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„Jestem zauroczona tego rodzaju imprezami, prowadzeniem p. Kijowskiego, uroczy
dyrektor mający podejście, dowcipny, ujmujący”
„Dyrektorowi Ośrodka gratuluję pomysłu i inwencji. Życzę dalszej owocnej pracy.
Dziękuję za dostarczenie cudownych chwil”
„Wielkie brawa dla inicjatywy Pana Dyrektora Kijowskiego i rozwoju ogródków
Frascati”
„Wspaniałe miejsce, pomysł organizacyjny, brawa dla szefa Andrzeja Kijowskiego od
kolegi z „Nowego Świata”
„Bardzo mi odpowiada ten sposób pokazywania kulturalnych spraw mieszanych, przy
tym nie opłacanych co umożliwia dużej grupie ludzi poznanie świata aktorskiego,
muzycznego, itp. Zaznaczam, że dojazd też jest bardzo wygodny i bezpieczny”
„Piękna inicjatywa – chwała organizatorom i sponsorom. Cudowne miejsce, raj dla
ducha – oby tak dalej”
„Więcej muzyki operetkowej i poważnej”
„Dziękuję za wszystkie spotkania, niepowtarzalną atmosferę właściwą tylko Ogrodom
Frascati. Szanowny Panie Dyrektorze, tak trzymać! Dziękuję, bardzo dziękuję!”
„Znakomity pomysł stworzenia dla starszych osób takiej możliwości kontaktu na
żywo z kulturą”
„Jestem zachwycona! Wielkie brawa dla organizatorów. Bardzo dobra robota!”
„Jesteście z roku na rok coraz lepsi! Bardzo wspaniała impreza i zabawa. Cudownie!”
„Bardzo fajna impreza. Jesteśmy pokoleniem czterdziestolatków. Przyszłam z mężem
potańczyć. Cieszę się, że jest takie miejsce w sam raz dla nas i do tego za darmo.
Serdeczne dzięki. Myślę, że będziemy tu częściej”
„Bardzo sympatyczna obsługa. Szczególnie pan Wojtek i pan Boguś”
„Wspaniała impreza. Będę jej wierna w następnych latach. Niepowtarzalna okazja
poznania teatrów z kraju, dobra zabawa, atmosfera”
„Bardzo mi się podoba i czuję się wspaniale; tańczę i śpiewam, bawię się wspaniale
wraz z ludźmi, kocham muzykę i teatry”
„Dziękuję za ogrzewanie widowni, telebimy i możliwość potańczenia. Proszę o więcej
recitali. Proponuję ciekawszą choreografię”
„Czarujący dyrektor Kijowski jest ozdobą imprez odbywających się na Frascati”
„Podoba mi się forma, poziom i sceneria”
„W bieżącym roku duże zmiany na lepsze obserwuje – wystrój sceny, loże, dodatkowe
krzesła. Wspaniała inicjatywa kulturalna! Wspaniała praca organizatorów”
„Bardzo jestem zadowolona, że jestem tutaj. Na pewno jeszcze się wybiorę i zachęcę
innych. Dziękuję”
„Pozytywny i zróżnicowany program do wyboru wg upodobań. Fontanna? Przecież na
ogół przychodzimy słuchać, więc niech lepiej zostanie! Wieczory bardów – brawo!!!”
„Bardzo relaksujące wieczory z orkiestrą, świetna organizacja dotycząca utrzymania
porządku (nie ma „piwoszy”). Dziękuję!”
„Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia programów kulturalno – rozrywkowych”
„Bardzo miła atmosfera, przypomina się Warszawa z czasów mojej babci. Kapela z
Chmielnej, muzyka i tańce, niepowtarzalny klimat”
„Impreza super, miejsce urokliwe, Dyrektor rewelacyjny, błyskotliwy, kulturalny,
zaangażowany i jeszcze do tego przystojny”
„Nie podoba mi się rezerwacja miejsc. Tak powinno być jak w 2005 r. Poza tym
wszystko ok. Pan Dyrektor Kijowski pisze piękne wiersze. Super jest P. Majewski”
„Oby jeszcze więcej podobnych spektakli teatralnych i nie tylko w poniedziałki”
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„Super – oby tak dalej! Dzięki za wspaniałą zabawę. Teatr Edith i Marlene – wielka
klasa!”
„Bardzo dobrze zorganizowane przedstawienia dla dzieci”
„Wspaniałe imprezy dla dorosłych oraz dzieci – koniecznie prowadźcie dalej!”
