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Schyłek roku niesie wiele ciepłych, radosnych, szczególnych chwil.
Niech Święta Bożego Narodzenia będą przepełnione melodią miłości i rodzinnego 
ciepła, a Nowy Rok zagra od pierwszych chwil dźwiękami nadziei na coraz lepsze 
dni oraz spełnienie choć kilku marzeń.
Aby rok 2013 przyniósł Państwu i Państwa bliskim harmonię w domu oraz 
cudowne współbrzmienia w pracy, ponad 360 dni szczęścia i radości, dumy 
z każdego, nawet najmniejszego dokonania.
Niech cały rok muzyka nam wszystkim w sercach i w duszy gra!

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki:
Grażyna Kilbach
Monika Gromek
Monika 
Mielko-Remiszewska
Violetta Łabanow-Jastrząb

Joanna Piątek
Joanna Siemiątkowska
Mirosław Grusiewicz
Bernard Panasiuk
Sylweriusz Sotel
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Polecamy

13–20 W drugiej cześć cyklu Magia muzyki Danu-
ta Gwizdalanka pisze o wzajemnych relacjach muzyki 
i  słowa, o  znaczeniu tych dwóch symbolicznych ję-
zyków komunikacji w  różnych formach muzycznych. 
Ćwiczenia i  polecenia dla ucznia zawarte w  Magii 
muzyki, wraz z przykładami muzycznymi dostępnymi 
na stronie interne-
towej czasopisma, 
to doskonałe uzu-
pełnienie materia-
łów z podręczników 
szkolnych do gim-
nazjum.

21–48 Polecamy również dwa scenariusze przed-
stawień związanych z  okresem Bożego Narodzenia. 
Jasełka na stałe weszły do życia szkolnego, stąd też 
– wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycie-
li – prezentujemy bardzo oryginalne scenariusze, 
w których tradycyjne treści i przesłania umieszczone 
są w  kontekście współczesności. Uwagę zwraca nie 
tylko piękno słowa przedstawień, ale i dołączona do 
nich bogata obudowa dydaktyczna, nowe autorskie 
kolędy, opisy scenograficzne tańców, dołączone nuty.

Do bieżącego numeru dołączamy płytę CD i serdecz-
nie zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na niej 
materiałami. Znajdziecie na niej Państwo całe numery 
rocznika 2012 czasopisma „Wychowanie Muzyczne” 
oraz uzupełniające je nagrania audio, midi, zdjęcia, 
nuty, prezentacje, muzykę do słuchania i akompania-
menty do piosenek. Na płycie zamieściliśmy również 
nagrania szkolnych zespołów muzycznych oraz wy-
brane aplikacje komputerowe pomocne w  uczeniu 
i nauczaniu muzyki.

Wkrótce

W przyszłym roku na łamach czasopisma znajdziecie 
Państwo m.in. nasze redakcyjne recenzje wszystkich 
zgodnych z  nową podstawą programową pakietów 
edukacyjnych do szkoły podstawowej. Rozpoczniemy 
także nowy cykl metodyczny holenderskich dydak-
tyków. Będziemy kontynuować Magię muzyki Danuty 
Gwizdalanki oraz Przewodnik gitarowego harcownika 
Jakuba Niedoborka, a ponadto wyjmiemy w naszych 
redakcyjnych szuflad sporo interesujących tekstów 
oczekujących na publikację, w  tym niezmiernie cie-
kawe scenariusze zajęć czy teksty analizujące walory 
muzyczne i literackie współczesnych piosenek. Życzy-
my sobie i Państwu, aby rok 2013 był ze wszech miar 
udany.
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kultura
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82 Książę Pokoju
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92 Nie było miejsca dla Ciebie
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Dofinansowano ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bieżący rok upływa bez spektakularnych wydarzeń w obsza-
rze edukacji muzycznej, chciałbym jednak zwrócić uwagę 
na zapoczątkowane ostatnio dwie istotne debaty i działania, 

które w najbliższych latach powinny znacznie zmienić edukację 
muzyczną w naszym kraju. Mam tu na myśli rozpoczęcie przez 
MEN realizacji projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego oraz 
opracowanie przez MKiDN Projektu zmian w programie nauczania 
szkół muzycznych I i II stopnia.

