
PROGRAM
10. Festiwal Muzyki Kameralnej „Wie-

czory w Arsenale” rozpocznie się dziś o g. 
20 na dziedzińcu Arsenału i potrwa w tym 
roku od 30 czerwca do 16 lipca. Tegorocz-
na impreza otrzymała podtytuł „Wieczory 
Narodów”.

Publiczność przyjmie zapewne kolejną od-
słonę „Wieczorów” z zadowoleniem, bo festiwal 
wpisał się już na trwałe w panoramę miasta jako 
letni salon muzyczny Wrocławia. Gospodarzami 
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tego salonu są członkowie Orkiestry Kameralnej 
Wratislavia, a artystyczne kierownictwo sprawu-
je znakomity skrzypek, koncertmistrz i dyrygent 
Jan Stanienda. Znów będzie można posłuchać 
ciekawych utworów w bardzo dobrym wykona-
niu. Festiwal organizowany jest w pełnej uroku 
przestrzeni dziedzińca zabytkowego Arsenału 
przy ulicy Cieszyńskiego, w letnie wieczory i 
często pośród śpiewu ptaków. To wszystko sta-
nowi o wyjątkowej atmosferze tego wydarzenia 
muzycznego. Gwiazdą dzisiejszego koncertu in-

auguracyjnego będzie fenomenalnie uzdolniony 
młody pianista austriacki Ingolf Wunder, które-
mu towarzyszy Orkiestra Kameralna Wratislavia 
pod dyrekcją Jana Staniendy. Artyści wykonają 
razem Koncert fortepianowy C-dur KV 467 Wol-
fganga Amadeusa Mozarta.

Muzyka Narodów

Tegoroczne, jubileuszowe „Wieczory w Ar-
senale” po raz drugi w swojej historii zostały 
zaprojektowane jako Wieczory Narodów. To nie-
zwykle interesujący pomysł, by w trakcie ośmiu 
koncertów zaprezentować słuchaczom choćby 
mały fragment przebogatej tradycji muzycznej 
innych państw – od tych najbliższych, będącymi 
naszymi sąsiadami, po najbardziej odległe – o 
odmiennej tradycji kulturowej. Wykonane zo-
staną perły kameralistyki niemieckiej – słynne 
kwintety fortepianowe Johannesa Brahmsa i Ro-
berta Schumanna, jak również dzieła genialne-
go Austriaka – Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
„Wieczór Austriacki” będzie podwójnie ciekawy, 
gdyż przy fortepianie zasiądzie wybitnie uzdol-
niony młody artysta z Austrii – Ingolf Wunder. 
Wielbicieli muzyki folkowej organizatorzy gorą-
co zapraszają na „Wieczór Irlandzki” (7 lipca) 

PIĄTEK 20.00 (30.06.2006)

Wieczór Austriacki

Ingolf Wunder – fortepian (Austria)
Jan Stanienda
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Koncert upamiętniający 250. rocznicę 
urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta

W. A. Mozart – Serenata notturna D-dur KV 239
Koncert fortepianowy C-dur KV 467
Symfonia D-dur nr 35 KV 385 „Haffnerowska”

NIEDZIELA 20.00 (2.07.2006)

Wieczór Chiński

Qu Jian Qing – yangqin (Singapur)
Jan Stanienda
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Tang Lok Yin – Cenotes
Ludowe utwore na yangqin solo (między 
innymi z prowincji Sichuan)
Chan Wing Wah – Distant Hill
Xu Chang Jun – Phoenix 

ŚRODA 20.00 (5.07.2006)

Wieczór Polski

Kwartet Śląski

G. Bacewicz – IV Kwartet smyczkowy
R. Augustyn – „Do ut des” na kwartet smyczkowy 
C. Duchnowski – „101, 82, 63, 44” na kwartet 
smyczkowy z elektroniką
REPUBLIQUE – Piosenki Grzegorza  
Ciechowskiego w aranżacji na kwartet smyczkowy  
Stefana Sendeckiego

PIĄTEK 20.00 (7.07.2006)

Wieczór Irlandzki

ALTAN (Irlandia)
Mairéad Ní Mhaonaigh – śpiew,  
skrzypce, Dermot Byrne – akordeon,  
Ciarán Tourish – skrzypce, whistle (flet
irlandzki), Ciarán Curran – bouzouki,  
Mark Kelly – gitara

Folkowa muzyka irlandzka
(m.in.: „Bo Mhin na Toitean”, „The Low Highland”,  
„An Cailín Deas Og”, „Con McGinley’s Highland”,  
„The Road to Cashe”, „An Mhaighdean Mhara”,  
„Dun Do Shuil”...)

NIEDZIELA 17.00 (9.07.2006)

Wieczór Japoński

Takashi Yamamoto – fortepian (Japonia)
Jan Stanienda
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Y. Akutagawa – Tryptyk na orkiestrę smyczkową 
T. Takemitsu – Requiem na smyczki 
T. Shimazu – 2 Sceny na smyczki 
F. Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21
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Podczas rozpoczynających się „Wieczorów w 
Arsenale” wystąpi wielu ciekawych muzyków. 
Wśród nich znajdzie się młody pianista z Austrii 
Ingolf Wunder oraz znany irlandzki zespół fol-
kowy „Altan”.

Więcej o artystach piszemy na następnych 
stronach.

Gwiazdy
Wieczorów

z udziałem znakomitego, działającego na Zie-
lonej Wyspie zespołu „Altan”. Przybliży on nam 
tajemniczy i magiczny świat Celtów za pomocą 
lirycznych pieśni, ballad i żywiołowych tańców. 
Z koncertów „europejskich” nie zabraknie rów-
nież dwóch, poświęconych utworom polskim 
(5 i 14 lipca), zarówno współczesnym – w tym 
szczególnie kompozytorów wrocławskich – jak 
i dawnym.

Spojrzenie poza Europę

Festiwal nie zapomniał o miłośnikach kultur 
pozaeuropejskich. „Wieczór Chiński” (2 lipca) i 
„Wieczór Koreański” (16 lipca) będą niezwykle 
interesujące choćby dlatego, że rzadko kiedy 
można w Polsce zobaczyć i usłyszeć „na żywo” 
takie instrumenty, jak jangquin, gayagum, geo-
mungo czy jangoo. Te egzotyczne nazwy dla 
publiczności festiwalowej już wkrótce przestaną 
być tak zagadkowe. „Wieczór Japoński” (9 lipca) 
da nam natomiast możliwość poznania współ-
czesnych utworów największych kompozytorów 
Kraju Kwitnącej Wiśni, m. in. Toru Takemitsu. 
Dodatkową atrakcją będzie występ zdobywcy IV 
miejsca na ubiegłorocznym Międzynarodowym 
Konkursie Chopinowskim w Warszawie – Japoń-
czyka Takashi Yamamoto.

Agnieszka Misiak
Artur Bielecki

Ingolf Wunder

Altan
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Z Tomaszem Kwiecińskim, skrzypkiem, 
członkiem Orkiestry Kameralnej „Wrati-
slavia” oraz dyrektorem organizacyjnym 
Festiwalu Muzyki Kameralnej „Wieczory w 
Arsenale” rozmawia Artur Bielecki

Kiedy zaczynają Państwo pracować nad 
każdym kolejnym festiwalem i od czego ta 
praca się zaczyna?

Każde przygotowania nad kolejnym Festiwalem 
zaczynają się od ustalania wstępnej koncepcji 
artystycznej przez Dyrektora Jana Staniendę. 
To zwykle jest dłuższy proces, na który wpływ 
ma wiele czynników, np. zagraniczne koncerty 
Dyrektora i poznani podczas nich artyści i utwo-
ry. Od strony organizacyjnej jest kilka etapów 
wzmożonej pracy. Mają one związek z terminami 
składania wniosków o dofinansowanie projek-
tu w różnych instytucjach, przygotowywaniem 
oferty sponsorskiej oraz żmudnym procesem 
pozyskiwania coraz to nowych Sponsorów. No 
i oczywiście na dwa miesiące przed Festiwalem, 
kiedy zwykle nie ma czasu na sen...

Wieczory to niezwykły festiwal, gdyż prze-
biega w plenerze. W jaki sposób czynniki 
pogodowe wpływają na kształt festiwalu?

Na sam kształt Festiwalu zasadniczo nie mają 
znaczenia. Bardziej niż pogoda znaczenie od-
grywa idea kryjąca się w nazwie, jest to przecież 
Festiwal Muzyki Kameralnej. Trudno, abyśmy 
na tego typu Festiwalu prezentowali symfonie 
Brucknera... Pogoda odgrywa natomiast ważną 

Nie ma czasu na sen...

rolę przy podejmowaniu decyzji o ostatecznym 
miejscu odbywania się koncertów. W przypadku 
np. koncertów z udziałem fortepianu, którego 
wystawienie na scenę zajmuje blisko godzinę, 
nie jest możliwe przeniesienie koncertu w prze-
rwie do sali. Decyzja zapada wcześniej, po kon-
sultacjach z wrocławskim oddziałem Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które dba w 
tym roku o moją najświeższą meteorologiczną 
wiedzę. 

Jest Pan także skrzypkiem, jednym z człon-
ków Orkiestry. Czy gra się Panu inaczej, 
gdy zna Pan od podszewki wszystko, co 
dzieje się na festiwalu?

Nigdy nie myślałem o tym w takich kategoriach... 
Organizacja Festiwalu wypełnia mi szczelnie 
mniej więcej dwa ostatnie miesiące przed Festi-
walem, wiec granie w Orkiestrze sprawia raczej, 
że mogę zaczerpnąć innego, świeżego powie-
trza, odetchnąć i odpocząć od organizacyjnych 
trosk. Choć nieraz w czasie występu zerkam w 
niebo i gorączkowo zastanawiam się, czy zdąży-
my skończyć przed deszczem. I co zrobić, jeśli 
nie zdążymy...

