
Zniewalająca siła
trąbki i wdzięku
To był jeden z najbardziej roztańczonych koncertów Jazzu 
na Starówce – w sobotę na Rynku Starego Miasta 
zagrał z zespołem Christoph Titz 
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Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie SA o jakości wody wodociągowej w lipcu 2006 roku

Wskaźnik, Wodociąg Wodociąg Wodociąg Zawartość
Lp.     nazwa substancji Jednostka Centralny Praski Północny dopuszczalna

średnia maks. średnia maks. średnia maks. Polska WHO
BAKTERIOLOGIA

1. Bakterie w 22oC Licz. bakt./1ml 0 1 0 1 0 0 100 −
2. Bakterie w 37oC Licz. bakt./1ml 0 2 0 2 0 0 20 −
3. Bakterie grupy Coli Licz. bakt./100ml 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Escherichia coli Licz. bakt./100ml 0 0 0 0 0 0 0 −
5. Clostr. red.siarczyny w 37oC Licz. bakt./100ml 0 0 0 0 0 0 0(1) −
6. Paciorkowce kał. w 37oC Licz. bakt./100ml 0 0 0 0 0 0 0 −

7. Mętność NTU 0,04 0,05 0,1 0,2 0,10 0,16 1 1
8. Barwa mg Pt /l 4,9 5 4,3 6 1,7 2 15 15
9. Zapach − 2SCl2 2SCl2 1SCl2 2SCl2 2Cl2 3SCl2 akcept −

10. Odczyn (pH) pH 7,29 7,45 7,71 7,81 7,29 7,40 6,5÷9,5(3) 6,5−8,5
11. Twardość (CaCO3) mg/l 197 201 201 210 227 235 60 ÷500 −
12. Żelazo mg/l <0,02 <0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,2 0,3
13. Mangan mg/l 0,01 0,03 nw. nw. nw. nw. 0,05 0,1(4);0,5
14. Chlorki mg/l 105,4 152 109 156 24,7 25 250(3) 250
15. Amoniak mg/l 0,02 0,04 0,07 0,10 0,01 0,04 0,5(8,3) 1,5(4)
16. Azotany mg/l 3,01 6,45 2,6 5,5 2,2 2,8 50(3) 50
17. Azotyny mg/l 0,002 0,004 0,013 0,021 nw. nw. 0,5 3,0
18. Utlenialność mg O2/l 2,3 2,8 2,8 4,0 3,1 3,4 5,0 −
19. Chlor wolny (7) mg/l 0,14 0,24 0,59 0,77 0,53 0,60 0,1÷0,3 (2)
20. Chloryny mg/l 0,60 0,65 0,38 0,42 − − 0,2 0,2
21. Chlorany mg/l 0,06 0,08 nw. nw. − − 0,2 −
22. Siarczany mg/l − 53 − 51 − 83 250(3) 250(4)
23. Fluorki mg/l − 0,12 − 0,14 − 0,12 1,5 1,5
24. Glin mg/l 0,01 0,03 − − 0,02 0,05 0,2 0,2(4)
25. Kadm mg/l − <0,00002 − 0,00003 − <0,00003 0,003 0,003
26. Ołów mg/l − <0,0002 − <0,0006 − <0,0006 0,05 0,01
27. Rtęć mg/l − <0,00005 − <0,00005 − <0,00005 0,001 0,001
28. Nikiel mg/l − 0,0010 − <0,0024 − < 0,0024 0,02 0,02
29. Miedź mg/l − 0,001 − 0,0016 − <0,0003 2(3,5) 1(4) ; 2
30. Chrom mg/l − < 0,0004 − < 0,0003 − < 0,0003 0,05 0,05
31. Arsen mg/l − 0,0005 − 0,0011 − 0,0007 0,01 0,01

32. Chloroform mg/l < 0,0001 < 0,0001 0,00348 0,00750 0,02786 0,03310 0,03 0,2
33. Bromodichlorometan mg/l 0,00001 0,00002 0,00688 0,01070 0,00680 0,00770 0,015 0,06
34. Suma trihalometanów mg/l 0,00003 0,00004 0,03178 0,03570 0,03630 0,04250 0,15 −

0,10(6)

(1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych (5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnością korozyjną 
(2) Kryterium zdrowie – 5 mg/l, kryterium smak – 0,6 ÷ 1 mg/l (6) Dopuszczalne zakresy wartości stosuje się od 1.01.2008 r.
(3) Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej (7) Wartość określana w punkcie czerpalnym u konsumenta 
(4) Poziomy mogące wywołać narzekania konsumentów (8) Wody podziemne nie chlorowane – 1,5 mg/l (amoniak poch. natur). nw. – nie wykryto

Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej w Warszawie:
„Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu lipcu 2006 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w m.st. Warszawie SA, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza, zwiększoną zawartość chloru wolnego i chlorynów oraz  przekroczoną maksymalną
wartość chloroformu na wyjściu do sieci z Wodociągu Północnego. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718) jak również normom zalecanym
przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). 
Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy.
Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Opracowała: mgr inż. Aleksandra Guzera−Kłos
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N
iemiecki trębacz jest
przedstawicielem naj-
młodszej sceny jazzo-
wej naszych zachodnich
sąsiadów. Jego gry nie

cechuje wtórność czy to coś, co jazz-
mani nazywają pogardliwie niemiec-
kim swingowaniem. O co chodzi?
O prymitywne układanie synkop
w kompletnie nieswingujące frazy.
Titz tej wady nie posiada, a jego gra
podszyta klimatami Chrisa Bottiego
i ciepłem Chata Bakera mogła po-
dobać się nie tylko fanom lekkiego,
nieskomplikowanego grania, ale
również erudytom malkontentom.
Trębacz ma znakomitą technikę. Ale
nie tylko soczyście brzmiąca trąb-
ka była orężem artysty w czasie wy-
stępu. Gdy Titz sięgał po flügelhorn,
wznosił się na poziom nieczęsto spo-
tykany na naszych estradach. Moż-
na mieć zastrzeżenia co do doboru
repertuaru, zbytniej ufności w elek-
troniczne loopy kosztem żywego
groove’owego grania, ale to, co jed-
nym nie przypada do gustu, innych

zachwyca. Jeśli miarą jakości grania
Titza i jego kompanów była reakcja
publiczności, to mieliśmy do czynie-
nia z jednym z najlepszych koncer-
tów w historii Międzynarodowego
Plenerowego Festiwalu „Jazz na Sta-
rówce”. Po półgodzinie prawie cały
Rynek rytmicznie falował, a część pu-
bliczności tańczyła! Każdy kolejny te-
mat przyjmowany był owacją, a sie-

dząca obok mnie fanka starówkowe-
go jazzu nie kryła, że trębacz oprócz
instrumentalnego kunsztu zachwy-
ca również aparycją. 

Koncert zdominowały kompozy-
cje zarejestrowane przez artystę na al-
bumie „Magic” – zgrabna mieszanina
elektrycznego Milesa Davisa przeło-
mu lat 60. i 70. doprawiona klimatami
tego samego Milesa z lat 80. Jednak
w balladach (to prawdziwy atut Titza)
czuć było wpływy Blancharda, Bake-
ra, a chwilami lekkie przybrudzenie
tonu przywodziło skojarzenia z na-
szym Tomkiem Stańką. 

Lider na pewno nie zabłysnąłby
tak, gdyby nie znakomici koledzy.
O ile bodaj najbardziej utytułowany
w tym gronie perkusista Marc Lehan
ograniczył się wyłącznie do roli bęb-
nowego fundamentu, przy jednoczes-
nej powściągliwości solowych zapę-
dów, o tyle gitarzysta Philips Niessen
podobnie jak basista Edward Mac-
lean pokazali solidne granie pozba-
wione kompleksów. Spec od perku-
sjonaliów Afra Mussawisade znako-
micie balansował między typowym
graniem w konwencji fusion a world

music, często kierując brzmienie
kompozycji w rejony arabskich ryt-
mów. Chyba najsłabszym elemen-
tem sekstetu był klawiszowiec, któ-
ry – owszem – stylowo akompaniował,
grając na klasycznym pianie elek-
trycznym i niemal zabytkowym syn-

tezatorze Rolanda, którego ciepłe
barwy dzisiaj chętnie kopiowane są
w nowoczesnych syntezatorach. So-
lówki nie były jednak mocną stroną
Gero Körnera. 1

piotr.iwicki@agora.pl

Sobotni koncert Christopha Titza był jednym z najbardziej roztańczonych 
w historii festiwalu Jazz na Starówce
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Jazz na Starówce

11Za tydzień w sobo-
tę (godz. 19) zagra gigant
jazzowego fortepianu
John Taylor. Główny
sponsor: Plus GSM, ofi-
cjalny przewoźnik: PLL
LOT, wsparcie finanso-
we: m.st. Warszawa. Patroni medial-
ni: „Gazeta Wyborcza”, TVP, Jazz Ra-
dio, Radio TOK FM. Organizacja:
Agencja IKA ART. Wojciechowscy,

Jazz Club Rynek
SDK, www.jazzna-
starowce.pl. 1

MELANŻ Z MELPOMENĄ

ZIELONKA
Z CZECH

–Był pan, panie Tośku, na najnowszej
komedii „Rozkłady jazdy” w Teatrze
na Woli?

