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WARSZTATY HARMONIJKOWE

Przewidywane są dwie grupy - początkująca i zaawansowana.
Zajęcia trwają trzy dni (pt., sob., ndz.) podzielone są na bloki zajęć teoretycznych, 
wykładowych, multimedialnych i praktycznych.
Pierwsze dwa dni kończą się jam session z udziałem warsztatowiczów (osób dorosłych) i 
wykładowców, a ostatni dzień warsztatów kończy się koncertem  finałowym z udziałem 
wszystkich warsztatowiczów (dzieci, młodzieży i dorosłych), na który zostaną zaproszeni 
ich bliscy i znajomi. 

Każdy z uczestników ma zapewnione materiały dydaktyczne, ciepły posiłek i napoje. 
Koszt uczestnictwa w trzydniowych warsztatach to 75zł. 
Miejsce warsztatów: Klub muzyczny Centrala, ul. Zielona 2, Zduńska Wola

PROGRAM (ogólny zarys):
10-12 wykład
12-15 zajęcia praktyczne w grupach
15-16 przerwa obiadowa
16-18 zajęcia praktyczne w grupach
18-20 zajęcia multimedialne (I i II dnia)
20-... jam session, ostatniego dnia koncert finałowy

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wcześniejsza 
wpłata w klubie muzycznym Centrala ul. Zielona 2. 

Zapisy:  mailowo:  kontakt@centrala.co  lub  osobiście  w  klubie  muzycznym  Centrala, 
ul.Zielona 2
Proszę podać imię i nazwisko,wiek oraz telefon kontaktowy (do opiekuna dziecka).



Noclegi: osobom zainteresowanym pomagamy w zorganizowaniu noclegu na czas trwania 
warsztatów. (kontakt na adres emailowy kontakt@centrala.co)

O prowadzących:

BARTOSZ ŁĘCZYCKI -wszechstronny muzyk, 
biegle posługuje się techniką overbending. 
Swobodnie porusza się nie tylko w stylistyce 
bluesowej ale również w jazzie, muzyce folk, 
country, a także w muzyce pop czy funky. 
Ceniony nauczyciel gry na harmonijce 
diatonicznej i chromatycznej. Najlepszy 
Harmonijkarz w Polsce ostatnich lat (wg 
Czytelników kwartalnika "Twój Blues") 

• Z wykształcenia socjolog (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 

• Ceniony nauczyciel gry na harmonijce 
diatonicznej i chromatycznej (m.in. na 
warsztatach w Paryżu, Bolesławcu, Gdyni, Olkuszu, Sopocie, Bydgoszczy, 
Otwocku, Lublinie, Krakowie, Toruniu, Domecku, Ostrowie Wlkp). Udziela 
prywatnych lekcji. 

• Prowadził zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych pt. "Oblicza 
harmonijki" 

• Udziela się w różnych formacjach muzycznych: Terraplane, J.J. Band, Obstawa 
Prezydenta, Harmonica Jazz Quartet, TEA for TEA 

• W 2001r. z zespołem Bieszczadersi zagrał na opolskich debiutach. 
• Biegle posługuje się techniką overbending (granie w 12 tonacjach na 10-cio 

kanałowej harmonijce diatonicznej) 
• Uczył się teorii muzyki, zasad harmonii oraz improwizacji jazzowej u najlepszych 

polskich saksofonistów: TomaszaJarosław Śmietana i Bart Łęc... Szukalskiego i 
Piotra Barona. 

• W dorobku muzycznym 6 płyt CD oraz liczne nagrania sesyjne. 
• Współpracował z czołówką polskich muzyków bluesowych i jazzowych (np. 

Jarosław Śmietana, Piotr Baron, Mariusz Bogdanowicz, Artur Lesicki, Jacek 
Niedziela, Sławek Wierzcholski, Roman Puchowski, Piotr Biskupski). 

