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S³ów parê

Drodzy moi!

Epidemia epidemią, ale żyć trzeba. A żeby życie miało
sens i smak, trzeba tworzyć i ani przez moment nie za-
pominać o swoich marzeniach, wyznaczonych celach
i dążeniu do własnego szczęścia.

Konkurs duetów w Cieszynie zmuszeni byliśmy prze-
łożyć na przyszły rok, ale organizujemy Internetowy Fe-
stiwal Duetów z Harfą, na który zapraszamy wszystkie
te duety, które pomimo trudnych warunków przygoto-
wują repertuar rozumiejąc, że robią to dla swojego roz-
woju, dla zbierania nowych doświadczeń artystycznych
i że czerpanie radości ze wspólnego muzykowania jest
wartością samą w sobie. Koncert wybranych laureatów
planowany jest na 10 maja w Sali kameralnej NOSPR-u
w Katowicach.
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Wasza Prezes
Ewa Jaślar

Biuletyn ten dotrze do Was z opóźnieniem, ale nawet nasz niebiański instrument nie
chroni nas przed rzeczywistością. Sorry. C’est la vie.

Zdrowia i muzyki wokół wszystkim życzę.
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O czym warto wiedzieæ

Anna Sikorzak-Olek: Na VII Kongresie Har-
fowym w 1999 r., w Pradze usłyszałam kilka
zespołów dziecięcych.  A potem na lotnisku
spotkałam grupę wracających do domu japoń-
skich malutkich harfistów. Niektórzy z nich
ciągnęli za sobą na wózeczkach swoje harfecz-
ki jak „małe pieski”. Pomyślałam: dlaczego pol-
skie dzieci nie mogą jeździć z harfami po świe-
cie? Trzeba zrobić wszystko, aby to się udało.
Marzenie spełniło się w Państwowej Szkole
Muzycznej I st. Nr 4 im. Karola Kurpińskiego
w Warszawie przy ulicy Wiktorskiej. Udało się
to przede wszystkim dzięki wspaniałej Pani
Dyrektor Szkoły – pani Ewie Boguckiej, która
od samego początku hołubiła klasy harfy. Za-
częłam od małych zespołów, grania w duetach
i kwartetach, i od koncertowania wszędzie,
gdzie tylko zapraszano harfy. Dalsze kroki były
możliwe dzięki przyjaźni z Anią Piechurą-Ga-
bryś. Współpracować, a nie konkurować – dla
dobra naszych podopiecznych – to łączy wszyst-
kich pedagogów działających w Stowarzysze-
niu „Harfa Dzieciom”.

Anna Piechura-Gabryś: Pierwszym, niezwy-
kle ważnym bodźcem dla stworzenia dużego
zespołu harfowego był Festiwal Grupy Mozar-
ta w 2010 roku. Na tę okazję Mariusz Bulicz
przygotował opracowanie pieśni Fryderyka
Chopina Życzenie. Od tamtego czasu stworzył
dla nas kilka wspaniałych, oryginalnych aran-
żacji, które są przebojami koncertów zespołu:
Życzenie Chopina, Wiosna Vivaldiego, Suita
Polska, Suita Irlandzka, Piraci z Karaibów.
Niejednokrotnie podczas koncertów i nagrań
towarzyszyli nam profesjonalni muzycy z Pol-
skiej Orkiestry Radiowej, a solistkami były so-
pranistki Nadine Nassar  i Jaryna Rak, a tak-
że aktorka Zuzanna Lipiec.

Anna Sikorzak-Olek: Już w 2009 roku wraz
z rodzicami uczniów powołałam Stowarzysze-
nie „Harfa Dzieciom”, które od początku jest
platformą współpracy pedagogów, rodziców,
dziadków i młodych harfistów. Do dziś długi
peleton ludzi dobrej woli: ś.p. Jerzy Łopuszyń-
ski, Beata Łopuszyńska, Anna Janowska, Mał-
gorzata Napieralska, Joanna Skalska, Renata

Dobrzyńska, Barbara Kupiec, Beata Powada,
państwo: Justyna Kłało, Jacek Pyzel, Anna
i Jarosław Głowaccy i wielu innych, a obecny
zarząd: pani Małgorzata Behague, Agata Ga-
lik, Emilia Krzyżanowska i Anita Jóźwik
tworzą wszystkie aktywności Stowarzyszenia.
A oficjalny tytuł zespołu zrodził się w roku
2010 na potrzeby występu podczas festiwalu
Chopin-Open  w 200 rocznicę urodzin Fryde-
ryka Chopina.

Mamy w dorobku dziesiątki koncertów: od
spotkań z harfą w przedszkolach i szkołach,
porankach muzycznych, występach w kilku
Filharmoniach w Polsce z „Koncertami na
1000 strun”, festiwalach – również na zapro-
szenie prof. Helgi Storck w bajecznej Sali
NOSPR w Katowicach, cyklicznych koncer-
tach w Domach Kultury, corocznemu kolędo-
waniu w Pałacu Biskupów Warszawskich
i  podczas sympozjów naukowych. Pamiętamy
wzruszający koncert w Centrum Zdrowia
Dziecka i udział w koncercie kompozycji Zyg-
munta Koniecznego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Dzieci grające w białych stro-
jach muzykę z filmu „Jasminum” zachwyciły
autora. Wystąpiliśmy też w Radio Bajka
i w Telewizji Polskiej. Nasze przygotowania
do występu na XIV Kongresie Harfowym
w Cardiff zarejestrowaliśmy profesjonalnie
w Studio S2. Niestety. Z powodu COVID-19
nie udało się tam pojechać. Ale czyż nasze ma-
rzenia nie spełniają się?

A.P-G: Aktualnie Stowarzyszenie łączy
działalność wielu pedagogów harfy. Do współ-
pracy dołączyły wraz ze swoimi uczniami: Al-
dona Poczwardowska, Agnieszka Bemowska,
Natalia Dymarska, Urszula Nowakowska-
Żwirdowska, Anita Didkowska, Agata Fandri
i Agata Galik.

A.S-O: Podczas koncertów w zespole gra
czasami nawet  25 harfistów. Skąd tyle harf?
Jest to możliwe, dzięki zaradności rodziców.
Przed laty pani Beata Kabaj – mama Emilki,
kupując dla córki używaną harfę, sprowadzi-
ła  do Polski około 20 używanych harf Cama-
ca. Wszystkie „rozeszły się jak świeże bułecz-

Jak To siê zaczê³o�
Rozmowa z Panią Anną Sikorzak-Olek i Panią Anną Piechurą-Gabryś

o Stowarzyszeniu „Harfa Dzieciom” i II Internetowym Konkursie Harfowym Zima 2020
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ki”.  Później  i inni „nasi” rodzice w ten spo-
sób sprowadzali instrumenty. Harfy przewozi
zawsze profesjonalna firma pana Andrzeja
Wejgta. Wszystkie harfy są ubezpieczone
i  mają grube, transportowe pokrowce.

Koncerty prowadzą zaprzyjaźnieni aktorzy
– Agnieszka Sztuk, Maciej Gąsiorek, Zuzanna
Lipiec i Zbigniew Kaczmarek, a scenariusze
piszą się same w mojej głowie.

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy różne
formy działalności Stowarzyszenia. Jesteśmy
teraz organizacją Pożytku Publicznego
a wszystkie zebrane środki przeznaczamy na
promocję harfy w Polsce, organizację koncer-
tów i konkursów dających radość zarówno dla
grających jak i dla naszych słuchaczy.

stiwalu nagrodzono wszystkich uczestników,
bo wszyscy pokonali odosobnienie, pracowali
i nagrali przepiękne recitale. Jury składało się
z pedagogów, których uczniowie brali udział
w konkursie. A wszystkie nagrody ufundowa-
ło Stowarzyszenie z pieniędzy zebranych na
wyjazd do Cardiff. Festiwal Wiosna 2020 był
ogromnym sukcesem organizatorów, bo po-
mógł nam wszystkim działać i przetrwać.
A dowodem jest koncert finałowy, który moż-
na zobaczyć na naszej stronie www.harfadzie-
ciom.pl. Natomiast owocem wielomiesięcznych
przygotowań i prób Zespołu „Wiktorska Harp
Open”, stały się pierwsze profesjonalne nagra-
nia dokonane w październiku 2020 r. w Stu-
dio S2 Polskiego Radia w Warszawie. Było to
możliwe również dzięki wsparciu  w ramach
Programu Mobilni w Kulturze.

Agata Galik: Festiwal Wiosna 2020 okazał
się wspaniałym sukcesem  dzięki czemu mógł
się odbyć II Harfowy Konkurs Internetowy.
Czy mogłyby Panie opowiedzieć o tej edycji?

A.S-O: Formuła wysyłania nagrań na kon-
kurs sprawdziła się. Pomyślałam, że warto czę-
ściej dawać możliwość współzawodnictwa har-
fistom z całej Polski. A koncert finałowy marzył
się w Warszawie. Stąd pomysł na kolejną edy-
cję. Niestety, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że
formuła online będzie znowu koniecznością.
Tak odbywa się to teraz na całym świecie.

A.G: Ranga Konkursu została podniesiona
dzięki wspaniałemu międzynarodowemu Jury:
przewodnicząca prof. Ewa Jaślar, prof. Isabel
Moreton, prof. Joanna Kozielska, prof. Małgo-
rzata Komorowska

A.S-O: Zapadła decyzja, że tym razem bę-
dzie to już konkurs z jury niezwiązanym
z naszym środowiskiem pedagogów a z ramie-
nia Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom” nad
wszystkim czuwała sekretarz jury – pani Mał-
gorzata Behaque. Również zmieniły się zasa-
dy.  Zastosowaliśmy podział na kategorie wie-
kowe, w tym także dla studentów. Dla tej
kategorii nie ma w Polsce konkursów. O ran-
dze konkursu świadczą również nagrody. Szu-
kałyśmy razem Agatą  wsparcia w CEA – nie-
stety bezskutecznie. I tym razem znowu
fundatorami nagród było  Stowarzyszenie
Harfa Dzieciom, firma TIM-EX a także firma
Resonance Harps z Krakowa, która obiecała
ulgi przy zakupach harf i akcesoriów nie tylko
dla zwycięzców. Swoich wynagrodzeń zrzekły

A.P-G: Przez te jedenaście lat w zespole
„Wiktorska Harp Open” zagrało ponad stu
harfistów. Wielu z nich po ukończeniu nauki
w szkole podstawowej  kontynuuje  grę na har-
fie w szkołach muzycznych drugiego stopnia.
Do chwili obecnej wielu absolwentów  nadal chęt-
nie  współpracuje z naszym  zespołem harfowym.

A.S-O: W marcu 2020 r. wraz z początkiem
pandemii wszyscy przeżywaliśmy szok spowo-
dowany zamknięciem nas w domach, rosnącą
niepewnością i strachem o własne życie.
Z myślą o uczniach, rozpoczęłyśmy szybko na-
uczanie on-line. Niezastąpiona i kochana pani
dyrektor Ewa Bogucka umożliwiła  pożycze-
nie harf ze szkoły do domu. Aby jeszcze bar-
dziej zmotywować uczniów do pracy, wymyśli-
łam konkurs-festiwal Wiosna 2020. Nasze
zamknięcie z  tygodnia na tydzień, z miesiąca
na miesiąc przedłużało się i wówczas stało
jasne, że festiwal musi odbyć się on-line. Tech-
nicznie było to możliwe dzięki zarządowi
Stowarzyszenia, a szczególnie dzięki pani Mał-
gorzacie Behague. W konkursie w formie Fe-
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się panie z Jury za co jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni. Dla laureatów czekały piękne statuetki.
Nagrody ufundowało również Polskie Towa-
rzystwo Harfowe za najpiękniejsze wykonania
utworów polskich kompozytorów we wszyst-
kich kategoriach. Nagrody specjalne ufundo-
wały również prof. Helga Storck, prof. Ewa
Jaślar, prof. Małgorzata Komorowska i Anna
Olek.

A.G: Konkurs okazał się wspaniałym suk-
cesem ze znaczącą liczbą uczestników. Co wpły-
nęło na tak ogromne zainteresowanie?

A.S-O: Organizując ten Konkurs odpowie-
dzieliśmy na ogromną potrzebę młodych har-
fistów. Ogromnie cieszy nas tak duża liczba
uczestników 77 oraz ilość reprezentowanych
przez nich pedagogów i szkół. Było to łącznie
36 Szkół z całej Polski. Duży wkład pracy
w przygotowanie uczestników konkursu wło-
żyli ich nauczyciele. Każdy z nich otrzymał
dyplom z podziękowaniem za pracę w tak cięż-
kich warunkach. Ewenementem było przygo-
towanie najmłodszej grupy – 4 harfistów,
którzy dopiero rozpoczęli naukę gry na in-
strumencie, a już udało im się przygotować
i nagrać swój pierwszy recital. Serdecznie za-
praszamy do zapoznania się na naszej stro-
nie internetowej www.harfadzieciom.pl z li-
stami wszystkich laureatów, uczestników
Konkursu jak również z koncertem laure-
atów.

A.G: Imponująca była również liczba wykonań
utworów polskich kompozytorów. To znak,  że pol-
ska literatura harfowa bardzo się wzbogaca.

