gos

Monika 
Olbińska 
-Żołędziowska

Magdalena Magrzyk

Anna Sławińska

Michał Bogucki

Martyna Tarasiewicz

Agnieszka Kubica

Teresa Pastuszka 
-Kowalska

Anna FijałkowskaAndrzej Janota 
(1930-2017)

Aleksandra Kann
Bogomilska

Joanna Ducka Dębecka
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To były dwie  wspaniałe dekady. W kolejną wchodzimy z entuzjazmem i nadzieją.  
Spotykajmy się w Falenicy, tu zawsze dzieje się coś ciekawego. Do zobaczenia!



W ciągu 20 lat odbyło się  
prawie 130 koncertów  
i ponad 100 wystaw. 
Na naszej scenie wystąpiło  
ponad 600 osób. 
W trakcie Parad Niepodległości 
ulicami Falenicy  
przemaszerowało kilkanaście 
orkiestr, a za nimi około  
15 tysięcy uczestników,  
a także niemała liczba koni. 

ze wstępu zarządu  
Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego

ISBN 978-83-961818-0-0
200

Druk albumu sfinansowany ze środków  
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy






