
Wieczory w Roku Chopinowskim
Koncer ty w letn ie wieczory pod go³ym niebem, p le jada gwiazd, Ork ies t ra Kamera lna �Wrat i s lav ia� i �p iew ptaków
w�ród l i s towia: ju¿ ju t ro rozpoczyna s iê ko le jny , X IV Fes t iwal Muzyk i Kamera lne j �Wieczory w Arsena le�
(26 czerwca-11 l ipca ) .

Znów wroc³awianie i go�cie odwiedzaj¹cy stolicê Dol-
nego �l¹ska bêd¹ mieli okazjê pos³uchaæ koncertów
na �wie¿ym powietrzu, w otoczeniu wspania³ych
zabytków na dziedziñcu urokliwego Arsena³u. Znów
gospodarzami bêd¹ muzycy z Orkiestry Kameralnej
�Wratislavia� ze swoim artystycznym kierownikiem,
skrzypkiem i dyrygentem Janem Staniend¹. Gospoda-
rzom towarzyszy plejada gwiazd. Bez muzyki kameral-
nej na prze³omie czerwca i lipca z pewno�ci¹ meloma-
nom wroc³awskim brakowa³oby czego� bardzo
mi³ego.
Tym razem festiwal ma podtytu³ �Chopin kameralnie�.
Impreza uczci w ten sposób przypadaj¹ce w tym roku
dwusetne urodziny najwiêkszego polskiego kompo-
zytora i mistrza fortepianu. Organizatorom uda³o siê
jednak unikn¹æ rocznicowego szablonu, bo dziêki
ciekawemu ujêciu tematu wyeksponowali wybrane
w¹tki z twórczo�ci Chopina, a ponadto ukazuj¹ jego
muzykê na tle innych dzie³ z ró¿nych epok.

Podczas Muzyka Chopina przewijaæ siê bêdzie przez
niemal ca³y festiwal. Ju¿ jutro w wieczorze inaugura-
cyjnym us³yszeæ mo¿na m³odzieñczy Koncert fortepia-
nowy e-moll op. 11, jeden z najwspanialszych koncer-
tów w literaturze muzycznej. Zaledwie 20-letni kom-
pozytor w utworze tym w genialny sposób po³¹czy³
ton romantycznej poezji z ol�niewaj¹c¹ wirtuozeri¹,
buduj¹c kanon muzycznego romantyzmu. Kompozyc-
je te zabrzmi¹ w znakomitych interpretacjach: Koncert
e-moll wykona Ingolf Wunder, Koncert f-moll Piotr
Paleczny (11 lipca). Jako wydarzenie zapowiada siê
te¿ recital dwojga �piewaków � Urszuli Kryger i Jaros-
³awa Brêka z Katarzyn¹ Jankowsk¹ przy fortepianie �
którzy przedstawi¹ wroc³awskiej publiczno�ci komplet
pie�ni Chopina. W osobnym nurcie zaprezentowane
zostan¹ kompozycje kameralne oraz szereg aran¿acji
utworów Chopina na inne instrumenty.

Interesuj¹cy dobór wykonawców to ju¿ tradycja �Wie-
czorów w Arsenale�. Po�ród tegorocznych gwiazd
znajd¹ siê m.in. Ingolf Wunder, m³ody austriacki pia-
nista, jedna z najciekawszych indywidualno�ci Miê-
dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w War-
szawie przed piêciu laty (muzyk ten we�mie udzia³
równie¿ w tegorocznym Konkursie Chopinowskim).

Utwory Fryderyka

Ciekawi wykonawcy

Dla wroc³awian zagra te¿ Piotr Paleczny � pianista
doskonale znany na Dolnym �l¹sku nie tylko jako
utalentowany wirtuoz, ale równie¿ d³ugoletni dyrek-
tor artystyczny Miêdzynarodowego Festiwalu Pianis-
tycznego im. Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju.
Wielk¹ gwiazd¹ festiwalu (nie po raz pierwszy zreszt¹)
bêdzie �piewaczka Urszula Kryger, znakomita woka-
listka, ceniona interpretatorka repertuaru pie�niowe-
go i oratoryjnego, która ostatnio wyró¿ni³a siê m.in.
udzia³em w wykonaniu �Pasji� Paw³a Mykietyna.
Atrakcj¹ festiwalu jest te¿ bez w¹tpienia Krzysztof
Jakowicz, doskona³y skrzypek, ceniony interpretator
muzyki Witolda Lutos³awskiego. Jakowicz wyst¹pi w
koncercie po�wiêconym polskim tangom, w którym
obok niego zagra zespó³ �Tangata Quintet�. M³odych
polskich skrzypków reprezentowaæ bêd¹ Janusz
Wawrowski i Maria W³oszczowska.

G³ówny temat festiwalu � muzyka Chopina � wcale
Niecodzienny repertuar

nie przyt³oczy³ ca³ego festiwalu. Dyrektor artystyczny
imprezy, Jan Stanienda, zadba³ o dobór bardzo
ciekawych kompozycji ró¿nych epok i stylów, które
z³o¿¹ siê na prawdziw¹ mozaikê. Bêdzie mo¿na
pos³uchaæ utworów nieczêsto wykonywanych, a
niezwykle warto�ciowych. W�ród nich poleciæ
wypada takie pere³ki, jak Wariacje na temat
Frescobaldiego Aleksandra Tansmana, Wariacje na
temat Czajkowskiego Areñskiego, Rondo na skrzypce i
orkiestrê A-dur Schuberta, Suitê na orkiestrê smycz-
kow¹ Janácka, Sinfoniettê na smyczki Roussela czy
Serenadê Jozefa Suka. A oprócz tego zabrzmi równie¿
muzyka Roberta Schumanna, wielkiego rówie�nika
Fryderyka Chopina, wybitnego romantyka, któremu
festiwal po�wiêci specjalny koncert w niedzielê
27 czerwca. Warto przyjrzeæ siê dok³adnie progra-
mowi �Wieczorów w Arsenale�: ka¿dy znajdzie co�
dla siebie...

