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XIV FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ

P R O G R A M

Chopin
kameralnie

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

Piêkno melodiiprzedwojennych
Ju¿ dz is ia j o godz. 20 pos ³uchaæ mo¿na w wykonaniu znakomi tego skrzypka Krzysz to fa Jakowicza oraz zespo³u
�Tangata Quinte t� brzmien ia polsk iego tanga w cyk lu n iezapomnianych przebojów, tak ich jak �Odrobina szczê�c ia
w mi ³o�c i� czy �Ca ³u jê twoj¹ d ³oñ, Madame�. Wszys tk ie utwory tego niezwyk ³ego programu zapowiadane bêd¹
przez wykonawców ze sceny na dz iedz iñcu wroc ³awsk iego Arsena ³u . Na krótko przed koncer tem rozmawia l i �my
z akordeonis t¹ K laudiuszem Baranem, jednym z ar tys tów dz is ie j szego wystêpu.

Zespó³ Tangata Quintet to grupa warszawska, przed
wroc³awsk¹ publiczno�ci¹ zaprezentuje siê, zgodnie
z nazw¹, w sk³adzie piêcioosobowym. Tworzyæ go
bêd¹ znani muzycy: skrzypek Grzegorz Lalek, bando-
neonista Klaudiusz Baran, gitarzysta Piotr Malicki,
pianista Hadrian Filip Tabêcki i graj¹cy na kontrabasie
Sebastian Wypych. Kwintet nawi¹zuje bezpo�rednio,
jako jedyna w tej chwili grupa w Polsce, do orygi-
nalnego sk³adu instrumentalnego zespo³u najs³yn-
niejszego mistrza tanga-argentyñskiego kompozy-
tora Astora Piazzolli.
Jednym z cz³onków Tangata Quintet jest akordeo-
nista i bandoneonista Klaudiusz Baran. Urodzony w
Przemy�lu, jest absolwentem i obecnie wyk³adowc¹
Uniwersytety Muzycznego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie. Artysta ma na swoim koncie liczne
sukcesy. Jako stypendysta rz¹du francuskiego
doskonali³ umiejêtno�ci w Conservatoire Paul Dukas
w Pary¿u. Jest laureatem pierwszej nagrody Miê-
dzynarodowego Konkursu Akordeonowego w
Castelfidardo we W³oszech, w 1997 r. zwyciê¿y³
równie¿ na Miêdzynarodowym Konkursie Akor-
deonowym w Pary¿u.
Klaudiusz Baran prowadzi aktywn¹ dzia³alno�æ
koncertow¹, wystêpuje m.in. na tak presti¿owych
festiwalach, jak Warszawska Jesieñ, Forum Lutos-
³awskiego czy Festiwal Polskiej Muzyki Wspó³czesnej
�Musica Polonica Nova� we Wroc³awiu.
Wspó³pracowa³ ze znakomitymi artystami, w tym z
Konstantym Andrzejem Kulk¹, Ivanem Monighettim
oraz zespo³em Royal String Quartet. Wa¿n¹ rolê w
jego repertuarze pe³ni muzyka wspó³czesna. W
marcu ubieg³ego roku wykona³ �Siedem s³ów
Chrystusa na Krzy¿u� s³ynnej kompozytorki Sofii
Gubajduliny w obecno�ci autorki.
Ten utalentowany muzyk jest wspó³za³o¿ycielem zes-
po³u Tangata Quintet. Zainteresowanie tangiem to
nie przypadek, gdy¿ od d³u¿szego czasu po�wiêca
uwagê fenomenowi twórczo�ci Astora Piazzolli, który
w minionym stuleciu zrobi³ dla tego tanga najwiêcej.
Swoj¹ autorsk¹ p³ytê, nagran¹ dla firmy Sony
Classical, polski muzyk wype³ni³ w³a�nie utworami
Piazzolli, otrzyma³ za ni¹ w roku 2003 nagrodê
�Fryderyka�. Klaudiusz Baran gra na akordeonie oraz
na bandoneonie, instrumencie Piazzolli.
Odnosi Pan liczne sukcesy jako akordeonista, ale we
Wroc³awiu us³yszymy Pañsk¹ grê na bandoneonie.
Takim w³a�nie instrumentem pos³ugiwa³ siê Astor
Piazzolla, najs³awniejszy kompozytor tanga w
historii. Czy móg³by Pan wyja�niæ naszym Czytel-
nikom czym siê zasadniczo ró¿ni bandoneon od
akordeonu?