A.P-G: Pojawiło się wiele utworów napisa-
nych przez pedagogów harfy, które powstały
specjalnie dla uczniów. Również na naszej stro-
nie możecie Państwo zapoznać się z bogatą
listą polskich kompozytorów, których utwory
zostały wykonane podczas Konkursu.

A.S-O: Co więcej pojawiły się kompozycje
stworzone przez samych uczniów. Jest to rów-
nie cenne.

Cieszy nasza ścisła współpraca z Polskim
Towarzystwem Harfowym. Pani Ewa Jaślar
prezes PTH z Cieszyna i honorowy członek
naszego Stowarzyszenia podkreśliła wagę wza-
jemnego wspierania się w celu popularyzacji
harfy w Polsce.

A.G: Jakie aspekty trzeba wziąć pod uwagę
organizując tego typu wydarzenie jakim jest
Internetowy Konkurs?

A.S-O: To ciągle nowy obszar działania. Plu-
sy to możliwość uczestniczenia wielu wyko-
nawców bez konieczności ponoszenia kosztów
przyjazdu. Walorem jest też otwartość prze-
słuchań – nagranego recitalu może wysłuchać
dowolna liczba słuchaczy oceniając i porównu-
jąc również swoje postępy. Jest też możliwość
kontaktu uczestników z Jury dla zapoznania
się z uwagami tak szacownego grona.

Są też minusy – dwie bariery: techniczna
i relacje osobowe. Nie przyzwyczajajmy się do
życia w wirtualnym świecie. Porównanie tech-
niczne nagrań, harf, miejsca, tremy nie jest moż-
liwe „na odległość”. Ale trzeba szukać pozyty-
wów z zaistniałej sytuacji i obmyślać nowe formy
działania. Sprawne przeprowadzenie konkursu
zawdzięczamy pani Małgorzacie  Behague.

W doskonały sposób dbała o każdy organi-
zacyjny i techniczny aspekt konkursu. Kon-
kurs nie odbyłby się również bez Pani Emilii
Krzyżanowskiej, która wraz mężem przygoto-
wała finałowy Koncert Laureatów. Było to wiel-
kie wyzwanie od strony technicznej. A trzecia
z pań  Zarządu – pani Anita Jóźwik pilnowała
strony finansowej konkursu.

A.G: Koncert Online Laureatów z dnia
17.01.2020, którego Pani Anna Sikorzak-Olek
była gospodarzem, był przepięknym wydarze-
niem harfowym. Jak został skonstruowany
program koncertu?

A.S-O: Koncert finałowy wypełniły nagra-
nia wszystkich laureatów Konkursu. Wyniki
poszczególnych kategorii wiekowych odczyty-
wały  panie z Jury łącząc się z nami z  U.S.A,
Francji, Niemiec i z Polski. Gośćmi specjalny-
mi były również prof. Helga Storck (Mona-
chium) i Dyrektor Ewa Bogucka.

A.G: Czy tego rodzaju konkursy organizo-
wane online zostaną z nami na dłużej?

A.S-O: Tak mi się wydaje. Dzięki nim świat
zmalał i uprościł wiele relacji. Ale nie może
zastąpić bezpośrednich kontaktów między
ludźmi. Tak więc marzę o powrocie do normal-
ności. To zależy jak długo będziemy żyć pod
presją epidemii. Mamy nadzieję, że III Ogól-
nopolski Konkurs Harfowy im. K. Grolla od-
będzie się już stacjonarnie, w ZPSM Nr 4
im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Jeżeli
jednak nie będzie to możliwe, być może prze-
słuchania odbędą się przed Jury ale bez udziału
publiczności z zachowaniem ostrożności epi-
demiologicznej, albo Konkurs zostanie prze-
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Przez miesiąc na przełomie 2020 i 2021
roku piastowałam zaszczytną funkcję prze-
wodniczącej Jury II OKH online Zima 2020.
Konkurs ten zorganizowało Stowarzyszenie
Harfa Dzieciom, którego prezesem jest dr
Anna Sikorzak-Olek. Było to duże przedsię-
wzięcie, bo przesłuchaliśmy prawie 80 osób
w wieku od 7 do 24 lat.

Zachwycił mnie poziom grających i ich przy-
gotowanie do występu. Każde, nawet najmłod-
sze dziecko, starało się zagrać i wyglądać jak
najbardziej profesjonalnie. Na każdym filmi-
ku widać zaangażowanie zarówno nauczycieli
jak i rodziców. Wzruszyły mnie piękne suknie
dziewczynek i świątecznie ustrojone pokoje.
Szczególnie wzruszyła mnie „Elegia dla żoł-
nierzy niezłomnych” Anny Sikorzak-Olek nie
tylko samą świetną muzyką ale i efektem
dodatkowym: gaworzeniem młodszego rodzeń-
stwa w pokoju obok. Łatwo było sobie wyobra-
zić ile trudu kosztowało stworzenie konkur-
sowego filmiku.

Refleksje po II Ogólnopolskim Konkursie Harfowym online

Cieszy też bardzo fakt, jak chętnie młodzi
adepci harfy sięgają po polski repertuar i jak
szybko rośnie lista oryginalnych utworów pol-
skich kompozytorów szczególnie współcze-
snych, ale również starszych, odkrywanych na
nowo.

Tutaj na szczególną uwagę zasługują peda-
godzy-kompozytorzy oraz komponujący ucz-
niowie inspirowani przez nauczycieli. Gratu-
luję z całego serca.

Z wielkim podziwem obserwowałam sposób
przeprowadzenia koncertu laureatów, gdzie
jurorzy i organizatorzy połączeni byli przez
Zoom a filmiki z nagrodzonymi wykonaniami
oglądaliśmy na Youtubie. Chapeau bas dla or-
ganizatorów.

Uczestniczenie w tym konkursie dodało mi
odwagi do zorganizowania Internetowego Fe-
stiwalu Duetów z Harfą w miejsce przeniesio-
nego na rok przyszły 9. MKDzH w Cieszynie.

Do zobaczenia online.
Ewa Jaślar

suniętyna rok 2022. Poinformujemy o tym pod
koniec marca. Pragniemy rozszerzyć konkurs
im. K. Grolla o kategorię studentów i absol-
wentów jak to miało miejsce w II Interneto-
wym Konkursie Harfowym. Szukamy środków
na nagrody.  Co więcej pragniemy aby Konkurs
ten w przyszłości stał się konkursem między-
narodowym. Byłoby to najlepsze zwrócenie
uwagi „świata harfowego” na osobę Karola Grol-
la – zapomnianego polskiego wynalazcy podwój-
nego systemu przestrajania strun harfy.

A.G: Na koniec, jakie słowa otuchy skiero-
wałyby Panie do młodych harfistek i harfistów
w tych trudnych czasach pandemii, w których
się znaleźliśmy?

A.P-G: Otuchą na pewno napełniają  wszyst-
kie wydarzenia, które się odbywają i właśnie
ten Konkurs Internetowy pokazał, że dzieci
przepięknie grają i wspaniale się rozwijają.

A.S-O: Pamiętajcie, że cały czas o Was my-
ślimy i dla Was działamy. Nie ma teraz nic
ważniejszego niż troska o młode pokolenie. Nie
możecie się poddać, pracujcie i starajcie się
czerpać radość z grania.

Agata Galik
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Polscy kompozytorzy

Polscy kompozytorzy wspó³cze�ni

Zima 2020 przerodziła się w zimę 2021.
Przyroda zachwyca swą ciągłością i konse-
kwencją, czasem uśpiona pod śnieżną pierzyną
– jak nasza ukryta praca. Wprawia nas w zdu-
mienie swoim owocowaniem – niekiedy zaska-
kującym i wymagającym wielkiej cierpliwości
i pokory. Tak, gratuluję tej ukrytej pracy
wszystkim uczestnikom konkursu Zima 2020,
wierząc, że idziecie dalej, nie traktując kon-
kursu jako celu, ale jako start ku osobistym
osiągnięciom i rozwojowi, owocowaniu w swo-
im czasie. Wszyscy byliście wspaniali, graliście
sercem i z radością i wszyscy jesteście wyróż-
nieni. Tak jak i Wasi znakomici Pedagodzy!

Powtórzę moje życzenia: entuzjazmu nie-
zależnie od okoliczności, ale rodzącego się
z osobistej miłości do muzyki. I aż korci mnie,
w kontekście podsumowania konkursu w as-
pekcie wykonań muzyki polskich twórców, by
dodać, miłości do muzyki polskiej – zachwyce-
nia się i odkrywania jej wciąż na nowo, bycia
jej ambasadorem, inspiracją… a może i twórcą
- pod koniec artykułu przeczytacie, że szczę-
śliwie się już to dokonuje…

Stowarzyszenie Harfa Dzieciom, organiza-
tor „II Internetowego Ogólnopolskiego Kon-
kursu Harfowego – Zima 2020” w osobie swej
prezes Anny Sikorzak-Olek, jako dobrą zasa-
dę wprowadza do regulaminu „przynajmniej
jedną kompozycję polskiego kompozytora. Do-
puszcza się także transkrypcję na harfę”.

Anna Sikorzak mówi: To jest mój pomysł.
Akurat nie było podanych obowiązkowych
utworów– tylko adnotacja o polskich kompo-
zytorach. Na prośbę jednego z pedagogów roz-
szerzyliśmy tę kategorię o transkrypcje, (…) od
początku uważałam, że należy promować utwo-
ry polskich kompozytorów. Już w 2003 roku
stworzyłam katalog takich utworów. Wydała
to Akademia Muzyczna w Warszawie i oczywi-
ście jest on uzupełniany o nowe kompozycje.

Temat zadany przez Annę Sikorzak Peda-
godzy uczynili mieniącym się różnorodnością
i wielobarwnym obrazem muzyki polskiej. Za-
proponowali swoim uczniom pracę nad opra-
cowaniami (własnymi i znakomitymi!) ludowej
muzyki polskiej, nad utworami renesansowy-
mi, wczesno i późno romantycznymi (Michał

na II Internetowym Ogólnopolskim Konkursie Harfowym – zima 2020

Kleofas Ogiński, Feliks Nowowiejski), aż po
kompozytorów współczesnych. Ta ostatnia
grupa utworów, najliczniej reprezentowana,
przyniosła wiele fascynujących odkryć.

Po pierwsze, wielką radością jest świado-
mość, jak wielu mamy przyjaciół harfy – pol-
skich kompozytorów – wzbogacających nas
dziełami oryginalnie pisanymi na nasz instru-
ment.

Do nich kieruję wyrazy serdecznej wdzięcz-
ności! Urzeka mnie wnikliwość autorów i do-
głębne „czytanie” harfy, którzy ze znawstwem
i artyzmem wykorzystują naturalną specyfi-
kę, wirtuozerię i walory sonorystyczne instru-
mentu, a jednocześnie pozostają  wyraziści
w swej twórczej osobowości. Jest ich bardzo
wielu – znakomitych kompozytorów otwiera-
jących współczesność dla polskiej harfy i de-
dykujących jej swe utwory. Dziękujemy za kon-
certy Witoldowi Lutosławskiemu, Andrzejowi
Panufnikowi. Pamiętamy o wielu innych. Gro-
no kompozytorskie przywołane w programach
uczestników konkursu ukazuje, jak zaintere-
sowanie harfą z pokolenia na pokolenie nie
słabnie. Niech wybrzmią ich nazwiska: kom-
pozytorzy starszego pokolenia, których
życie zamknęło już dokonania: Janina Garścia
(1920–2004), Tadeusz Paciorkiewicz (1916–
1998), Witold Rudziński (1913–2004), Witold
Szalonek (1927–2001) i wciąż tworzący: Mar-
ta Ptaszyńska (1943), Piotr Moss (1949), Ma-
riusz Matuszewski (1949), Tomasz Barański,
Małgorzata Biskupska, Zuzanna (Fabiańczyk)
Niedzielak (1975), Bartosz Kowalski (1977),
Marcin Przybyłowicz (1985), Artur Zagajew-
ski (1978).

Żywym źródłem inspiracji dla kompozyto-
rów pozostajemy my sami – harfiści. Niechby
każdy z nas miał choć jedną dedykowaną so-
bie kompozycję. Szczęśliwie tak jest.

Nie do przecenienia jednak pozostaje praca
Pedagogów, istnych wulkanów energii i pomy-
słów, którzy w systematyczny sposób dbają
i mobilizują twórców do zwrócenia się ku harfie.

Profesor Ewa Jaślar, prezes PTH i pomy-
słodawczyni Konkursu Duetów, podkreśla: Od
trzeciej edycji konkursu duetów V kategorię
stanowi konkurs prawykonań. Dzięki temu co
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dwa lata rośnie literatura harfowa, a napisali
dla nas m.in. B. Dowlasz, Z. Fabiańczyk,
P.  Moss, K. Grzeszczak, M. Kirkoff, K. Kostrze-
wa, K. Stępniewska, M. Kolaska oraz studenci
i uczniowie (…). Wydaliśmy dwa krążki Pol-
ska Muzyka Harfowa XXI wieku, a są na nich
utwory nagrane podczas naszych konkursów
duetów z harfą w kategorii prawykonań (…).