A. B.

P R O G R A M

Wieczór 26.06 godz. 20(sobota)

Ingolf Wunder � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA

E. Grieg
A. Tansman
A. Areñski
F. Chopin

� 2 Elegie op. 34
� Wariacje na temat Frescobaldiego

� Wariacje na temat Czajkowskiego
� Koncert fortepianowy e-moll op. 11

Wieczór 27.06 godz. 20(niedziela)

Janusz Wawrowski � skrzypce
Tadeusz Domanowski � fortepian

R. Schumann
Fryderyk Chopin

R. Schumann
I. J. Paderewski
R. Maciejewski
M. Ravel

� II Sonata skrzypcowa d-moll op. 121

Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 (opr. P. Sarasate)
Nokturn D-dur op. 27 nr 2 (opr. A. Wilhelmi)
Nokturn cis-moll (opr. K. Rodionow)
Piosnka litewska op. 74 nr 16 (opr. L. Auer)

I Sonata skrzypcowa a-moll op. 105
Melodia Ges-dur op. 16 nr 2
Nokturn

Tzigane

�
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Pokocha³em Chopina
Czy studiuje Pan ostatnio w czyjej� klasie
mistrzowskiej? Kto obecnie jest Pana mistrzem?
Ingolf Wunder:

Czy móg³by Pan opowiedzieæ nam o muzyce Chopina?
Czy jest ona wa¿na dla Pana?

Nie, w moim ¿yciu nie wzi¹³em ani
jednej lekcji mistrzowskiej i ju¿ nie studiujê. Ale
oczywi�cie od czasu do czasu, prywatnie widujê siê z
wybitnymi pianistami, a¿eby utrzymaæ mój poziom gry
na mo¿liwie wysokim poziomie.

G³ówn¹ spraw¹, która zmieni³a siê w moim ¿yciu w
porównaniu do roku 2005, kiedy wyst¹pi³em w Kon-
kursie, to fakt, ¿e teraz naprawdê pokocha³em Chopina
a tak¿e polski styl interpretowania muzyki Pana
Fryderyka. Nie by³o tak przed piêciu laty, poniewa¿
prawdopodobnie by³em wtedy za m³ody i zbyt ma³o
dojrza³y. Chopin jest absolutnie moim ulubionym kom-
pozytorem. Uwielbiam �piewny styl jego dzie³, który
trafia do ludzkich serc. Wed³ug mnie muzyka Chopina
idealnie odpowiada fortepianowi i to w stopniu niepo-
równanym z ¿adnym innym kompozytorem.

Woli Pan graæ recitale czy wystêpowaæ z innymi mu-
zykami, na przyk³ad z orkiestr¹?

W pa�dzierniku ma Pan zamiar uczestniczyæ w Miêdzy-
narodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie.
Po raz drugi. Czy dzi� Ingolf Wunder jest zupe³nie
innym pianist¹ ni¿ piêæ lat temu? Co siê w nim zmieni³o
przez ten okres?

Ceniê oba rodzaje wystêpów. Uwielbiam wrêcz graæ z
dobr¹ orkiestr¹ lub z mniejszym zespo³em, poniewa¿
lubiê ten rodzaj interakcji i komunikowanie siê z innymi
dobrymi muzykami na estradzie. Z drugiej jednak
strony granie recitalu ma w sobie tak¿e co� szczegól-
nego, tak wiêc nie umiem powiedzieæ, któr¹ sytuacjê
stawiam wy¿ej.

Du¿o siê zmieni³o. By³o od tego czasu wiele �wzlotów
i upadków� i my�lê, ¿e tym razem ca³kiem inny Ingolf
Wunder wybiera siê do Warszawy. Nie lubiê zreszt¹
konkursów i zwykle w nich nie uczestniczê, nie gra³em
w ¿adnym konkursie od czasu ostatniego w Warsza-
wie. Nie wracam teraz dla samego konkursu, ale tylko

XIV FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ

Chopin
kameralnie

Solist¹ inauguracyjnego �Wieczoru w Arsenale� w najbli¿sz¹ sobotê bêdzie m³ody austriacki pianista Ingolf Wunder. Warto przypomnieæ,
¿e by³ on jedn¹ z najciekawszych indywidualno�ci Konkursu Chopinowskiego przed piêciu laty, dotar³ niemal do fina³u, a w tym roku chce jeszcze
raz startowaæ w warszawskim turnieju. Z Ingolfem Wunderem rozmawiali�my krótko przed wroc³awskim wystêpem.

dla Fryderyka Chopina. Wracam, gdy¿ czujê, ¿e �wiatu
i mnie samemu zabrak³oby czego�, gdybym nie zagra³
w pa�dzierniku.

Istnieje liczna grupa takich pianistów, choæ jestem
prawdziwym fanem �starej szko³y�. Lubiê Artura
Rubinsteina, Raula Koczalskiego, oczywi�cie Vladimira
Horowitza, Artura Benedetti Michelangelego, Adama
Harasiewicza i wielu innych.

Có¿, lubiê w ogóle ca³y okres romantyzmu, a¿ do ut-
worów Rachmaninowa. Chopin jednak jest moim ulu-
bionym kompozytorem i w³a�ciwie lubiê wszystko z je-
go twórczo�ci. Mazurki, polonezy, walce, ballady� Za
du¿o piêknych rzeczy, a¿eby móc w tym wybraæ.

Szczerze mówi¹c zbyt wiele nie pamiêtam, choæ za-
pamiêta³em krótki spacer po mie�cie. Mam nadziejê, ¿e
tym razem uda mi siê zobaczyæ trochê wiêcej.

Rozmawia³ Artur Bielecki

Jakich wybitnych pianistów przesz³o�ci uwa¿a Pan
za najwiêkszych i dlaczego? Kto jest Pana ulubionym
mistrzem fortepianu?

Które z gatunków w muzyce Chopina lubi Pan graæ
najbardziej?

Czy dobrze pamiêta Pan swoje dotychczasowe wizyty
we Wroc³awiu? Podoba siê Panu nasze miasto?

Ingolf Wunder wykona jutro we Wroc³awiu Koncert for-
tepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. Artyœcie to-
warzyszyæ bêdzie Orkiestra Kameralna Wratislavia pod
dyrekcj¹ Jana Staniendy. Pocz¹tek koncertu o godz. 20.