Klaudiusz Baran:

Nagra³ Pan p³ytê z utworami Astora Piazzolli, dzi�
niezwykle popularnego, tak¿e w Polsce, arcymistrza
argentyñskiego tanga. Czym jest dla Pana jego
muzyka?

W jaki sposób powsta³ zespó³ Tangata Quintet? Czy
idei tej grupy przy�wieca styl �tango nuevo�?

Bandoneon jest odmian¹ konstruk-
cyjn¹ akordeonu. Ró¿ni siê od niego tym, ¿e nie po-
siada gotowych akordów w lewej rêce, a tylko poje-
dyncze d�wiêki. Nie posiada równie¿ regestrów
zmieniaj¹cych barwê i g³osy, czyli �takie metalowe
blaszki� s¹ umieszczone na metalowych p³ytach
razem, a nie jak w akordeonie osobno. Poza tym
zasada wydobycia d�wiêku jest ta sama.

Wydaje mi siê, ¿e jest on obecnie jednym z najpo-
pularniejszych kompozytorów. To pewnego rodzaju
fenomen ³¹cz¹cy muzykê klasyczn¹ z rozrywkow¹,
muzykê zapisan¹ w nutach z muzyk¹ improwi-
zowan¹. To muzyka eklektyczna, a zarazem szalenie
oryginalna i osadzona w tradycji. Za ka¿dym razem
odnajdujê w niej co� nowego, co mnie inspiruje i
poci¹ga.

Zespó³ powsta³ w 2002 r. z inicjatywy skrzypka Grze-
gorza Lalka, kontrabasisty Sebastiana Wypycha i

mojej. Postanowili�my wtedy znale�æ pole do
wspólnego muzykowania, a kompozycje Astora
Piazzolli by³y nam wszystkim bliskie. Styl tango nuevo
jest �ci�le zwi¹zany z twórczo�ci¹ Piazzolli, jest moim
zdaniem jej kwintesencj¹, wiêc nie sposób tej stylis-
tyki nie realizowaæ.

Tango nuevo to moim zdaniem przeniesienie do
utartej, tradycyjnej i stricte tanecznej formy tanga
elementów zapo¿yczonych i przetransformowanych
z innych epok czy stylistyk, zwi¹zanych z muzyk¹
klasyczn¹ (barokow¹, wspó³czesn¹), jazzow¹ czy
nawet rockow¹.

Byli�my zaskoczeni, ¿e te piêkne przedwojenne
melodie w niczym nie ustêpuj¹ znanym na ca³ym
�wiecie argentyñskim tangom. Z �domieszk¹ tango
nuevo� uda³o siê nam uzyskaæ brzmienie nowe, a
zarazem stylistycznie spójne z tradycj¹.

Rozmawia³ Artur Bielecki

Jak scharakteryzowa³by Pan pojêcie �tango nuevo�?

Wroc³awski koncert bêdzie po�wiêcony polskim
tangom, które szczególnie popularne by³y w polskiej
piosence okresu miêdzywojennego. Co najbardziej
urzek³o zespó³ w tych dawnych przebojach?

TANGATA QUINTET

W najbli¿szy weekend bêdzie s³onecznie i
bardzo ciep³o.

Temperatura maksymalna w godzinach po-
po³udniowych wyniesie od 31 do 34 °C,
wieczorem temperatura obni¿y siê do oko³o
25-27 °C. Wiatr bêdzie s³aby, wschodni i
po³udniowo-wschodni.

KONCERTOWA
POGODA

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

Pogoda w dniach 09-11.07.2010

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

normalny 70 z³, ulgowy 50 z³

Nale¿y do najwiêkszych polskich skrzypków wspó³czes-
nych. Dla wroc³awian to postaæ szczególna. Wielu z nas
pamiêta przecie¿ o tym, ¿e pocz¹tek jego b³yskotliwej
kariery rozpocz¹³ siê w³a�nie tutaj � we Wroc³awiu, w
Liceum Muzycznym, do którego uczêszcza³. Laureat i
zdobywca g³ównych nagród na konkursach krajowych i
zagranicznych, w tym III miejsca i nagrody specjalnej
Henryka Szerynga, na presti¿owym, IV Miêdzynarodo-
wym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniaws-
kiego w Poznaniu, prowadzi aktywne ¿ycie koncerto-