„Cyfryzacja” szkoły jest pewnie nieunikniona i niezależnie 
od woli decydentów i „szarych” nauczycieli zajmuje coraz więcej 
przestrzeni w edukacji (sami do bieżącego numeru dołączamy pły-
tę CD z materiałami dydaktycznymi). Spór dotyczy szczegółowych 
rozwiązań, metod realizacji. Jest on gorący, bo wymaga odniesie-
nia do tradycyjnych podręczników i  ich obudowy dydaktycznej 
(mnogość, ceny, ciągłe zmiany, ciężkie tornistry). Wprowadzanie 
e-podręczników wiąże się też z problemem dostępności na zasadzie 
wolnych licencji różnych materiałów do potrzeb edukacyjnych 
(nagrań, nut, ikonografii, dokumentów źródłowych itp.). Temat 
jest wreszcie trudny i z tego względu, że wprowadzenie na szerszą 
skalę e-podręczników w dość istotny sposób zmienia sam proces 
nauczania.

Druga debata dotyczy szkolnictwa muzycznego, które od wielu 
lat nie było reformowane. Proponowane zmiany, które – mówiąc 
w uproszczeniu – zmierzają do lepszego dostosowania oferty edu-
kacyjnej do aktualnych potrzeb społecznych, większej indywidu-
alizacji procesu nauczania, dopasowywania programów nauczania 
do potrzeb uczniów i większej elastyczności i  samodzielności 
w działaniach poszczególnych szkół, przyjmuję z zadowoleniem. 
Dużą dozą optymizmu napawają mnie deklaracje przedstawicieli 
MKiDN, że w nowych rozporządzeniach dotyczących zatrudnienia 
nauczycieli w szkołach muzycznych I stopnia nie pojawi się wiele 
szczegółowych zapisów, a dyrektor szkoły zyska więcej swobody 
i autonomii w podejmowaniu decyzji kadrowych. Osobiście jestem 
przekonany, iż absolwent kierunku edukacja artystyczna w za-
kresie sztuki muzycznej o odpowiedniej specjalności, który ma 
wszechstronne wykształcenie i muzyczne, i pedagogiczne, powi-
nien w zreformowanej szkole muzycznej znaleźć należne miejsce. 
Bardzo liczę, że tak się stanie.

Mirosław Grusiewicz

2012
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Kultura

Zofia Konaszkiewicz

Wychowanie przez sztukę – rodzime 
tradycje w globalnej rzeczywistości

Prezentowany artykuł jest tekstem wystąpienia wygłoszonego podczas IV Ogólno-
polskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki, która odbyła się w w dniach 
20–21 kwietnia br. w Skorzęcinie.

1. Różne koncepcje kultury

Zagadnienie kultury jest niesłychanie 
rozległe i skomplikowane, obudowane nie-
przeliczoną wprost bibliografią. Kwestie 
rozumienia kultury, jej definicji, funkcji 
i  inne problemy zajmują umysły uczonych 
od bardzo dawna. Dla pedagoga muzyki 
przebijanie się przez gąszcz propozycji teo-
retycznych może być trudne, musi on jed-
nak koniecznie zdawać sobie sprawę z tego, 
że żyjemy w czasach ścierania się dwóch 
koncepcji kultury.

Jedna z nich, sprawdzona przez wieki, to 
kultura oparta na obiektywnie istniejących 
wartościach. Według tego stanowiska istotą 
kultury są wartości. Autorzy opowiadający 
się za takim rozumieniem kultury podkre-
ślają, że wartości istnieją niezależnie od jed-
nostek, mają charakter ponadindywidualny 
i ponadczasowy, mają moc zobowiązującą, 
a mianowicie predysponują do postępowa-
nia zgodnego z nimi, a  i powstrzymują od 
zachowań przeciwnych ( Dyczewski 2001). 
Nie chodzi o  przypadkowy zestaw war-
tości, ale o  takie wartości, które zapew-
niają wszechstronny rozwój jednostek 

i społeczeństwa. W starożytnej Grecji były 
to prawda, dobro i  piękno. Nowoczesne 
społeczeństwo potrzebuje dopełnienia tra-
dycyjnych zestawów nowymi wartościami. 
Współcześnie podkreśla się wartość i god-
ność osoby ludzkiej (Tyszka 1993).