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Krzysztofa Jakowicza i TANGATA QUINTET:
normalny 70 z³, ulgowy 50 z³

Karnety: 200 z³, ulgowy 160 z³Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA � zdj. Jacek Marcinów

Ingolf Wunder � zdj. Ingo Pertramer
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Nieznane Chopinaoblicze
Fryderyka Chopina postrzegamy niejednokrotnie jako kompozytora pisz¹cego wy³¹cznie na fortepian. Nic bardziej mylnego! Fascynacja
pianistyk¹ i udoskonalaniem jêzyka d�wiêkowego utworów na ten instrument by³a dla Chopina g³ównym celem twórczym. Mimo to
w drugoplanowym nurcie zainteresowañ, po�wiêconym gatunkom przeznaczonym na fortepian i inne instrumenty, znalaz³y siê tak¿e
cenne dzie³a. Nale¿¹ do nich kompozycje kameralne, które zostan¹ wykonane w Arsenale 2 i 7 lipca.

W po³udniowej czê�ci Wielkopolski, w malowniczo
otoczonym lasami Antoninie, po³o¿onym kilkana�cie
kilometrów od Ostrowa Wielkopolskiego, stoi do dzi�
trzypiêtrowa, drewniana, oryginalna my�liwska rezy-
dencja, usytuowana w przepiêknym parku w stylu
angielskim. To tutaj rezydowa³ niegdy� ksi¹¿ê Antoni
Radziwi³³, namiestnik pruski Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego, wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹, ksiê¿n¹
Luiz¹ oraz dwiema córkami � Eliz¹ i Wand¹. Radziwi³³
by³ wielkim mi³o�nikiem i zarazem mecenasem sztuki.
W Antoninie kwit³o ¿ycie kulturalne, w tym szcze-
gólnie muzyczne, plastyczne i literackie. Znany arys-
tokrata by³ z zami³owania muzykiem amatorem,
specjalizuj¹cym siê w zakresie gry na wiolonczeli oraz
w kompozycji. Na podstawie zachowanych �róde³
wiemy, i¿ pisa³ ma³e formy instrumentalne, pie�ni, a
nawet muzykê do tekstu Fausta Goethego. Jednak
najwa¿niejsze znaczenie ma dla nas informacja, i¿
Antoni Radziwi³³ zaprosi³ jesieni¹ 1829 roku do
swego pa³acu Fryderyka Chopina. M³ody kompozytor
spêdzi³ w rezydencji magnata ponad tydzieñ, tocz¹c z
gospodarzem dyskusje na temat sztuk piêknych,
koncertuj¹c, komponuj¹c i udzielaj¹c lekcji fortepianu
m³odszej córce gospodarza � Wandzie. Pasjonuj¹ca

siê malarstwem Eliza Radziwi³³ówna utrwali³a pobyt
Chopina w domu jej ojca, sporz¹dzaj¹c portrety kom-
pozytora, do dzi� znajduj¹ce siê w Sali Kominkowej
pa³acu w Antoninie. Sam Chopin za� w li�cie do
przyjaciela, Tytusa Woyciechowskiego, pisa³ o wypo-
czynku w Dolinie Baryczy:
�By³em tam tydzieñ, nie
uwierzysz, jak mi u niego
dobrze by³o. Ostatni¹ poczt¹
wróci³em i to ledwo com siê
wymówi³ od d³u¿szego po-
bytu. Co do mojej osoby i
chwilowej zabawy, by³bym
tam siedzia³ dopókiby miê
nie wypêdzono, ale moje in-
teresa, a szczególniej mój
Koncert, jeszcze nie skoñczo-
ny, a oczekuj¹cy z niecierpli-
wo�ci¹ ukoñczenia fina³u
swojego, przynagli³ miê do
opuszczenia tego raju. By³y
tam dwie Ewy, m³ode xiê¿-
niczki, nadzwyczaj uprzejme
i dobre, muzykalne, czu³e
istoty�.
Owocem wizyty w pa³acu
Radziwi³³a jest Polonez C-dur
op. 3 na fortepian i wiolon-
czelê, napisany przez Fryde-
ryka w celu wspólnego
muzykowania z ksiêciem.
Samokrytyczny Chopin zrecenzowa³ go krótko w li�cie
do Tytusa Woyciechowskiego s³owami: �Napisa³em
u niego alla polacca z wiolonczel¹; Nic nie ma prócz
b³yskotek do salonu, dla dam; chcia³em, widzisz, ¿eby
X-czka Wanda siê nauczy³a�. Polonez C-dur op. 3,
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P R O G R A M

Chopin
kameralnie

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Krzysztofa Jakowicza i TANGATA QUINTET:
normalny 70 z³, ulgowy 50 z³

Karnety: 200 z³, ulgowy 160 z³

Wieczór 02.07 godz. 20(pi¹tek)

Edward Wolanin � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce
Lidia Grzanka-Urbaniak � wiolonczela

F. Chopin
F. Chopin
J. Elsner

� 24 Preludia op. 28
� Trio fortepianowe g-moll op. 8

� Trio Grande Sonate B-dur

E. Grieg
A. Vivaldi
J. S. Bach
F. Schubert
L. Janácek

� 2 Arie Norweskie op. 63
Koncert skrzypcowy Es-dur �Burza na morzu� RV 253
Koncert skrzypcowy d-moll BWV 1052

Rondo na skrzypce i smyczki A-dur D.438
Suita na orkiestrê smyczkow¹

�
�

�
�

Wieczór 30.06 godz. 20(�roda)

Maria W³oszczowska � skrzypce
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA

m³odzieñczy utwór utrzymany w stylu brillant, zos-
tanie wykonany podczas �Wieczorów w Arsenale� w
�rodê, 7. lipca.
Fryderyk Chopin mia³ szczê�cie do znajomo�ci z
interesuj¹cymi wiolonczelistami. Oprócz Antoniego

Radziwi³³a pozna³ dziêki
Fe rencowi L i s z towi
s³ynnego francuskiego
pedagoga, wioloncze-
listê i kompozytora,
Augusta Franchomme'a.
Franchomme bardzo ce-
ni³ Chopina. Pozosta³
jego bliskim przyjacielem
a¿ do �mierci. Znamienne
jest to, ¿e ostatni zacho-
wany list Chopina adre-
sowany jest w³a�nie do
niego. Franchomme do-
kona³ licznych transk-
rypcji na wiolonczelê i
fortepian dzie³ Chopina.
Uczestniczy³ równie¿ w
wielu pracach edy-
torskich dokonywanych
ju¿ po �mierci kompo-
zytora. Do utworów
Chopina odnosi³ siê ze
szczególnym pietyzmem
i szacunkiem, postuluj¹c:
�Zachowajcie w wykona-

niu dzie³ Chopina tak¹ dok³adno�æ, jak¹ stosujecie w
dzie³ach starych mistrzów. Zwa¿cie, i¿ jedna nuta
powtórzona zbyt silnie, trzecia czê�æ taktu akcen-
towana nie w porê, jedna nuta uniesiona zbyt szybko
wystarczy, aby zniekszta³ciæ poetyckie dzie³o Mistrza i
zaliczyæ was do tych, którzy go masakruj¹�.