Czy stres organizacyjny nie psuje Panu odbio-
ru festiwalu? Na niektórych koncertach jest 
Pan przecież słuchaczem. Co jako słuchaczowi 
dało Panu do tej pory najwięcej satysfakcji?

Psuje? Nie ma mowy o żadnym psuciu! Zdarza 
się oczywiście, że z powodów organizacyjnych 
nie mogę wysłuchać koncertu z taką uwagą, 
jaką chciałbym danemu Wieczorowi poświęcić, 
ale zawsze sprawiają mi one ogromną radość. 
Najbardziej utkwił mi w pamięci koncert sprzed 
pięciu lat, kiedy na Wieczorze Polskim jako 
ostatni utwór zabrzmiały 3 śpiewy do spektaklu 
KaBaKai/Re-animacje Piotra Mossa. Utwór na 
alt i taśmę w wykonaniu Jadwigi Rappé opowia-
dał o staroegipskich wierzeniach i losach Egip-
cjanina po śmierci. Wyjątkowość tego utworu, 
absolutna zjawiskowość głosu Rappé i zapada-
jący zmierzch podkreślający tajemniczość tego 
utworu – wszystko to spowodowało, że pamię-
tam to wydarzenie jako zgoła mistyczne.
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ŚRODA  20.00 (12.07.2006)

Wieczór Niemiecki

Hinrich Alpers – fortepian (Niemcy)
Jan Stanienda – skrzypce
Bartosz Bryła – skrzypce
Michał Micker – altówka
Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela

J. Brahms – Kwintet fortepianowy  f-moll op. 34
R. Schumann – Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44

PIĄTEK 20.00 (14.07.2006)

Polski przez wieki...

Jan Stanienda
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Anonim Polski  – Symphonia de Nativitate
M. Radziwiłł – Divertimento
T. Baird – “Colas Breugnon” 
Suita w dawnym stylu
G. Bacewicz – Koncert na orkiestrę
G. Pstrokońska-Nawratil – Muzyka lidyjska

NIEDZIELA 20.00 (16.07.2006)

Wieczór Koreański

Park Kyung Sik – dyrygent
Seong Jeong Ha – sopran
Yun Jin Kyeong – gayagum, jangoo
Chae Seranna – gayagum, jangoo (Korea Płd.)
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Kim Byung Ho – „Small Sanjo” na gayagum  
i jangoo,Utwór tradycyjny – Gyagum Byung  
Chang „Sa Rang Ga”, Chae Min Shik – „Medely”  
na jangoo i ork. kameralną, Hwang Byung Gi  
– Chim Hyang Moo – Koncert na gayagum  
i smyczki, Lim Kung Soo – „Like being to spring  
across the river”, Choi Young Seob – „Nostalgia  
za przepiękną górą Kumgang”, Lee Hyung Ryul 
– „W obłokach kwiatów”, An Jung Jun – „Ari  
Arirang”, Lee Sun Hee – „Magiczny Zamek”

Miejsce 
i sprzedaż 
biletów:
Miejsce: dziedziniec Arsenału
 ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław

Godzina: 19.00 lub 20.00 (w programie)

Bilety: OKiS, Rynek-Ratusz 24, Wrocław 
 www.wieczory-w-arsenale.pl
 w Arsenale, godzinę przez koncertem

Biuro: ul. Ruska 46B, 50-079 Wrocław
 tel./faks (071) 791 45 41

Proszę zdradzić jakiś najbardziej nerwowy 
lub zabawny epizod z 10-letniej działalno-
ści festiwalu.

Najbardziej nerwowy był mój pierwszy, jako 
szefa organizacyjnego, festiwal w roku 2000. 
Nasz pomysł na niepogodę polegał wtedy na or-
ganizowaniu koncertów – w przypadku deszczu 
– w jednym z wybranych kościołów o pół godzi-
ny później. Kompletna klapa... Nikt nie wiedział, 
czy mała chmura na niebie to już niepogoda, 
czy jeszcze nie. Wielu zdenerwowanych melo-
manów można było spotkać wtedy we Wrocła-
wiu... Dopiero od kolejnego roku rozpoczęliśmy 
stawianie na dziedzińcu specjalnych namiotów, 
które od tego czasu nas i melomanów chronią 
przed takimi przygodami.
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Megagwiazda z krainy bardów i druidów
Posłuchamy ich już za tydzień 7 lipca: jedną 

z największych gwiazd tegorocznego festiwalu 
„Wieczory w Arsenale” będzie sławny irlandzki 
zespół folkowy „Altan”.

Ostatnimi czasy niezwykłą popularność zdo-
była piosenka „Kocham Cię jak Irlandię”. Stało 
się tak za sprawą wielu miejsc pracy, jakie po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Irlan-
dia przygotowała na swoim rynku dla naszych 
rodaków. Rozpoczęły się wręcz masowe emigra-
cje na Zieloną Wyspę. Poza wyjazdami w celach 
zarobkowych młodzi Polacy zainteresowali się 
ofertami studiów na tamtejszych uniwersyte-
tach, niezwykle przyjaznych dla obcokrajow-
ców.