Druga koncepcja kultury to zrelatywi-
zowana wizja kultury, osnuta na kanwie 
konsumpcjonizmu. Zygmunt Bauman 
uważa, że obecnie w ref leksji nad kulturą 
potrzebny jest nowy paradygmat i  jako 
najwłaściwszą metaforę widzi spółdzielnię 
spożywców. Taka metafora zakłada, że 
z  bardzo różnorodnej oferty propozycji 
kultury, których się nie wartościuje, moż-
na w sposób dowolny wybierać to, na co 
się ma ochotę. Nacisk został położony nie 
na wychowanie, ale na wytwarzanie kon-
sumentów, wręcz uwodzenie i  całkowitą 
swobodę wyboru (Bauman 2011). Gordon 
Mathews mówi z  kolei o  globalnym su-
permarkecie kultury, z  którego wszyscy 
korzystają i który jest przyczyną dylematów 
współczesnego człowieka z  tożsamością 
kulturową ( Mathews 2005). Przed każdym 
pedagogiem, jak zresztą przed każdym 
człowiekiem, stoi zadanie opowiedzenia się 
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za jedną z dwóch koncepcji kultury, bo ma 
to swoje konsekwencje w codziennej pracy 
pedagogicznej.

Jedną z  podstawowych funkcji kul-
tury, wymienianą niemal we wszystkich 
pracach omawiających zagadnienie, jest 
zachowanie ciągłości bytu poszczególnych 
narodów. Charakterystyczna dla danego 
narodu kultura jest warunkiem koniecz-
nym do zachowania odrębności kulturowej. 
W dziejach Polski kapitalnym przykładem 
jest istnienie narodu w czasach zaborów, 
gdy nie było państwa polskiego. W Polsce 
mamy bardzo bogate dziedzictwo kulturo-
we. Można powiedzieć, że istnieje zestaw 
wartości charakterystyczny dla kultury 
polskiej. Leon Dyczewski pisze, że są one 
zawarte w „ideach, dążeniach, wydarze-
niach, bohaterach, wierzeniach, prawach, 
budowlach, obrazach przeszłości i wizjach 
przyszłości, we wzorach zachowań, obrzę-
dach i obyczajach, utworach literackich, 
pieśniach, przysłowiach, powiedzeniach 
i powszechnie powtarzanych dowcipach, 
we wszelkich wytworach kulturowych” 
(Dyczewski 1993, 8–9).

Wydaje się, że obecnie marginalizuje się 
problemy związane z kulturą narodową na 
rzecz rozważania problemów globalnych. 
Dzieci i młodzież coraz mniej wiedzą na te-
mat własnej kultury narodowej. Pedagodzy 
mogą i powinni pomóc w uznaniu własnej 
tożsamości narodowej, w  kształtowaniu 
świadomej przynależności do kultury na-
rodowej. Chciałam zwrócić uwagę na prąd 
w kulturze polskiej, który w sposób szcze-
gólny zaznaczył się w naszym życiu zbioro-
wym i indywidualnym, miał swoje wielora-
kie konsekwencje społeczne i  jest żywotny 
do dnia dzisiejszego, choć często nieuświa-
damiany. Prądem tym jest romantyzm1.

2. Idee romantyczne obecne 
w praktyce pedagogicznej

Romantyzm jako potężny prąd kultu-
rowy przeszedł przez Polskę w specyficzny 
sposób. Był dynamiczny, wzniosły, niejed-
nokrotnie heroiczny. Ogarnął sztukę, ale 
także życie społeczne, polityczne, wszedł 
w życie codzienne.