Znajomo�æ Franchomme�a i Chopina zaowocowa³a
znakomitymi kompozycjami kameralnymi, przy pisa-
niu których Chopin wielokrotnie konsultowa³ siê z tym
czo³owym ówcze�nie wiolonczelist¹. Jednym z utwo-
rów kameralnych jest Grand Duo Concertant na
tematy z opery �Robert le Diable� Giacomo Meyer-
beera. Jest to rodzaj fantazji fortepianowo-wiolon-
czelowej, opartej na najbardziej znanych tematach z
opery �Robert Diabe³�. Jednak najdoskonalsze dzie³o
kameralne Chopina to Sonata op. 65, ostatnia kom-
pozycja wydana za jego ¿ycia. Interesuj¹cym jest fakt,
i¿ by³a ona wykonywana w ostatnich dniach ¿ycia
kompozytora. Oba utwory � Sonata i Grand Duo �
zostan¹ wykonane w Arsenale w �rodê, 7. lipca.
Innym utworem z kameralnego nurtu twórczo�ci
Fryderyka Chopina, zaprezentowanym na tego-
rocznym festiwalu, bêdzie m³odzieñcze, czteroczê�-
ciowe Trio g-moll na skrzypce, wiolonczelê i fortepian
op. 8. Dzie³o, dedykowane Antoniemu Radziwi³³owi,
zaskakuje skomplikowan¹ harmonik¹ i pog³êbionym
wyrazem emocjonalnym, zapowiadaj¹cym pó�-
niejsze, dojrza³e kompozycje Chopina. Trio us³yszymy
ju¿ w pi¹tek, 2. lipca.

Agnieszka Misiak

Rok w Arsenalechopinowski
Tegoroczne �Wieczory w Arsenale� bêd¹ inne ni¿ wszystkie. W programie festiwalu szczególne, honorowe miejsce znajdzie muzyka
najwybitniejszego polskiego kompozytora � Fryderyka Chopina. W ten sposób uczczona zostanie 200. rocznica Urodzin tego artysty,
która przypad³a 1. marca bie¿¹cego roku.

O roli Fryderyka Chopina dla kultury zarówno polskiej,
jak i europejskiej, a nawet �wiatowej, pisaæ mo¿na
wiele. Genialny kompozytor, wielki pianista, autor
jedynych w swoim rodzaju listów, z których czer-
piemy cenne informacje o epoce romantyzmu, a przy
tym gor¹cy patriota, wniós³ do historii muzyki nowe
gatunki i formy, ale tak¿e niepowtarzalne rozwi¹-
zania fakturalne, melodyczne i harmoniczne. ¯aden
inny twórca nie potrafi³ tak jak Chopin wyraziæ pe³nej
gamy emocji na fortepianie. I choæ minê³o ju¿ tyle lat
od �mierci wielkiego Polaka, jego dzie³a wci¹¿ zdu-
miewaj¹ zarówno s³uchaczy, jak i pianistów z ca³ego

�wiata. Przyjê³o siê mówiæ, ¿e u Chopina nie ma ani
jednej zbêdnej nuty. Kompozycje s¹ bowiem wycyze-
lowane przez niego w ka¿dym z muzycznych elemen-
tów do granic mo¿liwo�ci. I nic dziwnego, by³ to
bowiem bardzo samokrytyczny artysta. Potrafi³ pop-
rawiaæ swoje dzie³a wielokrotnie, czêsto nawet po ich
opublikowaniu. Chopin stworzy³ równie¿ swój w³as-
ny, niepowtarzalny jêzyk d�wiêkowy, który mo¿na
rozpoznaæ w ka¿dym z jego utworów, po wys³ucha-
niu zaledwie kilku taktów. S³owem, jak napisa³ w
�Dzienniku Polskim� Cyprian Kamil Norwid, w arty-
kule po �mierci kompozytora: �Rodem warszawianin,
sercem Polak, a talentem �wiata obywatel�.
Organizatorzy festiwalu �Wieczory w Arsenale� prag-
n¹ w³¹czyæ siê czynnie w obchody Roku Chopinows-
kiego. Wyrazem tego bêdzie wykonanie podczas
tegorocznych koncertów wybitnych dzie³ tego artysty,
napisanych przez niego w ró¿nych okresach twór-
czo�ci. Us³yszymy zatem genialne koncerty fortepia-
nowe, stworzone jeszcze w Warszawie, zjawiskowe
24 Preludia op. 28, które powsta³y podczas pobytu
Chopina wraz z George Sand na Majorce oraz
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22,
jedn¹ z najpiêkniejszych kompozycji m³odego Fryde-
ryka, utrzyman¹ w b³yskotliwym stylu brillant. Praw-
dziw¹ uczt¹ bêdzie koncert po�wiêcony w ca³o�ci
chopinowskim pie�niom.
�Wieczory w Arsenale� to festiwal muzyki kameral-
nej. Nie mo¿e wiêc zabrakn¹æ w Roku Chopinowskim
w jego programie jedynej w swoim rodzaju kamera-
listyki Fryderyka Chopina. I choæ sam artysta wiele z
utworów tego nurtu nie traktowa³ jako pierwszopla-
nowych w dorobku kompozytorskim, stanowi¹ one,
podobnie jak utwory fortepianowe Chopina, dzie³a

niepowtarzalne, �wiadcz¹ce o jego wielkiej inwencji i
geniuszu muzycznym.