„Niech żyją ogrody Frascati wiele długich lat! Wspaniała forma, świetne pomysły
upowszechniania kultury. Oby nie zabrakło sponsorów”
„Słyszałem o Was w PR II. Przy okazji rodzinnej wizyty w Warszawie przyszliśmy z
dziećmi. Cieszę się na mazury i polonezy. Dobrze odbieram i bardzo popieram”
„Spektakl „Starodzieje” przeuroczy. Moje wnuczki siedziały zasłuchane i
zachwycone. Cieszę się bardzo, że istnieją takie perełki dla dzieci, jako przeciwwaga
dla nie najmądrzejszych gier komputerowych”
„Znacznie lepiej było bez zaproszeń. Z powodu zaproszeń powstają nieporozumienia.
Przychodziło się, siadało i nikt nie miał do nikogo pretensji. Mimo tej uwagi jestem
bardzo zadowolona i wdzięczna za trud i wysiłek organizatorom, nawet, gdy zdarza
mi się siedzieć czasami na schodach. Dziękuję!”
„Podziwiam wysoki poziom imprez i kulturę publiczności”
„Bardzo dobry pomysł. Przyjazna ludziom inicjatywa!”
„Wspaniały pomysł. Doskonałe miejsce na spędzenie czasu również z wakacyjnymi
gośćmi. Szczególnie zadowolone są dzieci z niedzielnych zabaw na scenie i z
muzyką”
„Jestem pierwszy raz, ale dużo słyszałam od znajomych, ze warto tu przychodzić, bo
tu jest program dla każdego wieku. Teraz będę częściej korzystać!”
„Super inicjatywa, z całego serca popieram! Dziękuję! Świetnie się bawiłem. Od dziś
będę stałym bywalcem!!!”
„Bardzo mi się podoba te ogrody, dają dużo rozrywki ludziom w wieku starszym i są
bardzo zadowoleni wracając do domów”
„Pozdrowienia dla pana dyrektora i bardzo miłych pań w bufecie”
„Podoba mi się bardzo, jestem zadowolona, chodzę co dzień, znam jeszcze z dolinki,
jest fajnie, bardzo mi się podoba, można się ubawić, coś pięknego, jak najdłużej”
„Pochwała za miłą i sympatyczna obsługę zawsze uśmiechniętej pani Krysi i pana
Wojtka. Są to ludzie, którzy przekonali mnie swoim zachowaniem i kulturą do
odwiedzania Ogrodów Frascati”
„Bardzo mi się podoba, powinno być co dzień. Gdzie będziemy chodziły, szkoda było
fajnie”
„Wspaniała impreza promująca młode talenty, przybliżająca artystów średnim
klasom”
„Serdecznie dziękuję za przemiłe wieczory, przychodzę prawie codziennie i proszę o
jeszcze”
„Bardzo jestem zadowolona z programów Frascati, ponieważ miałam urozmaicone
wakacje”
„jestem zadowolona z repertuaru. Przychodzę z dużym zadowoleniem, ze znajomymi
lub rodziną”
„Przychodzę z dużym zainteresowaniem, ponieważ program jest tak zróżnicowany.
Polecam to miejsce znajomym. Przypominam sobie dawne, dobre, utalentowane
postacie ze sceny teatralnej, muzycznej Warszawy. Bardzo dziękuję za zaproszenie
mnie oraz innych Warszawian”
„Jestem bardzo zadowolona. Występy są wspaniałe do śmiechu i do tańca. Lepsze jak
w telewizji, żeby tak dalej. Dla nas starszych wspaniała rozrywka i wypoczynek na
świeżym powietrzu”

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Świetne programy. Szczególnie z pp. Ładyszami, 3-ci oddech Kaczuchy, E.RylGórska, Brel, Marlene i Edith, teatry. Niestety łyżka dziegci znalazła się w tym
miodzie. Uważam, że satyra jest chamska i prostacka. Wyśmiewanie się z czyjegoś
wzrostu i urody jest żenujące. Szkoda, że satyrycy są tak ślepi, że widzą tylko 2
panów Kaczyńskich. Podkreślam, że nie jestem pozbawiona poczucia humoru”
„Dziękuję za to, że istnieje wspaniały festiwal”
„Wielkie brawa i uznanie dla P. Andrzeja Kijowskiego i wykonawców”
„Jestem bardzo wdzięczny za te miłe chwile które spędzam w Ogrodach”
„Bardzo mi się podobają ludzie występujący to jest dobra rozrywka dla nas starszych”
„Serdeczne dzięki bo emeryci nie maja pieniędzy na teatry, kabarety”
„Uważam, że nonsensem są zaproszenia (na miejsca numerowane) wydawane
wcześniej, skoro są bezpłatne. Dziękuje panu kijowskiemu za stworzenie wspaniałej
atmosfery spotkań”
„Wspaniała impreza, szkoda że tak późno się dowiedziałam. Szczególnie dla starszych
warszawiaków, którzy dzięki „Ogrodom” czują się młodsi”
Wspaniała, doskonale przygotowana impreza. Doskonali artyści. Muzyka łagodzi
obyczaje!!!”