Inspiracją była jednak literatura. Karol 
Libelt nazwał historię literatury narodowej 
biografią narodu (za: Chrzanowski 1971). 
W XIX wieku polskie książki niosące idee 
romantyczne były czytane po kryjomu, 
w zaufanym gronie rodziny i przyjaciół. 
Książki własnoręcznie przepisywano. Uczo-
no się ich na pamięć. Przechodziły z rąk do 
rąk. Posiadanie ich groziło utratą wolności, 
a nawet życia. W społeczeństwie polskim 
tego okresu można mówić o  fascynacji 
literaturą romantyczną. Potem trafiła ona 
do szkół i do niedawna w szerokim zakre-
sie wchodziła do ścisłego kanonu lektur 
obowiązujących w programach szkolnych. 
Dzięki temu idee romantyczne mogły się 
tak bardzo spopularyzować. Były one także 
przedmiotem sprzeciwu płynącego z róż-
nych źródeł, niekiedy ostrej krytyki, ale 
w dalszym ciągu fascynowały i inspirowały.

Należałoby się zastanowić, jakie idee 
romantyczne weszły do późniejszej szeroko 
rozumianej praktyki pedagogicznej, inspi-
rowały ją przez długie lata, a także nad tym, 
jakie są losy idei romantycznych w naszej 
obecnej codzienności pedagogicznej.

Z wielu idei obecnych w  literaturze 
romantycznej, które można analizować 
w rozmaity sposób, dla tematu związanego 
z praktyką pedagogiczną należy – jak się 
wydaje – wyeksponować następujące:

 – wartość czynu, nastawienie na czyn;

1 Część tekstu dotycząca romantyzmu była prezentowana na konferencji naukowej Idee ro-
mantyzmu, ich trwałość i potencjał edukacyjny, zorganizowanej przez Akademię Humanistyczną 
im. A. Gieysztora w Pułtusku w 2010 roku.
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 – miłość ojczyzny, rodzimość, polskość;
 – uwrażliwienie na transcendencję, du-
chowość, religijność.

Jerzy Zawieyski wydał w  latach 60. 
XX  wieku powieść o  środowisku aktor-
skim, którą zatytułował Konrad nie chce 
zejść ze sceny. Przedstawił ciągłą obecność 
romantycznego bohatera w zmieniających 
się, coraz bardziej nieprzychylnych czasach. 
Chodziło o Konrada z Wyzwolenia Stani-
sława Wyspiańskiego. Było to świadome 
nawiązanie do bohatera Adama Mickie-
wicza, a miejscem akcji autor uczynił nie 
więzienie, lecz teatr. To Konrad w dialogu 
z Muzą mówi:

…zgadniesz z czynu:
czym będę, czym jestem;
chcę działać2.

O czynie mówi poeta w wielu miejscach 
swojej twórczości, chociażby w  wierszu 
O myśli polska, czyliś już ockniona:

że przeto chyba gdzieś na wód głębinie
znajdzie się perła – myśl o wielkim czynie3.

Ten czyn romantyczny różnie był ro-
zumiany. O  równowagę czynów i  myśli 
wołał Norwid. Krytykował Polaków za to, 
że pochopnie podejmują czyny, a dopiero 
potem przychodzi spóźniona refleksja. Było 
to, według poety, przyczyną niepotrzebnego 
rozlewu krwi przez całe dziesięciolecia.

Górą czyny!..
– a słowa? a myśli?
– potem!4

Zdaniem Marii Janion poezja roman-
tyczna zostawiła dwa bezcenne legaty – je-
den dotyczący śmierci, drugi zaś życia. Ten 
pierwszy zamyka się w symbolice reduty, 
ostatniego żołnierza, poświęcenia aż do 
śmierci. Ten legat był bardzo mocno obecny 
w formacji młodzieży i jej działalności nie-
podległościowej, także podczas drugiej woj-
ny światowej i po jej zakończeniu. O drugim 
legacie Maria Janion pisze bardzo enigma-
tycznie, że ojczyzna romantyczna każdemu 
przyznaje miejsce w narodzie i w ludzkości 
(Janion 1979, 86). Można go interpretować 
jako czyn dla życia, czyn budowania, który 
jest tak ważny dla działalności pedagogicz-
nej w każdych czasach.