Uroki Zielonej Wyspy

Nie bez znaczenia jest również specyficz-
ny klimat Irlandii. Ją naprawdę da się kochać. 
A przecież człowiek powinien darzyć uczuciem 
kraj, w którym żyje. Zielona Wyspa jest wyma-
rzonym miejscem dla wszystkich wrażliwych na 
piękno krajobrazu. Zachwyca skalistymi wybrze-
żami, tajemniczymi torfowiskami, jeziorami czy 
wrzosowiskami. To świetne miejsce dla artystów 
i wszystkich osób zajmujących się sztuką.

Irlandia od wieków szczyci się bogatą trady-
cją muzyczną i literacką. To tutaj rodzili się naj-
starsi poeci średniowiecznej Europy – celtyccy 
filidowie, tworzący między innymi opowieści ry-
cerskie, utwory podróżniczo-fantastyczne i mi-
tologiczne. Ich działalność kontynuowali od XII 
wieku bardowie, którzy byli zarazem muzykami. 
O ostatnim z wielkich bardów, skrzypku Antho-
ny’m Raffery, pisano: „W jego muzyce szumiało 
morze, szemrał strumyk, śpiewały ptaki, pląsały 
wróżki, pędzili na koniach olśniewający i roz-
wścieczeni sidowie...”

Nietykalność barda

Bardowie obok druidów i filidów należeli do
najwyższego stanu celtyckich mędrców. Byli 
osobami niezwykle uprzywilejowanymi, wręcz 
nietykalnymi. Za ich zabicie nakładana była kolo-
salna grzywna 252 sztuk bydła i tyluż srebrnych 
monet, jak również „wieczysta klątwa”. Zapew-
ne dlatego w wielowiekowej historii Celtów zapi-
sany został tylko jeden przypadek mordu doko-
nanego na bardzie. Obowiązki śpiewaka-poety 
były zapisane w specjalnym edykcie: „Bard ocali 
pamięć o wszystkim godnym pochwały, co się 
tyczy poszczególnych osób, plemienia i współ-
czesnych mu wydarzeń”.

Muzykalna Irlandia

Zieloną Wyspę poza bardami rozsławia-
li znakomici instrumentaliści, zwłaszcza har-
fiści. W kolejnych zaś wiekach między innymi
tak znakomici kompozytorzy, jak J. Farmer, J. 
Field (którego nokturny zainspirowały samego 
Fryderyka Chopina) czy H. Harty. Bardzo czę-
sto twórcy irlandzcy inspirowali się rodzimym 
folklorem, wywodzącym się z tradycji Celtów 
– indoeuropejskiego ludu, który od I wieku p. n. 
e. Rozprzestrzeniał się po całej Europie, a swą 
najczystszą postać, pozbawioną wpływu innych 
kultur, utrzymał przez wieki właściwie tylko w 
Irlandii.

Powiew tradycji

Koncert zaproszonego na „Wieczory w Arse-
nale” zespołu „Altan” będzie z pewnością ucztą 
dla wszystkich zainteresowanych kulturą i mu-
zyką Zielonej Wyspy. Muzycy wykonają liryczne 

Tegoroczna edycja „Wieczorów w Arsenale” 
jest podwójnym świętem, zarówno dla meloma-
nów, jak i dla gospodarzy imprezy – Orkiestry 
Kameralnej Wratislavia. To właśnie w tym roku 
przypadają dziesiąte urodziny Orkiestry, a także 
jubileusz „Wieczorów”. Trudno byłoby sobie dziś 
wyobrazić stolicę Dolnego Śląska bez jednego z 
jej najpiękniejszych letnich festiwali, a tym bar-
dziej bez „Wratislavii”.

Obie instytucje są dla naszego miasta znako-
mitą wizytówką. Wpisały się w panoramę jego 
życia muzycznego. Nie było to łatwe, gdyż mało 
który ośrodek prowadzi równie prężną działal-
ność koncertową i festiwalową, jak Wrocław. Fe-
stiwal Piosenki Aktorskiej, Jazz nad Odrą, Wrati-
slavia Cantans, Muzyka Dawna – Persona Grata, 
EuroSilesia, Maj z Muzyką Dawną, to tylko nie-
które z jakże licznych wydarzeń w corocznym 
kalendarzu. Znaleźć niszę na rynku muzycz-
nym, zdobyć sobie krąg przyjaciół i słuchaczy 
było niezwykle trudno. A jednak Jan Stanienda i 
Tomasz Kwieciński – dyrektorzy Wieczorów (ar-
tystyczny i organizacyjny) -  potrafili stworzyć
imprezę, która od bez mała dziesięciu już lat 
przyciąga wakacyjnych melomanów.

