
1



2

S³ów parê

Drodzy moi!

Kolejny Biuletyn, kolejny grudzień, kolejne święta. Już
na samym wstępie życzę Wam, aby te święta można było
spędzić w gronie najbliższej rodziny i tych, których naj-
bardziej kochamy. Żeby dane nam było dotknąć najdroż-
szych osób i przekazać  sobie znak pokoju.

A co w tym numerze? Dużo wydarzeń i dobrych wia-
domości. Nasi młodzi uczniowie i studenci grają coraz
lepiej  a nauczyciele z dumą patrzą na trofea przywożone
z kursów w różnych zakątkach świata. Rośnie zaintere-
sowanie Czytelników wybitnymi osobowościami świata
harfy i historią naszego instrumentu. Panele dyskusyjne
nauczycieli przyciągają coraz więcej uczestników
a organizowane przez Was koncerty czy konkursy są na
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coraz wyższym poziomie (patrz chociażby: Miniatura na Harfę Celtycką). Jest dobrze
i serce rośnie.

Życzę Wam zdrowych i wesołych Świąt Godowych oraz znakomitego Nowego Roku 2022
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W ramach XV jubileuszowego Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem
Ad Astra”, w dniach od 23 do 28 sierpnia od-
była się piąta edycja warsztatów harfowych,
które miałam po raz kolejny przyjemność po-
prowadzić. Uczestnicy warsztatów spotkali
się w malowniczych okolicznościach rozto-
czańskiej przyrody, w urokliwym Krasnobro-
dzie, gdzie zdobywali wiedzę i praktykę z za-
kresu kursu muzyki instrumentalnej.

W tym roku w warsztatach wzięło udział
dziesięcioro uczestników ze szkół muzycz-
nych z Krakowa, Zielonej Góry i Warszawy
z klas: Honoraty Barbarowskiej, Agnieszki
Greli – Fedkowicz, Anny Blum, Natalii Dy-
marskiej, Agaty Fandri, Agaty Galik i mojej.

Ponownie skorzystaliśmy z uprzejmości
sponsorów harfowej firmy Resonance Harps
z filią w Krakowie, której przedstawicielami
są państwo Artur i Honorata Barbarowscy.
Dzięki ich wielkiemu wsparciu i zaangażowa-
niu kursanci mogli ćwiczyć oraz koncertować
na wysokiej klasy nowych instrumentach.
Mieliśmy okazję grać na różnych modelach:
harfach celtyckich, haczykowych i pedało-
wych oraz pierwszy raz harfie elektrycznej.
Podczas lekcji harfowych nieocenioną pomoc
okazała Honorata Barbarowska, moja wielo-
letnia przyjaciółka, która wspierała mnie
w organizacji kursu, planu zajęć, strojeniu
harf i przygotowywaniu do koncertów.

Młodzi harfiści z wielką pasją i entuzja-
zmem uczestniczyli w zajęciach, angażowali
się nie tylko w życie harfowe, ale także festi-
walowe, biorąc udział w różnych wydarze-
niach artystycznych. Kursanci oraz nauczyciele
zostali otoczeni życzliwością, ciepłą i rodzinną
atmosferą ze strony pani dyrektor Krasno-
brodzkiego Domu Kultury Marioli Czapli oraz
pań Marzeny Mazurek i Marioli Kaweckiej.

Ogromną radość sprawił nam pan Woj-
ciech Siek, który z własnej inicjatywy popro-
wadził dla uczestników i ich bliskich autor-
skie warsztaty rzeźbienia w kamieniu. Znany
krakowski artysta rzeźbiarz jest absolwen-
tem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
a także  scenografem, konserwatorem i wy-
konawcą m.in. popiersia Zbigniewa Herber-
ta, gen. Fieldorfa „Nila”, gen. Władysława
Andersa i płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Krasnobrodzkie lato z harfami

Tradycyjnie poza warsztatami odbyły się
także koncerty harfowe. Kościół pw. Zesła-
nia Ducha Świętego oraz krasnobrodzki Dom
Kultury wypełniły się cudownymi dźwięka-
mi, a publiczność była zasłuchana. Uczestni-
cy wykazali się niezwykłą pracowitością
i sumiennością, gdyż w ciągu zaledwie kilku
dni udało im się przygotować programy do
dwóch koncertów. W Domu Kultury oprócz
utworów solowych zaprezentowane zostały
dwie kompozycje opracowane na zespół jede-
nastu harf, w tym harfę elektryczną. W kon-
cercie wystąpili: Ania Chludzińska, Krysia
Siek, Kaja Kieferling, Dominika Głowacka,
Kalina Nowaczek, Karolina Krzyż, Natalia
Krzyżanowska, Julia Jankowska, Michał Pie-
truczuk i Kasia Pietruczuk, która dodatko-
wo zachwyciła publiczność tańcem z autor-
skim układem choreograficznym.

Natomiast w kościele miałam przyjemność
zagrać koncert w duecie z Honoratą Barba-
rowska, podczas którego wykonałyśmy kom-
pozycje autorów: O. Respigiego, E. Satie,
B. Marcello, E. Granadosa, M. Stadler, czy
G. Robson. Oprócz nas wystąpiły także: Do-
minika Głowacka, Katarzyna Pietruczuk,
Kaja Kieferling, Kalina Nowaczek i Ania
Chludzińska z repertuarem solowym kompo-
zytorów: M. Tourniera, J. Thomasa, B. An-
dresa, F. Godefroid.

Pomysłodawczynią idei Festiwalu Muzy-
ki Organowej i Kameralnej jest pani dyrek-
tor Elżbieta Ostrowska, która tradycyjnie za-
prasza na wyjątkową ucztę muzyczną do
Krasnobrodu. W ramach tegorocznej, jubile-
uszowej edycji odbyło się wiele atrakcyjnych
koncertów i spotkań, m.in.: recitale organo-
we Jarosława Wróblewskiego, Pawła Kuch-
nickiego, Krzysztofa Ostrowskiego i Szymo-
na Jarzyny, recital skrzypcowy Katarzyny

Wydarzenia
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Bąkowskiej, recital akordeonowy w wykona-
niu Pawła Ściebiora, recital fletowy Kacpra
Dąbrowskiego, koncert przedpremierowy pro-
mujący płytę „Andrzej Nikodemowicz – dzie-
ła organowe i kameralne” w wykonaniu so-
pranistki Bogumiły Dziel-Wawrowskiej,
Jarosława Wróblewskiego (organy) i Mate-
usza Krawca (trąbka), koncert zespołu Altri
Stromenti, program słowno-muzyczny po-
święcony Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi
Wyszyńskiemu z okazji 120 rocznicy urodzin
Kardynała i roku jego Beatyfikacji w wyko-
naniu aktorów Ewy Domańskiej i Piotra Ba-
jora z towarzyszeniem harfistki Agaty Ga-
lik, która uświetniła swoją grą występ
artystów. Ponadto odbyło się wyjątkowe spot-
kanie z prof. Zofią Konaszkiewicz (ps. Zofia
Jasnota), emerytowaną profesor Uniwersyte-
tu Muzycznego Fryderyka Chopina, długolet-
nią kierowniczką Katedry Edukacji Muzycz-
nej, przez wiele lat aktywnie wspierającą
działania na rzecz powszechnej edukacji mu-
zycznej. Wydarzenie podzielone zostało na
dwie części: rozważania „W poszukiwaniu
mistrza” i spotkanie z pieśniami w wykona-
niu zespołu ludowego „Wójtowianie”.

Zwieńczeniem festiwalu był uroczysty
koncert laureatów XIII Ogólnopolskiego
Konkursu Organowego oraz prawykonanie
utworu Alicji Gronau „Zesłanie Ducha Świę-
tego” zaprezentowane przez organistę

Krzysztofa Ostrowskiego oraz Orkiestrę
Kameralną Divertimento, prowadzoną przez
dyrektor Elżbietę Ostrowską.

Dzięki dyrektor Elżbiecie Ostrowskiej
harfa od sześciu lat zajmuje znaczące miej-
sce podczas trwania krasnobrodzkiego festi-
walu.

Co roku udowadniamy, że praca naszych
harfistów stanowi impuls do rozwijania swo-
ich pasji i talentów oraz działa na rzecz roz-
woju i wspierania całego środowiska har-
fowego. Festiwal odbywa się także przy
nieocenionym patronacie burmistrza Kra-
snobrodu, pana Kazimierza Misztala, który
przekonuje, że piękno wypełnione dźwiękami
w aurze roztoczańskiej przyrody sprawia, że
stajemy się lepszymi ludźmi.

Anna Piechura-Gabryś

Warsztaty z AlexandremBoldachevem

W dniach 22-24 października 2021 roku
w Bydgoszczy miało miejsce swego rodzaju
„harfowe święto”. W ramach XV Europej-
skich Spotkań Artystycznych bowiem odby-
ły się warsztaty Masterclasses ze znakomi-
tym harfistą Alexandrem Boldachevem.
Udział w nich wzięło, dzięki uprzejmości Bol-
dacheva, szesnastu czynnych uczestników
z różnych ośrodków harfowych w Polsce.

Festiwal Wielu Sztuk, pod dyrekcją prof.
Barbary Marcinkowskiej, odbywał się głów-
nie w malowniczym Muzeum Wodociągów,
a jego druga część – warsztaty wiolonczelo-
we miały miejsce w budynku Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy. Jak przystało na
Festiwal Wielu Sztuk, w tych dniach oprócz

Masterclasses odbywały się również koncer-
ty łączące muzykę, poezję, taniec oraz werni-
saż rzeźby i malarstwa. Jednak uwaga
wszystkich harfistów obecnych na Festiwa-
lu, skupiona była głównie na koncercie so-
botnim, p.t. „Harfa w kolorach tęczy”, w wy-
konaniu Alexandra Boldacheva. Harfista
zaprezentował na nim Uwerturę do opery
Wilhelm Tell oraz utwory muzyki polskiej
i rosyjskiej. Te pierwsze, to dzieła Fryderyka
Chopina, które harfista opracował na harfę
i wydał na płycie Frédéric. Wśród nich zna-
lazły się m.in. Nokturn e-moll, Mazurek
C-dur, Preludium e-moll i Fantazja-Impromp-
tu cis-moll. Z kolei wśród utworów kompozy-
torów rosyjskich, mieliśmy okazję usłyszeć
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m.in. Preludium cis-moll S. Rachmaninowa,
Taniec Cukrowej Wróżki z baletu „Dziadek
do Orzechów” P. Czajkowskiego czy Pietrusz-
kę I. Strawińskiego. Podczas znakomitego
koncertu, Alexander Boldachev zabawiał pu-
bliczność swoimi błyskotliwymi anegdotami
oraz historiami z życia harfisty. Wyrazem po-
dziękowania od licznie zgromadzonej publicz-
ności były owacje na stojąco, na które Bolda-
chev odpowiedział podwójnym bisem.

Podczas sobotnich i niedzielnych warszta-
tów z młodymi harfistami, Alexander Bolda-

chev wspominał zarówno o sposobach ćwicze-
nia, które ułatwią techniczne opanowanie
utworów, jak również o aspektach muzycz-
nych, takich jak np. szukanie pięknej barwy
dźwięku. Podkreślał, że bardzo ważne jest
ćwiczenie z intencją, czyli zdawanie sobie
sprawy, co podczas danej sesji ćwiczeniowej
chcemy wypracować, zamiast przegrywania
utworu od początku, do końca.

Boldachev wybrał siedmiu harfistów, któ-
rzy zagrali na niedzielnym koncercie uczest-
ników kursu, a byli to: Zarina Zaradna, Maja
Nowak, Natalia Skonieczna, Ewa Bemowska,
Olga Ucieklak, Gabriela Dudziak, Julia Mon-
kiewicz. Warto wspomnieć, że dzięki uprzej-
mości Christophe Rancona, Dyrektora salo-
nu Salvi w Paryżu, uczestnicy kursu mieli do
dyspozycji cztery znakomite harfy filmy Sa-
lvi oraz Lyon&Healy. Dostępne były one za-
równo do ćwiczenia, jak i koncertowania. Nad
opieką warsztatów harfowych, czuwały nie-
zastąpione: Małgorzata Komorowska oraz
Maria Lewandowska.

