
[ 7 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Filharmonik z Kąkolewa

Urodził się w Kąkolewie, tu skończył
szkołę podstawową. A kiedy przystępo-
wał do I Komunii Świętej rodzice kupili
mu pierwszy instrument muzyczny -
keyboard. Od tego wszystko się za-
częło. Zaczęły się pierwsze próby gry
na organach. Akurat w Osiecznej przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury po-
wstało Ognisko Muzyczne pod dyrek-
cją Zbigniewa Schulza. Razem z
trzema kolegami byli pierwszymi
uczniami w tej organizacji. Władysława
Sibińska była Radka pierwszą nauczy-
cielką gry. Zaszczepiła mu pasję. Talent
i wytrwałość otrzymał od rodziców. Po
skończeniu szkoły podstawowej rozpo-
czął naukę w I Liceum Ogólnokształcą-
cym i równocześnie w Państwowej
Szkole Muzycznej w Lesznie. Wtedy
miał sobie wybrać instrument. Chciał
grać na saksofonie… ale zabrakło in-
strumentów, więc dostał fagot. I dobrze,
bo znowu trafił na wspaniałego nau-
czyciela - Leszka Marszałka, który doj-
rzał w Radku potencjał i przepowiedział
mu karierę. A potem zaczął oszlifowy-
wać diament. Radek trenował grę, a
pierwszych lekcji udzielał mu starszy
kolega z Kąkolewa - Dominik Nowacki.

- Zawsze miałem szczęście do

ludzi, gdziekolwiek się znalazłem znaj-

dowałem życzliwe osoby, chętne do po-

mocy - mówi Radek Komolka.
Nauka w Szkole Muzycznej trwa

sześć lat. Radek dwa lata nauki zrobił
w jednym roku. Skończył więc liceum,
zdał maturę i został mu jeden rok nauki

na fagocie. Rozpoczął więc naukę w
Kolegium Językowym, bo był już przy-
zwyczajony, że w ciągu dnia miał dużo
zajęć.

- Po maturze muzycznej musiałem

podjąć decyzję co robić dalej. Wiedzia-

łem, że wybór dalszej edukacji mu-

zycznej, do którego mnie namawiano

wiąże się z dużym ryzykiem. Podjąłem

jednak to wyzwanie.

Radek Komolka wybrał studia na
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ten
wybór spowodowany był wyborem nau-
czyciela akademickiego, bowiem na
studiach muzycznych zajęcia odbywają
się na polu uczeń - mistrz.

- Profesor Wojciech Orawiec jest

jednym z najlepszych w Polsce nau-

czycieli gry na fagocie.

Nasz krajan nie poprzestał na jed-
nym kierunku. Równocześnie rozpo-
czął studia na Uniwersytecie Gdańskim
na kierunku filologia angielska.

- Zawsze lubiłem naukę języków

obcych i zapewne gdybym nie został

muzykiem, byłbym tłumaczem. Studio-

wanie anglistyki zakończyłem na tytule

lincencjata.

Kiedy był na czwartym roku studiów
postanowił poszukać pracy. Akurat
szczęśliwie w Filharmonii Koszalińskiej
były przesłuchania na stanowisko so-
listy. Pozytywnie przeszedł kwalifikacje
i został zawodowym muzykiem. Prze-
pracował tam dwa sezony (sezon trwa
od września do czerwca).

- Skończyłem studia z tytułem ma-

gistra w Gdańsku, pracowałem w Ko-

szalinie, ale właściwie nie czułem się u

siebie. Chciałem mieszkać bliżej domu

rodzinnego, dlatego postanowiłem

spróbować swoich sił podczas kon-

kursu do Filharmonii Poznańskiej. Kon-

kurencja była duża, bowiem na jedno

miejsce było aż czternastu kandydatów.

Egzamin polega na tym, że na instru-

mencie gra się najpierw solo, a potem z

orkiestrą. I to właśnie orkiestra wraz z

dyrygentem decyduje, czy kandydat się

nadaje i czy chcą go mieć w zespole.

Udało mi się przejść pozytywnie ten eg-

zamin.

Orkiestra Filharmonii liczy niemal

100 osób. Każdy muzyk jest ważny, bo
od każdego zależy jak zabrzmi całość.
Praca polega na nieustannym szkole-
niu, nauce i ćwiczeniach. Od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9.00
- 13.00 trwają wspólne próby zespołu,
potem trzeba w domu opanować nowe
partie, nauczyć się grać, aby następ-
nego dnia na próbie dobrze zgrać się z
kolegami i koleżankami. W weekendy i
święta odbywają się koncerty.

- Gramy najczęściej w auli Uniwer-

sytetu Poznańskiego, która mieści ty-

siącosobową publiczność. Bilety są

wyprzedane na wiele miesięcy przed

koncertem. Gramy też koncerty wyjaz-

dowe, najczęściej w kraju, ale też poza

jego granicami, na terenie Europy.

Gramy dla dzieci i dla znanych ludzi, na

przykład dla papieża, dla głów państw.