Z jednej strony jest to czyn na zewnątrz, 
zwrócony ku komuś lub czemuś. Co ważne, 
podlega on kontroli moralnej. Stanisław 
Wyspiański pisze:

Nie na to dałem ci talent, człowieku,
byś krzywdę czynił5.

Z drugiej strony jest to czyn skierowany 
do wewnątrz, na samego siebie, na uporząd-
kowanie własnego wnętrza. Pisze o  tym 
Cyprian Kamil Norwid:

Nie niewola ni wolność są w stanie
Uszczęśliwić cię… nie! – tyś osobą:
Udziałem twym więcej… panowanie
Nad wszystkim na świecie i nad sobą6.

Nad zagadnieniem tym zastanawiał się 
także Kornel Ujejski, gdy pisał: „Nie każdy 
ruch jest czynem – nie każdy czyn jest ży-
ciem. Czyn twórczy, życiodawczy, musi wy-
płynąć z miłości, a objawić się czystą ofiarą”, 

2 S. Wyspiański, Wyzwolenie, akt I, [w:] Dzieła zebrane, t. 5, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 1961.

3 Tenże, O myśli polska, czyliś już ockniona, [w:] Dzieła zebrane, t. 11, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1961.

4  C. K. Norwid, Vade-mecum, [w:] Pisma wszystkie, t. 2, PIW, Warszawa 1971.
5 S. Wyspiański, Ach, krzywdzisz ludzi, [w:] Dzieła zebrane, t. 11, dz. cyt.
6 C. K. Norwid, Królestwo, [w:] Pisma wszystkie, t. 2, dz. cyt.
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a o sobie pisał: „Staram się być dobrym. Żyję 
miłością” (Ujejski 2003, 9).

Czyn dla śmierci jest z pewnością lepiej 
opisany w literaturze, ale właśnie czyn dla 
życia, który przeszedł w kolejnych latach ko-
nieczne modyfikacje, jest aktualny do dziś. 
Z czynem wiąże się także dla romantyków 
rozwój woli. Wspominał o  tym Zygmunt 
Krasiński:

Bóg w wolę ludzi rzucił cudów zaród,
Byle się nigdy pychą nie spodliła,
W cud się olbrzymi, wciąż wzrastając czynem7.

Ignacy Chrzanowski, rozważając pro-
blem woli, pisał, że człowiek, u  którego 
w osobowości dominuje wola, może zreali-
zować zamiary wydające się nierealnymi.

Kto ma dobrą i mocną wolę, ten będzie 
miał wiarę w swoje własne siły, a kto ma wia-
rę we własne siły, ten samemu „piekłu ofiarę 
wyrwie, do nieba pójdzie po laury”, ten do-
kona na tej ziemi, przede wszystkim na wła-
snej ziemi, czynów potrzebnych do zbudo-
wania na niej potęgi, bez której laury z nieba 
same nie spadną (Chrzanowski 1971, 476).

Inną wartością z okresu romantyzmu, 
o której należy wspomnieć w kontekście 
późniejszej działalności pedagogicznej, jest 
wartość rodzimości, patriotyzmu, ojczyzny 
i służby dla niej. W tym czasie powstała hi-
storiozofia – począwszy od rozpraw Karola 
Libelta O posłannictwie dziejowym narodów 
i O miłości ojczyzny. Wykrystalizowała się 
idea ojczyzny romantycznej. Rozważano 
problem duchowej egzystencji narodu, nie-
zależnie od tego, co dzieje się politycznie. 
To wówczas narodziła się idea mesjanizmu. 
Podkreślano odpowiedzialność człowieka 
za jego ojczyznę. Odpowiedzialność ta roz-
ciągała się też, według wielu autorów, na 

życie przyszłe. Ojczyzna wymagała ochrony, 
a także walki o nią. Pisał Zygmunt Krasiński:

Ty nie jesteś mi już krajem,
Miejscem, domem, obyczajem,
Państwa skonem – albo zjawem,
Ale Wiarą – ale Prawem.
Ten już odtąd Bogu kłamie,
Kto Cię zdradzi – kto Cię złamie,
Bo myśl Boga w Twoim łonie8.

Powszechną własnością stała się nato-
miast myśl Cypriana Norwida mówiąca 
o tym, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obo-
wiązek” (Norwid 1997).