Po zakończeniu Masterclasses, które
zwieńczone zostały koncertem uczestników,
nasze harfowe święto dobiegło końca. Dzię-
kujemy za zrealizowanie całego przedsięwzię-
cia i zaproszenie wspaniałego gościa, jakim
jest Maestro Alexander Boldachev. Czekamy
na więcej takich harfowych wydarzeń. Na
koniec artykułu zapraszamy do przeczytania
wywiadu, jaki udzielił nam Boldachev.

Ewa Bemowska
Julia Monkiewicz

Jakie są Twoje dotychczasowe wraże-
nia z Polski oraz przeprowadzonym tu-
taj masterclass?

Jako Rosjanin dużo czytałem o Polsce
i zawsze był to dla mnie bardzo ciekawy kraj,
ze względu na naszą wspólną historię – woj-
ny, pokój –  integrację kulturową, itd. Polska
jest dla mnie bardzo interesująca, a poza tym
kocham polskich kompozytorów! Lubię słu-
chać Lutosławskiego, Pendereckiego i oczy-
wiście Chopina, który jest jednym z moich

ulubionych. Bardzo się ucieszyłem, że w Pol-
sce jest tak wielu wspaniałych harfistów. Mają
wielką pasję do muzyki i harfy oraz wyka-
zują wielką inicjatywę: na warsztatach było
wielu aktywnych uczestników –14 czy 16 osób
– i słuchaczy, co nie jest tak często spotyka-
ne w innych krajach – np. we Francji dość
trudno jest zjednoczyć ludzi, by nie tylko gra-
li, ale i słuchali.

Bardzo podstawowe, ale wciąż ważne
pytanie – dlaczego harfa?

Wywiad zAlexandremBoldachevem
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Kiedyś chyba napiszę specjalny post na

Facebook’u i będę przekierowywał tam
wszystkich z tym pytaniem. Odpowiadając
– jest to dla mnie pytaniez tej samej kate-
gorii co„dlaczego masz niebieskie oczy”,
„dlaczego masz znamię na plecach”: po pro-
stu tak jest. Dla mnie – bo zaczynałem jako
5-latek – zawsze tak było. Po prostu dzieli-
łem się sobą poprzez harfę. Mogło to być
pianino, głos lub cokolwiek innego. Cieszę
się, że jest to harfa, bo daje mi to spore
możliwości.

Kto lub co Cię inspiruje?
Wszystko. Mam na myśli, że nie mam kon-

kretnej inspiracji takiej jak idol, autorytet,
sztuka czy cokolwiek podobnego. To może być
w każdej sekundzie coś innego. Lubię dużo
czytać, oglądać filmy, chodzić do muzeów,
rozmawiać z ludźmi i tak dalej. Wszystko –
nigdy nie wiesz, gdzie znajdziesz inspirację,
dlatego ważne jest, aby jej szukać.

Czy mógłbyś powiedzieć nam coś
o swojej płycie „Frédéric”?

To część mojego życia. Grałem na piani-
nie od małego – oczywiście też Chopina, bo
miałem zdawać egzaminy na fortepian. Póź-
niej, kiedy byłem już na tyle dojrzały, by grać
Chopina, tak jak być powinno, zaplanowałem
tę płytę i pierwszym utworem, który zagra-
łem z myślą o tym projekcie była etiuda
Aeolian Harp. Nazwa nie pochodzi co praw-
da od Chopina, ale od Schumanna, jednakże
na harfie brzmiała tak świetnie, że zacząłem
szukać więcej. Wykonałem wszystkie stare
utwory Chopina – to znaczy w domu prze-
grałem jei sprawdziłem – a potem wybra-
łem 16 utworów na płytę, więc po prostu
decydowałem się na te, które moim zdaniem
brzmią na harfie znacznie lepiej niż na for-
tepianie.

Jakie to uczucie pracować z Teatrem
Bolszoj? Czy masz stamtąd jakieś szcze-
gólne wspomnienia?

Bolszoj to naprawdę Bolszoj – czyli duży.
6000 osób i wszystko musi działać idealnie,
bo jak coś nie działa idealnie, to reszta pozo-
staje w cieniu tej niedoskonałości. To zajmu-
je dużo czasu – nie mogłem pracować w Bol-
szoj i oddawać się solowej karierze harfisty
(albo jako kompozytor lub dyrygent), ponie-
waż wymaga to wyjątkowego poświęcenia.
Aby móc grać 500 razy Dziadka do Orzechów

i Śpiącą Królewnę, za każdym z 500 razy per-
fekcyjnie, potrzebna jest specjalna osobowość.
Dało mi to jednak duże doświadczenie, mam
swoje buty koncertowe – czyli teraz baletki –
i zyskałem wielu przyjaciół. Czasami przy-
jeżdżam do Bolszoj, aby zagrać jako zaproszo-
ny artysta, więc cieszę się, że mam to w swo-
im życiu.

Czy masz własną klasę gry na harfie?
A jeśli nie, czy planujesz takową otwo-
rzyć?

Planuję otworzyć ją online, prawdopodob-
nie na Facebook’u. Pracuję nad tym właśnie
teraz. Nie jestem pewien, czy za niedługo nie
zwiążę się z jakimiś konserwatoriami mu-
zycznymi, ale prędzej czy później pewnie tak
się stanie. Na razie zaproszę wszystkich
uczniów do dołączenia do mnie na Facebook’u
– tam zaplanujemy krótkie i długie lekcje,
kursy wideo, lekcje prywatne. Czasami har-
fiści potrzebują odpowiedzi na jakieś dwa,
trzy pytania, więc chcę im też udzielić odpo-
wiedzi – nie potrzebują godzinnej lekcji, a tyl-
ko 10 minut mojej uwagi, aby odpowiedzieć
na ich pytania i siadają do pracy. Myślę, że
będzie to jedna z usług mojej akademii online
– prawdopodobnie na Facebook’u – więc po
prostu subskrybujcie  gdzie tylko się da i cze-
kajcie na wiadomości.

Czy możesz nam powiedzieć więcej
o swoich zajęciach na YouTube?

Kiedy byłem na kwarantannie robiłem fil-
my na Youtube, a także te na HarpDialogue,
czyli tworzyłem jakąś formę komunikacji
z harfistami. Miałem wtedy dużo czasu, któ-
rego teraz nie mam, więc myślę, że będą już
tylko wspomniane kursy i akademia online,
a nie nowe filmy na Youtube.

Czy planujesz wrócić do Polski?
Cóż, to zależy od harfistów! Jeśli każdy

harfista poprosi swojego nauczyciela, że
chciałbymnie słuchać i widzieć, to oczywiście.
Pojawiam się w miejscach, w których jestem
potrzebny. Bardzo chciałbym wrócić do Pol-
ski – jest tyle cudownych miast, które pra-
gnę odwiedzić. Tak wiele do zobaczenia, tak
wiele do grania, tak wiele do podzielenia się
i tak wiele do zdobycia – jestem pewien, że
będę dużo przyjeżdżać.

Ewa Bemowska
Julia Monkiewicz
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Wieczorem 16 października 2021 r. w ko-
ściele św. Anny w Warszawie miało miejsce
ważne wydarzenie. Odbył się wtedy koncert
poetycko-muzyczny poświęcony Janowi Paw-
łowi II w 43. rocznicę wyboru Karola Wojty-
ły na papieża, zorganizowany przez Funda-
cję im. Victorii Jankowskiej.

Wystąpili na nim m.in.: absolwent Pań-
stwowego Konserwatorium Uniwersytetu
Sztuk Pięknych Mimara Sinana oraz Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina –
wiolonczelista Can Kehri, absolwent UMFC
w Warszawie – dyrygent Jerzy Sawicki, dok-
tor sztuki muzycznej i absolwentka UMFC –
harfistka i dyrygentka Ilina Sawicka, absol-
wentka Wydziału Aktorskiego PWST im.
Aleksandra Zelwerowicza – aktorka Katarzy-
na Traczyńska, chór Amici Canentes pod dy-
rekcją Jerzego Sawickiego, uczennice Szkoły
Muzycznej I stopnia nr. 4 im. K. Kurpińskie-
go – Helenka Kamińska i Katarzyna Pietru-
czuk i Szkoły Muzycznej II stopnia Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych nr. 2 im.
F. Chopina – Dominika Głowacki i Zofia
Skraba z klasy harfy p. Anny Piechury-Ga-
bryś oraz uczennica Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku
– Łucja Kalinowska z klasy harfy p. Iliny Sa-
wickiej.

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć
utwory grane na harfie solo i w duecie
z wiolonczelą lub fletem kompozytorów ta-
kich jak Jan Sebastian Bach lub Samuel O.
Pratt, czy też Bernard Andres. Mogliśmy
również, posłuchać artystów, którzy co chwi-
la nas czymś zaskakiwali – piękną inter-
pretacją, techniką gry albo nowym, niezna-
nym do tej pory utworem. Podziwialiśmy
zarówno bardzo młodych, jak i tych star-
szych, ale nie można zaprzeczyć, że utalen-
towanych muzyków!

Między występami instrumentalnymi słu-
chaliśmy wierszy napisanych przez kard.
Karola Wojtyłę oraz Victorię Jankowską
w wykonaniu pani Katarzyny Tarczyńskiej.
Wśród nich znalazł się pewien szczególnie cie-
kawy tekst. Poniżej fragment poezji Karola
Wojtyły o Królu Dawidzie p.t. „Harfiarz”:

Notka z koncertu
w ko�ciele �w. AnnywWarszawie

Koronę złotą na mą skroń
włożyłeś w Izraelu
i rzekłeś: śpiewem ptaku, dzwoń
na godach, na weselu!
Wyroczni Twojej słuchałem od młodu,
gdy Samuel mnie powołał,
bym był śpiewakiem na służbie narodu,
bym Boży opiewał chorał.
Chóralne Tobie nucę granie
w świątyni Twojej progu.
Słysz moją harfę, słysz śpiewanie!
Król-pieśniarz śpiewam Bogu. (...)

Zachęcamy do zapoznania się z całym tek-
stem poetyckim, ponieważ  harfa rzadko jest
wykorzystywana jako główny temat utworów
literackich, a tutaj możemy przeczytać wiersz
naszego Papieża o naszym ukochanym in-
strumencie.

Na koniec wieczoru wysłuchaliśmy kilku
utworów warszawskich kompozytorów współ-
czesnych Ave Maris Stella Piotra Dorosza
i Ego sum panis vivus Piotra Tabakiernika
oraz Barki (ulubionej pieśni kard. Karola
Wojtyły) w wykonaniu chóru Amici Canen-
tes pod dyrekcją Jerzego Sawickiego, z akom-
paniamentem harfy, granym przez Ilinę Sa-
wicką.

Do śpiewania Barki zaproszona została
również widownia. W ten sposób zakończyli-
śmy koncert i z niecierpliwością czekamy na
kolejne!

Łucja Kalinowska,
uczennica Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku.
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7 listopada 2021 r. w PROMIE Kultury
Saska Kępa w Warszawie w ramach VIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu I. J. Paderewskie-
go odbył się Koncert „Zaczarowana Harfa”,
na którym wystąpił Zespół Wiktorska Harp
Open i dzieci ze Stowarzyszenia „Harfa Dzie-
ciom” założonego przez Panią Annę Sikorzak-
Olek.

Koncert został zorganizowany przez Fun-
dację Ave Arte i Fundację MUNIANIA Pani
Magdaleny Kunce, która zaprosiła młodych
harfistów z zespołu Wiktorska Harp Open do
uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Wydarzeniu skierowanym do najmłodszej
publiczności. Koncert prowadzony był przez
Panie Katarzynę Sullę i Martę Nadulską
zgodnie z teorią uczenia się muzyki prof. Gor-
dona, którą promuje w edukacji muzycznej
wśród najmłodszych Fundacja MUNIANIA.