PTH od paru lat konsekwentnie promuje
polską muzykę współczesną i na każdym kon-
kursie harfowym lub z harfą daje nagrody.

O pomysłodawczyni łódzkiego konkursu
„Miniatura na Harfę Celtycką” Anna Sikorzak
mówi: Świetną robotę robi Dorotka Szyszkow-
ska, zamawiając na każdy konkurs w Łodzi
nowe, zabawne cykle bajkowe dla najmłodszych
harfistów. A potem rozsyła je do wszystkich
zainteresowanych.

Ci sami, motywują jednocześnie młodych
wirtuozów harfy do świadomego wykonawstwa
muzyki polskiej. Nagroda Specjalna Polskiego
Towarzystwa Harfowego za najlepsze wyko-
nanie kompozycji polskiego współczesnego
kompozytora czy dodatkowa nagroda Anny
Sikorzak-Olek za najlepsze wykonanie Jej Bo-
lera oraz najlepsze wykonanie Elegii o Żołnier-
zach Niezłomnych, przyznawane podczas tego
konkursu, są tego dowodem.

Ponadto przybliżanie uczniom muzyki pol-
skiej, jej korzeni czy rozszerzanie repertuaru
harfowego o rodzimą wielką literaturę „nie
harfową” możliwe staje się dzięki autorskim
transkrypcjom, aranżacjom, adaptacjom utwo-
rów przygotowywanych przez Nauczycieli har-
fy. Na konkursie zwróciło uwagę znakomite
opracowanie Hulanki przez Dorotę Szysz-
kowską-Janiak, Stary niedźwiedź mocno śpi
Aldony Poczwardowskiej, Dysc – Iliny Sawic-
kiej, W moim ogródecku Mateusza Fandri.
A wyjątkowe BRAVISSIMO składam harfi-
stom-pedagogom, komponującym na harfę,
Pedagogom, których kompozycje znalazły swo-
je miejsce w programach wykonawców konkur-
su, serdecznie  GRATULUJĘ: Paniom Agniesz-
ce Grela-Fedkowicz – kompozycji Stara
Kaminienica, Mgła, Wariacje nt „Wlazł Kotek
na płotek”, Agnieszce Kaczmarek-Bialic –
Chiński Wachlarz, Plac Zabaw, Jesienne Sło-
neczko, Smutna laleczka, Królewicz wchodzi
na wieżę, Kot i Lis, Aldonie Poczwardowskiej
– Gamerka & Pasażerka, Shake and Jump,
Harfowa bajka o Kołysance Pana J. Brahmsa,

Annie Sikorzak-Olek – Małe Bolero, Elegia
o Żołnierzach Niezłomnych. Kompozycje i dy-
daktyczne, i dedykowane. Jaką są wspaniałą
inspiracją dla młodego pokolenia harfistów.
I skuteczną. Dwójka uczestników konkursu,
w ramach prezentowanego programu, przed-
stawiła własne kompozycje. I jak piękne.
Radość moja była przeogromna – odważne po-
szukiwanie ekspresji własnej wyobraźni mu-
zycznej i osobowości w tworzonych przez sie-
bie kompozycjach i improwizacjach jest
niezmiernie ważne. Malwina Domańska z gru-
py dziecięcej – za kompozycję własną pt. Zi-
mowy wiatr oraz Anna Spóz-Parol z kat. Ju-
niorów – za kompozycję własną pt. Pod choinką
– Przebudzenie kornika, Taniec Lalki otrzyma-
ły ode mnie Nagrodę Specjalną za kompozycje
własne. Brawo! Gratuluję talentu, kreatywno-
ści i twórczego zapału.

Choć podsumowanie powyższe skupia naszą
uwagę głównie na współczesnych polskich
twórcach harfowych, ważnym pozostaje świa-
domość istnienia i wydobywania na światło
dzienne Poloniców, które szczęśliwie zachowa-
ły się, wciąż są odkrywane i zyskują nowych
wykonawców. W tym kontekście szczególnie
wybrzmiewa nagroda dodatkowa ufundowana
przez prof. Ewę Jaślar dla Natalii Grzesiewicz
– za szczególną wrażliwość na piękno brzmie-
nia harfy oraz interpretację POLSKIEJ mu-
zyki dawnej. Natalia wykonała dwa Tańce Pol-
skie z tabulatury Waisseliusa.

Na polską muzykę wcześniejszych epok
zwrócili uwagę jeszcze inni uczestnicy Konkur-
su, wykonując utwory Polaka, Ogińskiego
i Nowowiejskiego, ponadto transkrypcje Cho-
pina. Troska o wprowadzenie tych utworów do
repertuaru i odkrywanie ich wartości – zarów-
no muzyki historycznej, jak i najnowszej – leży
w pierwszej kolejności po stronie polskich wy-
konawców. Bo właśnie dzięki wykonaniu,
żywym dźwiękowym obrazie dzieła, możemy
usłyszeć spontaniczny aplaus i zadziwienie co
do wartości, piękna i bogactwa naszej muzyki.
Profesor Isabel Moreton, Pedagog harfy z Ha-
noweru i Hamburga, nasz gość, członek jury
Konkursu, odebrała Was, Drodzy Uczestnicy,
jako Ambasadorów polskiej muzyki harfowej.
Prof. Isabel Moreton powiedziała: Mówiąc
o polskich kompozytorach: Jeśli mam być szcze-
ra, mam niektóre z tych polskich  utworów na
moich półkach, ale ich nie grałam. Tu, do Nie-
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miec, docierają nuty z Ameryki, ale nie od na-
szych sąsiadów! Ale teraz, po ich wysłuchaniu,
będę częściej po nie sięgać i włączę do repertu-
aru moich studentów. Wierzę, że te utwory im
się spodobają, bo to ważna i dobra muzyka.(...)
Jestem wdzięczna, że byłam częścią tego kon-
kursu, bo dzięki temu poznałam tak dobrze
napisane i tak wartościowe oryginalne polskie
utwory, które w Niemczech nie są znane.

About the Polish composers: To be honest;
I had some of the music in my files (…)some
music from Poland (…) but I did not try it …
We get all the American music here in Germa-
ny, but not our neighbors! … and now that
I heard it, I will include it more often in my

teaching repertoire, because I believe that it is
important and good music, and will also be
liked by the students. (…) I am very grateful to
have been part of the competition because I got
to know so much well written and valuable Po-
lish music, which we don’t know in Germany.

A po chwili dodała… Czułam się zaszczyco-
na będąc w jury tego konkursu, bo poznałam
tak wielu utalentowanych młodych polskich
harfistów.

I felt very honored to be part of the competi-
tion and to learn so much about the young and
talented harpists from Poland.

Małgorzata Komorowska

Lista laureatów

Nagroda honorowa Jury – Złoty Laur
Ligia Nowak – pedagog: Malwina Lipiec-Roz-
mysłowicz, Ogólnokształcaąca Szkoła Muzycz-
na I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wro-
cławiu
Nagroda prof. Helgi Storck dla najmłod-
szej uczestniczki konkursu: Laura Łubianka 7
lat, pedagog: Agnieszka Kaczmarek-Bialic,
POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach
i najstarszej uczestniczki konkursu Fanni Ni-
zalowski 24 lata, pedagog: Irena Czubek-Da-
vidson Akademia Muzyczna im. K. Penderec-
kiego w Krakowie
Nagrody za kompozycję własną – ufundo-
wane przez Małgorzatę Komorowską:
Malwina Domańska – Zimowy Wiatr, ped. Róża
Ciechańska, Poznańska OSM I stopnia nr 1
im. H.Wieniawskiego oraz Anna Spóz-Parol –
Pod choinką, ped. Anna Sikorzak-Olek i Aga-
ta Galik, PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego
w Warszawie
Nagrody dodatkowe – ufundowane przez
Annę Sikorzak-Olek:
Helena Kamińska – Małe Bolero – A. Sikorzak-
Olek, ped. Anna Piechura-Gabryś PSM I st.
Nr. 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie
Emilia Pregiel – Małe Bolero – A. Sikorzak-
Olek, ped. Agnieszka Kaczmarek-Bialic, POSM
I st. im. S. Moniuszki w Katowicach
Liwia Kluczniak – Elegia dla żołnierzy wyklę-
tych – A. Sikorzak-Olek, ped. Natalia Dymar-

ska, ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz
w Warszawie
oraz:
Natalia Grzesiewicz – ped. Agnieszka Bemow-
ska, PSM w Siedlcach – Za szczególną wrażli-
wość na piękno brzmienia harfy oraz interpre-
tację muzyki dawnej (ufundowana przez prof.
Ewę Jaślar)
Olga Wójciga – ped. Magdalena Just, OSM I
i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu
– Za szczególną wrażliwość (ufundowana przez
Małgorzatę Komorowską)
Bruno Wosek – ped. Barbara Rykiert, SM I st.
nr 1 im. S. Wiechowicza w Krakowie, Za pięk-
ny dźwięk i wspaniałe muzyczne wrażenie
(ufundowana przez Małgorzatę Komo-
rowską)
Kategoria Debiutanci – Złoty Debiut
Natalia Bilińska – ped. Adrian Nowak POSM
im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
Maksymilian Jurco – ped. Aldona Poczwardow-
ska PSM I stopnia w Białymstoku
Laura Łubianka – ped. Agnieszka Kaczmarek-
Bialic, POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowi-
cach
Lilianna Raczek –  ped. Agnieszka Miedzwiec-
ka, OSM im. K. Lipińskiego w Lublinie
Nagroda Polskiego Towarzystwa Harfo-
wego
Laura Łubianka: Smutna laleczka –  Agniesz-
ka Kaczmarek-Bialic
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Kategoria Dziecięca
Nagrody Główne
I Mila Rozmysłowicz – ped. Magdalena Czop-
ka, OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we
Wrocławiu
II Helena Kamińska – ped. Anna Piechura-Ga-
bryś, PSM I st. Nr. 4 im. K. Kurpińskiego
w Warszawie
II Amelia Grzywińska – Dorota Szyszkowska-
Janiak,  OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego
w Łodzi
II Malwina Domańska – Róża Ciechańska, Po-
znanńska OSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniaw-
skiego
III Natalia Krzyżanowska – Agata Fandri,
POSM I st. im. E. Młynarskiego w Warszawie
Nagrody PTH
Malwina Domańska: Stara Kaminienica –
Agnieszka Grela-Fedkowicz
Natalia Krzyżanowska: Shake and Jump – Al-
dona Poczwardowska
Mila Rozmysłowicz: Król Julian – Pozwólcie,
że zaleję Was blaskiem swej chwały – Zuzanna
Niedzielak
Kategoria Juniorzy
Nagrody Główne
I Zarina Zaradna – ped. A. Sikorzak-Olek, Po-
znańska OSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego
II Antonina Wieczorek – ped. Aneta Salwiń-
ska i Anna Dudek, ZSM im. S. Moniuszki
w Łodzi
II Hanna Sprawka – ped. A. Salwińska i A. Du-
dek,  ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi
II Maria Matuszyńska – ped. Magdalena Czop-
ka, OSM I i II stopnia im. K. Szymanowskiego
we Wrocławiu
III Anna Spóz-Parol  – ped. A. Sikorzak-Olek,
A. Galik, PSM I st. nr 4 im. K. Kurpin?skiego
w Warszawie
III Zofia Skraba – ped. A. Piechura-Gabryś,
PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warsza-
wie
III Witold Pojawa – ped. A. Galik, PSM I st. nr
4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie
Nagrody PTH
Wiktoria Kulawik: Świat Pana Kuleczki, pies
Pypeć – Zuzanna Niedzielak
Olga Wójciga: Krótka historia pewnej tajem-
nicy – Artur Zagajewski

Kategoria młodzieżowa
Nagrody Główne
I Ligia Nowak – ped. Malwina Lipiec-Rozmy-
słowicz, OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego
we Wrocławiu
II Kalina Nowaczek – ped. Natalia Dymarska,
ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w War-
szawie
III Liwia Kluczniak – ped.  Natalia Dymarska,
ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w War-
szawie
Nagrody PTH
Liwia Kluczniak: Elegia dla żołnierzy wyklę-
tych – Anna Sikorzak-Olek
Ligia Nowak: Six Bagatelles nr 1 i 2 – Marta
Ptaszyńska
Kategoria Seniorzy
Nagrody Główne
I Natalia Leśniewska – ped. Małgorzata Sikora,
OSMI i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu
II Natalia Skonieczna – ped. Maria Lewandow-
ska, PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy
II Gabriela Dudziak – ped. Adrian Nowak,
ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku- Białej
III Anna Maria Gołębiewska – ped. Róża Cie-
chańska, POSM II stopnia im. Karłowicza
w Poznaniu
Nagrody PTH
Gabriela Dudziak: Arpitiuda – Bartosz Kowal-
ski,
Natalia Skonieczna: Improwizacja na harfę –
Artur Paciorkiewicz
Studenci i Absolwenci
Nagrody Główne
I Olga Ucieklak – ped. Zuzanna Elster, Uni-
wersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie
II Wojciech Trefon – ped. Anna Scheller, Aka-
demia Muzyczna im. K. Szymanowskiego
w Katowicach
II Julia Monkiewicz – ped. Zuzanna Elster,
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie
II Ewa Bemowska  – ped. Zuzanna Elster, Uni-
wersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie
III Fanni Nizalowski – ped. Irena Czubek-Da-
vidson, Akademia Muzyczna im. K. Penderec-
kiego w Krakowie
Nagrody PTH
Julia Monkiewicz: Arabeska – Marta Ptaszyń-
ska
Fanni Nizalowski: Tre istanti – Piotr Moss
Olga Ucieklak: Walc sentymentalny – Piotr
Moss
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Z historii harfy

*

Anielski duet dla eremitów
� od o³tarza do depozytu �

O rozsianych po kościołach i muzeach Eu-
ropy harfach w rękach aniołów napisać nale-
żałoby monumentalny, wielotomowy przewod-
nik. Motyw malarski „concentus angelorum”
– bytów czystych muzykujących ad maiorem
Dei gloriam od średniowiecza nie schodzi bo-
wiem ze sceny. Na grającego na harfie anioła
trafić nie trudno, jest ich do wyboru i do kolo-
ru: rzeźby, witraże, freski na ścianach i skle-
pieniach kaplic kościelnych, dyptyki, trypty-
ki, poliptyki, pinakoteki – i kartki pocztowe.
Raz są to dzieła wielkich artystów, raz liche
malowidła a czasem nawet bohomazy. Raz to-
warzyszą im modły i pacierze, raz mądre roz-
prawy o stylu historyków sztuki, a raz znowu
gadulstwo estetów.