„Inicjatywa i organizacja godne pochwały”
„Wspaniała impreza – jestem pełna podziwu i dziękuję organizatorom i artystom”
„Wspaniały pomysł, jestem zachwycona i bardzo proszę o to samo w następnym roku.
Strzał w 10”
„Wspaniała, kulturalna rozrywka. Bardzo dobry poziom organizacyjny. Różnorodność
– możliwość wyboru pozycji”
„Świetne programy, zwłaszcza niedzielne. Muzyka do tańca – doskonały pomysł!”
„Proszę uprzejmie warszawskie władze o kontynuację, zwłaszcza teatralnych
przedstawień”
„Dziękuję za wspaniałe spektakle teatralne”
„Bardzo różnorodna i potrzebna Warszawie impreza. Żadnych uwag, same
komplementy i dzięki ogromne!”
„Cudowne przedsięwzięcie”
„Ogrody Frascati to wspaniały pomysł. Najlepiej, aby trwały cały rok”
„Dopiero w tym sezonie odkryłam Ogrody Frascati, jednak tak mi się spodobało, że
nie zamierzam poprzestać odwiedzania go na tym sezonie”
„Ciekawy repertuar, miła atmosfera, lecz trochę słaba widoczność sceny, dobra
lokalizacja – bliskość centrum”
„Brawo, szkoda że Ogrody tylko w okresie lata”
„Bardzo dobry pomysł na lokalizowanie tego typu przedsięwzięć w plenerze. Bardzo
miło, sympatycznie i bardzo ciekawie”
„Wszystko OK.! Dla każdego coś miłego!”
„Wspaniały program, urocze miejsce”
„Bardzo dobry sposób na kulturalne spędzenie czasu – podziękowania!”
„Dzięki za możliwość kulturalnego spędzenia czasu”
„Imprezy wszystkie udane i godne stolicy Polski. Proszę o kontynuacje tego pomysłu
i życzę udanego sukcesu!”
„Bardzo dobre propozycje na letnie wieczory. Liczę na podobny program w
następnym roku”
„Świetny pomysł na dobrą rozrywkę. Na drugi rok, jak przyjadę, będę odwiedzał to
miejsce częściej. Życzę powodzenia!”
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„Lubię tu bywać! Dobra organizacja, wspaniałe klimaty”
„Dziękuję za ogrody Frascati, miła atmosfera, dobra organizacja i żałuję, że tak
krótko”
„Wspaniała impreza a szczególnie teatry i tańce. Brawo!”
„Jestem zadowolony. Super. Bywam w towarzystwie jeszcze dwóch osób (starszej i
młodszej ode mnie). Odpowiada mi bardzo miejsce, podawanie rozrywki różnego
rodzaju na powietrzu, w parku tym. Połączenie komunikacyjne mam dobre i
bezpieczne, przepięknie oświetlone nocne miasto”
„Moje uznanie za stworzenie takiego miejsca. Bywam tu w towarzystwie jeszcze
dwóch osób młodszych znacznie ode mnie – podoba nam się ten sposób, podanie
rozrywki na powietrzu w otoczeniu parku, mając przy tym dobre połączenie
komunikacyjne, też bezpieczeństwo. Oglądać też piękne oświetlenie placu Trzech
Krzyży”
„Bardzo dobrze przygotowane wszystkie imprezy”
„Bardzo jestem zachwycona, że odbywa się na powietrzu i jest tu bardzo ładnie”
„Dziękuję Wam za ogródki, było fajnie ubawiłem się i proszę o jeszcze w przyszłym
roku”
„Sympatyczne imprezy, miły sposób spędzania czasu w Warszawie. Nie podoba mi
się w tym roku wprowadzenie zajmowania (wcześniej parę dni) miejsc”
„Wspaniała, dobrze zorganizowana impreza, oby trwała do końca świata, a nawet o
jeden dzień dłużej”