Agnieszka Misiak

Fryderyk Chopin � Jan Zamoyski, olej na p³ótnie

Fryderyk Chopin � Antoni Kolberg, portret olejny

Fryderyk Chopin przy fortepianie
� Eliza Radziwi³³ówna, rysunek o³ówkiem

Auguste Franchomme
� Jean-Auguste-Alfred Masson, rysunek o³ówkiem

Antonin, krajobraz z pa³acem



BILETY: · · · ·OKiS Rynek Ratusz 24 (tel . 071 342 22 91) Na godzinê przed koncertami w Arsenale Festiwalowa Kasa Internetowa PROMOCA!! Bi lety kupowane przez internet � 5% taniej!

bel canto znalaz³y odbicie w utworach koncertuj¹cych
Fryderyka powsta³ych w tym okresie. Podczas �Wie-
czorów w Arsenale� bêdziemy mieli okazjê us³yszeæ
jego oba koncerty fortepianowe, jak równie¿ Andante
spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur op. 22.
Koncerty Fryderyka Chopina s¹ oparte na klasycznym
cyklu sonatowym, w którym pierwsz¹ czê�æ stanowi
allegro sonatowe, druga czê�æ jest utrzymana w
wolnym tempie, za� fina³ to rondo. Mimo pozornie
tradycyjnej formy, Chopin daleki jest w koncertach od
schematyzmu. Zamiast przetworzeñ wprowadza wir-
tuozowskie ³¹czniki, w Koncercie e-moll w pierwszej
czê�ci umieszcza a¿ trzy tematy, fina³y utworów
wzbogaca za� rytmami polskich tañców (Koncert
e-moll � krakowiak, Koncert f-moll � mazurek). Nie
sposób nie zauwa¿yæ równie¿ przepiêknych frag-
mentów lirycznych. W pamiêæ zapada szczególnie

Larghetto z Koncertu f-moll, pisane z my�l¹ o
pierwszej sympatii kompozytora � �piewaczce
Konstancji G³adkowskiej. Jaros³aw Iwaszkiewicz
nazwa³ je �przybytkiem mi³o�ci i spokoju�.
Polonez Es-dur op. 22 to tak¿e z prawdziwym
rozmachem napisany utwór w stylu brillant. Partia
solowa iskrzy siê od brawurowych przebiegów nada-
j¹cych niezwyk³y koloryt stylizacji polskiego tañca
narodowego. Zjawiskowa, rozmarzona w nastroju
Introdukcja zosta³a dopisana przez Chopina ju¿
podczas pobytu w Pary¿u. Andante spianato i Wielki
Polonez Es-dur op. 22 zostanie wykonany w �rodê,
7. lipca, za� II Koncert fortepianowy f-moll podczas
koncertu zamykaj¹cego festiwal (11.07.).

Agnieszka Misiak

Nauczyciel
uczeñ
z powo³aniem

i genialny
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P R O G R A M

Chopin
kameralnie

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Krzysztofa Jakowicza i TANGATA QUINTET:
normalny 70 z³, ulgowy 50 z³

Karnety: 200 z³, ulgowy 160 z³

Wieczór 07.07 godz. 20(�roda)

Krzysztof Stanienda fortepian
Adam Krzeszowiec wiolonczela
Bartosz Bober skrzypce
Wioletta Porêbska skrzypce
Maria Mik³aszewicz altówka

�
�

�
�

�

Fryderyk Chopin
�
�
�
�

Introdukcja i Polonez C-dur na wiolonczelê i fortepian op. 3
Grand Duo Concertant E-dur na wiolonczelê i fortepian
Sonata na wiolonczelê i fortepian g-moll op. 65
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Fryderyk Chopin � Pie�ni (komplet)

Wieczór 04.07 godz. 20(niedziela)

Urszula Kryger � mezzosopran
Jaros³aw Brêk � bas-baryton
Katarzyna Jankowska � fortepian

Wieczory w stylu brillant
Styl brillant (b³yskotliwy) by³ dla wczesnych romantyków, w muzyce fortepianowej, najatrakcyjniejszym sposobem wypowiedzi.
Najlepsi ówcze�ni europejscy piani�ci, tacy jak: Hummel, Weber, Field, Kalkbrenner, pisali utrzymane w nim dzie³a. Jednak dopiero
Fryderyk Chopin postawi³ tu przys³owiow¹ kropkê nad �i�. Jego m³odzieñcze utwory koncertowe s¹ ukoronowaniem wszystkich zdo-
byczy tego nurtu. Podczas tegorocznych �Wieczorów w Arsenale� us³yszymy najgenialniejsze kompozycje Chopina w stylu brillant.
Pierwsza z nich � Koncert fortepianowy e-moll op. 11 � zabrzmi ju¿ w sobotê (26. 06.) o godz. 20.

Muzykolodzy charakteryzuj¹c styl brillant zawsze
wspominaj¹ o szczególnym eksponowaniu �rod-
kowego i wysokiego rejestru fortepianu, mnogo�ci
ozdobników, niebywa³ej wirtuozerii przejawiaj¹cej
siê w pasa¿ach i pochodach gamowych w szybkim
tempie. Wa¿n¹ cech¹ jest równie¿ sk³onno�æ
kompozytorów do kantylenowych tematów
muzycznych, których proweniencji mo¿na szukaæ w
tradycji operowego, w³oskiego bel canto, bêd¹cego
niczym innym, jak sztuk¹ piêknego �piewu. Z zacho-
wanych �róde³, m.in. listów Fryderyka Chopina,
wiemy, i¿ fascynowa³ siê on w³osk¹ oper¹ wczesno-
romantyczn¹. Ju¿ w czasie studiów w Warszawie
bywa³ na spektaklach z muzyk¹ Vincenzo Belliniego,
wybitnego ówczesnego twórcy tego gatunku. Jego
dzie³a wywar³y na m³odym adepcie sztuki wielkie
wra¿enie. Nic wiêc dziwnego, ¿e styl brillant i tradycje

Podczas tegorocznych �Wieczorów w Arsenale�, za po�rednictwem sztuki d�wiêków, spotkaj¹ siê dwie wybitne osobowo�ci, niezwykle
zas³u¿one dla historii muzyki polskiej. Bêd¹ to: ponadprzeciêtny, wra¿liwy nauczyciel � Józef Elsner oraz jego najwybitniejszy uczeñ
� Fryderyk Chopin. 2. lipca zostan¹ wykonane: Trio g-moll na skrzypce, wiolonczelê i fortepian op. 8 Chopina oraz Sonata Józefa Elsnera.

laurach, albo, w skrajnym przypadku, ca³kowicie
zrezygnuje z wewnêtrznego rozwoju. Historia uczy,
i¿ niejeden dobrze zapowiadaj¹cy siê naukowiec
czy artysta zmieni³ zawód, b¹d� na pewnym etapie
¿ycia mia³ do�æ dalszego kszta³cenia siê ze wzglêdu
na nieodpowiednich nauczycieli.