Zatrzymajmy się we Włoszech, gdzie od XIV
wieku instrumenty muzyczne w rękach anio-
łów to chleb powszedni dla wielkich mistrzów
pędzla: Giotto, Piero della Francesca, Beato
Angelico. Nam wystarczy jeden mistrz pędzla
i jeden wirtuoz. Ma skrzydła, harfę, akompa-
niatora i bogaty życiorys.

Źródeł historii skrzydlatego wirtuoza To-
skanii – rówieśnika harfisty, który grał Maryi
Pannie od Aniołów w hiszpańskiej Tortosie
(Biuletyn nr. 50) szukać będziemy na szczy-
cie Monte Acuto, inaczej Monte Santo koło
Florencji, w klasztorze Kartuzów. Klasztor –
Certosa di Firenze – założony został w XIV
wieku przez florenckiego patrycjusza Niccolo
Acciaioli, potem przez wieki rozbudowywany
i przebudowywany, aż w końcu prawowitych
jego mieszkańców, braci Kartuzów – fratres
cartusiae – przepędzono, a klasztor, na domiar
złego, splądrowano z cennych obrazów, rzeźb
i ołtarzy.

Tam właśnie, u progu piętnastego stulecia,
z pędzla florenckiego malarza Gherardo di
Jacopo dipintore narodził się uskrzydlony, bez-
imienny wirtuoz harfy. Gherardo Starnina był
uznanym, cieszącym się wzięciem we Floren-
cji i w Hiszpanii artystą, członkiem florenc-
kiego bractwa malarzy Compagnia di S. Luca
kiedy, około 1400 roku kardynał Angelo Ac-
ciauoli, syn założyciela klasztoru, zamówił
u niego ołtarz do nowej, klasztornej kaplicy

Najświętszej Marii Panny. Ku jej czci zakonni-
cy, wierni regule „Consuetudines Cartusiae”
śpiewają do dzisiaj tzw. małe officium, które
poprzedza sprawowaną kilka razy dziennie tzw.
„liturgię godzin”.

Powierzony Starninie ołtarz ku czci Madon-
ny to poliptyk, wieloskrzydłowa nastawa ołta-
rzowa: w centrum Madonna z Dzieciątkiem i
dwa anioły; na prawym skrzydle św. Hugo, kar-
tuz i św. Benedykt. Na lewym Maria Magdale-
na i św. Wawrzyniec: poleca Najświętszej Ma-
rii Pannie klęczącego kardynała Acciaiuoli,
który pewnie hodował w sercu nadzieję, że
przez wstawiennictwo Matki Bożej do nieba
zostanie przyjęty. Na górnych panelach postać
błogosławiącego Chrystusa i Zwiastowanie.

U stóp Marii przykuwa uwagę skrzydlaty
duet w promieniującym złotem, nasyconym
światłem wnętrzu: urzekający dziewczęcą
urodą harfista twarzą w twarz z aniołem gra-
jącym na portatywie, małych, przenośnych or-
ganach – to właśnie bohaterowie naszego opo-
wiadania. Złotowłosych muzyków spowija
gama kolorów uroczystych szat, lekkich jak
jedwab, ułożonych w ozdobne, dekoracyjne fał-
dy.

Gherardo Starnina 1400 –1410, tempera na drewnie,
47.7 × 71.8 cm Museum Boijmans Van Beuningen, Rot-
terdam

Bogactwem pomysłów malarza w przedsta-
wianiu postaci „z gracją i wdziękiem” zachwy-
ca się historiograf sztuki, Giorgio Vasari:

abbondanza di modi e di pensieri nell’atti-
tudini delle figure […] tutto con grazia e leg-
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Z historii harfy
giadramente espresse („Żywoty najsławniej-
szych malarzy, rzeźbiarzy i architektów”,
1550)

Anioły Starniny nie tylko „gracją i wdzię-
kiem” zachwycają: malarz inscenizuje dla po-
chłoniętych modlitwą zakonników godny po-
dziwu spektakl skrzydlatych artystów: ustawia
ich starannie 'na-przeciw' siebie, tak staran-
nie ich 'przeciw-stawia', że od razu skłania do
porównań.

Oto Anioł organista: półklęcząc, oparł swój
instrument na lewym kolanie, prawą ręką gra
na piszczałkach pozytywu, lewą obsługuje mie-
szek. Przykucnął, jakby gotowy do odwrotu,
skrzydło ma rozwarte, głowę podniesioną do
góry, oczy skupione na hieratycznej, stojącej
nad nim postaci Matki Bożej; na twarzy jakby
niepewność.

Kontrast jest oczywisty: anioł harfista swoje
kolorowe skrzydło złożył z ufnością i wygod-
nie umościł się na brokatowym kobiercu.  Spod
obfitych fałd dwustronnej, miękkiej, różowej
tkaniny z niebieskim podbiciem wygląda
prawie zalotnie złoty trzewik. Palce obu rąk
zgrabnie przesuwają się po strunach smukłej
gotyckiej harfy, głowa pochylona nad nią,
przymknięte oczy, na twarzy słodycz i odda-
nie: pogrążony jest w muzyce, jak w modli-
twie.

O czym myślał cztedziestoletni pictor ci-
vis florentie (tak podpisuje swoje obrazy Ghe-
rardo Starnina) malując dla zakonu Kartu-
zów anielski duet u stóp Matki Bożej,
możemy się tylko domyślać. Być może wie-
dział coś o „Drabinie raju” – Scala paradi-
so, po której anieli chodzą do góry i w dół
z modlitwami kartuzów, zakonników, którzy
żyją w ciszy kontemplacji i wierzą, że anio-
łowie wkraczają w fizyczną przestrzeń ko-
ścioła.  Z całą pewnością nie zapominał o tym,
że harfa i portatyw, tzw. instrumentis bas –
„instrumenty ciche” – które graniem dotrzy-
mują towarzystwa Madonnie z dzieciątkiem
– to w malarstwie jego epoki motyw par
excellence. Ale wiedział także, że to właśnie
harfa, a nie portatyw jest atrybutem anio-
łów chrześcijańskiego raju, i nosił zapewne
w pamięci i psalm Sławcie Pana na cytrze,
śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu stru-
nach (33, 2) i pieśń błogosławionych, po-
dobną do słodkich dźwięków harfy – dolce
tintinno z „Raju” Dantego (XIV,117).

Przez cztery wieki, w mrocznej, pachnącej
kadzidłem kaplicy Najświętszej Marii Panny,
uskrzydlony duet towarzyszył dniem i nocą
chorałom i modlitwom wiernych swojej regu-
le, białych braci eremitów. Za murami klasz-
toru hałasowała historia, mijał czas, odszedł
Gherardo Starnina i kardynał Angelo Acciau-
oli,  mijali Medyceusze i Wawrzyniec Wspania-
ły, minęła Florencka Republika, Wielkie Księ-
stwo Toskanii i Wielka Rewolucja Francuska.
Aż dnia któregoś, a było to w 1810 roku, na
mocy dyrektywy „z łaski Boga i Konstytucji
cesarza Francuzów i króla Włoch” Napoleona
Bonaparte rozwiązano kongregacje, zakony
i klasztory, skonfiskowano majątki kościelne.

Wyrok, który, jak to bywa, jednym wyrzą-
dzał krzywdy a innym uzupełniał kasę,  doty-
czył również braci eremitów, których zmuszo-
no do opuszczenia pustelni i, jakby  nieszczęść
nie było dosyć, oddano na sprzedaż ponad pię-
ciuset z pietyzmem przechowywanych w klasz-
torze dzieł sztuki.

Ołtarz z klasztornej kaplicy Najświętszej
Marii Panny rozdrapali  kolekcjonerzy. „Roz-
drapać”, jak uczy słownik znaczy „chciwie ro-
zebrać coś, wydzierając sobie nawzajem; roz-
kraść”. Taki właśnie los, „rozproszonych
fragmentów”, disiecta membra – który, dodaj-
my, klasztorom niejednokrotnie przypadał
w udziale – spotkał ołtarz a z nim naszych
skrzydlatych artystów.

Rekonstrukcja ołtarza Starniny
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O czym warto wiedzieæ
Dopiero po latach, dzięki opisom Vasariego

w „Żywotach najsławniejszych malarzy, rzeź-
biarzy i architektów” udało się zidentyfikować
13 jego fragmentów, rozproszonych po muze-
ach, galeriach i kolekcjach prywatnych Dre-
zna, Berlina, Frankfurtu, Lionu, Douai, Rzy-
mu i Florencji.

Jak nasz anielski duet trafił do dalekiego
Rotterdamu, nie wiemy. Wiemy tylko, że
umieszczono go w liczącym 151.000 objektów
depozycie Muzeum Boijmans Van Beuningen.
Oderwany od świętej wspólnoty ołtarza, od
Marii Matki z Jezusem, od aniołów i od świę-

tych,  wysiedlony z cichego refugium braci
Kartuzów. Ot, kawałek drewna pokryty pędz-
lem wielkiego mistrza z dwoma grającymi anio-
łami w muzealnym przytułku dla sierot.

Niepodobna dociec, czy eteryczni pośredni-
cy między niebem a ziemią utracili rację swo-
jego istnienia w ojczyźnie oskarżonego o here-
zję Erazma i czy sens ich sakralnego bytu
wywietrzał w chłodnych muzealnych wnę-
trzach. Wiemy tylko, że we dwójkę zawsze jest
raźniej, nawet aniołom w holenderskim depo-
zycie!

Janina Zecchini

Polskie Towarzystwo Harfowe w dniach
13 grudnia 2020 i 28 lutego 2021 zorganizo-
wało po raz kolejny panele dyskusyjne dla
nauczycieli gry na harfie. Spotkania poprowa-
dziły Ilina Sawicka oraz Agnieszka Grela-Fed-
kowicz. Ponieważ nauczanie online jest nadal
naszą rzeczywistością, panele poświęcone były
tej tematyce. Podczas pierwszego spotkania
próbowaliśmy wspólnie zastanowić się jak po-
móc najmłodszym adeptom sztuki harfowej.
Drugi panel ukierunkowany był na uczniów
Szkół II stopnia oraz studentów.

Grudniowe spotkanie nie doprowadziło do
wypracowania metod, pozwalających rozwią-
zywać poruszane w toku dyskusji problemy,
dlatego też, do udziału w kolejnym panelu za-
prosiliśmy gościa: angielską harfistkę i peda-
gog Eleanor Turner, założycielkę Online Harp
School. Uznaliśmy, iż udział pedagoga prowa-
dzącego masterclass online i warsztaty online
z uczniami gry na harfie z różnych zakątków
świata będzie cennym głosem w naszej dysku-

Panele dyskusyjne dla nauczycieli gry na harfie
wane przez nią i jej syna, pomagające w moty-
wacji uczniów oraz pracy nad konkretnymi
aspektami technicznymi i wykonawczymi.
Przedstawiała również w jaki sposób można
pomóc uczniom rozplanować ćwiczenie.

W nauczaniu zdalnym wielu uczniów do-
strzegło szansę na kontakt z pedagogami, któ-
rych cenią, a do których z różnych powodów
nie mogli wybrać się na lekcje. Również uczel-
nie, które zawsze budowały międzynarodowe
klasy prowadzą obecnie konsultacje online,
wysyłając wcześniej kandydatom dokładne in-
strukcje dotyczące ustawienia instrumentu,
kamery, sposobu logowania się na platformie,
na której będą odbywać się zajęcia. Umiejęt-
ność przygotowania ucznia do pracy zdalnej
okazuje się teraz istotnym elementem, a wy-
miana doświadczeń pomiędzy pedagogami jest
bardzo ważna w tak trudnym czasie, w jakim
obecnie przyszło nam uczyć.