Kto raz zagości w przyjaznych murach Mu-
zeum przy ul. Cieszyńskiego 9, pragnie powró-
cić tu znowu... I nie należy się temu dziwić, bo 
Arsenał to miejsce magiczne. Choć położone w 

Podwójny Jubileusz
samym sercu miasta, zaskakuje ciszą. Sprawia 
wrażenie, jakby zatrzymał się tu czas. Kamien-
ny, nieco surowy w charakterze dziedziniec, z 
prastarą studnią, wydaje się wręcz idealny do 
wykonań muzyki plenerowej. Odznacza się rów-
nież bardzo dobrą akustyką. Niezaprzeczalnym 
atutem jest także przepiękny śpiew ptaków, 
stanowiący  kontrapunkt dla występujących na 
niedużej estradzie artystów.

Muzykami, tworzącymi klimat „Wieczorów” 
są instrumentaliści Orkiestry Kameralnej Wrali-
slavia. 17 i 18 czerwca b. r. świętowali oni w Ra-
tuszu 10 – lecie istnienia zespołu. Melomanów 
uraczyli przepiękną, mistrzowsko wykonaną 
Serenadą C – dur op. 48 Piotra Czajkowskiego, 
utworami E. Elgara i A. Dvoráka, jak również 
koncertami solowymi Johanna Christiana Bacha, 
J. Haydna i L. Boccheriniego. W partiach solo-
wych wystąpili członkowie „Wratislavii”: wiolon-
czelistki Aldona Markowicz i Lidia Grzanka-Urba-
niak oraz skrzypek Jarosław Pietrzak. Zespół, 
prowadzony przez Jana Staniendę, zachwyca 
wyrównanym brzmieniem, olbrzymią paletą 
kolorystyczną i dynamiczną, wrażliwością oraz 
urzekającymi interpretacjami najbardziej zna-
nych dzieł kameralnych od XVIII po XX wiek. 

Czy może więc być coś piękniejszego nad 
muzykę klasyczną w letni wieczór, zwłaszcza w 
wykonaniu tak zdolnych artystów?

am

 Tegoroczne Wieczory w Arsenale są 
między innymi okazją do zetknięcia się z prze-
bogatą sztuką muzyczną Chin. A jest ona nie-
zwykła, nasycona wieloma odniesieniami poza-
muzycznymi. W ojczyźnie Konfucjusza otaczano 
ją niezwykłym kultem. Wierzono w jej nadprzy-
rodzoną siłę oraz zdolność wpływania na spo-
łeczeństwo. Oddziaływaniem muzyki na ludzi 
interesowali się władcy Chin, tworząc w II wieku 
p. n. e. przy Cesarskim Biurze Miar i Wag  Cesar-
skie Biuro Muzyki. Zatrudnieni w nim urzędnicy 
odpowiadali za sprawy związane z twórczością,  
wykonawstwem oraz percepcją poszczególnych 
kompozycji. Zgłębiać sztukę dźwięków można 
było w Cesarskiej Akademii Muzyki, tzw. „Ogro-
dzie grusz”, dzielącej się na sekcję męską i żeń-
ską („Ogród wiecznej wiosny”).

Na dworach zatrudniane były orkiestry, skła-
dające z wielkiej liczby instrumentalistów, gdyż 
w Chinach zwłaszcza ta gałąź muzyki była ota-
czana niezwykłym szacunkiem (przykładowo, 
dynastia Han, w latach 58 – 75 w swoim trzech 
zespołach miała zatrudnionych w sumie 829 
muzyków!). Gra na poszczególnych instrumen-
tach wiązała się z kontemplacją. Najważniejszą 
zaś dla Chińczyków cechę dźwięku stanowiła 
jego barwa. Stąd ulubione były te instrumenty, 
które brzmiały najdłużej - idiofony. Każdemu z 
nich przypisywane było zjawisko (np. grzmot, 
góra, wiatr), pora roku oraz strona świata.

Tradycyjna
muzyka 
Chin

Każdy z pewnością już od pierwszych taktów 
jest w stanie poznać utwór pochodzący z Chin. 
Dzieje się tak za sprawą specyficznej, pentato-
nicznej (czyli pięciodźwiękowej) skali, wyzna-
czającej określone zwroty melodyczne i interwa-
ły harmoniczne. Gorzej jest z rozpoznawaniem 
tamtejszych instrumentów, całkowicie obcych 
europejskiej kulturze. Dlatego dla wszystkich, 
którzy chcą na własne oczy zobaczyć i usłyszeć 
jangquin (rodzaj chińskich cymbałów) „Wieczo-
ry w Arsenale” przygotowały koncert, na którym 
zostanie wykonana m. in. tradycyjna muzyka 
Chin. „Wieczór Chiński” zaplanowany został na 
2 lipca.