Wystêp Zespo³uWiktorskaHarpOpen
na VIII Miêdzynarodowym Festiwalu I. J. Paderewskiego

Młodzi harfiści wykonali utwory solowe
jak również zabrzmiały utwory specjalnie za-
aranżowane na zespół harfowy, który na kon-
cercie poprowadziła Pani Natalia Dymarska.
Zespół Wiktorska Harp Open został przygo-
towany przez Panie: Annę Sikorzak-Olek,
Annę Piechurę-Gabryś, Natalię Dymarską,
Urszulę Nowakowską-Żwirdowską, Agatę
Galik. Wystąpili uczniowie warszawskich
szkół muzycznych: ZPOSM nr 3 im. Graży-
ny Bacewicz, ZPSM nr 1 im. F. Chopina, PSM
nr 4 im. K. Kurpińskiego, ZPSM nr 4 im.
K. Szymanowskiego, ZPSM nr 1 w Warsza-
wie, jak również POSM nr 1 im. H. Wieniaw-
skiego w Poznaniu: Helena Kunce, Helena
Kamińska, Zarina Zaradna, Klara Dubielec-
ka, Dominika Głowacka, Katarzyna Pietru-
czuk, Michał Pietruczuk, Zofia Skraba, Anna
Spóz-Parol, Julia Jankowska, Anna Jóźwik,
Agata Kunach, Klementyna Więckowska, Ce-
cylia Meredith, Liwia Kluczniak, Małgosia
Kasprzak, Kalina Nowaczek.

Agata Galik

Miniatura na Harfê Celtyck¹ w £odzi
VI Ogólnopolski Konkurs „Miniatura na

Harfę Celtycką” odbył się w tym roku pod
hasłem „Las mądrości – mądrość lasu”. Le-
śny charakter konkursu podkreśliły utwory
obowiązkowe, skomponowane na tę okazję
przez Zuzannę Niedzielak i Pawła Mykiety-
na. Utwory zostały niezwykle ciepło przyjęte
przez uczniów i pedagogów a innowacją za-
stosowaną przez Zuzannę Niedzielak były
improwizatorskie fragmenty kadencyjne, po-
zwalające wykonawcom na wzbogacenie
utworów obowiązkowych własną inwencją
twórczą.Kompilacja autorstwa Anny Wojtunik
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Konkurs został objęty patronatem Mar-

szałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza
Schreibera oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi. Dodatkowo Marsza-
łek Województwa Łódzkiego ufundował oka-
załe puchary dla laureatów I miejsc w obu
kategoriach oraz dla uczestników, którzy
najlepiej, w swoich kategoriach, wykonali
utwory obowiązkowe.

Jury w składzie:
Dr hab. Zuzanna Elster, mgr Honorata

Barbarowska, mgr Zuzanna Niedzielak oraz
sekretarz jury Krzysztof Płoszyński zadbało
o fachową ocenę umiejętności uczestników.

Tradycyjnie, oprócz przesłuchań uczestni-
ków, konkurs obfitował w wydarzenia towa-
rzyszące, które wzbogaciły uczestników
w wiedzę i przeżycia uzupełniające główny
nurt kształcenia młodych adeptów harfy.
Były to wykłady „W gąszczu neuronów” Mag-
daleny Brzeźniak i „Lasu doradza mi, lasu
nawraca” Włodzimierza Dembowskiego.

Wielkim wzięciem wśród uczestników cie-
szyły się też warsztaty „Zrób swojego żuczka
Bożydara”, poprowadzone przez Justynę Sło-
dową z firmy Edentata, nawiązujące tytułem
do jednego z utworów obowiązkowych, napi-
sanego przez Pawła Mykietyna.

Konkursowi towarzyszyły dwie wystawy
harf – firm Camac i Resonance Harps, gdzie
można było obejrzeć i zakupić harfy - nie tyl-
ko celtyckie ale także koncertowe i elektrycz-
ne. Właściciele harf Camac mogli dodatkowo
skorzystać z gratisowej korekty swoich in-
strumentów.

Sytuacją absolutnie nową i niespotykaną
na skalę ogólnopolską był fakt ufundowania

wiekowych. Piękne, ręcznie malowane instru-
menty trafiły do Heleny Kamińskiej z War-
szawy, uczennicy p. Anny Piechury-Gabryś
oraz Zofii Młodawskiej z Wrocławia, uczen-
nicy p. Magdaleny Czopki.

Polskie Towarzystwo Harfowe uhonoro-
wało nagrodami pieniężnymi wykonawców,
którzy najlepiej wykonali utwory obowiązko-
we (Helena Kamińska i Agata Kunach), zaś
Stowarzyszenie „Harfa Dzieciom” obdarowa-
ło najmłodszego uczestnika konkursu – Ur-
szulę Smołę.

Nie mogło też zabraknąć nagród, przygo-
towanych przez firmę Edentata, nawiązują-
cych do tematu tegorocznego konkursu. O ile
w poprzednich latach były to specjalnie za-
projektowane maskotki, tym razem Edenta-
ta postanowiła przeobrazić w pluszowe stwo-
rzenia samych laureatów, szyjąc bajecznie
kolorowe koce, wyposażone w żucze czułki
i zajęcze uszy, ozdobione dodatkowo migają-
cymi lampkami i dzwoneczkami.

Konkurs uwieńczył poczęstunek ufundo-
wany przez firmę Pamso, a miłym akcentem
dla wszystkich uczestników były podarunki
w postaci pluszowych maskotek bociana czar-
nego od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych.

Konkurs, współorganizowany przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej, był prawdzi-
wym świętem młodych harfistów i ucztą du-
chową dla miłośników tego wyjątkowego
instrumentu.

Z całego serca gratuluję wszystkim laure-
atom i ich pedagogom, nisko kłaniam się fun-
datorowi nagród – prezesowi Resonance
Harps Poland, p. Arturowi Barbarowskiemu,
a wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że konkurs pomimo trudnej sytuacji odbył się
sprawnie i bezpiecznie, serdecznie dziękuję.

Dorota Szyszkowska-Janiak
kierownik artystyczny konkursu

przez firmę Resonance Harps Poland nagród
głównych w postaci harf haczykowych Hum-
mingbird dla zwycięzców w obu kategoriach

Lista laureatów konkursu na stronie 22.
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W dniach 6-7 listopada w Akademii Mu-
zycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Kra-
kowie na zaproszenie Katedry Gitary i Har-
fy gościliśmy kompozytora, który wyjątkowo
wpłynął na rozwój literatury jak i znaczenie
harfy w Polsce i za granicą. Konferencja na-
ukowo-artystyczna o dedykacyjnej nazwie
zgromadziła słuchaczy jak i wykonawców, dla
których twórczość Piotra Mossa jest mniej
lub badziej znana. Ideą tego wydarzenia było
przybliżenie postaci kompozytora oraz zwró-
cenie uwagi na jego dorobek artystyczny, któ-
ry śmiało można nazwać chlubą polskiej
twórczości harfowej i gitarowej.

Dwudniową konferencjęrozpoczęła sesja
naukowo-artystycznaw trakcie której kom-
pozytor opowiadał o utworach, które następ-
nie były wykonywane; oraz wykładu o twór-
czości Piotra Mossa na gitarę i harfę. Podczas
koncertu wystąpiło 13 wykonawców, którzy
wykonali utwory solowe (Tre istanti per arpa
sola, Improvvisazione per arpa sola, Riffles-
sione) oraz kameralne (Pezzo elegiaco, In una
parte, Kołysanka dla Mruczka). Niedzielne
wydarzenie z Sali Kameralnej przeniosło nas
do wyjątkowej hali Muzeum Lotnictwa Pol-

skiego, gdzie wraz z Orkiestrą Symfoniczną
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pende-
reckiego pod batutą Rafała Jacka Delekty
zabrzmiały: Rémanences koncert na harfę
celtycką i orkiestrę smyczkową, Koncert Voy-
age na 2 harfy elektryczne i orkiestrę symfo-
niczną oraz Zone 1 to 6000 (prawykonanie)
autorstwa Jarosława Płonki. Warto dodać, że
koncert ten był pierwszym od ponad roku
projektem orkiestry, który odbył się dla żywej
publiczności. Oba koncerty zgromadziły wy-
konawców, którzy znaleźli się na tym miej-
scu nieprzypadkowo. Uczniowie szkół mu-
zycznych, dla których muzyka Piotra Mossa
jest czymś z czym spotkali się pierwszy raz;
studenci, doktoranci oraz absolwenci, którzy
wgłębili się w tą wyjątkową muzykę oraz
wyjątkowi soliści – Irena Czubek-Davidson
(harfa celtycka), Agata Galik oraz Anna Si-
korzak-Olek (harfa pedałowa).

Nietypowa atmosfera wydarzenia przypo-
minała rodzinne spotkanie, w której autor
utworów opowiadał historię ich powstania,
anegdoty ze swojego życia i opisywał relacje
z artystami, dla których komponował. Og-
romne poczucie humoru i wielki dystans do
siebie i swojej twórczości oczarował wyko-
nawców oraz uczestników wydarzenia.
W swoich wypowiedziach Piotr Moss przed-
stawił harfę jako instrument, który zdaje się
stwarzać kompozytorom nie lada wyzwanie.
Jak sam wspomina, zdarzyły mu się „małe
grzeszki”, które z biegiem czasu przeistoczy-
ły się w zrozumienie i wielką wiedzę o instru-
mencie, dla którego pisał. Duża część z utwo-
rów, które zabrzmiały podczas koncertu była
równie nowa dla słuchaczy jak i samego kom-
pozytora – gdyż niektóre z nich słyszał po raz
pierwszy. Obecność Anny Sikorzak-Olek –
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harfistki, z którą kompozytor spędził wiele
czasu nad swoimi utworami – pozwoliła na
zrozumienie samego procesu twórczego, któ-
ry opowiedziany wraz z licznymi opowiast-
kami zobrazował relację kompozytora z in-
strumentem, który pokochał jeszcze za
czasów swoich studiów. Twórczość, którą
mieliśmy okazję wysłuchać podczas obu kon-
certów w swoim charakterze jest reminiscen-
cyjna, refleksyjna i nacechowana głębokimi
przeżyciami. Zdecydowanie można ją nazwać

angażującą emocjonalnie, wymagającą tech-
nicznie, ale również efektowną. Oryginalne
struktury i formy połączone z nietypową har-
monią daje efekt zamkniętej myśli, która
w utworze staje się jasna i pełna.

Mam ogromną nadzieję, że spotkanie te
zaowocuje w wyjątkową współpracę, która
skupi kolejne rzesze harfistów i melomanów,
którzy również zafascynują się tą mossowską-
muzyką.

Adrian Nowak

Zaledwie tydzień po konferencji „Dédica-
ce a Piotr Moss”, w dniach 14–16 listopada
2021 klasa harfy AMKP miała przyjemność
gościć prof. Florence Sitruk prowadzącą
masterclass. Przez 3 dni studenci i ucznio-
wie szkół II stopnia mieli możliwość  uczest-
niczenia w lekcjach otwartych prezentując
mniej lub bardziej przygotowane utwory. Flo-
rence Sitruk jak zawsze swoim entuzjazmem,
uśmiechem i spokojem potrafiła nas przeko-
nać, że w każdym drzemie potencjał arty-
styczny i warto go pielęgnować.

Zwieńczeniem masterclass był przepięk-
ny recital Florence Sitruk w auli AMKP Flo-
rianka. Program „Muzyczna podróż przez
Europę” – Pescetti, Scarlatti, Debussy i Pa-
rish Alvars – urzekł nie tylko harfistów.

Recital Florence Sitruk
Nawet pianiści orzekli, że Preludia Debus-
sy’ego brzmią lepiej na harfie.

Merci Florence!
Irena Czubek-Davidson

W niedzielę 14 listopada 2021r.  Akademia
Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku go-
ściła na zaproszenie klasy harfy znakomite-
go kompozytora – Piotra Mossa. Wieczór
wypełniłyciekawe, zaskakujące, często za-
bawneopowiadania Piotra Mossa o harfiei
koncert Jego harfowych  utworów. Usłysze-
liśmy:
• Ad Libitum (1985) na harfę celtycką, wyk.