Agnieszka Grela-Fedkowicz
sji. Eleanor podzieliła się ze zgroma-
dzonymi nauczycielami przede
wszystkim ogromnym entuzjazmem
zaznaczając, iż jeśli sami jesteśmy
pozytywnie nastawieni do naucza-
nia, przekażemy taką energię na-
szym uczniom. Dzieląc się swoimi
doświadczeniami Eleanor wskazy-
wała zarówno na pozytywne aspek-
ty prowadzenia lekcji online, jak
również na elementy, które mogą
zakłócić takie spotkanie. Zaprezen-
towała pomoce naukowe przygoto-
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Osi¹gniêcia

Konkurs na najbardziej aktywnego mło-
dego harfistę/harfistkę w Internecie
Wyróżnienie I stopnia – Zarina Zaradna,
naucz. R. Ciechańska, A. Sikorzak-Olek
Wyróżnienie I stopnia –  Kalina Nowaczek,
naucz. N. Dymarska
Wyróżnienie II stopnia – Michał Majkowski,
naucz. A. Grela-Fedkowicz
Wyróżnienie II stopnia – Łucja Kalinowska,
naucz. I. Sawicka
Stypendium Krajowego Funduszu na
Rzecz Dzieci 2020/2021
Michał Majkowski, naucz. A. Grela-Fedkowicz
Marcelina Dąbek, naucz. A. Salwińska
Konkurs Fundacji Benefis DIGI-FORM-
ART
I miejsce – Lena Andrzejewska,
naucz. S. Kasperek
I miejsce – Klara Tarnowska,
naucz. S. Kasperek
II miejsce – Emma Grygier,
naucz. S. Kasperek
Międzynarodowy Konkurs Harfowy im.
M. Tourniera
I miejsce (kategoria solo) – Ligia Nowak,
naucz. M. Lipiec
II miejsce (duet) – Natalia Skonieczna, Małgo-
sia Bobińska (flet), naucz. M. Lewandowska
III miejsce(duet) – Justyna Hebda, Aleksan-
dra Głuch (skrzypce), naucz. M. Lipiec
I Szkolny Konkurs „Bach, Telemann,
Solo Uczniów Sekcji Smyczkowej, Gita-
ry i Harfy” POSM II st. Im. F. Chopina
w Krakowie
III miejsce – Krystyna Siek
Wyróżnienie w kat. „Nagroda Publiczności” –
Anna Chludzińska, Krystyna Siek,
naucz. H. Barbarowska
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
w Bonn „Grand Prize Virtuoso”
I miejsce – Ligia Nowak, naucz. M. Lipiec
VI North International Music Competi-
tion, Stockholm
I miejsce – Ligia Nowak, naucz. M. Lipiec
VI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
Odin
I miejsce – Ligia Nowak, naucz. M. Lipiec
I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
w Kioto
I miejsce – Ligia Nowak, naucz. M. Lipiec

Osi¹gniêcia
XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny,
Belgrad
III miejsce – Natalia Nagrodzka, naucz. P. Ko-
strzewska
X Międzynarodowy Konkurs „Citta di
Massa”
I miejsce – Natalia Skonieczna (kat. Muzyki
kameralnej), naucz. M. Lewandowska
II miejsce – Natalia Skonieczna (kat. solowa),
naucz. M. Lewandowska
Międzynarodowy Konkurs „Musical Lace”
I miejsce – Natalia Skonieczna,
naucz. M. Lewandowska
I Nice International Music Competition
II miejsce – Natalia Skonieczna, naucz. M. Le-
wandowska
Stypendium Młoda Polska
Marcelina Dąbek, naucz. A. Salwińska
King’s Peak Music Competition (USA)
I miejsce – Juliusz Wesołowski,
wykł. B. Tarnowicz-Kamińska
II miejsce – Roksana Puchniarz, wykł. B. Tar-
nowicz-Kamińska
II miejsce ex aequo – Anna Chludzińska, Kry-
styna Siek, naucz. H. Barbarowska
Ponadto Mateusz Płuciennik, uczeń p. Doroty
Szyszkowskiej-Janiak urozmaicił swoim wy-
stępem Licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Łodzi, a Carlos-Pena Montoya
reprezentował Polskę prowadząc lekcje onli-
ne dla American Harp Society w San Diego,
California.

Sandra Kasperek

Weso³y k¹cik
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Prawykonania

Polskie prawykonania �wiatowej kameralistyki
z harf¹ w roli g³ównej w Bia³ymstoku

By³ taki �wiat...

Zespół kameralny ARS IUVENUM powsta-
ły w1988 roku prowadzi aktywną działalność
koncertową. Kierownictwo artystyczne zespo-
łu obejmuje od samego początku Grzegorz
Puchalski, pierwszy klarnecista orkiestry Ope-
ry i Filharmonii Podlaskiej.

Ars Iuvenum ma w swoim dorobku arty-
stycznym wiele programów, które były prezen-
towane już podczas ponad stu koncertów, głów-
nie abonamentowych OiFP.

Szeroki repertuar zespołu obejmuje dzieła
od baroku do czasów współczesnych, ukazu-
jąc bogactwo muzyki kameralnej na przestrze-
ni różnych stylów.

Skład zespołu nie jest stały i zależy od wy-
konywanego repertuaru, który obejmuje utwo-
ry pisane zarówno na instrument solo, jak
i na większe instrumentarium.

Aldona Poczwardowska – pierwsza harfist-
ka Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz nauczy-
ciel klasy harfy w białostockim Zespole Szkół
Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego,
współpracując z Ars Iuvenum od 20 lat, poza
tradycyjnym repertuarem zespołowym, doko-

nuje również polskich prawykonań muzyki
kameralnej z harfą.

19.10.2018 – sala koncertowa Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej

John Metcalf (1946) – Septet na flet, klar-
net, harfę i kwartet smyczkowy (2008) – pol-
skie prawykonanie

Harfa – Aldona Poczwardowska
Flet – Magdalena Jakubowska-Puchalska
Klarnet – Grzegorz Puchalski
Skrzypce – Stanisław Kuk i Paweł Kuk
Altówka – Radosław Koper
Wiolonczela – Ewa Łoś
11.12.2020 – sala koncertowa Opery i Fil-

harmonii Podlaskiej (rejestracja koncertu)
29.01.2021 – emisja zarejestrowanego kon-

certu w internecie na stronie OiFP
Jean Francaix (1912–1997) – Quintet nr 1

na flet, harfę i trio smyczkowe (1934) – polskie
prawykonanie

Sergiu Natra (1924) – Pour Nicanor na har-
fę, flet, klarnet i kwartet smyczkowy (1988) –
polskie prawykonanie

Harfa – Aldona Poczwardowska
Flet – Magdalena Jakubowska-Puchalska
Klarnet – Grzegorz Puchalski
Skrzypce – Stanisław Kuk i Paweł Kuk
Altówka – Radosław Koper
Wiolonczela – Szymon Stępka

Aldona Poczwardowska

Piękny, tajemniczy lecz otwarty i zaprasza-
jący do poznania jego różnorodności. Skorzy-
stałam z wielu jego ofert dzięki licznym pod-
różom z The New York Harp Ensemble. Prawie
ćwierć wieku  mieszkałam w jednym z najbar-
dziej fascynujących miast na świecie, mieście,
które nigdy nie śpi, w Dużym Jabłku, w moim
ulubionym Nowym Jorku.

Potem przeżyłam wspaniałe 28 lat w moim
wolnym kraju. Wspaniałe lata, bo z Rodaka-
mi, moimi przyjaciółmi, ale głównie z ludźmi
nowo poznanymi, tworzyliśmy bogatszą jakość
życia.

Cieszyn okazał się bardzo gościnnym ksią-
żęcym grodem dla królewskiej harfy. I właśnie
tu znalazła się grupa nietuzinkowych ludzi,
którzy w 2003 roku powołali do życia Polskie
Towarzystwo Harfowe. Rok później ukazał się
pierwszy numer Biuletynu Harfowego: cztery
strony A4. Ale już od trzeciego numeru Biule-
tyn stał się magazynem z kolorową okładką
(dzięki naszym sponsorom reklamodawcom)
i ma od 12 do 24 stron (dzięki naszym człon-
kom korespondentom).

Piszę te słowa z Fuquay Varina w Pół-
nocnej Karolinie, gdzie jestem już ponad
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Kartki z kalendarza
rok (zamiast zamierzonych czterech mie-
sięcy).

Wieczory tu są długie i wspaniale nadają się
do snucia wspomnień.

Do niedawna (bardzo niedawna, bo przecież
historia tworzy się na naszych oczach) potrze-
bowałam Nowego Jorku, żeby naładować swoje
baterie i tą niezwykłą energią dzielić się z oto-
czeniem. Tęskniłam do Big Apple, więc każde-
go roku spędzałam tu część letnich wakacji.
To ta energia pomogła w powstaniu PTH, klas
harfy w Bielsku-Białej i Czeskim Cieszynie
oraz konkursu duetów z harfą w Cieszynie.

Podróże koncertowe z The New York Harp
Ensemble nauczyły mnie, że muzyka to fak-
tycznie język rozumiany zarówno w Teguci-
galpa jak i w Paramaribo, w Valetta i w Tehe-
ranie, w Pekinie i w Kairze, w Bombaju,
Bangkoku, Manili i Tajpej, w Istambule
i w Gallipoli. Nauczyły mnie też uważnego słu-
chania oraz tego, że pytania są często ważniej-
sze od odpowiedzi. (Mam takiego morsa, który
mówi: Love is the answer, if I only knew the
question.)

Te podróże mi pokazały, że świat jest ma-
giczny i różnorodny a ludzie wszędzie szukają
piękna, dobra i prawdy – tylko dróg do ich po-
znania jest wiele.

(Przypomniałam sobie, jak to na siłę chcia-
łam prostować nóż do wykrawania grejpfruta,
bo wtedy nie wiedziałam do czego służy. A cze-
mu takie wspomnienie właśnie teraz?)

Najczęściej wspominam dwa tygodnie
w Indiach. Tam świat był bajecznie kolorowy
a zrozumienie życia poszczególnych kast dla
Europejczyka wymagało sporo wysiłku i było
emocjonalnie trudne. Ale doświadczenia tam
zgromadzone były lekcją, którą „przerabiam”
ciągle od nowa. („Shantaram” i „Cień góry”
G. D. Robertsa przeczytałam jednym tchem.
Dzięki tej lekturze znów byłam w Bombaju.)

Moje wspomnienia z Indii znaleźć można
w kilu kolejnych Biuletynach z poprzednich
lat. A oto jedno z nich pod tytułem: Zabawa
w chowanego.

Był rok 1977. Do Bombaju przylecieliśmy
z Teheranu. Na płycie lotniska zamiast czte-
rech harf, dwie. Więc na koncerty i nagrania
w radiu i telewizji mieliśmy cztery harfistki
i dwie harfy, partie tylko drugiej i czwartej har-
fy (na szczęście były partytury), komplet su-
kien i butów koncertowych dwóch dziewczyn.

Każda z nas w pudle harfy miała wszystkie ak-
cesoria potrzebne do odegrania koncertu. To
się sprawdziło np. w Południowej Korei, gdzie
do Seulu harfy dotarły, ale nasze walizki nie.
W Bombaju ta taktyka zawiodła, ale koncerty
i tak się udały. Pomogło poczucie humoru
i zdolność improwizacji. Dopiero w ostatnim
dniu, kiedy lecieliśmy do New Delhi nasze zgu-
by się znalazły. Otóż cały tydzień latały dookoła
swiata w tym samym samolocie. Nikt ich nie
wypakował, bo … nikt ich nie zauważył.

Stary, dobry LOT
Z czułością wspominam mój pierwszy od

wyjazdu do Stanów przyjazd do Polski na kon-
certy z The New York Harp Ensemble. Była
jesień roku 1972. Pierwszy koncert miał być
w Warszawie, a potem m.in. Kraków, Poznań,
Lublin. Byliśmy w Warszawie już dwa dni
a nasze harfy utknęły we Frankfurcie. Okaza-
ło się, że pudła do transportu harf są większe
niż luki bagażowe i nie mieszczą się do samo-
lotów Lufthansy na trasach europejskich. I tu
z pomocą przyszły nasze linie lotnicze LOT:
wymontowano dwa rzędy siedzeń i harfy le-
ciały w kabinie z pasażerami.

Z tej samej serii mam jeszcze jedno wspo-
mnienie. Parę lat póżniej lecieliśmy z naszymi
czterema harfami z Nowego Jorku do Oslo.
Mając już sporo podróży za sobą i doświadczeń
z tym związanych najpierw przypilnowaliśmy
załadunku naszych instrumentów do samolo-
tu a dopiero potem zajęliśmy swoje miejsca.
I jakież było nasze zdziwienie, kiedy po wylą-
dowaniu okazało się, że harfy jednak z nami
nie leciały, bo cargo było ułożone nierówno-
miernie i łatwiej było wyciągnąć cztery pudła
z harfami niż 40 walizek...