we. Wystêpowa³ z najlepszymi orkiestrami, pod batut¹
tak znanych dyrygentów, jak choæby Jerzy Maksymiuk,
Jerzy Semkow czy Krzysztof Penderecki. Poza dzia³al-
no�ci¹ artystyczn¹ jest cenionym pedagogiem klasy
skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Ju¿ dzi�, o g. 20 na dziedziñcu
wroc³awskiego Arsena³u Krzysztof Jakowicz wykona
najpiêkniejsze polskie tanga, w tym tak znane szlagiery
jak: �Odrobina szczê�cia w mi³o�ci�, �Z³ociste

chryzantemy�
czy �Ostatni¹
niedzielê�.
Towa r z y s z y æ
mu bêdzie war-
szawski zespó³
� T a n g a t a
Quintet.

Krzysztof
Jakowicz

Piotr
Paleczny
Jeden z najbardziej cenionych polskich pianistów
wspó³czesnych, urodzi³ siê w Rybniku. Studia pianis-
tyczne odby³ w Katowicach i w Warszawie. Jego karierê
pianistyczn¹ rozpoczê³y ju¿ wystêpy w latach ch³opiê-
cych, w m³odo�ci by³ laureatem szeregu konkursów,
m.in. otrzyma³ z³oty medal w Sofii (1968), III miejsce w
Monachium (1969), a w nastêpnym roku zosta³ laure-
atem III nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie
poloneza na VIII Konkursie Chopinowskim w Warsza-

wie. Od tego czasu datuje siê jego aktywna dzia³alno�æ
koncertowa, w repertuarze artysty du¿¹ rolê pe³ni
muzyka polska, oprócz Chopina wykonuje dzie³a Pade-
rewskiego, Szyma-
nowskiego i Lutos-
³awskiego. Jest tak¿e
cenionym pedagogiem
i jurorem wielu miê-
dzynarodowych kon-
kursów. Od 1993 r. dy-
rektor artystyczny Miê-
dzynarodowego Festi-
walu Chopinowskiego
w Dusznikach Zdroju,
jednego z najstarszych
istniej¹cych festiwali
muzycznych.
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Sp³aciæ d³ug Chopinowi
Na zakoñczenie tegorocznego festiwalu �Wieczory w Arsenale� wyst¹pi wybitny pianista Piotr Paleczny, który wykona solow¹ partiê Koncertu fortepianowego f-moll op. 21
Fryderyka Chopina. Arty�cie towarzyszyæ bêdzie Orkiestra Kameralna Wratislavia pod kierunkiem Jana Staniendy.

Od wielu lat wykonuje Pan Koncert f-moll Chopina.
Jak po tak d³ugim czasie odbiera Pan ten niezwyk³y
utwór?

Piotr Paleczny:

Czy ma Pan jakie� ulubione interpretacje Koncertu
f-moll innych pianistów, s³yszane �na ¿ywo� lub z p³yt?

Czy czêsto zdarza siê Panu wykonywaæ Koncerty
Chopina w wersji kameralnej, ograniczonej do smycz-
ków? Jak odnajduje siê Pan w takich kameralnych
wersjach?

Zdecydowanie czê�ciej wykonywa³em
Koncert e-moll Chopina. Ale oba Koncerty s¹ mi
niezwykle bliskie, mimo ¿e ró¿ni¹ siê znacznie charak-
terem i problemami pianistycznymi. Z Koncertem
f-moll jest dok³adnie tak, jak z ka¿dym innym utwo-
rem, jaki wykonujemy. Nasze interpretacje zmieniaj¹
siê tak, jak zmienia siê ¿ycie, tocz¹ce siê wokó³ nas.
Interpretacja powinna zmieniaæ siê z biegiem lat,
poniewa¿ my nie jeste�my ju¿ tymi samymi lud�mi,
jeste�my z ka¿dym rokiem bogatsi o nowe
do�wiadczenia. Jestem szczê�liwy, i¿ mimo up³ywu
lat nigdy nie czujê zmêczenia Chopinem, zmêczenia
interpretowaniem � z konieczno�ci � tych samych
utworów. Zawsze staram siê, aby ka¿dy koncert by³
dla mnie nowym, mobilizuj¹cym oraz interesuj¹cym
dla mnie spotkaniem z muzyk¹.