Anna Sikorzak-Olek
• Valse Sentimentale pour Harpe (2012/

2013) a Helga Storck, wyk. Laura Jurčová
/ aMuz Gdańsk

• Nokturn (2017) na harfę, wyk. Nelly Co-
uderq – harfa / aMuz Gdańsk

Gdañskie spotkania z kompozytorem:
Piotr Moss � �Harfa moja inspiracja�

• Niebo szybuje nade mną (2021) na harfę
celtycką do poezji Mordechaja Gebirtiga
wyk. Anna Sikorzak-Olek

• Duettino III na wiolonczelę i harfę (2009)
wyk. Jakub Lesiak – wiolonczela, Oktawia
Bylicka – harfa / aMuz Gdańsk

• Esquisses na gitarę solo, wyk. Marcin Ko-
zioł – gitara

• Improviziacione per arpa sola (2019), wyk.
Ligia Nowak / OSM Wrocław, ucz. prof.
Malwiny Lipiec-Rozmysłowicz

• In Una Parte (1994) an Trio Goffredo Petrassi
per mandolino, chitara a arpa, wyk. Marcin
Kozioł – mandolina, Weronika Kulesza – gita-
ra, Urszula Hazuka – harfa / aMuz Gdańsk
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Harfa to jeden z najbardziej ulubionych

i inspirujących instrumentów dla Piotra Mos-
sa. Skomponował dla harfy koncerty: Réma-
nences – koncert na harfę celtycką i smycz-
ki, (1986), Espressioni Varianti – koncert na
harfę, 2 flety, 2 perkusje i 2 orkiestry smycz-
kowe, (1990), Voyage – koncert na 2 harfy
i orkiestrę, (2000), Cinq pieces na flet, harfę
i smyczki, (2001),

Utwory solowe: Tre istanti per arpa sola,
(1971), Ad Libitum Pour har peceltique
(1985), Quatre improvisations na harfę solo,
(2001), Valse sentimentale na harfę, (2012/
2013), Riflessione per arpa sola, (2018), Im-
provvisazione per arpa sola, (2019),

Utwory kameralne: Quatre poesies na sak-
sofon altowy i harfę, (1983), Suite na harfę
celtycką i mandolinę (1987), In una parte na
mandolinę, gitarę i harfę, (1994), Dedicace IV
na flet i harfę, (1997), Duettino na wiolon-
czelę i harfę, (2009), Moment musical III na
obój, skrzypce i harfę, (2021/2013), Cisza prze-
mijania, 7 Haiku na mezzosopran, flet, harfę
i altówkę, (2013), Ophelie trio na flet, altów-
kę i harfę, (2014), Pezzo elegiaco na skrzypce
i harfę (2014), Kołysanka dla Mruczka na flet
i harfę (2018).

Harfa bardzo często pojawia się w muzyce
teatralnej, filmowej i radiowej Piotra Mossa.
Kompozytor wykorzystuje wszelkie ilustra-
cyjne możliwości tego instrumentu, gdyż zna
go doskonale jak mało który ze współczesnych
kompozytorów. Nie możemy też zapominać, że
Piotr Moss wspólnie ze mną przywrócił dla li-
teratury harfowej Koncert Aleksandra Tan-
smana Musique Pour Harpe Et Orchestre
a Corde (1983).  Również w twórczości symfo-
nicznej kompozytora harfa zajmuje godne miej-
sce – wspomnieć można Miss Penelopę w „Pta-
ku Uqui” i jej koncert z puzonem.

Na widowni znaleźli się zarówno harfiści,
studenci kompozycji i miłośnicy twórczości
naszego gościa. Dla wszystkich był to nieza-
pomniany wieczór.

Anna Sikorzak-Olek

6.12.2021 Kraków
Warsztaty Harfowe z Pia Salvia (Belgia/USA)
Zapisy: 508 439 031 (liczba miejsc ograniczona)
Organizator: ResonanceHarps Poland
23.01.2022 Online
II Internetowy Festiwal Harfowy Zima 2022
Konkurs interpretacji utworów harfowych dla
uczniów szkół muzycznych I i II st.
Terminy: do 23.01.2022 r. zgłoszenia, 3.02.2022 r.
Koncert Online Laureatów i ogłoszenie wyników
Organizator: Stowarzyszenie „Harfa Dzieciom”
11.02.2022 g.19.30 Warszawa
Koncert Symfoniczny w Filharmonii Narodowej
W repertuarze m.in. A. Mosołow „Koncert na
harfę i orkiestrę”
Wyk. Xavier de Maistre – harfa i Orkiestra Fil-
harmonii Narodowej pod dyr. Daniela Raiskina
12–13.03.2022 Kraków
IV Dni Harfy w Krakowie – Szkoła Muzyczna I
i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

Kalendarium

W ramach wydarzenia: koncerty, warsztaty, wysta-
wa harf firmy Camac oraz regulacja harf Na wszyst-
kie wydarzenia wstęp wolny (wymagane zgłosze-
nia) Organizator: Agnieszka Grela-Fedkowicz
28.03.2022 g. 19.00 Warszawa
Koncert „Wiosenne Impresje Harfowe”, Uniwer-
sytet Muzyczny Fryderyka Chopina – sala kon-
certowa. Wyk. studentki klasy harfy UMFC
8-10.04.2022 Cieszyn
IX Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą
Zamek w Cieszynie
Dla uczniów szkół muzycznych I i II st. i studen-
tów. Zgłoszenia: do 20.03.2022 r.
Organizator: Polskie Towarzystwo Harfowe
22.05.2022 g. 15.00 Warszawa/Online
Koncert „Parnas Harp Ensemble”
Hala Koszyki
Wyk. Ewa Bemowska – harfa, Martyna Dziech-
ciarz – altówka, Daniel Mieczkowski – flet

Ilina Sawicka
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Ozdobą położonego 87 mil na południe od
Londynu miasta Salisbury jest jego gotycka
katedra Błogosławionej Dziewicy Marii, Ca-
thedral Church of the Blessed Virgin Mary:
strzelista wieża i iglice drapią chmury, splą-
tane linie, rozety i ostre łuki przyprawiają
o zawroty głowy. Wnętrze, jakby do gregoriań-
skich śpiewów stworzone, zaprasza do sku-
pienia i modlitw a przez strzeliste, jak sama
budowla, okna przenika błękit, czerwień
i żółć: osiemdziesiąt cztery pełne biblijnych
historii witraże – „stained glass windows”.

Zadzieramy głowę: w nawie chóru połu-
dniowego blisko sklepienia nie umykają na-
szej uwadze dwa lancetowate okna. Na witra-
żu z lewej dwaj posłańcy Boga, „Angeli
Ministrantes”; na prawo, w pełnej światła
szklanej oprawie okna oto on, anielski duet
harfistów! Nad nim banderola „Angeli Lau-
dantes” – odsyła do słów offertorium chora-
łu gregoriańskiego Assumpta est Maria in ca-
elum, gaudent ANGELI, LAUDANTES
benedicunt Dominum. Nad czołami chwalą-
cych Pana muzyków złote płomyki: znak, że
Duch święty nad ich graniem czuwa. Stoją
obok siebie w bezruchu, otoczeni pędami wi-
norośli i otuleni w bogato udrapowane ciem-
nobordowe szaty; nagie stopy oparli na błę-
kitnym obłoku. Za ich plecami skłębione
chmury wielobarwnych piór: skrzydła. Na
twarzach nieuchwytność: w zamyśleniu
patrzą gdzieś daleko, prosto przed siebie.
Tylko palce poruszają łagodnie po strunach
romańskich harf. Patrzymy uważniej: mimo
uderzającego bliźniaczego podobieństwa
skrzydlaci muzycy grają, bliscy lecz niezależ-
ni, każdy po swojemu: ten z lewej gra palca-
mi obu rąk a jego harfę podtrzymuje przywią-
zana do niej,  zawieszona na szyi wstęga! Ten
z prawej gra całkiem inaczej: podtrzymuje
instrument prawą wyciągniętą przed siebie
ręką, struny trąca palcami lewej.

Od średniowiecznych  lokatorów okien
katedry dzielą naszych harfistów wieki: pro-
jekt witraży wykonał w 1878 roku Sir
Edward Coley Burne-Jones, powszechnie
uznany malarz i grafik, który miał już za sobą

O tym, jak skrzydlaci harfi�ci graj¹ na szkle, na gobelinie
na papierze i kaloryferze

setki witrażowych kartonów, kryzys małżeń-
ski, namiętny romans z grecką modelką
Marią Zambaco i piętnujące go za to zaciekłe
ataki w prasie. Jego, jak sam nieskromnie
mawiał „Colossal and sublime figures of An-
gels” to nawiązanie do tradycyjnych, średnio-
wiecznych okien katedry chociaż płynne, fa-
liste linie oraz motywy roślinne są już
zapowiedzią secesji a fizjonomie skrzydlatych
harfistów do złudzenia przypominają piękną
twarz jego greckiej kochanki.

Katedra w Salisbury. Angeli Laudantes

Witraże projektu Burne-Jonesa to apo-
geum artystycznej twórczości i emocjonalne-
go zaangażowania artysty: oprócz słabości do
pięknej Greczynki miał słabość do średnio-
wiecza, słabość do wczesnego, zwłaszcza wło-
skiego renesansu, słabość do tematów reli-
gijnych – i słabość do aniołów. Przybysze
z nadprzyrodzonego świata zawieszeni mię-
dzy niebem a ziemią, stworzenia duchowe
i cielesne, harfiści z katedry w Salisbury
mają metafizyczny wymiar i jak to się często
aniołom zdarza – są wieloznaczne. Być może
wszechstronny artysta, malarz, witrażysta,
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ilustrator i od muzyki nie stronił? W Londy-
nie roiło się wtedy od harfistów: koncertował
Frederick Chatterton, John Thomas został
mianowany w 1872 roku harfistą królowej
Wiktorii. I wiemy, że w 1877 roku na ulicach
Londynu grali na harfie chłopcy z Viggiano,
ci sami, którzy latem 2016 roku odwiedzili
strony „Biuletynu Harfowego”.

To jeszcze nie koniec historii anielskich
wirtuozów z katedry Błogosławionej Dziewi-
cy Marii w Salisbury: Burne-Jones wykony-
wał swoje projekty kolorowymi kredami na
kartonach – do kościelnych witraży dostoso-
wywał je poeta, designer, architekt i niedo-
szły pastor anglikański, William Morris.
Morris, pionier secesji, założył koło Londy-
nu manufakturę gobelinów „Merton Abbey
Tapestry Works”. Tam, w latach 90-tych ożył
na nowo duet anielskich harfistów „Angeli
Laudantes” – już nie na szkle a na tkaninie,
na miękkim kolorowym kwietniku zwanym
fachowo „Gobelin Millefleur” – „tysiąc kwia-
tów”.  Zamówił go sobie pewien British busi-
nessman, Charles Sydney Goldman – pewnie
w oczekiwaniu na zbliżające się małżeństwo:
tym sposobem „Angeli Laudantes” z katedry
Marii Dziewicy przylecieli prosto na ślubny
kobierzec businessmana – i kto wie, czy upo-
jeni szczęściem nowożeńcy dźwięków złotych
harf aniołów nie usłyszeli?

Trudno oprzeć się pokusie skojarzeń: bo
niedługo po tym, jak w 1879 roku w gotyckiej
katedrze Błogosławionej Dziewicy Marii mia-
sta Salisbury zamontowano witraże z anio-
łami, w Krakowie podjęto, w 1890 roku, re-
nowację gotyckiej katedry Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Polskie anioły na
kartonach do nowej polichromii przygotowy-
wał rówieśnik Edwarda Burne Jones (1833–
1898), Jan Matejko (1838–1893). Zbieżności
i pokrewieństwa w sztuce granice potrafią
przekraczać bez przeszkód!

Kartony Mistrza Matejki są malowane
akwarelą i przedstawiają sześdziesięciu sze-
ściu aniołów – jedni z nich grają na instru-
mentach, drudzy trzymają banderolę z wer-
setami łacińskimi pochodzącymi z Litanii
loretańskiej związanej, jak w Salisbury,
z maryjnym wezwaniem krakowskiej katedry.
Potem, pod kierunkiem samego artysty prze-
nieśli je na południowe ściany prezbiterium
jego uczniowie: byli między nimi Wyspiański
i Mehoffer, malarz, projektant witraży, tka-
nin i – jak William Morris – mistrz secesji.
Wtedy w kościele Mariackim zaroiło się od
aniołów i tam możemy je teraz oglądać – nie-
stesty tylko z daleka.