Inne wspomnienie kwalifikuje się do cyklu
horroru i mogło by mieć tytuł Krwawiące
struny harfy.

Był grudzień 1977. Byliśmy w połowie na-
szej trasy koncertowej. W Polsce mieliśmy ty-
godniową pauzę, ale święta spędzaliśmy
w Ankarze. Przylecieliśmy dwa dni przed kon-
certem, aby mieć czas na spokojne próby z or-
kiestrą symfoniczną, której szefem w tym cza-
sie był maestro Tadeusz Strugała. W programie
Koncert B-dur Haendla i Koncert D-dur Vival-
diego. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to,
że celnicy na lotnisku odmówili wydania nam
naszych harf twierdząc, że naszym zamiarem
jest ich sprzedaż w Turcji. Jedynym rozwiąza-
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niem proponowanym przez tych urzędników
było zdeponowanie u nich kaucji w wysokości
10.000 dolarów od harfy. Organizatorom kon-
certów, Ambasadzie Amerykańskiej oraz
urzędnikom ministerstwa negocjacje zabrały
dwa dni. Harfy dotarły do filharmonii w dzień
koncertu na próbę generalną. Grając czułam,
jak robią mi się pęcherze na palcach. Na kon-
cercie już nic nie czułam – przyjaciółka adre-
nalina o to zadbała. Ale pod koniec naszego
występu palce zaczęły mi się nieco ślizgać i wte-
dy się zorientowałam, że struny ociekają krwią.
Słyszałam westchnienia empatii słuchaczy.
Dograłam do końca i dopiero wtedy zaczęło
boleć. Na szczęście w torbie miałam ampułkę
penicyliny (przewidujący tato farmaceuta), którą
użyłam na otwartą ranę. Zagoiło się szybko.

I jeszcze jedno z cyklu Ach, te pęcherze.
(To wszystko się działo  przed wynalezieniem
preparatu „new skin”.)

Gramy na statku Rafaello, podczas Music
Festival at Sea. Razem z naszym zespołem jest
tam m.in. Jean-Pierre Rampal, Isaak Stern,
Maurice Andre, English Chamber Orchestra.
W ciągu tygodnia mamy parę koncertów na
statku i jeden w plenerze – graliśmy na dzie-
dzińcu zrujnowanego pałacu. Dziedziniec był
w kształcie litery U, ale nas posadzono nie
w dołku litery, tylko dokładnie naprzeciwko.
Wilgotność powietrza 100%, temperatura 35°C.
Gramy. Dźwięk nie ma się od czego odbić i gi-
nie zanim dotrze do słuchaczy. Struny jelito-
we nasiąknięte wilgocią pomimo naszego peł-
nego zaangażowania nie brzmią. Czuję jak ta
wilgoć ze strun wchodzi prosto w moje palce.
Jesteśmy zdruzgotane. Nasi słuchacze biją
brawo, które do nas nie dociera. Pocieszamy
się, że to przez tę wilgoć. Po koncercie zbiera-
my niektóre programy na pamiątkę. Dwie pa-
nie wymieniały się uwagami:

– It sounded like Wanda Landowska under
water.

– It could be worse. It could be in your garden.
Jedynym pocieszeniem było to, że znały

naszą wspaniałą rodaczkę  klawesynistkę.
Sposób na schudnięcie. Nie polecam.
Był okres, w którym co roku mieliśmy to-

urnée we Włoszech. Przylecieliśmy do Rzymu
w samo południe, gdzie czekał na nas wynaję-
ty przez menadżera samochód. Z góry wiedzie-
liśmy, że na lotnisku będziemy musieli znaleźć
bezpieczne i tanie miejsce na pudła transpor-

towe. To zajęło trochę czasu. Potem załadu-
nek czterech harf, stołków i pulpitów, pięciu
walizek i toreb z nutami i strunami. To też
zajęło trochę czasu. Byłam jedyną osobą w gru-
pie, która potrafiła prowadzić samochód ze
standardową skrzynią biegów, więc siadłam za
kierownicą. Wyjechaliśmy około godziny 15.00
i stwierdziłam, że mamy bardzo niewiele pali-
wa. Ale że to była jeszcze ciągle pora sjesty,
nie wszystkie stacje benzynowe były otwarte.
Cóż, jesteśmy w bella Italia. Jechaliśmy na
południe. Niezbyt szybko, bo samochód obcią-
żony. Dwie godziny później zatankowaliśmy
i wykonali telefon do menadżera sugerując, że
pojedziemy wprost do miejsca wieczornego
koncertu. Powiedział, że przecież jest dużo
czasu i że będzie czekał w naszym hotelu. Do-
jechaliśmy po 19-tej. Nasz menadżer pojechał
do miejsca koncertu, oddalonego o kolejne 30
km. My dotarliśmy o 21.00. Była to godzina
rozpoczęcia koncertu. Nasi słuchacze przywi-
tali nas brawami, po czym udali się do baru na
cafe solo, albo kieliszek grappy czy limoncello.
Koncert rozpoczęliśmy o 22.00. Po koncercie
zaproszono nas na kolację. Była północ. Nie
jadłam nic od śniadania w samolocie.

Jak dobrze być księżniczką.
To było w Arezzo. Po udanym koncercie

organizatorzy i sponsorzy koncertu zaprosili
nas na kolację. Przytulne miejsce w wiekowej
kamienicy, wyśmienita kuchnia i eleganckie
towarzystwo. Pamiętam, że każde danie to był
meisterstuck, a deser podany w miseczkach
pływał w jakimś bajecznym sosie. Aż korciło,
żeby go wypić. Ale przecież nie przystoi – sa-
voir vivre, bon ton, artyści acclaimed around
the world. I wtedy nasza urocza koleżanka opo-
wiedziała historię o księżniczce, która była na
przyjęciu u króla. „I podano tam wspaniałe da-
nie, które księżniczce tak smakowało, że wzięła
miseczkę do obu rąk – o tak – i podnosząc do
ust wychyliła duszkiem”. Brawa i urocze mla-
skanie wszystkich biesiadników słychać było
przez dłuższy czas.

Jak Maltańczyk z meksykańskim ro-
dowodem Amerykaninem został.

Do Valetty dopłynęliśmy promem z Sycylii.
Naszą opiekunką była cultural attache Amba-
sady Amerykańskiej na Malcie. Pani była  prze-
urocza, serdeczna i gościnna. Po koncercie za-
prosiła nas do swojej rezydencji, gdzie główną
atrakcją były różnej maści pieski. Opowiedziała
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nam historię każdego z nich a najbardziej
martwiła się o szczeniaczka, którego dwa dni
wcześniej uratowała od niechybnej śmierci.
A nie powinna była go brać, bo za parę miesię-
cy wracała do Stanów. Żona naszego dyrekto-
ra zdecydowała, że zabierze go do domu. Szcze-
niaczek był cały czarny i malutki jak pięść
dziecka. Chihuahua. Ale jak go przewieźć i jak
zniesie całą długą podróż. Z Valetty płynęliśmy
z powrotem na Sycylię a potem naszym wyna-
jętym samochodem do Rzymu. Z tamtąd sa-
molotem do Nowego Jorku. Wiedzieliśmy, że
pies musi mieć papiery stwierdzające o jego
dobrym zdrowiu i szczepieniach. Taki doku-
ment załatwili nam w Mesynie  znajomi orga-
nizatorów. Od ręki. Na środku placu, w środ-
ku dnia. Ostatecznie, dla nich był to drobiazg.
A potem już całą resztę naszej podróży prze-
wędrował w rękawie lub kieszeni swojej no-
wej pani i nikt się nie zorientował, że wiezie-
my takiego pasażera na gapę i bez wizy
wjazdowej. Dostał imię Malty. Grę na harfie
lubił, śpiewu –  szczególnie sopranu – nie. So-
listkę Metropolitan Opera Ewę Marton zagłu-
szał „śpiewając” wraz z nią z całych sił swoich
małych płuc. Na szczęście maestra się nie ob-
raziła i płytę z nami nagrała.

Jak mi dźwignia zmiany biegów w ręce
została.

Tym razem przylecieliśmy do Monachium.
Ostatnim miejscem  koncertu w Niemczech
w drodze do Szwajcarii była Konstancja nad
jeziorem Badeńskim. Zachodzące słońce świe-
ciło w oczy i … za późno zauważyłam oznacze-
nie drogi prowadzącej do promu. Nic to. Ostro
skręciłam w prawo w jakąś małą dróżkę z za-
miarem naprawienia błędu i powrotu na
główną drogę, ale nagle samochód stanął
w poprzek tej dróżki a ja podniosłam w górę
prawą rękę i z przerażeniem stwierdziłam, że
to co trzymam to bynajmniej nie berło królew-
skie lecz kawałek skrzyni biegów. Szczęściem
w tej sytuacji był fakt, iż ta dróżka była pod-
jazdem do małego hotelu, w którym znalazły
się  dla nas wolne pokoje. Następnego ranka
wypożyczalnia samochodów podstawiła nam
inną „nyskę” a ja zostałam zrehabilitowana
jako kierowca. Okazało się, że ta dźwignia była
zjedzona przez rdzę... Śmiem twierdzić, że to
bardziej niebezpieczne niż dla skrzypków kor-
niki.

Ewa Jaślar

Pia Salvia – Blissful Sigh

Nowa płyta nagrana w 2020 roku w USA,
na której znajdziemy 12 utworów to przełom
w twórczości Artystki. Całość muzyki to wła-
sne kompozycje, które Pia Salvia zaaranżowała
na harfę, instrumenty perkusyjne, gitarę, gi-
tarę basową, clarnet i trąbkę, a także śpiew.
Jazz, bossa nova czy ballady, które znajdują
się na płycie są przekrojem twórczości Artyst-
ki. Każdy słuchacz nie tylko znajdzie kompo-
zycje dla siebie ale również pozna harfę od
zupełnie innej strony.

Producentem płyty jest Noam Israeli i Yoni
Marianer. Wydawcą:  Pia Salvia Records USA.
Płyta jest do nabycia w Polsce w Resonance
Harps Poland również w sprzedaży wysyłko-
wej.

Artur Barbarowski

Interesuj¹ce p³yty
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Muzyka � rodzinna tradycja

Czerwiec 2003 roku, Warszawa. Jesteśmy
z Elusią, która kończy 6 klasę szkoły muzycz-
nej w klasie fortepianu w Bytomiu, na Jej
pierwszym kursie harfowym. Wybór szkoły
muzycznej dla naszej pierworodnej nie był
przypadkowy, ponieważ tradycje muzyczne w
naszej rodzinie, te amatorskie, jak i profesjo-
nalne, sięgają wielu pokoleń wstecz. Dzisiaj
Elżbieta jest zawodową harfistką, dojrzałą
kobietą, żoną, matką; jednak na zawsze pozo-
stanie dla mnie tą mała córeczką z fotografii.

Podsunęliśmy Eli pomysł z harfą – był prze-
cież stary Erard po Cioci Heli, zdezelowany,
co prawda, ale jednak. Potem życie już samo
pisało scenariusz. Spontaniczne, po wielolet-
niej przerwie,  otwarcie klasy harfy w szkole

w Bytomiu pod kierunkiem Maestro Krzysz-
tofa Waloszczyka, z instrumentarium firmy
Salvi reprezentowanej przez Antoniego Gra-
laka. Potem przyjazd Madame la Professeur
Helgi Storck do Polski, która przejęła opiekę
pedagogiczną i której Ela zawdzięcza precy-
zyjną formację jeszcze w Bytomiu. Kontynu-
acja nauki u Pani Profesor Storck we wskrze-
szonej po prawie 40 latach klasie harfy
w Akademii Muzycznej w Katowicach. Później
dyplom zdany z wyróżnieniem i przyjęcie do
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach.

Wygląda to dość prosto. Jednak, tylko wszy-
scy 'kibicujący' artystom zdają sobie sprawę
z faktu, że jest to, co prawda, droga usłana ró-
żami, które mają jednak dość ostre kolce. Pa-
miętam pierwsze kroki Eli na scenie harfowej
w Rotundzie i Café Muzeum w Cieszynie. Pa-
miętam kursy w kraju i zagranicą, wzloty na-
gród i upadki porażek, radość, łzy, zniechęce-
nie, przemęczenie; ostatecznie wytrwałość,
mozolne ćwiczenie, pracę nad sobą i z instru-
mentem. Po latach jestem uspokojona, że Ela
po prostu kocha grać i realizuje się w pracy
w zespole.

Mam też głęboką świadomość roli Polskie-
go Towarzystwa Harfowego w Cieszynie,
wszystkich członków i sympatyków, w tym
szczególnie Pani Prezes Ewy Jaślar i całego
Zarządu, w krzewieniu miłości do muzyki, roz-
woju i propagowaniu sztuki harfowej w Polsce
i świecie. I nie chodzi tu tylko o fundowanie
biletu lotniczego czy pieniężnej nagrody, co jest
oczywiście bardzo ważne, potrzebne i motywu-
jące. Chodzi o coś więcej - o budowanie spo-
łeczności i dzielenie się pięknymi dźwiękami

Okazuje się, że nie tylko ojcowie mają po-
trzebę snucia wspomnień z uczestniczenia
w życiu rodzącej się harfistki. Z dumą i czuło-
ścią o etapach rozwoju muzycznego swoich
córek i o szczęściu towarzyszenia im w drodze
do samodzielnego życia artysty muzyka mówią
również ich mamy. Każda opowieść jest inna
a wszystkie opisują naszą harfową, polską  rze-
czywistość i dają świadectwo naszych dyna-

Matki i córki

micznie zmieniających się czasów. Motywem
spajającym te opowieści jest miłość i wdzięcz-
ność losowi za to, iż córka wybrała taką a nie
inną drogę życiową i że kroczenie tą drogą
przynosiło radość i bogactwo wzruszeń dla ca-
łej rodziny. A że dobre emocje to zdrowie i wspa-
niałe samopoczucie, zapraszam do lektury.