S³ysza³em prawdopodobnie setki ró¿nych, czêsto
znakomitych pod ka¿dym wzglêdem interpretacji
Koncertu f-moll. Nie mam jednak mojego jedynego,
najbardziej ulubionego wykonania. To chyba dobrze,
bo byæ mo¿e �wiadczy to o tym, ¿e jestem otwarty,
akceptujê ró¿ne podej�cia do wykonywanych przeze
mnie utworów. Czasem jednak zdarzaj¹ siê wykona-
nia niezwykle ciekawe, frapuj¹ce, wnosz¹ce sporo
indywidualnych detali, charakterystycznych dla wiel-
kiej osobowo�ci artystycznej wykonawcy. I w³a�nie od
osobowo�ci artystycznej wykonawcy najczê�ciej zale-
¿y sukces wykonania oraz warto�æ interpretacji. Lubiê
wszelkie �nowo�ci�, �ciekawostki�, o ile, przynajmniej
w zarysach, przewidziane s¹ one przez partyturê.

bliskie w³asnej osobowo�ci, byæ mo¿e ten fakt
stanowi o tajemnicy popularno�ci muzyki Chopina na
ca³ym �wiecie.

Bardzo ceniê wroc³awskie �Wieczory w Arsenale� i
obserwujê ich niezwykle szybki rozwój. Organiza-
cyjnie i artystycznie festiwal ten
zawsze jest na najwy¿szym
poziomie. Serdecznie gratulujê!

No có¿, zawsze bardzo serdecz-
nie zachêcam melomanów do
przyjazdu do Dusznik w czasie
Festiwalu Chopinowskiego.
Tegoroczny festiwal to kolejne
spotkanie z gwiazdami �wiato-
wej pianistyki, laureatami naj-
wy¿szych nagród Konkursu Cho-
pinowskiego. To równie¿ nieco-
dzienna okazja us³yszenia
��mietanki� pianistów m³odsze-
go pokolenia, zwyciêzców
ostatnich edycji najbardziej
presti¿owych konkursów pia-
nistycznych, takich jak Konkurs
imienia Królowej El¿biety w
Brukseli, Konkurs w Leeds,
Cleveland, Hamamatsu czy
Konkurs Van Cliburna.

Po raz kolejny gra Pan podczas �Wieczorów w
Arsenale�. Co s¹dzi Pan o Wroc³awiu i specyfice tego
festiwalu?

Komplement tym cenniejszy, ¿e
od dyrektora artystycznego
renomowanego Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Chopinowskie-
go w Dusznikach Zdroju. W jaki
sposób zachêci³by Pan s³uchaczy
z Wroc³awia do odwiedzin tego-
rocznego Festiwalu w Duszni-
kach Zdroju?
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Wspó³praca redakcyjna �
RMF Classic

Wspó³praca:

Nie ma drugiego takiego miejsca nie tylko w Polsce,
gdzie mogliby�my pos³uchaæ w ci¹gu kilku dni
artystów, których gra jest wyk³adni¹ poziomu m³odej
pianistyki �wiatowej. Ta niezwyk³a i niepowtarzalna
okazja jest wystarczaj¹cym argumentem, aby
przyjechaæ w sierpniu do Dusznik. Serdecznie
zapraszam!

Rozmawia³ Artur Bielecki

Krzysztof Jakowicz i TANGATA QUINTET

Dofinansowano ze  rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

œ

Okres studiów to czas nie tylko nauki, ale równie¿
zabaw i zawierania nowych znajomo�ci. Fryderyk
Chopin � student Szko³y G³ównej Muzyki w Warszawie
� by³ za� osob¹ niezwykle towarzysk¹. Genialny m³ody
kompozytor, a przy tym wirtuoz fortepianu, szybko
zdobywa³ sympatiê rówie�ników. W�ród najwiêkszych
przyja�ni, zawartych jeszcze w okresie licealnym,
wspomnieæ mo¿na znajomo�æ z poet¹ Stefanem
Witwickim, do którego tekstów Fryderyk napisze
wiêkszo�æ swoich pie�ni, czy braæmi Kolbergami, z któ-
rych jeden � Oskar � zas³ynie jako wybitny polski
etnograf. Z kolei Juliusz Fontana stanie siê, po wyje�dzie
z kraju, osobistym (choæ nieformalnym) sekretarzem
Chopina, odpowiedzialnym m.in. za korespondencjê i
sprawy zwi¹zane z edycjami jego dzie³.
Ze znajomych Chopina z czasów warszawskich w
pierwszej kolejno�ci wymienia siê jednak zazwyczaj
Konstancjê G³adkowsk¹. Rówie�niczka Fryderyka by³a
uczennic¹ klasy �piewu w Instytucie Muzyki i Dekla-
macji. W roku 1829 m³odzi arty�ci poznali siê. Fryderyk