(am)

pieśni, epickie ballady oraz skoczne tańce, jak 
jig czy reel. Nie zabraknie takich przebojów, jak 
„Green Grow the Rushes”, „The Blue Idol” czy 
„The King of  Meenasillagh”. Językami używa-
nymi przez artystów będą Gaelic, język angiel-
ski i irlandzki. Wystąpi znakomita wokalistka 
Mairéad Ni Mhaonaigh, wraz z towarzyszeniem 
skrzypiec, fletu irlandzkiego, gitary, akordeonu i
bouzouki, przenosząc słuchaczy do magicznego 
świata legend i podań Zielonej Wyspy. „Altan” to 
prawdziwa gwiazda wśród zespołów folkowych, 
zdobywająca uznanie nie tylko słuchaczy, lecz 
również krytyków. Warto przytoczyć choć kilka 
opinii recenzentów muzycznych na temat ze-
społu: „Altan należy do największych zespołów 
w swoim rodzaju” (Washington Post); „Brzmie-
nie Altanu wciąż niesie dziki wdzięk tradycyjnej 
muzyki irlandzkiej (...)” (Boston Globe).

Agnieszka Misiak
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Radio RMF Classic rozpoczęło emisję pro-
gramu blisko dwa lata temu.

Stawia sobie za cel wypełnienie niepoko-
jącej luki w ofercie większości stacji radio-
wych, które najwięcej czasu antenowego po-
święcają muzyce i rozrywce nie najwyższych 
lotów.  

„Classic” w tym wypadku to nie tylko 
klasyka muzyki poważnej, ale również to, 
co najlepsze w muzyce filmowej i musicalu.
Najważniejszy jest staranny dobór reper-
tuaru oraz niekonwencjonalny i przystępny 
sposób jego prezentowania.

Program stacji tworzony jest przez am-
bitny i kompetentny zespół dziennikarzy, 
dzięki którym słowo na antenie RMF Clas-
sic nie jest jedynie „wypełniaczem” między 
utworami muzycznymi – niesie ono ze sobą 
najistotniejsze i najciekawsze informacje o 
przedstawianej muzyce, i to w rozmaitym 
kontekście – od historycznego aż po obycza-
jowy. W tak skonstruowanym programie rze-
czą nadrzędną staje się prosta forma i lekki 
styl. Dzięki temu stacja stara się nie zawieść 
oczekiwań koneserów, zaspokajając również 
oczekiwania tych, którzy do tej pory trakto-
wali tę muzykę z dystansem

W RMF Classic nie brak także miejsca na 
informacje o najważniejszych imprezach kul-
turalnych – wystawach, spektaklach teatral-
nych, premierach filmowych i wydawniczych.
Serwisy informacyjne w porannym paśmie 
przynoszą najważniejsze fakty bliższe prozie 
życia. 

Niedzielne pasma programowe to miej-
sce prezentacji wywiadów z ludźmi kultury 
– muzykami, aktorami, literatami etc.

RMF Classic adresuje swój program do 
wszystkich, których łączy podobna wrażli-
wość – do humanistów z przekonania, choć 
niekoniecznie z wykształcenia, do ludzi my-
ślących, otwartych na świat, zarówno mło-
dych, jak i dojrzałych.

Mocnym atutem stacji jest jej strona in-
ternetowa www.rmfclassic.pl dzięki której 
można sprawdzać na bieżąco repertuar ra-
dia oraz korzystać z zasobów elektronicznej 
wersji Encyklopedii Muzyki PWN.

Istnieje również możliwość zakupu przez 
internet płyt z nagraniami muzycznymi pre-
zentowanymi w  RMF Classic.

Radio na co dzień współpracuje z wieloma 
instytucjami kulturalnymi w Polsce. Są wśród 
nich przede wszystkim filharmonie, opery,
teatry, kina, muzea i wydawnictwa.

Rośnie też liczba koncertów i festiwa-
li muzycznych, które RMF Classic obejmuje 
swoim patronatem.

Nie bez znaczenia dla realizacji założeń 
programowych są doświadczenia części ze-
społu zdobyte podczas pracy w komercyjnej 
stacji radiowej, jaką jest RMF FM. To sprawia, 
że RMF Classic, radio o charakterze muzycz-
no-literackim, stosuje nowoczesne standar-
dy radiowe. W razie potrzeby dziennikarze 
stacji mogą liczyć na pomoc reporterów i 
korespondentów zagranicznych RMF FM oraz 
korzystać z jego zaplecza technologicznego. 

RMF Classic – to wytchnienie od zgiełku  
i chaosu dnia codziennego.

Gazetę festiwalową przygotowała Fundacja Dla 
Kultury Muzycznej Wrocławia „Wratislavia”
Redakcja: Tomasz Kwieciński
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20-letni austriacki pianista Ingolf Wunder był 
sensacją ubiegłorocznego Konkursu Chopinow-
skiego w Warszawie. Dziś wystąpi podczas kon-
certu inaugurującego „Wieczory w Arsenale”.