Z bliska oglądamy anioła grającego na
harfie pędzla Jana Matejki na kartonie za-
chowanym w zbiorach Gabinetu Rycin Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu. I od razu na-

Angeli Laudantes 1898 Edward Burne-Jones.
Metropolitan Museum of Art New York City Anioł Harfista – Gabinet Rycin MNP i Teodora Matejko
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suwa się pytanie: czy ten uskrzydlony mu-
zyk przysiadł gdzieś w kucki czy może tylko
ugiął kolana i unosi się w powietrzu? Ma
otwarte skrzydła w kolorach tęczy, włosy lek-
ko rozwiane, za głową złoty nimb: wiadomo,
że to nieziemski byt. Jak powiew wiatru po-
rusza jego ubraniem łagodna linia rysunku.
Niebieska, bogato udrapowana koszula ozdo-
biona czerwoną lamówką ze złotym ornamen-
tem przypomina ludowy strój, pod nią jasno-
czerwona tunika, kolano osłania jeszcze inna,
żółta tkanina.

I gra. Romańska harfa, którą oparł o pierś
przypomina ilustracje średniowiecznych psał-
terzy. Smukłymi palcami trąca struny i pa-
trzy na nas uważnie, jakby pytał: słyszycie?
Słyszycie ten dochodzący z daleka, czysty
dźwięk? Dźwięki muzyki słyszał Matejko już
w dzieciństwie, w rodzinnym domu: tam jego
ojciec udzielał lekcji muzyki, tam uczyła się
grać Teodora, przyszła żona artysty. Jej twarz
na szkicu zachowanym w Domu Matejki
przypomina do złudzenia fizjonomię naszego
anioła – choć, jak opowiadają biografowie
malarza, Teodora aniołem napewno nie była..

Z okazji zbliżających się Świąt nie może-
my sobie odmówić zestawienia znakomitej
akwareli wielkiego Matejki z małą prosto-
kątną, kartonową pocztówką służącą do krót-
kiej korespondencji: życzenia świąteczne
z 1903 roku Pani Mani do kochanej Magdosi.
Na zachowanej w zbiorach bibliotecznych
Torunia karteczce gra dla dzieciątka Jezus
unosząc się na chmurach tercet długowłosych
anielic: skrzypce, trójkąt, harfa, słodkie, udu-
chowione twarzyczki. I choć harfistka skrzy-
dła w błękitnym obłoku ukryła o anielskich

właściwościach jej grania wątpić nam nie
wolno! Lewą ręką czule przytula do piersi zło-
coną harfę, prawą trąca jej struny, błękitna
wstęga powiewa i oplata jej wiotkie ciało.
Naprzeciw fruwają radosne putti powiewając
banderolą. Po niebie nad głowami tego peł-
nego świątecznej słodyczy zespołu żegluje
napis „Wesołych świąt” a na dolnym brzegu
kartki krzywym pismem pani Mania zapytu-
je Kochana Magdosiu, pisz co słychać?

Więc za panią Manią pytamy: co słychać?
I dodajemy od siebie: jak usłyszeć anielskie
granie? Odpowiedzi udziela nam życzliwie
poeta:

Ażeby mnie umocnić w wierze,
Wzbudzić marzenie, złamać lęk,
Przez całą noc w kaloryferze
Dzwonił dziś cudny harfy dźwięk.

Nikt nie dociecze, z jakich przyczyn
Tajemnych sił przyrody mózg
W najdoskonalszy sztuki wyczyn
Zmienił rytmiczny wody plusk.

Więc któż uwierzyć mi zabroni,
Ze to był dla mnie koncert ten,
Ze to Stróż Anioł z harfą w dłoni
Przerwał mi graniem groźny sen?

Jan Lechoń, „Harfa w nocy”

Niech cudnym harfy dźwiękiem bohatero-
wie tej historii, skrzydlaci wirtuozi, wzbudzą
marzenia i złamią lęk – raz na szkle, raz na
dywanie, raz na papierze a raz – czemu nie -
w kaloryferze: Wesołych świąt!

Janina Zecchini

Szkic zachowany w Domu Matejki na Floriańskiej

Świąteczna karta pocztowa, 1903 r.,
zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, Toruń
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Korczyńska była niesa-
mowitą damą: grała na
harfie na pogrzebie Leni-
na, a później na pogrzebie
księcia Windsoru Edwar-
da VIII. Kiedy pewnego
razu poszedłem na próbę
w jej domu i zadzwoniłem
do drzwi, przez długi czas
słyszałem Briana Davisa
ćwiczącego wprawki. Drzwi
otworzyła mi drobna, star-
sza kobieta o pokerowej
twarzy, która poinformo-
wała mnie że Mister Davis

Maria Korczyñska (1895 � 1979) � harfistka spe³niona.
harfistką, uczennicą Ma-
rii) wychowywały się w bar-
dzo surowych patriarchal-
nych warunkach, w domu
panował rygor ścisłej
musztry. Rodzina nie mia-
ła żadnych artystycznych
korzeni. Marii nigdy nie in-
teresowała muzyka jednak
jej ojciec rozpoznał talent
córki kiedy miała sześć lat
i zdecydował aby wykształ-
cić ją jako muzyka. Ciężko
pracowała ucząc się gry na
fortepianie i w 1903 roku

jest aktualnie poddawany torturom. Najwy-
raźniej dawała mu właśnie rygorystyczną
edukację, zabierając go z powrotem do cza-
sów najbardziej podstawowych ćwiczeń  –  po-
wiedział w jednym z wywiadów William Le-
warne Harris – kompozytor utworów –
duetów wokalno-harfowych, które wykony-
wała wokalistka Margaret Lindsay razem
z Brianem Davisem. Kompozytor uczestniczył
wówczas w próbach prowadzonych u Kor-
czyńskiej.

Również sam Brian Davis wspominał Kor-
czyńską mówiąc, że czasami przepraszała go
rozbrajająco mówiąc: Wybacz mi, że jestem
dla ciebie taka niegrzeczna. Niektórzy ludzie
nie rozumieją – jestem szorstka nie dlatego,
że ich nienawidzę – po prostu kibicuję muzy-
ce. A teraz posłuchaj, co ty robisz i jak ty
grasz. Była świadoma swojego talentu, kon-
tynuował Davis. Nigdy nie traktowała siebie
zbyt poważnie. Kiedy czytałem ostatni list od
niej napisała w nim: Bardzo się cieszę, że masz
dużo pracy i wszyscy mówią o twojej grze.
Tortury Marii Korczyńskiej dały doskonały
wynik – taka właśnie była Maria Korczyń-
ska”, kończy.

Maria Aleksandrowna Korczyńska urodzi-
ła się 17 lutego 1895 roku w Moskwie. Jej oj-
ciec Lucjan Ignatius Iwanowicz Korczyński,
z pochodzenia polski szlachcic, wyemigrował
do Rosji i tam ożenił się z 25 letnią katoliczką
z Mołdawii, fanatycznie nastawioną do reli-
gii. W domu rodzinnym mówiło się po polsku
i rosyjsku. Wiadomo, że Maria i jej siostry
(młodsza siostra Marii, Sonia, również była

wstąpiła do Konserwatorium Moskiewskie-
go. Również za radą rodziców, w 1907 roku
postanowiła jednak skupić się na harfie. Przy-
czyna takiej decyzji była prozaiczna, podyk-
towana łatwiejszą możliwością zdobycia pra-
cy. Pianistów było wielu natomiast harfistów
jeszcze wciąż bardzo mało. Maria rozpoczęła
naukę u Ksenii Erdeli, pierwszej harfistki
Teatru Bolszoj, a później, po wyjeździe Erde-
li do Petersburga, kontynuowała lekcje
u Aleksandra Iwanowicza Sliepuszkina –
ucznia Wilhelma Posse, prekursora słynnej
rosyjskiej szkoły gry Posse-Sliepuszkin. Kor-
czyńska nazywa sześć lat pracy w Konserwa-
torium (1905–1911) „najszczęśliwszym okre-
sem w życiu”. W tym czasie harfistka grała
w orkiestrach pod dyrekcją C. Debussy’ego,
S. Kussewickiego i A. Nikisha, wykonywała
utwory A. Głazunowa, S. Rachmaninowa,
A. Skriabina (z ich osobistą obecnością), gra-
ła w zespole E. Ysaya. Wszystkie te koncerty
odbywały się na najlepszych moskiewskich
scenach, pod czujnym okiem rektora Konser-
watorium M. Ippolitowa-Iwanowa. Maria
dopiero grając w orkiestrze zakochała się
w muzyce. W 1911 roku zdała ostatni egza-
min i otrzymała pierwszy złoty medal w hi-
storii klasy harfy.

Zaraz po ukończeniu Alma Mater (i do cza-
su rewolucji) harfistka grała w orkiestrze
Siergieja Kusewickiego, często występując
jako solistka. Równolegle w latach 1912–1917
uczyła w szkole braci Dawida i Aleksandra
Szorów. Kiedy w 1918 Sliepuszkin zmarł,
Maria zajęła jego miejsce w Konserwatorium
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gdzie pracowała przez 5 lat do 1024 roku.
Ponadto została pierwszą nauczycielką har-
fy, która otrzymała dyplom Konserwatorium
Moskiewskiego (dotychczasowi profesorowie
– I. Eichenwald, A. Sliepushkin i K. Erdeli
studiowali na innych uczelniach). Od tego
czasu w Rosji zaczęły funkcjonować dwa rów-
noległe systemy metodyczne, dwie szkoły tra-
dycji wykonawczych gry na harfie, które prze-
trwały do końca XX wieku. Po ukończeniu
Konserwatorium młoda harfistka postanowi-
ła zmienić zawód i rozpocząć studia medycz-
ne oraz prawnicze. Maria próbowała przeby-
wać w szpitalach, ale nie mogła patrzeć na
operacje. Miesiąc później porzuciła pomysł
zrozumienia zawodu lekarza. Próba studio-
wania prawa została natomiast przerwana
z powodu wybuchu wojny. Korczyńska powró-
ciła do muzyki.

Gra na harfie stała się głównym, a potem
jedynym dochodem Marii. W rozmowie z BBC
w maju 1965 roku wspominała, że wraz
z wybuchem wydarzeń rewolucyjnych, a po-
tem wojną domową, kraj głodował, bo był po-
grążony w ogromnym kryzysie żywnościo-
wym.

Zawód pomógł mi przetrwać rewolucję –
wspomina. Występy w nowo powstałych do-
mach kultury, a także w klubach Armii Czer-
wonej umożliwiły przetrwanie w tych trud-
nych warunkach. Za koncerty często płacono
nie pieniędzmi, ale jedzeniem. Według Kor-
czyńskiej otrzymywanie tygodniowej racji
żywnościowej dla żołnierza Armii Czerwonej
w tym czasie było fantastyczną opłatą.

Tuż po studiach harfistka została pierwszą
solistką Orkiestry Teatru Bolszoj. Grała nie-
zliczoną ilość koncertów. Szczególnie jeden
z nich wspomina często: Grałam na pogrzebie
Lenina w styczniu 1924 roku. Cała orkiestra
Teatru Bolszoj musiała pojawić się o godzi-
nie 6 rano. Było 30 stopni mrozu, czekaliśmy
trzy godziny. W końcu pozwolono nam wejść
do Sali Kolumnowej (dawnej Sali Szlachty).
Godzinami graliśmy nowy hymn narodowy.
Nic nam nie płacono. Następnym razem, gdy
umarł kolejny mąż stanu, ponownie grała
Orkiestra Teatru Bolszoj i tym razem płaco-
no, ale mnie tam już nie było – opowiadała
Korczyńska.

Na początku lat dwudziestych Korczyńska
dołączyła do pierwszej eksperymentalnej or-

kiestry symfonicznej bez dyrygenta – Persim-
fans (skrót od: pierwyj sinfoniczeskij ansambl
biez diriżora), złożonej z muzyków teatru
Bolszoj oraz studentów Konserwatorium,
w której pracował flecista Konstantin Benc-
kendorff (syn ostatniego ambasadora Impe-
rium Rosyjskiego w Wielkiej Brytanii), póź-
niejszy mąż harfistki, za którego Maria
wyszła w 1922 roku. Rok 1924, staje się punk-
tem zwrotnym w życiu Korczyńskiej i jej rodzi-
ny. Otrzymała zaproszenie do Wielkiej Bry-
tanii na serię występów. We wrześniu 1924 r.
Maria wraz z mężem i roczną córką opuściła
Rosję na stałe. Rodzina osiedliła się w Lon-
dynie. Maria Aleksandrowna zabrała ze sobą
dwie harfy, z których jedną, zupełnie nową,
udało jej się kupić za kawałek jedwabiu, za-
kupionego na czarnym rynku, oraz worek
soli (przydział według białej karty żywnościo-
wej należnej jej dzięki pracy dla klubu czer-
wonoarmisty).