Na szczê�cie Fryderyk Chopin mia³ od pocz¹tku
szczê�cie do pedagogów z prawdziwym powo-
³aniem. Pierwszym z nich by³a jego matka � Justyna
z domu Krzy¿anowska, po mê¿u Chopin. Uczy³a ona
syna we wczesnym dzieciñstwie, wraz z pomoc¹
starszej córki � Ludwiki � gry na fortepianie. Bardzo
szybko zorientowa³a siê jednak, i¿ jej predyspozycje
nie wystarczaj¹ do zaspokojenia muzycznych
potrzeb ma³ego Frycka. Mieszkaj¹c w stolicy zasiêg-
nê³a opinii przyjació³ na
temat tamte jszych
guwernerów. W ten
s p o s ó b d o d o m u
Pañstwa Chopinów
trafi³ Wojciech ¯ywny, z
pochodzenia Czech,
a le sercem Polak,
s³awny w Warszawie
nauczyciel sztuki pia-
n i s t yczne j . To on
zaszczepi³ w m³odym
arty�cie mi³o�æ do
muzyki Johanna Sebas-
tiana Bacha. Pod jego
okiem powsta³y rów-
nie¿ pierwsze kom-
pozycje Fryderyka.
¯ywny by³ jednak
niezwykle skromnym i
sumiennym nauczy-
cielem. Po zaledwie
kilku latach eduko-
wania Chopina szcze-
rze wyzna³ jego rodzi-

com, i¿ nadszed³ czas na zatrudnienie zdolniejszego
ni¿ on nauczyciela. Wybór s³usznie pad³ na Józefa
Elsnera, jedn¹ z najwa¿niejszych wówczas osób w
¿yciu muzycznym stolicy. �l¹zak Elsner, podobnie
jak ¯ywny, czu³ siê w duszy Polakiem. Dlatego te¿
anga¿owa³ siê w Warszawie z wielkim
entuzjazmem w dzia³alno�æ spo³eczno kulturaln¹.
By³ organizatorem i kierownikiem placówek o�wia-
towych, w tym Konserwatorium Muzycznego i
Szko³y G³ównej Muzyki, za³o¿ycielem towarzystw
muzycznych oraz animatorem ruchu koncertowego.
W�ród licznych zajêæ nie zaniedbywa³ sztuki kom-
pozycji, bêd¹c autorem poka�nej ilo�ci utworów
instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych
utrzymanych w stylistyce pó�nych dzie³ Josepha

Haydna. Nic wiêc
dziwnego, ¿e m³o-
dy Fryderyk Chopin
�wietnie rozumia³
siê z Elsnerem,
bêd¹c jego ucz-
n i em. Pedagog
mobilizowa³ go do
dyscypliny formal-
nej, wywodz¹cej
siê z tradycji utwo-
r ó w M o z a r t a .
Twórczo�ci¹ genial-
nego wiedeñczyka
Fryderyk zafascy-
nowa³ siê w okresie
studiów. Szacunek i
p r z y j a � ñ , j a k i e
przebijaj¹ z ka¿-
dego s³owa zacho-
wanych l i s tów,
pisanych w ró¿nych
latach ¿ycia przez
Chopina do Elsne-

Wiele zale¿y w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, a
zw³aszcza artysty, od tego, na jakich trafi w swoim
dzieciñstwie nauczycieli� Nauczyciel ma bowiem
wielk¹ w³adzê nad swymi podopiecznymi. Mo¿e
zachêciæ ich, zmobilizowaæ, zainteresowaæ
wyk³adanym przedmiotem, �rozwin¹æ im skrzyd³a�,
sprawiæ, ¿e nie zniechêc¹ siê chwilowymi niepowo-
dzeniami i dojd¹ na sam szczyt kariery. Mo¿e
równie¿, niestety, doprowadziæ do tego, ¿e nawet
najzdolniejszy uczeñ zrezygnuje ze zg³êbiania
tajników wiedzy i sztuki, spocznie zbyt wcze�nie na

ra, �wiadcz¹ o tym, i¿ odegra³ on donios³¹ rolê w
ukszta³towaniu osobowo�ci twórczej swego
wychowanka. Odkry³ te¿, jako jeden z pierwszych,
wielko�æ talentu m³odego kompozytora, definiuj¹c
go s³owami: �Fryderyk Chopin � szczególna zdat-
no�æ, geniusz muzyczny.� W nied³ugim czasie jeden
z najs³awniejszych krytyków muzycznych tamtych
czasów, a zarazem wybitny kompozytor, Robert
Schumann, powtórzy zdanie Elsnera, pisz¹c w
s³ynnej recenzji o Wariacjach B-dur op. 2: �Panowie,
kapelusze z g³ów, oto geniusz!�.

Ciekaw¹ ide¹ jest zestawienie na jednym koncercie
utworów kameralnych Elsnera i Chopina. Ich
kompozycje zostan¹ wykonane w Arsenale w
pi¹tek, 2. lipca.

Agnieszka Misiak

W Gazetce wykorzystano fotografie dziêki uprzejmoœci
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

B I L E T Y
Przy zakupie biletów w

obowi¹zuje 5% rabatu!!