Występ Ingolfa Wundera na Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie w październiku ubiegłe-
go roku był olśniewający. Od pierwszego etapu 
20-letni Austriak zabłysnął fenomenalną techni-
ką pianistyczną. Przekonali się o tym wszyscy, 
którzy w wykonaniu młodego artysty usłyszeli 
Etiudę a-moll z op.10 Chopina, tzw. „chroma-
tyczną”, najeżoną wielkimi trudnościami i pu-
łapkami pianistycznymi, wyjątkowo „podstęp-
ną” dla uczestników konkursowych zmagań. 
Ingolf Wunder zagrał ją z niewiarygodną swo-
bodą i w zawrotnym tempie, jakby spacerkiem 
pokonując ten swoisty „tor z przeszkodami” dla 
pianistów. W II etapie Austriak również wypadł 
znakomicie. Wyróżnił się między innymi sub-
telnymi interpretacjami mazurków, Poloneza 
Es-dur zagrał z błyskotliwą wirtuozerią, a w 
Sonacie h-moll momentami osiągał monumen-
talne brzmienie przywołujące na myśl wielkich 
pianistów przeszłości. Ten występ obserwowa-
łem w sali Filharmonii Narodowej i widziałem, 
jak słuchaczka z Azji umieściła przy nazwisku 
Wundera adnotację: Numer 1.

Jakież było zdumienie wielu gości Konkursu 
Chopinowskiego, gdy okazało się, że jurorzy 
nie zakwalifikowali Ingolfa Wundera do finału.
Powiało skandalem, prasa donosiła o odrzu-
ceniu Wundera i nie brakowało porównań do 
niegdysiejszego wielkiego „przegranego” – Ivo 
Pogorelicza. Po Konkursie Chopinowskim polska 
publiczność nie zapomniała o austriackim piani-
ście. Jednym z przejawów tego zainteresowania 
będzie dzisiejszy występ na festiwalu „Wieczory 
w Arsenale”.

Wunder: pianistyczna sensacja

Ingolf Wunder zagra dla nas z towarzysze-
niem Orkiestry Kameralnej Wratisavia pod kie-
runkiem Jana Staniendy jeden z najpiękniej-
szych utworów Wolfganga Amadeusa Mozarta 
– Koncert fortepianowy C-dur KV 467. Koncert 
ten należy do serii mistrzowskich dzieł tego ga-
tunku napisanych przez Mozarta w Wiedniu, a z 
uwagi na energiczny, marszowy charakter po-
czątkowego tematu zwany jest „Koncertem woj-
skowym”. Ten jego przydomek dotyczy głównie 
części pierwszej, gdyż już część środkowa za-
wiera nastrój niezwykle poetycki, niemal odreal-
niony. Jest to jeden z utworów Mozarta, których 
nie sposób zapomnieć po jednorazowym nawet 
wysłuchaniu.

Interpretacja tego arcydzieła w ujęciu Ingol-
fa Wundera będzie z pewnością dużym wyda-
rzeniem. Wunder urodził się 8 września 1985 r. 
w Austrii. Od czwartego roku życia zaczął grać 
na… skrzypcach, a jako ośmiolatek miał już 
pierwsze sukcesy na swoim koncie. Dopiero w 
wieku 14 lat, osiągnąwszy biegłość w grze na 
skrzypcach, zajął się fortepianem, gdy jego 
nauczyciel przypadkowo odkrył jego ogromny 
talent pianistyczny. 15-letni artysta wystąpił z 
kilkoma recitalami i miał także swój debiut z or-
kiestrą. Jako pianista Ingolf Wunder jest absol-
wentem Akademii Muzycznej w Wiedniu.

Artur Bielecki

Przedwcześnie zmarły lider zespołu „Republi-
ka” Grzegorz Ciechowski jako kompozytor trafia
powoli na estrady klasyczne: 5 lipca podczas 
„Wieczoru Polskiego” zabrzmią tematy z jego 
piosenek w wykonaniu Kwartetu Śląskiego.

Festiwal „Wieczory w Arsenale” przygotował 
dla publiczności nie lada rarytas repertuarowy, 
włączając do programu utwory Ciechowskiego. 
Jest to też z pewnością ukłon w stronę innych 
gatunków muzycznych i odbiorców, którzy na co 
dzień nie wybierają się do sal filharmonicznych.
Teraz będą mieli okazję usłyszeć muzykę lidera 
„Republiki” w aranżacji na kwartet smyczkowy.

Wśród fanów polskiego rocka pokolenia lat 
osiemdziesiątych postać Grzegorza Ciechow-
skiego była jedną z najważniejszych i najbar-
dziej wyrazistych. Zresztą talent i osobowość 
artysty sprawiły, że jego popularność wykracza-

Ciechowski na kwartet
ła poza krąg rocka. Myślę, że cenili go i sza-
nowali wszyscy muzycy. Ciechowski przez kilka 
lat był liderem zespołu „Republika”, legendy 
polskiego rocka. Charyzmatyczny wykonawca 
(śpiew i instrumenty klawiszowe), kompozytor, 
autor tekstów, potrafił wraz ze swoim zespołem
wykreować odrębny styl, dzięki któremu „Repu-
blika” wyróżniała się spośród innych najbardziej 
znanych polskich „kapel”. Po kilku latach zespół 
rozpadł się ze względu na konflikt wewnątrz
grupy, ale Grzegorz Ciechowski nie zaprzestał 
twórczej działalności, występując jako „Obywa-
tel G.C.” 