Idea ojczyzny łączyła się z odniesieniem 
do transcendencji, nadprzyrodzoności. 
W kulturze polskiej w sposób trwały zostały 
połączone hasła Bóg i Ojczyzna. Oczywiście 
różnie je rozumiano, ale samo wzajemne 
odniesienie miało wielką trwałość. Idee 
romantyków zakorzenione były w  du-
chowości, w wierze. Z niej czerpały swój 
główny kształt i siłę. Można odwołać się do 
wadzenia się z Bogiem Gustawa-Konrada 
z Dziadów Adama Mickiewicza czy do mo-
dlitwy Konrada z Wyzwolenia Stanisława 
Wyspiańskiego:

Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle, mnogo ludzi;
niechże w nie duch Twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.

Niech się królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia.
O daj nam, Jezu Panie,
Twą Polskę objawienia9.

Wspomnieć należy głęboko rozmodlone 
wersy Zygmunta Krasińskiego czy filozo-
ficzno-teologiczne teksty Cypriana Norwi-
da, do dziś zgłębiane i z trudem rozszyfro-
wywane. Pisał on:

7 Z. Krasiński, Dzieła literackie, t. 1, PIW, Warszawa 1973.
8 Tenże, Przedświt, [w:] Dzieła literackie, t. 1, dz. cyt.
9 S. Wyspiański, Wyzwolenie, [w:] Dzieła zebrane, t. 5, dz. cyt.
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O, nie skończona dziejów jeszcze praca,
Nie przepalony jeszcze glob sumieniem!10

Tak więc dla działalności pedagogicznej 
przez długie lata ważne były przedstawione 
wyżej idee romantyczne, a więc wartość 
czynu, miłości Ojczyzny i religijność.

3. Przykłady działalności 
pedagogicznej

Idee romantyczne były bardzo nośne 
i  dlatego weszły do działalności peda-
gogicznej na długie lata. Objawiały się 
w pracach pedagogów w czasie zaborów, 
w  okresie między wojennym, w  czasie 
drugiej wojny światowej, w  okresie po-
wojennym, o którym będzie mowa w tym 
tekście. Można nawet wysunąć twierdze-
nie, że są jakoś obecne do dzisiaj, choć już 
z pewnością nie tak intensywnie. Wydaje 
się, że obecność tych idei rzadko kiedy 
była w pełni uświadamiana, raczej wiązała 
się z osobistą formacją pedagogów. Nurt 
romantyczny w pedagogice można obser-
wować w działalności formalnej, a  także 
nieformalnej. Poniżej zostanie przedsta-
wionych kilka przykładów działalności 
pedagogicznej, wybranych dość dowolnie 
z okresu 1945–1989, ukazujących trwałość 
idei romantycznych i  ich potencjał eduka-
cyjny. W każdym z tych przykładów można 
prześledzić istnienie czynu w mickiewi-
czowskim stylu mierzenia sił na zamiary, 
odniesienie do rodzimości, polskości, 
a  także ukierunkowanie na transcenden-
cję, niejednokrotnie wprost na religijność. 
Przykładów zostanie przedstawionych 
kilka. Wydaje się, że można bez przesady 
powiedzieć, iż Polska w tym okresie tętniła 
pracą pedagogiczną prowadzoną w podob-
nym stylu.

Szkoły muzyczne

Prawie natychmiast po wyzwoleniu 
spod okupacji niemieckiej zaczęły powsta-
wać państwowe bezpłatne szkoły muzyczne. 
Powoływano je niemal we wszystkich mia-
stach Polski. Były one dostępne dla chętnych 
i uzdolnionych dzieci, a  także młodzieży. 
Podzielono je na trzy stopnie – niższy, 
średni i wyższy. Szkoły podstawowe miały 
początkowo charakter szkół umuzykalnia-
jących i były otwarte dla jak największej 
liczby uczniów. Dane z  początku lat 60. 
podają liczbę około dwóch tysięcy dzieci 
uczęszczających do szkół podstawowych11. 
Placówki te rozwijały się dzięki zaanga-
żowaniu, pasji, determinacji, poświęceniu 
bardzo wielu muzyków-pedagogów, z któ-
rych wielu nie jest dziś pamiętanych. Szkoły 
te wypromowały licznych wspaniałych 
muzyków zawodowych, dzięki którym mu-
zyka w powojennej Polsce stała się potęgą. 
Wykształciły także całe rzesze świadomych 
melomanów (Gabryś 1999).