Festiwalowej Kasie Internetowej
www.wieczory-w-arsenale.pl

Tekla Justyna Chopin, z domu Krzy¿anowska
� Jan Zamoyski, olej na p³ótnie

Józef Elsner � artysta nieznany, olej na p³ótnie

Wojciech ¯ywny
� Ambro¿y Mieroszewski, olej na p³ótnie
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Mecenat: Sponsorzy: Patronat Medialny:

W najbli¿szy weekend bêdzie s³onecznie i
bardzo ciep³o.

Temperatura maksymalna w godzinach po-
po³udniowych wyniesie od 24 do 26 °C,
wieczorem temperatura obni¿y siê do oko³o
20 °C. Wiatr bêdzie s³aby, 2-3 m/s, pó³nocno-
zachodni i zachodni.

KONCERTOWA
POGODA

Przygotowany przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddzia³ we Wroc³awiu
dla WIECZORÓW W ARSENALE

Pogoda w dniach od 26.06 do 27.06.2010

Genialny rówie�nik
Tegoroczne �Wieczory w Arsenale�, w znacznej mierze po�wiêcone Chopinowi, nie zapominaj¹ tak¿e o drugiej wielkiej rocznicy: przed
200 laty urodzi³ siê Robert Schumann, czo³owy niemiecki romantyk. Jego muzyce dedykowany bêdzie niedzielny koncert.

W Polsce uwaga muzycznego �wiata skoncentro-
wana jest obecnie na 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina. Warto jednak mieæ �wiadomo�æ, ¿e
zaledwie kilka miesiêcy po Chopinie przyszed³ na
�wiat w Zwickau w Saksonii wybitny niemiecki
przedstawiciel romantyzmu � Robert Schumann
(1810-1856).
To niezwyk³e, ¿e w tym samym roku, niejako �po
s¹siedzku�, urodzili siê dwaj tak genialni kompo-
zytorzy, co mo¿na porównaæ do przypadku dwóch
wcze�niejszych s³ynnych rówie�ników: Bacha i
Händla. W roku 1810 �wiat zyska³ swoich najwiêk-
szych muzyków reprezentuj¹cych g³ówne, wczesne
pokolenie romantyków � Chopina i Schumanna.
Choæ urodzeni w innych krajach, mieli siê spotykaæ
wielokrotnie w ¿yciu i twórczo�ci.
Robert Schumann by³ nie tylko kompozytorem, ale
równie¿ dyrygentem, niedosz³ym wirtuozem forte-
pianu, utalentowanym literatem i wreszcie wybitnym
krytykiem muzycznym swojej epoki. Dziêki swej
przenikliwo�ci w recenzjach zwróci³ uwagê czytel-
ników na dwóch genialnych, a nieznanych jeszcze
szerzej twórców: Chopina, a pó�niej Brahmsa. O
m³odym Chopinie, którego nie zna³ wtedy jeszcze
osobi�cie, napisa³ s³ynne, cytowane do dzisiejszego
dnia s³owa: �Panowie, kapelusze z g³ów, oto
geniusz�. Tak¹ opiniê powzi¹³ po zapoznaniu siê z
partytur¹ m³odzieñczych Wariacji B-dur op. 2
Chopina na temat �La ci darem la mano� z opery �Don
Giovanni� Mozarta. Ponad dwadzie�cia lat pó�niej,

gdy pos³ucha³ gry m³odego Brahmsa, wykonuj¹cego
swoje utwory, obwo³a³ go w artykule wielk¹ nadziej¹
niemieckiej muzyki. Schumann bowiem ca³e ¿ycie
jako publicysta walczy³ o now¹ muzykê i potrafi³ z
entuzjazmem reagowaæ na pojawianie siê wybitnych
dzie³ i twórców.

Niezale¿nie od dzia³alno�ci publicystycznej i dyrygen-
ckiej Schumann skomponowa³ wiele sztandarowych
utworów epoki romantyzmu. Któ¿ nie zna s³ynnej mi-
niatury �Marzenie� z fortepianowego cyklu �Sceny

Wyst¹pi m³oda polska skrzypaczka Maria W³oszczow-
ska, studentka Uniwersytetu Muzycznego w Warsza-
wie w klasie profesora Jana Staniendy. W³oszczowska
ma na swoim koncie szereg nagród i wyró¿nieñ, w
minionym roku otrzyma³a nagrodê specjaln¹ na 11.
Miêdzynarodowym Konkursie M³odych Skrzypków w
Lublinie oraz I nagrodê na Ogólnopolskim Konkursie
Skrzypcowym im. Zdzis³awa Jahnkego w Poznaniu.
M³odej artystce towarzyszyæ bêdzie Orkiestra Kame-
ralna Wratislavia pod kierunkiem Jana Staniendy.
Program �rodowego wieczoru jest niezwykle zró¿ni-
cowany. Publiczno�æ pos³ucha m.in. muzyki baroko-
wej Vivaldiego i Bacha: bêd¹ to Koncert Es-dur �Burza
na morzu� Antonia Vivaldiego i Koncert d-moll Johan-
na Sebastiana Bacha. Zabrzmi równie¿ niezbyt czêsto
wykonywane Rondo A-dur na skrzypce i smyczki
Franza Schuberta.
Oprócz repertuaru koncertowego w programie zna-
laz³y siê piêkne utwory na orkiestrê kameraln¹. Bêd¹ to
�2 Arie norweskie� Edvarda Griega oraz Suita na
orkiestrê smyczkow¹ czeskiego kompozytora Leosa
Janácka. Tak wiêc oprócz ciesz¹cego siê zwykle wielk¹
popularno�ci¹ muzycznego baroku dawnych mist-
rzów pos³uchaæ mo¿na utworów reprezentatywnych
dla szkó³ narodowych czeskiej i norweskiej.

A.B.

Trzeci festiwalowy koncert w �rodê 30 czerwca
wype³ni muzyka skrzypcowa oraz brzmienie
orkiestry kameralnej.

Skrzypce
z orkiestr¹

Tango od dawna sta³o siê czê�ci¹ �wiatowej kultury i
nale¿y dzi� do najpopularniejszych tañców. Niema³a
w tym zas³uga utalentowanych muzyków argentyñs-
kich, którzy wypromowali w �wiecie tango na po-
cz¹tku XX stulecia. Zajê³o ono tak¿e swoje miejsce w
dziedzinie muzyki klasycznej, do której trafi³o g³ównie
za spraw¹ arcymistrza tanga, jakim by³ Astor Piazzolla,
argentyñski kompozytor, bandoneonista i kierownik
zespo³ów muzycznych (1921-1992). Tacy w³a�nie
arty�ci, jak Piaz-
zolla czy starszy od
n i e g o C a r l o s
Gardel przyczynili
siê do miêdzyna-
rodowej kariery
tego tañca. Ale
tango to nie tylko
figury i kroki tan-
cerzy, to tak¿e
specyficzna muzy-
ka oraz tango
�piewane.