Od początku pobytu w Londynie Korczyń-
ska zbliżyła się do angielskich wykonawców
i kompozytorów. Tym samym jej znajomość
z Arnoldem Baxem i Benjaminem Brittenem
przerodziła się w ścisłą współpracę twórczą,
dzięki której powstało wiele wspaniałych
utworów napisanych specjalnie dla niej (m.in
A. Bax – Fantasia Sonata na harfę i altówkę,
A. G. Szaposznikow – Sonata na flet i harfę).
W grudniu 1943 w Londynie wzięła udział
w prawykonaniu Ceremony of Carlos B. Brit-
tena pod kierunkiem kompozytora (w 1944
dokonano nagrania audio w tym samym,
pierwszym składzie).

II Wojna Światowa nie przerwała działal-
ności koncertowej Marii Korczyńskiej. Na-
dal dużo występowała ale tym razem jej słu-
chaczami stali się brytyjscy żołnierze. Salami
koncertowymi stały się tajne lotniska i bazy
wojskowe. Bardzo często zdarzało się, że kon-
certowała bez najmniejszego pojęcia o swojej
lokalizacji.

W latach pięćdziesiątych Maria Aleksan-
drowna, znana już  harfistka, rozpoczęła ka-
rierę pedagogiczną w murach Królewskiej
Akademii Muzycznej, gdzie niegdyś jej na-
uczyciel, A. Sliepuszkin, piastował stanowi-
sko profesora. Styl nauczania Korczyńskiej
praktycznie nie różnił się od czasu Konser-
watorium Moskiewskiego – pozostała taka
sama surowa i wymagająca wobec studentów,



18

Wybitni pedagodzy harfy
chociaż poziom harfistów w Anglii był znacz-
nie niższy niż w Rosji. Jedna ze studentek
wspomniała, że nie każdy był w stanie wy-
trzymać jej żelazne zasady i niepohamowany
perfekcjonizm. Wymagała ośmiu godzin co-
dziennych ćwiczeń, tak jak kiedyś wymaga-
no tego od niej. Przez cały okres swojej pracy
w Akademii wyszkoliła kilkunastu uczniów.
Od 2010 roku klasę harfy w London Acade-
my of Music prowadzi jej uczennica Karen
Vaughn, dzięki czemu metoda Posse-Sliepu-
shkina istnieje nadal poza jej głównym ser-
cem – Moskiewskim Konserwatorium,
w murach Królewskiej Akademii Muzyki
w Londynie.

Oprócz występów solowych i gry z or-
kiestrą Maria Korczyńska często nagrywała
muzykę „lekką”, muzykę do filmów oraz bra-
ła udział w audycjach radiowych. To ratowa-
ło budżet rodzinny. Kochała prace w różnych
stylach muzycznych i z przyjemnością je wy-
konywała.

W 1959 roku Maria została zaproszona
jako członek jury I Międzynarodowego Kon-
kursu Harfowego w Izraelu (kontynuowała
tę pracę przez kolejnych 6 konkursów aż do
1976 roku), gdzie poznała i usłyszała więk-
szość czołowych harfistów z całego świata.
W jury zasiadali m.in.: Carlos Salzedo, Pier-
re Jamet, Marcel Grandjany, Joseph Molnar,
Jacquelin Borot, E. Hurlimann, Nicanor Za-
baleta, Susan Mildonian – laureatka I miej-
sca pierwszej edycji konkursu w 1959 roku,
Susan McDonald – laureatka II miejsca
pierwszej edycji konkursu w 1959 r. oraz pol-
ska harfistka – Janina Bader-Rzeszewicz, za-
siadającą w Jury w II edycji konkursu w 1962 r.
Tam poznała również Phię Berghout, holen-
derską harfistkę, solistkę  Concertgebouw od
1945 roku. To spotkanie to kolejny ważny
moment w jej życiu. Już w tym samym roku
Maria wraz z Pią zorganizowały i poprowa-
dziły pierwszy międzynarodowy festiwal Harp
Weeks w Holandii, podczas którego odbywa-
ły się kursy mistrzowskie, seminaria i spo-
tkania twórcze mające na celu wspieranie
oraz rozwój młodych harfistów. Od 1964 roku
Vera Dulova wraz ze swoimi uczniami (m.in
E. Moskwitiną, N. Szameewą) była częstym
gościem tego wydarzenia. Maria była prze-
konana, że w Rosji została całkowicie zapo-
mniana. Było jej bardzo ciężko rozstać się

z Konserwatorium i ze swoimi studentami.
Ale czterdzieści lat później jej wybitna uczen-
nica Vera Dulova zaczęła co roku przyjeżdżać
do Holandii. Maria Aleksandrowna była
szczęśliwa, wiedząc, że nie została zapomnia-
na, zniknęło jej uczucie żalu i niespełnienia.
Zdała sobie sprawę, że rosyjska szkoła nadal
pomyślnie się rozwija oraz, że jej wkład w edu-
kację harfową w Rosji i Anglii nie poszedł na
marne.

– Jestem gotowa na śmierć. Przeżyłam
dwie wojny światowe, rewolucję i codziennie
przez siedemdziesiąt lat grałem na harfie. Nie
uważasz, że to wystarczy? Poza tym po dru-
giej stronie może być coś bardzo interesują-
cego… – wspomina rozmowę z Marią Brian
Davis. – „Pod koniec życia jej najbardziej wy-
raziste uwagi brzmiały częściej po rosyjsku
niż po angielsku, wzmacniając jej fantastycz-
ny humor, który wszyscy bez końca kochali-
śmy. Wszyscy uczniowie z przyjemnością
wspominają moment, w którym kończyła się
lekcja, a ona mówiła Czy to ci wystarczy?
A teraz napijmy się. Oboje na to zasługuje-
my” – dodaje Davis.

Maria Korczyńska zmarła w Londynie
17 kwietnia 1979 roku. Jest pochowana na
cmentarzu Św. Piotra w Claydon, Suffolk.

W 1983 roku uczennica Marii, Karen Vau-
ghan, zorganizowała Międzynarodowy Kon-
kurs i Warsztaty Harfowe im. Marii Korczyń-
skiej, który odbył się na Wyspie Man pomiędzy
Anglią a Szkocją (I miejsce zdobyła wówczas
piętnastoletnia harfistka Marrie-Pierre Lan-
glamet). W 2003 roku Karen Vaughan, har-
fistka London Symphony Orchestra, została
wybrana do Rady Dyrektorów Światowego
Kongresu Harfowego (WHC). Pełniła rów-
nież funkcję zastępcy dyrektora artystycz-
nego WHC oraz wiceprezesa UK Harp As-
sociation.

World Harp Congress – organizacja zało-
żona w 1981 r. wywodzi się z holenderskich
Harp Weeks organizowanych przez Phię Ber-
ghout i Marię Korczyńską.

W 1953 roku znany fotografik Norman
Parkinson wykonał portret Marii Kor-
czyńskiej, który aktualnie znajduje się
w kolekcji National Portrait Gallery w Lon-
dynie.

Honorata Barbarowska
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Skaila Kanga
Skaila Kanga

przyszła na świat
w Mumbaju (Indie),
w muzycznej rodzi-
nie. Jej ojciec był
skrzypkiem który
przeniósł się do Euro-
py celem podjęcia stu-
diów w Konserwato-
rium Paryskim. Po
uzyskaniu przez ojca
pozycji w Orkiestrze
Filharmonii Londyń-
skiej w 1950 roku
Skaila wraz z matką
dołączyły do niego
i cała rodzina osadzi-
ła się w Londynie.
Jako pięciolatka roz-
poczęła naukę gry na
pianinie, którą na-
stępnie kontynuowała

chestra, London Sin-
fonietta, English
Chamber Orchestra,
BBC Radio Orche-
stra, Kirov Ballet
oraz Ulster Orche-
stra. Dołączyła do ze-
społu kameralnego
Nash Ensamble.
Utworzyła duet
z wirtuozem harmo-
nijki ustnej – Tom-
mym Reillym.

W latach 80. Skaila
skupiała się głównie
na sesjach nagranio-
wych oraz koncer-
tach muzyki kame-
ralnej szczególnie
z Nash Ensemble.
Koncertowała także
w USA, Francji,

w Royal Academy of Music u Vivian Langrish.
 Jej zainteresowanie harfą rozpoczęło się

w wieku 17 lat, wtedy też podjęła studia pod
kierunkiem Tiny Bonifacio, a kontynuowała
pod czujnym okiem Marisy Robles, a następ-
nie Renaty Scheffelstein, solistki Philharmo-
nia Orchestra (byłej studentki Marcela To-
urniera). Po dwóch latach zaoferowano jej
półroczny kontrakt z Royal Ballet Orchestra,
a następnie została zastępcą solisty BBC Con-
cert Orchestra. W tym czasie intensywnie
współpracowała również z Pierrem Boulezem
i BBC Symphony Orchestra, obok Sidonie
Goossens i Marii Korczyńskiej.

W 1970 roku rozpoczęła sesje nagraniowe
z Sidneyem Saxem i jego orkiestrą, a rok póź-
niej współpracę z Academy of St. Martin in
the Fields, która to ta trwała przez kolejnych
kilka dekad. Nagrywała i koncertowała z wie-
loma gwiazdami muzyki rozrywkowej (mię-
dzy innymi Frank Sinatra, Bob Hope, Bee
Gees, The Carpenters, James Taylor, Rick
Wakeman czy Elthon John). W latach siedem-
dziesiątych towarzyszyła grupie wokalnej
Orpington Junior Singers, występowała
w przedstawieniach w Theatre Royal oraz Pa-
lace Theatre,  była członkiem orkiestr Chan-
ticleer Orchestra, London Philharmonic Or-

Niemczech, Czechach, Australii, Nowej Ze-
landii, Hong Kongu i Izraelu. Przez ten czas
kontynuowała współpracę z Frankiem Si-
natrą, a ponadto koncertowała i nagrywała
z Barbarą Streisand, Luciano Pavarottim,
Placido Domingo, Joan Sutherland, Barbarą
Hendricks i ogromną ilością innych wybit-
nych muzyków. W 1993 roku dołączyła do Lon-
don Mozart Players i do 2019 roku wykonała
z nimi wiele koncertów zarówno orkiestro-
wych jak i kameralnych, a także kilka pre-
mierowych nagrań. Wykonywane przez nią
partie harfy możemy usłyszeć również w fil-
mach: Troja, Shrek 2, Bridget Jones, Charlie
i Fabryka Czekolady, Autostopem przez ga-
laktykę, Kod Da Vinci, Harry Potter, Nędz-
nicy, Jak wytresować smoka 2.

Przygoda Skaili Kangi z kompozycją roz-
poczęła się w 1977 roku, po utworzeniu du-
etu ze wspomnianym wcześniej Tommym Re-
illym z uwagi na brak repertuaru na tak
niecodzienne zestawienie instrumentów. Jej
kompozycje i aranżacje zostały zarejestrowa-
ne w wytwórniach Decca i Chandos, Boosey
and Hawkes, KPM/EMI, Audio Network. Do
tej pory wydała 24 tomy zarówno dla począt-
kujących jak i bardziej zaawansowanych har-
fistów. Przez wiele lat ściśle współpracowała
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z Associated Board of the Royal Schools of
Music. Od 2003 roku jej album „Minstrel’s
Gallery” jest numerem 1 wśród początkują-
cych w każdym wieku. To dzięki jej aranżacji
harfiści na całym świecie mogą wykonać So-
natinę M. Ravela, czy Rondo KV 286 W. A.
Mozarta (oba utwory w opracowaniu na har-
fę, flet i altówkę). Jest autorką wielu artyku-
łów między innymi dla Gramophone, BBC
Music Magazine, AHS Journal, magazynu
UKHA, Harp Column, WHC Review, Harp
Today, Heroes, a w 2010 roku sama stała się

tematem w artykule magazynu Musicians’
Union „Hall of Fame”. Udzieliła również wie-
lu wywiadów, które są dostępne na kanale
youtube (In Session, The Harp Channel,
Lockdown Lowdown).