przez ponad pó³ roku nie ujawnia³ siê ze swoim
uczuciem. Jedynie z listów do jego przyjaciela � Tytusa
Woyciechowskiego � czerpaæ mo¿emy informacje o
pocz¹tkach tej znajomo�ci. Konstancja debiutowa³a na
scenie Opery warszawskiej w lipcu roku 1830, na kilka
miesiêcy przed wyjazdem z kraju Fryderyka. Chopin
us³ysza³ j¹ jednak po raz pierwszy w 1829 roku, na
popisie klasy �piewu uczennic Carla Solivy. Potem wys-
têpowa³a jeszcze wielokrotnie, g³ównie w repertuarze
oper w³oskich i francuskich, w tym Rossiniego i Aubera,
do oko³o roku 1833. I choæ zdania na temat jej talentu
by³y podzielone, np. niekiedy zarzucano, ¿e ma �le
wyszkolony g³os, Chopin wypowiada³ siê na jej temat
bardzo pochlebnie. Znamienny jest fragment listu
Fryderyka do Tytusa Woyciechowskiego z 31 VIII 1830
roku: �Nie bêdzie drugiej G³adkowskiej co siê tyczy czys-
to�ci i intonacji i czucia wy¿szego, jakim jest przejêta na
scenie...�. Z fascynacji m³od¹ sopranistk¹ narodzi³o siê
jedno z najwiêkszych arcydzie³ Chopina � druga czê�æ
Koncertu fortepianowego f-moll. Kompozytor pisa³ o

Zakochany Chopin
Gdyby nie Chopin, mog³aby pozostaæ nieznana. Gdyby nie Chopin, pewnie nie us³ysza³by
o niej �wiat. Ale dziêki zjawiskowej drugiej czê�ci jego Koncertu fortepianowego f-moll sta³a
siê legend¹. Muzykê dedykowan¹ pierwszej mi³o�ci Chopina us³yszymy ju¿ nied³ugo podczas
fina³u �Wieczorów w Arsenale�, w niedzielê 11. lipca o godz. 18.

Tak, do�æ czêsto wykonujê oba Koncerty Chopina z
orkiestrami kameralnymi lub z kwartetami albo kwin-
tetami. Miesi¹c temu gra³em oba Koncerty w USA:
najpierw z symfoniczn¹ Orkiestr¹ Filharmonii Naro-
dowej w Waszyngtonie, a w parê dni pó�niej w
Nowym Jorku wykona³em te dzie³a w wersji
kameralnej, graj¹c z New York String Quartet. To
bardzo ró¿ne do�wiadczenia muzyczne, ale obie
wersje sprawiaj¹ mi wiele satysfakcji i rado�ci.

W Polsce siê urodzi³em, wykszta³ci³em siê jako muzyk,
tutaj rozpocz¹³em karierê. Czy móg³bym przez tê
istotn¹ czê�æ ¿ycia przej�æ bez Chopina? Wykluczone!
Za mojej m³odo�ci w³a�nie sukces na Konkursie
Chopinowskim mia³ zasadniczy wp³yw na przysz³o�æ i
karierê polskich pianistów. My�lê, ¿e w tej chwili te
proporcje i zale¿no�ci uleg³y znacznej zmianie. Wielka
ilo�æ bardzo presti¿owych konkursów mobilizuje uta-
lentowanych pianistów, daj¹c szanse nie tylko tym,
którzy znakomicie czuj¹ Chopina. Dla mnie sukces na
VIII Konkursie Chopinowskim by³ pocz¹tkiem mojej
kariery pianistycznej. Chopinowi zawdziêczam
bardzo wiele i teraz staram siê sp³aciæ olbrzymi d³ug
wdziêczno�ci poprzez swoj¹ zró¿nicowan¹
dzia³alno�æ.