• Zapraszany do nagrań sesyjnych razem z: Maciejem Balcarem (Dżem), 
Wojciechem Waglewskim, Maćkiem Maleńczukiem, Dorotą Miśkiewicz, Markiem 
Bałatą, Tomaszem Grabowym, Robertem Szydło, Kubą Stankiewiczem, bardem 
lubelskim Wiesławem Pawłowskim. 

• Występował przed takimi gwiazdami jak: The Nighthawks, Paul Orta, Hiram Bullock, 
Little Charlie And The Nightcats, JJ Milteau, Shemekia Copeland, Otis Grand, Paul 
Lamb, Abi Wallenstein, Phil Guy, John Lee Hooker Jr. 

• Koncertuje w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Czechy, Belgia, Słowacja), grając 
różne gatunki muzyczne jak blues, jazz, funk, country, muzykę klasyczną a nawet 
hard rock i folk irlandzki. 

• W przygotowaniu ma obszerny podręcznik "Technika gry na harmonijce ustnej" 
• Inspiracje: Howard Levy, JJ Milteau, Carlos del Junco, William Clarke, Gary 

Primich, Dennis Gruenling, Toots Thielemans, Chet Baker, Stan Getz, Ben Webster, 
Paul Desmond, Jimmi Smith. 

Strona Barta: harmonijka.mud.pl ; www.bleczycki.com 

http://harmonijka.mud.pl/index.php?r=22&l=pl
http://www.bleczycki.com/


ŁUKASZ WIŚNIEWSKI 
Harmonijkarz od wielu lat uznawany za jednego 

z najlepszych w Polsce, jak również 
charyzmatyczny wokalista. „Wiśnia” to także 
doświadczony nauczyciel gry na harmonijce 

ustnej oraz muzyk sesyjny. Frontman zespołów 
Hard Times, Blue Machine oraz członek 

harmonijkowej super-grupy Harmonijkowy Atak 
W corocznej ankiecie kwartalnika Twój Blues 

Łukasz Wiśniewski został uznany za najlepszego 
harmonijkarza roku 2011.

WYBRANE NAGRODY, OSIĄGNIĘCIA, FAKTY:
• pierwsze miejsce na ogólnopolskim festiwalu harmonijki ustnej Bydgoszcz 

Harmonica Meeting (2005) 
• support Joe Cockera (z zespołem BlueMachine, Kraków, 2007) 
• pierwsze miejsce w kategorii „Odkrycie Roku” w plebiscycie „Blues Top 2007″ 

organizowanym przez magazyn „Twój Blues” (z zespołem Limbo)
• główna nagroda festiwalu FAMA (z zespołem Limbo, Świnoujście, 2007)
• główna nagroda festiwalu GRAMY (z zespołem Limbo , Szczecin, 2008)
• udział w nagraniu płyty Jarosława Śmietany „PSYCHEDELIC Music of Jimi Hendrix” 

obok takich muzyków jak Paweł Mąciwoda (Scorpions), Wojciech Karolak, Nigel 
Kennedy, (2009)

• występ otwierający pierwszy i – jak dotychczas – jedyny polski koncert Jasona Ricci 
– jednego z najwybitniejszych harmonijkarzy świata (z zespołem Hard Times, 2010)

• zawarcie umowy endorserskiej z firmą Seydel (2010)
• wykłady na międzynarodowych warsztatach harmonijkowych Harmonica Meeting 

Under Sail (Chorwacja, 2010 i 2011)
• gościnny udział w nagraniu płyty Gienka Loski pt. „Hazardzista” (2011)
• trasa koncertowa z zespołem Mike Greene & David Price (2011)
• płyta Harpcore wybrana najlepszą płytą roku 2011 przez użytkowników portalu 

bluesonline.pl
• Łukasz Wiśniewski uznany przez czytelników kwartalnika „Twój Blues” za 

najlepszego harmonijkarza roku 2011, album „Harpcore” wybrany płytą roku
• występy na większości polskich festiwali bluesowych

Strona Wiśni: http://www.wisnia.info/

http://www.wisnia.info/
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