Od trzydziestu lat jest małżonką perkusi-
sty Harolda Fishera, ma dziewiątkę wnuków.
Jej pozaharfowe hobby to haftowanie, goto-
wanie, ogrodnictwo i pieczenie ciast.

Sandra Kasperek

20 listopada 2021 po raz pierwszy w tym
roku szkolnym zorganizowaliśmy panel dys-
kusyjny dla nauczycieli. Zaproszonym go-
ściem była prof. Alina Baranowska, wielolet-
ni nauczyciel ZPSM nr 1 w Warszawie,
atematyka spotkania dotyczyła metodyki
nauczania gry na harfie. Prowadzącymi były
Ilina Sawicka (pedagog w SM I i II st. im.
I. J. Paderewskiego w Sulejówku) i Agniesz-
ka Grela-Fedkowicz (pedagog w SM I i II st.
im. B. Rutkowskiego w Krakowie). Panel dys-
kusyjny zgromadził 19 osób z Warszawy, Kra-
kowa, Białegostoku, Łodzi, Wrocławia, Szcze-
cina, Poznania, Paryża oraz z Fuquay Varina
w Północnej Karolinie.

Pani Baranowska wspominała swoje po-
czątki z harfą. Po kilku latach gry na forte-
pianie, oczarowana słuchanymi w radio na-
graniami amerykańskiego harfisty Edwarda
Vito, rozpoczęła naukę gry na harfie u profe-
sor Bronisławy Prokopowicz, która otworzyła
pierwszą w Warszawie klasę harfy. Kolejnym
etapem edukacji p. Baranowskiej były studia
w Pradze w klasie harfy profesora Karela Pa-
trasa. Wyjazd zagraniczny możliwy był dzięki
stypendium Ministerstwa, o które wystąpiła
Szkoła. Cztery lata spędzone w Pradze Pani Ba-
ranowska wspominała jako najpiękniejsze w jej
życiu, a o profesorze Patrasie mówiła, że był
bardzo zaangażowanym, troszczącym się o swo-
ich studentów pedagogiem.

Pani Baranowska otrzymała stypendium
pod warunkiem, że po powrocie do Polski roz-
pocznie pracę pedagogiczną, co też uczyniła.
Pani Profesor zaznaczyła, że nie było wów-
czas kursów, studiów pedagogicznych

Szóstypanel dyskusyjnydlanauczycieli
i stwierdziła, że to uczennice nauczyły ją
uczyć. Pani Baranowska podkreśliła, że każ-
dy uczeń jest inny, każda dłoń jest inna, każ-
dy ma inny charakter oraz zainteresowania.
Nie ma jednego przepisu dla wszystkich, do
każdego ucznia należy podejść indywidual-
nie.Pierwszy okres nauki powinien być za-
bawą, ale od samego początku z dobrym usta-
wieniem palców na strunach, oparciem na
strunach. Pani Baranowska przestrzegała
przed używaniem określenia szarpanie strun,
które nie oddajesposobu wydobywania dźwię-
ku z harfy. W swojej pracy pedagogicznej
zwracała również uwagę na rozluźnianie rąk
bez nadmiernego ruchu, który nie służy mu-
zyce. Pani Baranowska podkreśliła, jak istot-
ny jest kontekst historyczny, dzięki któremu
uczniowie mogą pełniej oddać charakter
utworu. Zachęcała również do układania ba-
jek doutworów, co pomaga dzieciom lepiej
opanować materiał. Głos zabrała pani Joan-
na Kozielska prezentując napisaną na pod-
stawie zasad Marii Montessori książkę, za-
wierającą dużą ilość pomysłów, w jaki sposób
można dzieci uwrażliwić na barwę dźwięku,
czy długość dźwięku. Pani Kozielska stwier-
dziła, że książka może być pomocna w począt-
kowym nauczaniu dzieci. Pani Baranowska
zauważyła, że obecnie literatura dziecięca jest
bardzo bogata i należy sięgać po nowe utwo-
ry. Pani Profesor korzystała ze szkół gry H.
Zingla, H. Renie oraz C. Salzedo, jednak więk-
szość dawnych szkół przeznaczonych jest dla
starszych uczniów. Pani Joanna Kozielska do-
dała, że korzystała ze szkoły gry B. Parett,
w której większość utworów napisanych jest

Źródło: https://www.skailakanga.com/biography
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w średnicy strun i w początkowym etapie
utwory sągłównie w kluczu wiolinowym. Pani
Ewa Jaślar zauważyła, że obecnie wielu na-
uczycieli harfistów pisze łatwe utworki do-
stosowane do potrzeb uczniów. Na pytanie
dotyczące przygotowania uczniów do konkur-
sów pani Baranowska podkreśliła, że decyzja
o udziale w konkursie wiąże się z ciężką, mo-
zolną pracą. Przygotowanie uzależnione jest
również od rodzaju konkursu, wymaganego
repertuaru, czy uczeń może dostosować pro-
gram, który już zna. Pani Profesor przez wiele
lat obserwowała uczniów biorących udział
w konkursach i zauważyła, że większość
z nich gra cały czas ten sam program, co po-

woduje, że uczniowie mają wąski repertuar
i nie rozwijają się. Pani Baranowska stwier-
dziła, że czasem lepiej zrezygnować z udziału
w konkursie, na rzecz pracy nad rozbudowa-
niem repertuaru. Granie jedynie tych samych
utworów zawęża wyobraźnię, która jest nie-
zbędna w muzyce.

Bardzo dziękujemy pani profesor Alinie
Baranowskiej za przyjęcie zaproszenia i po-
dzielenie się swoimi wspomnieniami i do-
świadczeniami. Dziękujemy również Agacie
Galik oraz Magdalenie Koziej za pomoc
w zorganizowaniu spotkania.

Agnieszka Grela-Fedkowicz

12th World Open Online Music Competition
I miejsce – Zofia Budzanowska (naucz. M. Czop-
ka), Antonina Wieczorek (naucz. A. Salwińska),
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska)
w duecie z Małgorzatą Bobińską,
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska)
w kategorii solowej
II miejsce – Daria Tynecka (naucz. M. Czopka),
Zofia Skraba (naucz. A. Piechura-Gabryś),
Klara Dubielecka (naucz. A. Piechura-Gabryś)

Osi¹gniêcia

King’s Peak International Music Competition
I miejsce – Ewa Bemowska (ped. dr hab. Z. El-
ster), Olga Ucieklak (ped. dr hab. Z. Elster),
Julia Monkiewicz w duecie z Krzysztofem Ko-
szowskim – flet (ped. dr hab. Z. Elster)
Dominika Głowacka (naucz. A. Piechura-Gabryś),
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska),
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska)
w duecie z Małgorzatą Bobińską
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II miejsce – Helena Kamińska (naucz. A. Pie-
chura- Gabryś), Zofia Skraba (naucz. A. Piechu-
ra-Gabryś)
Swiss International Music Competition
I miejsce (kat. solowa) – Gabriela Dudziak (na-
ucz. A. Nowak)
I miejsce (kat. zespołów kameralnych) – Gabrie-
la Dudziak, Małgorzata Cieszko (obój)
Marker and Pioneer International Music
Competition
II miejsce (kat. duo) – Ewa Bemowska (harfa),
Daniel Mieczkowski (flet)
II miejsce (kat. trio) – Ewa Bemowska, Marta
Dziechciarz (altówka, Daniel Mieczkowski (flet)
6th Hong Kong International Harp Compe-
tition
Srebrny Medal – Kalina Nowaczek (naucz.
N. Dymarska)
III miejsce – Zarina Zaradna (dr A. Sikorzak- Olek)
II Brussels International Music Competition
I miejsce – Kalina Nowaczek (naucz. N. Dymarska)
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Kalina Nowaczek (naucz. N. Dymarska),
Ligia Nowak (dr M. Lipiec -Rozmysłowicz),
Gabriela Dudziak (naucz. A. Nowak),
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska)
Music Competition Online Opus Artis
I miejsce – Ligia Nowak (dr  M. Lipiec-Rozmy-
słowicz)
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Iscart
I miejsce – Natalia Skonieczna
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Ars
Astra”
I miejsce – Natalia Skonieczna
Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia
Ligia Nowak (ped. dr M. Lipiec-Rozmysłowicz)
Wykonanie Koncertu B-dur G.F. Haendla
na Inauguracji XXX Festiwalu Maj z Mu-
zyką Dawną (edycja jesienna w Narodo-
wym Forum Muzyki z Orkiestrą Leopol-
dinum)
Ligia Nowak (ped. dr  M. Lipiec-Rozmysłowicz)
International Music Competition Opus 2021
Grand Prix – Ligia Nowak (ped. dr  M. Lipiec-
Rozmysłowicz)
Glowing Harp
III miejsce – Ligia Nowak (ped. dr M. Lipiec- Roz-
mysłowicz)
International Music Competition MUSE 2021
I miejsce – Antonina Wieczorek (ped. dr A. Sal-
wińska)

VII Odin International Music Online Com-
petition
I miejsce – Marcelina Dąbek (ped. dr A. Salwińska)
14th Harp Congress – Focus on youth
(koncert)
Marcelina Dąbek (ped. dr A. Salwińska)
IMKA International Music Competition
I miejsce – Marcelina Dąbek (ped. dr A. Salwińska)
Great Composers Competition, Chicago
I miejsce – Krystyna Siek (naucz. H. Barbarow-
ska)
The Worldvision Music Contest
I miejsce w etapie regionalnym – Magda Koziej
(naucz. Z. Federowicz)
MUSIC@E-CONTEST 2021
I miejsce – Zarina Zaradna (dr A. Sikorzak – Olek)
XXXVII Konkurs Zespołów Kameralnych
I i II stopnia we Wrocławiu
Grand Prix – Gabriela Dudziak (harfa), Małgo-
rzata Cieszko (obój)
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za osiągnięcia artystycz-
ne
Gabriela Dudziak (naucz. A. Nowak),
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska)
Stypendium Fundacji Banku Santander
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska)
Stypendium Rady Ministrów
Natalia Skonieczna (naucz. M. Lewandowska)
X Międzynarodowy Konkurs Citta di
Massa
I miejsce – Natalia Skonieczna (naucz. M. Le-
wandowska) w duecie z Małgorzatą Bobińską
II miejsce – Natalia Skonieczna (kategoria solo)
Międzynarodowy Konkurs Musical Lace
I miejsce – Natalia Skonieczna (naucz. M. Le-
wandowska) w duecie z Małgorzatą Bobińską
I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
w Nicei
II miejsce – Natalia Skonieczna
XII Międzynarodowy Konkurs „Marcel
Tournier”
II miejsce – Natalia Skonieczna (naucz. M. Le-
wandowska) w duecie z Małgorzatą Bobińską

Stypendium dla twórców kultury w roku
2021 Departamentu Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego
Carlos Pena-Montoya

Sandra Kasperek
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Katherine Siochi � Nocturne

Katherine Siochi, o której  New York Times
napisał „excellent”, studiowała w Juilliard Scho-
ol of Music w Nowym Jorku w klasie Nancy Al-
len (pierwsza harfa Filharmonii Nowojorskiej).