Każdy koncert wiąże się ze stresem, bo

gramy na żywo i nic nie można już po-

prawić. Zresztą, nawet jak nagrywamy

płyty i kiedy utwór można zagrać od po-

czątku, to i tak trzeba się starać, bo

gdyby każda ze stu osób choć w jed-

nym momencie się pomyliła, to praca

byłaby żmudna i trzeba by wszystko

powtarzać bez końca.

Dodatkowym wyróżnieniem, które
także wiąże się z tremą, jest to, że
Radek Komolka jest solistą orkiestry.
Gra więc partie solowe, kiedy pozostali
muzycy milczą.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
rokrocznie bierze udział w konkursie
skrzypcowym im. H. Wieniawskiego,
który transmitowany jest w TVP.

- Akompaniujemy muzykom, mu-

simy się więc nauczyć kilkunastu utwo-

rów. Występujemy przed kamerami na

żywo. Kolejny konkurs w październiku.

Radosław Komolka jest jedynym
muzykiem z naszej gminy, który pracuje
w Filharmonii Poznańskiej. Jest tam już
od ośmiu lat, a od lat trzech jest in-
spektorem orkiestry. Inspektor to taki
manager, który organizuje pracę, ustala
skład zespołu na koncerty, kontaktuje
się z dyrygentami. W przeważającej
części bowiem orkiestrą dyrygują ob-
cokrajowcy.

- W tym, że wybrano mnie na in-

spektora orkiestry na pewno pomogła

mi znajomość języków obcych. Poza

tym udało mi się odbyć staż w jednej z

najlepszych agencji artystycznych na

świecie "Askonas Holt" w Londynie.

Pracowałem tam kilka miesięcy i zdo-

byłem cenne doświadczenie w organi-

zacji pracy światowej sławy orkiestr.

Radek Komolka, jak na managera
przystało zaprasza wszystkich miesz-
kańców gminy na odbywający się raz w
miesiącu cykl koncertów poznańskich
adresowany dla mieszkńców regionu.

- Dla grup zorganizowanych mamy

ulgowe bilety.

W ubiegłym tygodniu koncertował z artystami z Wenezueli,
niedawno grał dla prezydenta Polski na Zgromadzeniu Naro-
dowym, wkrótce wyjeżdża na koncert do Berlina, a w paź-
dzierniku zobaczymy go w Telewizji Polskiej. Radosław
Komolka z Kąkolewa nie ma wolnych weekendów i świąt, bo
wtedy właśnie gra, by inni mogli wypoczywać i słuchać.

Fagot - instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych z po-
dwójnym stroikiem.

Instrument składa się z sześciu części: stroika, esu, skrzydła, stopy, rury
basowej oraz czary głosowej. Tworzą one kanał o długości ponad 2.4 m.
Otwory nawiercone na długości instrumentu w większości otwierane i za-
mykane są klapami. Stroik umieszczony u wylotu rurki składa się z dwóch
płytek wykonanych z trawy o nazwie lasecznica trzcinowata złożonych ze
sobą. Uderzając w nie językiem i jednocześnie dmuchając grający wydo-
bywa dźwięk. Przy takim samym układzie klap, a różnej sile nacisku na stroik
można przez przedęcie wydobyć różne dźwięki. Korpus instrumentu trady-
cyjnie wykonywany jest z drewna, najczęściej z jaworu. Drewno na fagot
musi "leżakować" od dziesięciu do nawet stu pięćdziesięciu lat. Instrument
charakteryzuje się głębokim, melancholijnym i bardzo naturalnym brzmie-
niem. Wykorzystywany jest w orkiestrze kameralnej, symfonicznej, jako in-
strument solowy, w jazzie oraz w różnego typu zespołach instrumentalnych.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej należy do grona najbardziej znanych i ce-
nionych polskich orkiestr symfonicznych. Występuje w najważniejszych
ośrodkach muzycznych w kraju i poza jego granicami. Zespół koncertował
w prawie wszystkich krajach Starego Kontynentu. Uczestniczył w wielu zna-
czących zagranicznych festiwalach muzycznych, m. in.: Romaeuropa - Villa
Medici, Kissingen Sommer, Ankara Sanat Festivali, Festwochen in Herren-
hausen, Bregenzer Frühling, Dresdner Musikfestspiele, Choriner Musi-
ksommer.

Orkiestra towarzyszyła uczestnikom pierwszego powojennego Konkursu
Chopinowskiego w Warszawie, a od 1952 roku akompaniuje finalistom Mię-
dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w
Poznaniu. Jest podstawowym zespołem symfonicznym festiwalu Poznań-
ska Wiosna Muzyczna, bierze także udział w festiwalach Warszawska Je-
sień, Wratislavia Cantans i Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van
Beethovena. Często uczestniczy w prawykonaniach utworów współczes-
nych kompozytorów polskich i zagranicznych. Do ważnych wydarzeń w his-
torii zespołu należy występ przed Papieżem Janem Pawłem II w Watykanie.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej ma w dorobku nagrania z muzyką sym-
foniczną, operową i baletową dla radia, telewizji oraz na płyty CD (nagrania
dla Sony Classical, Polmusic, Wichtel Records, Polskie Nagrania, Muza,
Largo Records, Dux, CD Accord, Naxos).

Radosław Komolka.

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej.