– Byłem, ale to w ogóle żadna
komedia nie jest, tylko normalny
dramat.

– Jak to? Nie podobał się panu
specyficzny czeski humor Petra Ze-
lenki?

– Jaki humor? Weź, przestań z tą
Zielonką. Miała być wesoła kome-
dia, tak? Najlepsza zabawa w mie-
ście, pisało w „Gazecie”, tak czy
nie? A co zobaczyliśmy z Sandrą?
Ogólną ściemę zobaczyliśmy oraz
masakrę. Przychodzimy, siadamy,
gaszą światło, a tu aktorzy, zamiast
zaczynać, dekoracje przestawiają,
coś tam po kątach gadają, to otwo-
rzą jakieś drzwi, to znów zamkną,
ogólnie nie wiadomo, o co biega.
Do tego jeden koleś dialogi z seria-
lu wojennego zaczął czytać: „Han-
de hoch! Ruki wwierch!”. Normal-
nie czeski film.

– Ale, panie Tośku, to był zamie-
rzony chwyt dramatopisarza, który
chciał w ten sposób pokazać życie za
kulisami teatru. A czytający dialogi
filmowe bohater to aktor, który zprze-
pracowania pomylił scenę ze studiem
dubbingowym.

– No, jeżeli tak to wszystko wyglą-
da za kulisami, to ja dziękuję. W ży-
ciu bym takim aktorem nie został, na-
wet gdyby dużą bańkę płacili.

– Dlaczego? Przecież to zawód cie-
szący się wysokim prestiżem.

– A weź. Urobieni są normalnie
jak Wietnamce na Stadionie. Taki
aktor to musi na kilku robotach ciąg-
nąć, inaczej nie wydoli. Rano czyta
przez głośniki w metrze wszystkie
stacje od Kabat do placu Wilsona i z
powrotem. Po południu wysiada na
Woronicza i filmuje się w „Na dobre
i na złe” czy „M jak miłość”, wieczo-
rem leci taksą do teatru i zasuwa
przez dwie godziny „Liroja” czy in-
nego „Hotella”, a nocą jeszcze wali
reklamę proszku do prania. Niektó-
rzy od tej roboty to normalnie jazdy
dostają i już nie czają, gdzie i co grać
– w metrze zapodają „Hamleta”, w te-
atrze lansują proszek, a w telewizji
mówią: „Uwaga, uwaga, drzwi się za-
mykają. Następna stacja Ratusz”. No
i tak było na tej całej Zielonce. Po-
dobno normalnie w tej sztuce to gra
siedmiu aktorów, ale większość ola-
ła sprawę, bo jeden w reklamie ro-
bi, drugi serial trzaska, a jeszcze in-
ny knajpę otworzył i też nie ma cza-
su na teatr. No i te siedem ról dwój-
ka artystów musiała ciągnąć na zmia-
nę. Niezła jazda, nie? Na początku
chcieliśmy z Sandrą do kasy iść i żą-
dać zwrotu za bilety. Ale potem wy-
czaiłem, że aktor też człowiek. Tu
nie ma się co śmiać, współczuć trze-
ba. Swoją drogą, jak ta etyka zawo-
du upadła... Jakby to było, gdybym
ja na Stadionie sam w siedmiu szczę-
kach sprzedawał. Toż to głupiego ro-
bota!

–A jak się panu podobali Artur Bar-
ciś i Beata Fudalej w rolach dwójki za-
pracowanych artystów, którzy próbu-
ją ratować spektakl?

– Pełen respekt, normalnie poje-
chali po bandzie. Czasami to rzeczy-
wiście człowiek myślał, że jest ich sie-
dem sztuk. Ale jeśli tak dalej dadzą
sobie na głowę włazić, to długo nie
pociągną. Ten Barciś to już mizero-
wato wygląda, jakaś solidna paker-
nia by się przydała. Chcesz, to dam
adres. Przekażesz? 1

ROMAN
PAWŁOWSKI
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