6. Ogólnopolski Konkurs „Miniatura na
Harfę Celtycką” w Łodzi:
Kategoria I
I miejsce: Helena Kamińska z PSM im.
K. Kurpińskiego w Warszawie, naucz.: A. Pie-
chura-Gabryś
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Urszula Smoła z SM I i II st. im.
B. Rutkowskiego w Krakowie, naucz.: A. Gre-
la-Fedkowicz; Mia Rawicka z OSM I i II st.
im. H. Wieniawskiego w Łodzi, naucz.
D. Szyszkowska-Janiak
Nagroda Polskiego Towarzystwa Harfowego
za najlepsze wykonanie utworu obowiązko-
wego: Helena Kamińska z PSM im. K. Kur-
pińskiego w Warszawie, naucz.: A. Piechura-
Gabryś
Nagroda Stowarzyszenia „Harfa Dzieciom”
dla najmłodszego uczestnika: Urszula Smo-
ła z SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Kra-
kowie, nauczyciel: A. Grela-Fedkowicz
Kategoria II
I miejsce: Zofia Młodawska z OSM I i II st.
im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, na-
ucz.: M. Czopka

II miejsce: Agata Kunach z ZPSM im. K. Szy-
manowskiego w Warszawie, naucz.: U. Nowa-
kowska-Żwirdowska
III miejsce: Amelia Grzywińska z OSM I i II
st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, naucz.
D. Szyszkowska-Janiak
Wyróżnienie: Marianna Le Guern z PSM im.
K. Kurpińskiego w Warszawie, naucz.: A. Pie-
chura-Gabryś; Maria Błoniarz z ZPSM im.
K. Szymanowskiego w Warszawie, naucz.:
U. Nowakowska-Żwirdowska; Krzysztof
Drozdowicz z SM I i II st. im. B. Rutkowskie-
go w Krakowie, naucz.: A. Grela-Fedkowicz
Nagroda Polskiego Towarzystwa Harfowego
za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowe-
go: Agata Kunach z ZPSM im. K. Szymanow-
skiego w Warszawie, naucz.: U. Nowakowska-
Żwirdowska
Nagroda Dyrektora OSM I i II st. im. H. Wie-
niawskiego w Łodzi p. A. Dryniak-Szczechowicz
dla ucznia jej szkoły z najwyższą punktacją:
Amelia Grzywińska, naucz. D. Szyszkowska-
Janiak

Z ważniejszych dokonań tej młodej artystki
przytoczyć pragnę parę faktów. Otóż w roku
2016 Katherine zdobyła Złoty Medal na 10-tym
Międzynarodowym Konkursie Harfowym w Blo-

6.OgólnopolskiKonkurs �MiniaturanaHarfêCeltyck¹�w£odzi:
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Interesuj¹ce p³yty
omington, Indiana, USA, natomiast w latach
2015–2017, po zdobyciu pierwszej nagrody na
konkursie American Harp Society w kategorii
Young Professional, odbyła tournee koncertowe
grając i prowadząc kursy mistrzowskie w 23 mia-
stach Stanów Zjednoczonch.

Oprócz gry na harfie Katherine studiowała grę
na fortepianie, co owocuje jej trafnymi trans-
krypcjami chociażby utworów Fryderyka Chopi-
na czy Clauda Debussy'ego.

Lyon&Healy Records wydało płytę Katherine
Siochi zatytułowaną „Nocturne”.

Na płycie, obok utworów oryginalnie napisa-
nych na harfę, można również znaleźć
transkrypcje dokonane przez tę młodą artystkę.

Pierwszym utworem jest brawurowo  – zgod-
nie z oczekiwaniami kompozytora –wykonana
Grande Fantaisie et Variations de bravoure,
Op. 57 Eliasa Parish-Alvarsa, którego jego wspól-
cześni nazywali Chopinem harfy.

Drugim kompozytorem na płycie jest Claude
Debussy: Ballade, L70, Preludes Book II, Nr 5:
Bruyeres oraz Valse romantique. Zapewne wy-
rażę opinię wielu harfistów mówiąc, że utwory

Zbliża się zima i co za tym idzie rozpoczy-
namy sezon grzewczy. Paradoksalnie to, że
nam będzie dzięki grzejnikom ciepło i przy-
jemnie to jednocześnie może to być równocze-
śnie zabójcze dla Waszych instrumentów. Pa-
miętajmy, że harfa nie lubi zmian warunków
atmosferycznych, dlatego poniżej opiszę kil-
ka ważnych aspektów, które uchronią Wasz
instrument przez awarią.

Wilgotność – to najważniejszy parametr,
który powinniście kontrolować. Służy do tego
urządzenie zwane wilgotnościomierzem lub
higrometrem. I tutaj uwaga – nie kupujemy
taniego urządzenia za kilka złotych. Pamię-
tajcie, że tanie urządzenia mają dużą toleran-
cję błędu. I tak jak dla ludzi różnica w wil-
gotności rzędu 5% nie stanowi problemu to
Wasz instrument może to „boleśnie” odczuć.
Idealne warunki dla harfy to wilgotność od
40% do 60%. Dobrej klasy higrometr (połą-
czony z termometrem) można nabyć na po-
pularnych serwisach aukcyjnych w cenie
oscylującej w okolicach 100 – 150 zł – instru-
ment, kosztujący często kilkadziesiąt czy
ponad sto tysięcy zasługuje na dobrej klasy
akcesorium, które gwarantuje dokładność po-
miarów do 0,5%.  Sezon grzewczy powoduje
to, że kiedy pracują grzejniki powietrze zo-

Harfa w sezonie grzewczym
staje wysuszone i wilgotność potrafi spaść
nawet do 30%. Taka wartość bardzo źle wpły-
wa na elementy drewniane harfy, może dojść
do samoistnego pękania płyty rezonansowej
i strojnicy z uwagi na gwałtowne przesusze-
nie drewna. Taka usterka wiąże się
z bardzo dużymi kosztami naprawy, lub cza-
sami nawet powodują konieczność wymiany
instrumentu. Należy pamiętać, że zbyt niska
wilgotność powietrza jest zdecydowanie gor-
sza dla instrumentu niż za wysoka wilgot-
ność. Kolejnym problemem, który jest spo-
wodowany nieprawidłową wilgotnością jest
pękanie strun jelitowych. Struny jelitowe jak
wiecie nie należą do najtańszych więc po co
ryzykować niepotrzebne wydatki? Radzenie
sobie ze zbyt niską wilgotnością jest stosun-
kowo proste - można albo zainwestować w
nawilżacz (najlepiej z czujnikiem poziomu wil-
gotności), lub w warunkach mniej komforto-
wych skorzystać z miski z wodą ustawioną
przy grzejniku. Przy zbyt wysokiej wilgotno-
ści (powyżej 60%) najlepiej używać osuszacza
powietrza (koszt około 600 do 1000 zł) lub
przewietrzać mechanicznie pomieszczenie (po
uprzednim wyniesieniu z niego instrumentu)

Temperatura - najlepszą temperaturą dla
Waszej harfy jest przedział pomiędzy 18 a 23

fortepianowe Debussy’ego brzmią na harfie bar-
dzo przekonywująco, niejako bardziej impresjo-
nistycznie – kontury są mniej ostre, dźwięk łagod-
nie wibrujący, jak wibrujące powietrze na
obrazach Moneta, Cezanna, Renoira czy Degas.

Nagrane przez Katherine utwory Chopina to
Nocturnes Op. 9 nr 1 i 2 oraz Etiude „Aeolian
Harp” Op. 25 nr 1. Pięknie zagrane, nastrojowe
i z wielkim wyczuciem frazy i stylu naszego wspa-
niałego Rodaka.

 Utwór Sublimation Jeremiah Siochi, brata
Katherine, został wybrany spośród wielu utwo-
rów specjalnie napisanych na jubileuszową
10-tą edycję konkursu harfowego w Blooming-
ton, na którym Katherine zdobyła Złoty Medal.
Bardzo zgrabny i świetnie napisany na harfę jako
instrument strunowo-perkusyjny. Słucha się go
z prawdziwą przyjemnością.

Ostatnim utworem jest Scintillation Carlosa
Salzedo. Znakomite wykonanie tego zbyt rzad-
ko wykonywanego utworu jest świetnym zwień-
czeniem płyty.

Ewa Jaślar
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Porady techniczne
stopnie Celsjusza. Oczywiście przy 24, czy 25
stopniach harfie również się nic nie stanie,
ale poniżej 18 stopni może dojść do efektu
znanego jako „frozen pedal”, czyli utrudnio-
nego powrotu pedału do pozycji kasownika
i bemola. Problemem są tutaj nie sprężyny,
ale piloty, a w zasadzie smar, który znajduje
się w rurkach prowadzących piloty wewnątrz
słupa. Ten smar po prostu w niskich tempe-
raturach tężeje i blokuje mechanizm pedało-
wy podczas działania powrotnego sprężyn.
Dlatego też należy pamiętać, żeby przy okre-
sowej obsłudze instrumentu technik zawsze
kontrolował prawidłowość działania pilotów
oraz w razie konieczności (ale nie rzadziej niż
raz na 5 lat) wymienił smar. Stary smar nie
ma swoich właściwości smarnych, a zgroma-
dzony przez lata kurz może spowodować cał-
kowite zakleszczenie się pilota i efekcie ko-
nieczność jego wymiany.

Sąsiedztwo okien i grzejników – teoretycz-
nie każdy wie, ale zawsze należy to podkre-
ślać - harfa nie może stać ani przy oknach,
ani przy grzejnikach. Takie sąsiedztwo to
najkrótszy sposób, na utratę geometrii instru-
mentu, a co za tym idzie do nieodwracalnego
jej uszkodzenia.

Pokrowce – są po to, aby ich używać (zwłasz-
cza w sezonie grzewczym). Bezwzględnie przy każ-
dym transporcie instrumentu należy używać po-
krowców transportowych, które są w odpowiedni
sposób ocieplone. Ponadto, po przywiezieniu in-
strumentu i wstawieniu go do ciepłego pomiesz-
czenia pamiętajmy, że nie zdejmujemy pokrowców
od razu. Pozwólmy, aby harfa pomału nabierała
temperatury, czyli przez pierwsze pół godziny
w pokrowcu a następnie kilkanaście minut bez
pokrowców, tak, żeby instrument pomału doszedł
do temperatury otoczenia. Dzięki takim zabie-
gom unikniemy późniejszych problemów z pę-
kającymi strunami czy też uszkodzeniami
struktury drewna.

Kilka uwag na koniec – nigdy nie stawia-
my harfy nawet w pokrowcach na zimnej po-
wierzchni (na przykład ośnieżony asfalt czy
podjazd). Pomimo pokrowców niska tempe-
ratura bardzo szybko przechodzi na instru-
ment. Zawsze przy kontakcie pokrowców ze
śniegiem należy je szybko wysuszyć. Nie zosta-
wiamy instrumentu w samochodzie na noc –
może dla niektórych to dziwna uwaga, ale oso-
biście spotkałem się z użytkownikiem, który
trzymał w samochodzie swój instrument kil-
ka dni i nocy. Efektem końcowym było pęk-
nięcie strojnicy instrumentu i bardzo kosz-
towna naprawa. Kolejną bardzo ważną uwagą
podczas przewożenia harfy w sezonie zimo-
wym jest, aby pamiętać, żeby nie nagrzewać
kabiny samochodu do wysokich temperatur
– pamiętajcie, że kiedy dojedziecie na miejsce
i wyjmiecie instrument z samochodu nagrza-
nego do 25 stopni na zewnątrz do temperatu-
ry minus 10 stopni to jest gwałtowny prze-
skok o 35 stopni Celsjusza, który dla Waszego
instrumentu może być zabójczy.

Harfa jest instrumentem zarówno pięk-
nym jak i delikatnym. Pomimo tego, że nie-
które modele znane są ze swojej „pancernej”
konstrukcji to jednak pamiętajmy, że to in-
strument wykonany z drewna, które samo
z siebie jest materiałem bardzo nieprzewidy-
walnym przy gwałtownych skokach tempe-
ratury i wilgotności. Przyjeżdżajmy na zle-
cenie 45 minut wcześniej po to, aby Wasza
harfa była w 100% przygotowany do gry, na-
brała temperatury i zdążyła się zaaklimaty-
zować. Tak jak w samochodzie nie katujemy
zimnego silnika tak nie katujmy zimnego in-
strumentu. Dzięki wszystkim powyższym za-
gwarantujecie sobie bezproblemowe działanie
mechanizmów harfy przez długie lata.

Artur Barbarowski
CEO ResonanceHarps Poland

Weso³y k¹cik

Ależ panienko, molto fortissimo
będzie dopiero na zakończenie symfonii!

Jedni są wiecznie młodzi,
drudzy wiecznie starzy.
To kwestia charakteru

a nie kalendarzy.