Uwa¿am, ¿e muzyka Chopina jest tak przebogata,
niesie w sobie tyle emocji i ekspresji obecnych w ¿yciu
ka¿dego z nas, i¿ trudno w paru s³owach okre�liæ,
który z wielu elementów, charakterystycznych dla
Chopina, jest tym najistotniejszym. Wydaje mi siê, ¿e
ka¿dy mo¿e w muzyce Chopina znale�æ elementy

Chopin od m³odo�ci odgrywa du¿¹ rolê w Pana ¿yciu.
Konkurs Chopinowski, obecnie Festiwal Chopinowski
w Dusznikach Zdroju, którego jest Pan dyrektorem
artystycznym. Czy od zawsze czu³ Pan, ¿e muzyka
Chopina bêdzie tak wa¿na w Pana artystycznej
biografii?

Tegoroczne �Wieczory w Arsenale� dedykowane s¹
Fryderykowi Chopinowi z okazji Roku Chopinows-
kiego. Co uwa¿a Pan za najistotniejszy rys osobo-
wo�ci i muzyki Chopina?

niej w li�cie do Woyciechowskiego: �A ja ju¿ mo¿e na
nieszczê�cie mam mój idea³, któremu wiernie, nie mó-
wi¹c z nim, ju¿ pó³ roku s³u¿ê, który mi siê �ni, na
którego pami¹tkê stanê³o adagio od mojego koncertu,
który mi inspirowa³ tego walczyka dzi� rano, co ci posy-
³am. [...] O tym nikt nie wie prócz ciebie�. Chodzi tu o
s³ynny Walc Des-dur op. 70 nr 3. Konstancja 11. pa�-
dziernika 1830 roku po¿egna³a Fryderyka ari¹ z opery
�Pani jeziora� Rossiniego. Byæ mo¿e zdawa³a sobie
sprawê z tego, ¿e Chopin ju¿ nie wróci do Polski.
Wpisa³a mu do sztambucha dwa wymowne wiersze,
bêd¹ce �wiadectwem odwzajemnionego uczucia:
�Przykre losu spe³niasz zmiany

Ulegaæ musim potrzebie.
Pamiêtaj, niezapomniany,
¯e w Polsce kochaj¹ Ciebie.�
oraz:
�A¿eby wieniec s³awy w niezwiêd³y zamieniæ
Rzucasz lubych przyjació³ i rodzinê drog¹.
Mog¹ Ciê obcy lepiej nagrodziæ, oceniæ,
Lecz od nas kochaæ mocniej pewno Ciê nie mog¹.�
W rodzinie G³adkowskiej mówiono, ¿e nie chcia³a ona
byæ obci¹¿eniem dla kariery Fryderyka, st¹d mimo wy-
miany pier�cionków i trwaj¹cej rok korespondencji, w
roku 1832 wysz³a za m¹¿ za urzêdnika Józefa Grabow-
skiego. W trakcie Powstania Listopadowego wystêpo-
wa³a, w ten sposób wspomagaj¹c finansowo walcz¹-
cych. Po jego upadku wyjecha³a z mê¿em do maj¹tku
Raducz po³o¿onego w powiecie rawskim. Tam wycho-

wa³a piêcioro dzieci. Pomimo utraty wzroku, zachowa³a
pogodê ducha do ostatnich chwil. Zmar³a w Skiernie-
wicach, w roku 1889, ponad czterdzie�ci lat po �mierci
Fryderyka Chopina.
Pierwsza romantyczna mi³o�æ Konstancji i Fryderyka
zosta³a po latach piêknie utrwalona w filmie Aleksandra
Forda pt.: �M³odo�æ Chopina�. Wroc³awscy s³uchacze
maj¹ szansê odkryæ j¹ równie¿ w sztuce d�wiêków
najwiêkszego polskiego kompozytora, w czasie fina³o-
wego koncertu �Wieczorów w Arsenale�. Znany
pianista Piotr Paleczny, wraz z Orkiestr¹ Wratislavia pod
dyrekcj¹ Jana Staniendy, wykona Koncert fortepianowy
f-moll, inspirowany m³odzieñczym uczuciem Fryderyka
do Konstancji.
Program wieczoru dope³ni¹ utwory kameralne
napisane przez kompozytorów ¿yj¹cych na prze³omie
XIX i XX wieku � Sinfonietta na smyczki op. 52 Alberta
Roussela i Serenada na smyczki Es-dur op. 6 Josefa
Suka.
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