W środę 5 lipca tematy z piosenek Grzegorza 
Ciechowskiego w aranżacji kameralnej autor-
stwa Stefana Sendeckiego usłyszymy w wyko-
naniu jednego z najlepszych polskich zespołów 
kameralnych – Kwartetu Śląskiego. Muzyka 

autora „Nowych Sytuacji” zabrzmi po utworach 
Grażyny Bacewicz, Rafała Augustyna i Cezarego 
Duchnowskiego.

Z Teresą Zawiślak, Kierownikiem Biura Pro-
gnoz Meteorologicznych wrocławskiego oddziału 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej roz-
mawia Artur Bielecki

– W tym roku Instytut objął opieką meteoro-
logiczną Festiwal „Wieczory w Arsenale”. Czy dla 
publiczności festiwalowej między 30 czerwca a 
16 lipca ma Pani dobre wieści, czy też powinni 
pomyśleć o cieplejszych kurtkach?

Wszystko wskazuje na to, że w pierwszych 
dniach lipca pogodę w naszej części Europy bę-
dzie kształtował ośrodek wyżowy znad Skandy-
nawii. Dla nas oznacza to normalne, łagodne 

Trzeba być optymistą...
lato, bez 30-stopniowych upałów. Jednak, jeżeli 
koncerty festiwalowe będą kończyły się około 
godz. 22, wtedy temperatura może spaść poni-
żej 20 stopni. Warto w takim przypadku pomy-
śleć o czymś cieplejszym do ubrania.

– Czy słuchacze powinni liczyć się z możli-
wością gwałtownej burzy, która przeszkodziłaby 
w koncercie?

O tej porze roku jest to możliwe. Jednak w 
pierwszym tygodniu lipca nie powinno być ta-
kich sytuacji. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, 
że chmury burzowe mają często zasięg mniej-
szy, niż teren Wrocławia. W poniedziałek np. 
nad Psim Polem było gradobicie a na Krzykach 
nie zanotowano żadnych opadów. 

– Na ile godzin wcześniej są Państwo w sta-
nie ostrzec przed gwałtowną burzą?

Do ostrzegania przed burzami służą nam 
dwa niezależne systemy: system detekcji burz 
PERUN oraz system radarów meteorologicznych 
POLRAD. Zasięg radaru wynosi 100 km. Jeste-
śmy więc w stanie z bardzo dużym prawdopo-
dobieństwem ostrzegać przed burzą na godzinę 
do dwóch przed jej wystąpieniem. 

– Jak często będą Państwo przekazywać ko-
munikaty pogodowe Organizatorom?

W zasadzie zależy to od Organizatorów, jak 
wcześnie będą chcieli uzyskać pierwszą informa-
cję. Jesteśmy w stanie z prawdopodobieństwem 
ok. 90% określić pogodę na najbliższą dobę. 
Potem sprawdzalność prognozy obniża się, bo 
przecież w naturze nie ma sytuacji stuprocento-

wych. Wielu ludziom wydaje się, że stworzenie 
prognozy nie jest trudne, tymczasem wymaga 
ono dokładnego sprawdzenia stanu atmosfery, 
w tym m.in. wykorzystania danych z nowocze-
snych systemów detekcji, takich jak zdjęcia 
satelitarne i radarowe, wyniki pionowych son-
dowań atmosfery i obserwacji naziemnych oraz 
prognoz numerycznych. Dopiero potem tworzo-
na jest prognoza. 

– Czy można powiedzieć, że we Wrocławiu, 
jak w całym kraju, klimat ostatnio bardzo się 
zmienił? Jak we Wrocławiu wyglądał typowy 
czerwiec np. 20 lat temu?

Trzeba być ostrożnym w formułowaniu gene-
ralnych opinii na ten temat. Owszem, stwierdzo-
no, że na półkuli północnej średnia temperatura 
roczna podniosła się o 0,6 °C. Jest to wystar-
czająco dużo, abyśmy odczuli wzrost dynamiki 
zjawisk pogodowych – większą gwałtowność 
burz i opadów, upały czy bardzo mroźne zimy. 
Z drugiej strony wcześniej także zdarzały się we 
Wrocławiu wysokie temperatury w czerwcu, np. 
w 1981 już 3 czerwca zanotowano aż 31,7 °C. 
Te zjawiska mogą się zmieniać, gdyż np. w 1984 
r. najwyższa zanotowana w czerwcu tempera-
tura to tylko 26,7 °C  21 czerwca.  Trzeba być 
optymistą. Mam nadzieję, że w ramach współ-
pracy między Instytutem a Festiwalem uda się 
nam wszystkim uniknąć wszelkich kłopotów po-
godowych.