Ewa Jaślar
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z melomanami, fanami i muzykami, nawzajem
się obdarzając. Muszę przyznać, że przeżyłam
niezwykłą przygodę ze sztuką, muzyką; tym
bardziej, że na co dzień pracuję w trudnej ra-
dioterapii onkologicznej. Dzięki bytności
w życiu harfowym mogłam poznać tak wielu
ciekawych ludzi, nawiązałam ciepłe znajomo-
ści, sympatie, nawet przyjaźnie.

Prywatnie, co chcę głośno powiedzieć, bar-
dzo poczuliśmy jedność wielu, kiedy pierwszy
synek Elżbiety doznał ciężkiego urazu. Tyle
życzliwości i wsparcia, w tym ze świata muzy-
ki, harfy, pozwala Tymusiowi wracać systema-
tycznie do pełni zdrowia i sprawności.

Od zarania istnienia Polskiego Towarzy-
stwa Harfowego w Cieszynie uczyłam się pod

czujnym okiem Pana Jana Puczka obowiązków
w Komisji Rewizyjnej, by przejąć potem funk-
cję Przewodniczącej. Z rodziną, przyjaciółmi
staraliśmy się na ile możliwe wspierać muzy-
kę, harfę w szczególności, mentalnie, emocjo-
nalnie, nagrodami, logistycznie, darowizna-
mi, ponieważ muzyka, sztuka ma łagodzić
obyczaje.

Tak bardzo życzyłabym sobie i w ogóle, aby
młodsze pokolenia kontynuowały dzieło budo-
wania więzi społecznych, muzyczny, harfo-
wych. Korzystając z okazji, w ostatniej już
mojej kadencji skromnej pracy społecznej, skła-
dam wszystkim serdeczne podziękowania.

Bibianna Kupka

Byæ mam¹ harfistki...

Jest 21.02.2021, właśnie rozmawiałam
przez telefon z moją córką Amelką, która je-
dzie do Ostrawy na próby przed koncertem
solowym, który w czwartek – 25.02 zagra z Or-
kiestrą Filharmonii im. L. Janáčka w Ostra-
wie. Koncert ten jest wynikiem konkursu Jeu-
nesses musicales, w których Amelia wzięła
udział i zdobyła możliwość zagrania koncertu
z orkiestrą. Wyjątkowo, ze względu na sytu-

ację pandemiczną nie będziemy bezpośrednio
uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale i tak
czwartkowy wieczór będzie muzycznym świę-
tem… w domowym zaciszu, dzięki transmisji
online będziemy mogli posłuchać  Introdukcji
i Allegro Maurice Ravela. To kolejny piękny
moment, który sprawia, że moje serce wypeł-
nia wdzięczność.

Myśląc o tym, o czym napiszę w tym arty-
kule spoglądam na dotychczasową drogę mo-
jej harfistki i nasza wspólną. Przypominam
sobie tak wiele zdarzeń, lekcji, popisów, prze-
słuchań, koncertów, warsztatów, wyjazdów…
że zastanawiam się od czego zacząć, może więc
najprościej – od początku, gdy moja mała czte-
roletnia córcia za każdym razem, gdy słyszy
dźwięki harfy żywo reaguje – zdecydowanie
wyróżniając ten instrument. Słuchaliśmy wów-
czas wielu koncertów klasycznych w II progra-
mie Polskiego Radia i Amelka wielokrotnie,
gdy słyszała harfę zatrzymywała się, przery-
wała zabawę i słuchała chłonąc całą sobą te
dźwięki. Dwa lata później, gdy już wie, że jest
coś takiego jak szkoła, pyta mnie czy jest taka,
w której można się uczyć muzyki?  Jest, oczy-
wiście :). Na egzaminach wstępnych ówczesna
wicedyrektor bielskiej szkoły muzycznej Pani
Barbara Cybulska-Konsek pyta po zakończe-
niu przesłuchania – „A na jakim instrumencie
chciałabyś grać? Może na skrzypcach?”. Pada
zdecydowana odpowiedź – „Nie!”, podobnie jak
na kilka następnych propozycji… W końcu
pyta – „Więc na jakim instrumencie chciała-
byś  grać?”. „Na lutni!” – odpowiada dziew-
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czynka. Chwila ciszy, uśmiech i zdanie, które
pamiętam do dziś – „A wiesz, że to się niesa-
mowicie dobrze składa, bo właśnie w tym roku
powstaje klasa harfy w naszej szkole, a to jest
bardzo podobny instrument!”. Widzę uśmiech
na buzi moje siedmiolatki i już w podskokach
idziemy na lody do znanych wszystkim dzie-
ciakom z „Muzyka”, „Delicji”... Takie były
początki... później, we wrześniu pamiętam pierw-
sze spotkanie z Panią Profesor Ewą Jaślar-Wa-
licką i to intuicyjne, a jednocześnie bardzo sil-
ne poczucie, że mamy wielkie szczęście, iż
nasze drogi się spotkały. Przez kolejnych dwa-
naście lat edukacji muzycznej to poczucie zo-
stało wzmocnione i zamieniło się w pewność –
Pani Ewa była dla Amelki wspaniałą nauczy-
cielką i przewodniczką po świecie harfy. To
dzięki niej Mela rozwinęła swój potencjał.
Myślę, że świadectwem tego, kim Pani Profe-
sor stała się przez te lata dla mojej córki jest
fakt, że temat pracy magisterskiej Amelii
(którą w ubiegłym roku z wyróżnieniem obro-
niła na Academy of Performing Arts w Pradze
w klasie harfy prof. Jany Bouškovej) brzmi –
„Ewa Jaślar-Walicka – harfistka i pedagog”.
Sądzę, że wybór tematu wynikał z prawdziwej
potrzeby serca. Chcę w tym miejscu podkre-
ślić również postać kolejnej, nieprzeciętnej
Pani Profesor – Jany  Bouškovej, w której kla-
sie Amelia uzyskała licencjat w Royal Conse-
rvatory of Brussels a później tytuł magistra
w Pradze. To wielkie szczęście móc uczyć się
od najlepszych!

Zanim jednak dotrę do roku bieżącego,
chciałabym przywołać kilka obrazów z ostat-
nich dwudziestu (!) lat, ważnych, zapamięta-
nych, niektórych zabawnych... zaledwie
szczypta, choć jest ich tak wiele. Z całego ka-
lejdoskopu zdarzeń niektóre pozostają w pa-
mięci niczym zatrzymane kadry z filmu. Jed-
nym z takich wczesnych obrazów jest duma
na twarzy dziecka, gdy pierwsza kompozycja
„W Chinach” zostaje zapisana w nutach i uro-
czyście zagrana na lekcji harfy przed rodzinną
publicznością. Kompozytorka ma na głowie
stożkowy słomkowy kapelusz przywieziony
z Azji, który dostała w prezencie od swojej na-
uczycielki. Wielkie emocje małego człowieka,
które budują wiarę w siebie i pozostawiają  na
zawsze ciepło w sercu. Inną z takich zapamię-
tanych chwil jest ta, gdy po powrocie do domu
w styczniowe, ciemne popołudnie 2014 roku

zastaję córkę skupioną, milczącą, siedzącą przy
ekranie komputera. Z lekkim niepokojem pod-
chodzę do niej, widzę wzruszenie na twarzy,
na moje pytanie na co patrzy, Mela odwraca
do mnie ekran komputera, na którym czytam,
iż… Amelia Tokarska została wybrana przez
Komisję World Harp Congress jako jedna z 24
młodych harfistek z całego świata do progra-
mu Focus on Youth! Już za moment skaczemy
z radości obie, ściskając, śmiejąc się i płacząc
ze wzruszenia. W ramach  Focus on Youth
w lipcu wspomnianego roku wzięła czynny
udział w XII Światowym Kongresie Harfowym
w Sydney. Zagrała wtedy Fantazję L. Spohra
i Six Bagatelles M. Ptaszyńskiej.  Ogromne wy-
różnienie, mnóstwo przygotowań, emocji, pod-
róż do  Australii. Ten rok był niezwykle udany
dla klasy harfy Pani Jaślar, gdyż w tak wąskim
gronie młodych harfistów z całego świata zna-
lazły się dwie uczennice Pani Profesor – Amel-
ka i Klara Wośkowiak. Do Sydney leciały ra-
zem, ale Klara wracała wcześniej, Amelka
odwiedziła jeszcze rodzinę w Brisbane, więc
gdy samotnie podróżowała z powrotem z dru-
giej półkuli do domu niemalże opanowałam
umiejętność obecności w dwóch miejscach jed-
nocześnie. Przypominam sobie jeszcze podróż
Amelii do Paryża, a właściwie pod Paryż, na
kursy mistrzowskie w Moulin D’Ande u prof.
Helgi Storck. Moja nastolatka o mocnym swo-
im zdaniu ma plan samodzielnie zwiedzać sto-
licę Francji przed warsztatami, mama mówi –
jedź prosto na warsztaty i oczywiście zrządze-
niem losu Amelia zostaje na dobę w Paryżu,
więc zwiedza, tak jak zaplanowała. Wszech-
świat sprzyja. Temat podróży zawiera w sobie
wiele wątków, jak chociażby logistyka wyjaz-
dów, przewożenie instrumentu, aż trudno
uwierzyć, że harfa nie zmieniała rozmiaru
mieszcząc się swego czasu do Opla Corsy, wy-
bór kolejnych aut pod kątem rozmiaru instru-
mentu, któż to lepiej zrozumie niż harfowa
rodzina :)  i znów wspomnienie jak fotografia
– małe auto, z którego wysiadają dwie osoby
i jakiś cudem wyciągają... szafę…? Nie, harfę
i kontrabas!

Dalszych i bliższych podróży było i nadal
jest bardzo wiele, gdyż poznawanie świata to
również jedna z pasji mojej córki (dotychczas
odwiedziła 26 krajów na pięciu kontynentach),
ale ja chciałabym wspomnieć również o pod-
różach po krainie Muzyki. Nie znałam wcze-
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śniej zbyt wielu utworów z literatury harfo-
wej, instrument ten zawsze jawił mi się jako
wyjątkowy, o szczególnie pięknym brzmieniu,
ale dopiero edukacja dziecka, które uczy się
grać na harfie pozwoliła mi odkryć jak niezwy-
kły to instrument, jak różnorodny. Podróż ta
zaczyna się w okolicach pierwszych utworów,
delikatnych i wyrazistych jednocześnie jak na
przykład zbiór Epices Bernarda Andres’a, po-
przez krótkie formy ze zbiorów Haiku Sussan
McDonald i Lindy Wood i wiele innych utwo-
rów, które wzbogacały nas i wzruszały. Jest
wśród nich z pewnością nieprzeciętnie oddzia-
łujący i intensywny utwór Aristid von Wurt-
zler’a – Modern Sketches: Yesterday, Today,
Tomorrow, i inne współczesne utwory jak m.in.
kompozycje awangardowego W. Szalonka czy
M. Ptaszyńskiej. Tak wiele pięknych dźwięków
i pełnych treści fraz, nie sposób ich wszystkich
pamiętać, pozostaje bogactwo przeżyć wplecio-
nych w zawodną pamięć… i wdzięczność za
możliwość przeżywania muzyki w takiej bli-
skości. Znacząca wyspą w tym oceanie brzmień
jest kameralistyka, i tutaj znów chcę wspo-
mnieć Panią Ewę Jaślar, która prowadziła swo-
je uczennice w stronę muzykowania, słucha-
nia siebie nawzajem, współtworzenia brzmień.
Początkowo były to duety, w których jakże
ważne były relacje koleżeńskie, później więk-
sze składy – kwartety, kwintety, nauka współ-
brzmienia, zgodnej interpretacji materiału
wykonawczego, co jak mówi obecnie Amelia

było wspaniałym przygotowaniem, z którego
nadal czerpie w pracy grając w orkiestrze Ope-
ry Narodowej w Brnie oraz będąc harfistką
Filharmonii Bohuslava Martinů w Zlínie i bio-
rąc udział w wielu projektach orkiestrowych
i kameralnych. Ważne i interesujące dla mnie
są te aspekty pracy Amelii, które przynoszą
nowe, poszukujące projekty jak na przykład
Harp_Enter, łączące muzykę harfową z elek-
troniką, duety Harplino prezentujący muzy-
kę z dwóch kontynentów czy duet z flecistką
Sylvią Schelingerovą. Niezwykła radość płynie
ze wspólnego muzykowania, gdy na przykład
mogę zaśpiewać z Amelią, jak podczas koncertu
„Harfa w muzyce XX i XXI w.” w cieszyńskiej
Rotundzie, gdy dzieje się rozmowa w języku
muzyki. Lata towarzyszenia we wzrastaniu
człowieka, miejsca, obrazy, tematy utworów,
które kojarzą się z twarzami ludzi, porami
roku, kolorami, nawet zapachami. Wiele pra-
cy, trudności, radości, chwile mieniące się róż-
nymi odcieniami, jak życie. Mogę powiedzieć,
że czuję się się obdarowana.