W³a�nie do �pie-
wanych przebo-
jów polskiej mu-
zyki rozrywkowej nawi¹zuj¹ muzycy z zespo³u
Tangata Quintet. Tango bowiem od pierwszych dzie-
siêcioleci XX w. zdoby³o popularno�æ równie¿ w
Polsce, gdzie by³o tañczone i �piewane w teatrzykach i
kabaretach Warszawy przez ówczesne gwiazdy, z
których czê�æ, jak s³ynna Pola Negri, robi³a tak¿e
pó�niej wielkie kariery za granic¹. Do�æ wspomnieæ, ¿e
�Tango milonga�, przebój skomponowany przez Je-

rzego Petersburskiego, sta³ siê tak¿e �wiatowym szla-
gierem i do dzi� zachowuje du¿¹ popularno�æ. W�ród
polskich wykonawców tanga w latach dwudziestych i
trzydziestych znajdowali siê m.in. Pola Negri, Hanka
Ordonówna, Janusz Pop³awski czy Stanis³awa Nowic-
ka, zwana �Królow¹ Tanga�. Do najbardziej znanych
kompozytorów polskich przebojów, wykorzystuj¹cych
styl tanga, nale¿eli, oprócz Jerzego Petersburskiego,
Zygmunt Karasiñski, Henryk Wars czy W³adys³aw

Szpilman.

Zespó³ kameralny
Tangata Quintet
n a w i ¹ z u j e w
swoich wystêpach
do nowoczesnego
stylu �nuevo tan-
go�, wprowadzo-
nego przez Astora
Piazzollê. W inter-
pretacji muzyków
z towarzyszeniem
wybitnego skrzyp-
ka Krzysztofa Jako-
wicza us³yszymy
liczne przeboje,

takie jak �Odrobina szczê�cia w mi³o�ci�, �W ma³ym
kinie�, �Z³ociste chryzantemy� czy �Ca³ujê twoj¹ d³oñ,
Madame�. Z pewno�ci¹ bêdzie to niezapomniany
wieczór, który w pi¹tek 9 lipca � z odrobin¹ nostalgii �
przeniesie nas w czasy Polski miêdzywojennej.

A. B.
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P R O G R A M

Chopin
kameralnie

B I L E T Y
Normalny 30 z³, ulgowy 24 z³
Na Krzysztofa Jakowicza i TANGATA QUINTET:
normalny 70 z³, ulgowy 50 z³

Karnety: 200 z³, ulgowy 160 z³

Wieczór 11.07 godz. 18(niedziela)

A. Roussel
J. Suk
F. Chopin

� Sinfonietta na smyczki op. 52
� Serenada na smyczki Es-dur op. 6

� II Koncert fortepianowy f-moll op. 21

POLSKIE TANGA
(m.in.: Odrobina szczê�cia w mi³o�ci; W ma³ym kinie;
Z³ociste chryzantemy; Ca³ujê twoj¹ d³oñ, Madame;
Ostatnia Niedziela)

Wieczór 09.07 godz. 20(pi¹tek)

Krzysztof Jakowicz � skrzypce
TANGATA QUINTET

Piotr Paleczny � fortepian
Jan Stanienda � skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA

Wspó³praca redakcyjna �
RMF Classic

Wspó³praca:

dzieciêce�? W³a�nie od muzyki fortepianowej
Schumann zaczyna³, wzbogacaj¹c literaturê tego
instrumentu o takie arcydzie³a, jak �Karnawa³�
(dedykowany polskiemu skrzypkowi Karolowi
Lipiñskiemu), �Kreisleriana� (dedykacja dla Chopina)
czy �Utwory fantastyczne� albo arcyromantyczny
Koncert fortepianowy a-moll. Drug¹ wielk¹ dziedzin¹
twórczo�ci by³a pie�ñ, tradycje tego gatunku
kompozytor u�wietni³ genialnymi cyklami, zw³aszcza
�Mi³o�ci¹ poety� oraz �Mi³o�ci¹ i ¿yciem kobiety�.
Ponadto uprawia³ z powodzeniem inne formy i ga-
tunki, w tym symfonie, muzykê kameraln¹, a nawet
operê.
Chêtnie i z podziwem recenzowa³ dzie³a Chopina. W
koñcu obaj kompozytorzy spotkali siê osobi�cie,
Chopin jednak nie odwzajemnia³ entuzjazmu
Schumanna, z kolei niemiecki twórca nie wszystkie
idee polskiego artysty by³ w stanie zaaprobowaæ.
Chopin niezwykle wysoko ocenia³ za to sztukê
pianistyczn¹ ¿ony Schumanna � Klary Wieck.
Schumannowi zadedykowa³ swoj¹ Balladê F-dur.
Na niedzielnym koncercie Schumann i Chopin znów
siê spotkaj¹. Utalentowany m³ody polski skrzypek
Janusz Wawrowski z towarzyszeniem Tadeusza
Domanowskiego przy fortepianie zaprezentuje I oraz
II Sonatê skrzypcow¹ Schumanna. Arty�ci wykonaj¹
te¿ szereg skrzypcowych aran¿acji dzie³ Chopina.
Zabrzmi tak¿e muzyka Ravela, Paderewskiego i
Maciejewskiego.

A. B.

Tango w Arsenale
Wieczór 9 lipca bêdzie niezwyk³y: na dziedziñcu Arsena³u zabrzmi argentyñskie tango w polskim wydaniu. Sprawi to zespó³ Tangata
Quintet ze znakomitym skrzypkiem Krzysztofem Jakowiczem, którzy zaprezentuj¹ program zatytu³owany �Polskie tanga�.

Robert Schumann

Krzysztof Jakowicz i TANGATA QUINTET

Dofinansowano ze  rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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