Pod koniec tego artykułu chcę podkreślić
ogromną rolę Polskiego Towarzystwa Harfo-
wego, dzięki którego wsparciu możliwym jest
realizacja wielu marzeń i pomysłów młodych
harfistów, w tym mojej córki Amelii. Serdecz-
nie ściskam też Panią Profesor i dziękuję To-
bie, kochana córciu za to, że jesteś taka jak
jesteś.

Katarzyna Dyga-Szymonowicz

Muzyka kameralna w Pa³acu Czeczów
czyli �I Weekend z Muzyk¹ Kameraln¹�

W dniach 26-27 października ubiegłego
roku, w miejscowości Kozy koło Bielska-Białej
odbyło się nowe wydarzenie w dziedzinie mu-
zyki kameralnej. W ramach projektu „Magiel
kultury” dofinansowanego przez Narodowe
Centrum Kultury, (z programu Dom Kultury
+ Inicjatywy lokalne 2019) zrealizowana zo-
stała inicjatywa w dziedzinie artystycznej. Po-
mysłodawcą działania był Maciej Szymonowicz
a koordynatorką harfistka Amelia Tokarska.
Celem projektu było stworzenie sceny muzyki
kameralnej w miejscowości Kozy, przybliżenie
tego gatunku lokalnemu środowisku, uwraż-
liwienie na muzykę, rozwijanie wyobraźni

muzyczno-plastycznej dzieci, integracja rodzin
i środowiska lokalnego. Program wydarzenia
obejmował dwa koncerty oraz warsztaty mu-
zyczno-plastyczne.

Podczas pierwszego koncertu, w sobotę
o godz. 19-tej, publiczność zgromadzona
w urokliwej sali koncertowej neoklasycystycz-
nego Pałacu Czeczów wysłuchała utworów
„W rytmie tanga” a więc kompozycji A. Piaz-
zolli, C. Gardela, T. Jobima i L. Sobrala w wy-
konaniu duetu Harplino. Zespół, który powstał
w 2017 roku tworzą Amelia Tokarska (harfa)
oraz Jesse Reis (skrzypce). Artyści postawili
sobie za cel propagowanie muzyki kameralnej,
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8.03.2021 g. 18:00 Warszawa
– Kościół Opatrzności Bożej
Msza święta i Koncert poświęcony pamięci
harfistki Victorii Jankowskiej
wyk. uczniowie szkół muzycznych im. K. Kur-
pińskiego w Warszawie i im. I.J Paderewskie-
go w Sulejówku, Ilina Sawicka, Agata Galik
(harfa), Mariusz Moćko (flet)

Kalendarium harfowe

która łączy kultury i tradycje muzyczne.
W swoim repertuarze mają zarówno muzykę
klasyczną jak i południowoamerykańską, którą
prezentowali już na wielu festiwalach w Pol-
sce i zagranicą, m.in. w Brazyli, w Belgii,
w Niemczech i Czechach. W bieżącym roku,
podczas VIII Międzynarodowego Konkursu
Duetów z Harfą w Cieszynie Harplino otrzy-
mało trzecią nagrodę oraz prawykonało utwór
E. Frigatti – „Armorial”, który również otrzy-
mał trzecią nagrodę, tym razem w kategorii
prawykonań. Jedną z najświeższych wiadomo-
ści dotyczących duetu jest fakt, iż Amelia
i Jesse zostali zakwalifikowani do uczestnic-
twa w XIV Światowym Kongresie Harfowym
w Walii, gdzie wystąpią w lipcu 2022.

Drugi dzień weekendu kameralnego adre-
sowany był szczególnie do rodzin z dziećmi.

O godz. 15-tej rozpoczęły się warsztaty mu-
zyczno-plastyczne dla dzieci i dorosłych pod
tytułem „Muzyczne podróże w wyobraźni”.
Pierwszą częścią warsztatów stanowiła opo-
wieść, baśń releksacyjna pt. „Wiatr w zaczaro-
wanym kufrze”, którą przedstawiła Katarzyna
Dyga-Szymonowicz, nauczyciel przedmiotów
artystycznych i wokalistka eklektycznego ze-
społu „Psio crew”, natomiast ilustrację mu-
zyczną stworzyła Amelia Tokarska. Historia
pełna sugestywnych obrazów, wzbogacona
dźwiękami harfy i „efektami akustycznymi”
wydobywanymi z instrumentów perkusyjnych
(tarka, grzechotka, kalimba, drzewo deszczu,
dzwonek) stała się bazą dla prac plastycznych,
które w drugiej połowie warsztatów wykonali
słuchacze. Nasycone kolorami malunki autor-
stwa dzieci i kilku mam(!) zostały następnie
wyeksponowane w formie wystawy, którą pod-
czas kolejnego wydarzenia – koncertu wieczor-
nego, uroczyście otworzyła reprezentująca DK
Sabina Piskorek-Oczko. Natomiast ów koncert
wieczorny zagrany został przez duet w skła-

dzie Sylvie Schelingerova i Amelia Tokarska.
Artystki przedstawiły bardzo różnorodny re-
pertuar na flet i harfę, według następującego
programu: J. B. Bach/C. P. E. Bach – Sonata
g moll BWV 1020, G. Ph. Telemann – Fanta-
zja nr 6 d moll na flet solo, G. Rossini – An-
dante con variazioni, W. Lutosławski – 3 frag-
menty na flet i harfę, M. Ravel – Piece en forme
de habanera, J. Ibert – Piece na flet solo,
C. Debussy – Deux arabesques na harfę solo
oraz G. Bizet/F. Borne – Fantazja Brillante na
tematy z opery Carmen.

Muzyka kameralna, zróżnicowana pod wzglę-
dem kompozycji, możliwość jej wysłuchania
w wykonaniu utalentowanych, młodych instru-
mentalistów z Polski i zagranicy, baśń, nasyco-
ne barwami dźwięków i prac plastycznych wy-
darzenie z pewnością zasługuje na kontynuację.

Bardzo przyjemnie było delektować się piękną
muzyką kameralną, cieszyć się wyobraźnią
i twórczą ekspresją dzieci i spoglądać z okna Pa-
łacu Czeczów na złote liście słynnego już w Pol-
sce drzewa-Platana, który w 2012 zdobył tytuł
polskiego drzewa roku a w kolejnym – 2013 zajął
drugie miejsce w Europie... Tyle piękna w jeden
weekend, to jest to.

Katarzyna Dyga-Szymonowicz

Koncert będzie transmitowany online na FA-
CEBOOKu
Organizator: Fundacja im. Victorii Jankow-
skiej
17.03.2021 g. 17:00 on-line
Patrykowy Koncert Harfowy
wyk uczniowie klas harfy w KOSM i ZSM
w Poznaniu
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Platforma: YOUTUBE (link na stronie fb szko-
ły KOSM w Poznaniu i ZSM w Poznaniu)
04.2021 on-line
Warsztaty Muzyczne on-line p.t. „Zagraj
z nami na harfie”
Informacje na stronie: www.harfadzieciom.pl
Organizator: Stowarzyszenie „Harfa Dzie-
ciom” i zespół „Wiktorska Harp Open”
18.04.2021 on-line
Internetowy Festiwal Duetów z Harfą
Kategorie: uczniowie i studenci do 26 roku
życia
Terminy: zgłoszenia do 20.03, przesyłanie na-
grań do 18.04, ogłoszenie wyników 30.04
Organizator: Polskie Towarzystwo Harfowe
21–22.04.2021 on-line
Wiosenne Warsztaty Muzyczne on-line dla
uczniów szkół średnich
Warsztaty gry na harfie poprowadzi Anna Si-
korzak-Olek
Organizator: Akademia Muzyczna im. St.
Moniuszki w Gdańsku
5.05.2021 on-line
III Zachodniopomorski konkurs harfowy „Mło-
de Talenty”
Kategorie: dla uczniów szkół muzycznych
I stopnia oraz do 16 roku życia
Termin przysyłania zgłoszeń i nagrań: do

15.05.2021
Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie
27–30.06.2021 Warszawa
III Ogólnopolski Konkurs Harfowy im. Karo-
la Grolla
Kategorie: od najmłodszych harfistów do 27
roku życia
Organizator: Stowarzyszenie Harfa Dzieciom
i ZPSM nr 4 w Warszawie
2.07.2021 Warszawa – Łazienki Królewskie
Maraton Harfowy
Organizator: Stowarzyszenie „Harfa Dzie-
ciom”
01–13.07.2021 Łańcut
Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zeno-
na Brzewskiego w Łańcucie
Mistrzowski Kurs Harfowy poprowadzi Helga
Storck
Zgłoszenia: od 1.03.2021
22–29.08.2021 Krasnobród
XV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”
Mistrzowski Kurs Harfowy poprowadzi Anna
Piechura-Gabryś

Ilina Sawicka
Jeśli mają Państwo informacje o wydarzeniach
harfowych, to będę wdzięczna za przesyłanie
ich na adres: ilinasawicka23@gmail.com

Historia harfy rosyjskiej
Jedyne w Rosji przedsiębiorstwo produku-

jące harfy znajduje się w Sankt Petersburgu.
Obecnie działa pod nazwą Resonance Harps,
jednak wcześniej była to Leningradzka Fabry-
ka Harf im. Lunacharskiego i właśnie z Le-
ningradu (teraz Petersburg) pochodziły naj-
bardziej ropowszechnione w Polsce w latach
70-90 XX wieku „Rosjanki”. Lunacharsky nie
produkował jednak w początkowych latach
swojej działalności harf, a gitary, bałałajki
i instrumenty ludowe. Historia budowy rosyj-
skiej harfy zaczyna się w latach 30 ubiegłego
wieku. W klasie z Verą Dulovą studiowali dwaj
młodzi inżynierowie Aleksiej Kapliuk i Sier-
giej Maikow. Z pomocą Dulovej uczniowie opra-
cowali projekt pierwszej radzieckiej harfy, a po
wojnie w eksperymentalnym warsztacie fabry-
ki instrumentów muzycznych Lunacharsky
wyprodukował pierwsze 10 harf. W rzeczywi-
stości była to pierwsza seryjna produkcja harf
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w Europie. Ponieważ na każdym etapie pro-
dukcji pojawiały się niespodziewane problemy
związane między innymi z nieprawidłowym
działaniem mechanizmu, intonacją i zachowa-
niem odpowiednich kątów ramy w 1948 roku
Ksenia Erdeli przekazała fabryce swoją pry-
watną, amerykańską harfę Lyon&Healy jako
swoistego rodzaju szablon. Harfa została roz-
łożona, wszystkie części skopiowane, wykona-
no rysunki techniczne i dzięki tym zabiegom
rozpoczęła się produkcja instrumentów serii
8, 9 a później 19 i 19 grand. Właśnie model 9
i 19 był najbardziej rozpowszechnionym in-
strumentem w Europie Wschodniej i w kra-
jach RWPG do których instrumenty z Lenin-
gradzkiej fabryki trafiały jako zapłata za
towary wysyłane do Związku Radzieckiego.

W ZSRR harfy Lunacharskiego nazywane
były „żołnierzami”. Nazwa ta powstała ponie-
waż na pierwszych instrumentach przedsta-

wieni byli żołnierze z bronią, natomiast wyko-
nanie instrumentów było tak pancerne, że pod-
czas trasy zdarzało się, że harfa w opakowa-
niu była zrzucana z wagonu bezpośrednio na
torowisko kolejowe i można było na niej od
razu grać.

Harfy Lunacharskiego były wykonywane
głównie na eksport. Trafiały między innymi do
Polski, Czechosłowacji, Niemiec. Znalazły rów-
nież drogę za ocean i można je do dzisiaj spo-
tkać w USA i Kanadzie. Do dzisiaj w wielu fil-
harmoniach i operach można spotkać te
instrumenty i, co najważniejsze, są sprawne
i nadal użytkowane przez muzyków. Fabryka
Lunacharkiego została zamknięta w 2000 roku
i po 6 latach otworzono Resonance Harps, któ-
ra produkuje instrumenty technologicznie nie-
odbiegające od produkcji zachodniej ale zde-
cydowanie tańsze. Nowe „Rosjanki” są
w dalszym ciągu produkowane ręcznie w ilo-
ści 5–6 sztuk miesięcznie. Fabryka zatrudnia
24 osoby, z których część pracowała jeszcze
w fabryce Lunacharskiego od lat 70 XX wie-
ku.

Artur Barbarowski
CEO of Resonance Harps Poland

W kolejnym numerze artykuł o współczesnej harfie rosyjskiej jej budowie i wypowiedziami
dyrektora fabryki oraz głównego technika.