Jedną z  takich szkół była podstawowa 
szkoła muzyczna założona na warszawskim 
Grochowie przez pedagoga i pianistę Lecha 
Miklaszewskiego. Ta dzielnica Warszawy 
nie miała wówczas żadnego zaplecza kultu-
ralnego ani żadnej tradycji w tym zakresie, 
można było się więc martwić o kandydatów. 
Dyrektor rozesłał zaproszenia do szkół 
podstawowych, adresowane do wszystkich 
dzieci rozpoczynających naukę szkolną. 
Pomysł poskutkował dobrą rekrutacją dzie-
ci pochodzących z rozmaitych środowisk 
społecznych.

Trzeba było mieć dużą odwagę, aby 
otwierać szkołę bez żadnego zaplecza ma-
terialnego. Budynku na zajęcia zbiorowe 
użyczyła jedna ze szkół ogólnokształcących, 
której dyrektorka, Jadwiga Osiecka, bardzo 

10 C. K. Norwid, Czasy, [w:] Pisma wszystkie, dz. cyt.
11 Szkolnictwo muzyczne, [w:] Mała Encyklopedia Muzyki, PWN, Warszawa 1968.
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wspierała działania szkoły muzycznej. In-
dywidualne zajęcia z instrumentu odbywały 
się na ogół w domach prywatnych – tam, 
gdzie przetrwało przedwojenne pianino lub 
fortepian. Kadra pedagogów wykazywała 
się wielkim zaangażowaniem, pracując 
w takich trudnych warunkach, przemiesz-
czając się z pomieszczenia do pomieszcze-
nia, a często jeszcze dojeżdżając do pracy 
z odległych miejsc. Nie było spóźnień ani 
odwoływanych lekcji.

Uczniów uwrażliwiano na to, aby ich 
osiągnięcia nie były tylko osobistym popisem 
ukierunkowanym coraz bardziej egoistycz-
nie. Służyły temu między innymi koncerty 
przeznaczone dla bardzo różnej publiczno-
ści, nie tylko tej profesjonalnie związanej 
z muzyką. W latach 50. wielu muzyków by-
wało odsuwanych od oficjalnej działalności 
z powodów politycznych. Jednym z nich był 
Stanisław Kazuro – zasłużony pedagog i rek-
tor przedwojennego Konserwatorium War-
szawskiego i odbudowującej się Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej, założyciel Wy-
działu Wychowania Muzycznego. Dla niego 
to, w czasie jego przymusowego oddalenia od 
pracy pedagogicznej i organizatorskiej, Lech 
Miklaszewski urządził koncert kompozytor-
ski w wykonaniu dzieci ze szkoły, podczas 
którego wykonywano jego utwory chóralne 
i łatwe kompozycje instrumentalne.

Inną formą pokazy wania uczniom 
ogólnospołecznej misji muzyki było stałe 
uczestnictwo dzieci w radiowych audycjach 
umuzykalniających, prowadzonych przez 
pedagogów szkoły, Lecha Miklaszewskiego 
i Marię Kaczurbinę.

Dyrektor szkoły dbał o zakorzenienie 
dzieci w  tradycji polskiej. Poza treściami 
obecnymi w programie nauki, a więc w reper-
tuarze chóru, w przedmiotach takich, jak au-
dycje muzyczne czy umuzykalnienie, ucznio-
wie odbywali systematyczne wycieczki do 
muzeum instrumentów ludowych założonego 
w Instytucie Sztuki PAN przez zasłużonych 

badaczy folkloru, Jadwigę i Mariana Sobie-
skich. Wiązało się to nie tylko z poszerzaniem 
wiadomości, ale także z autentycznymi prze-
życiami emocjonalnymi. Można powiedzieć, 
że w  tym przypadku bardzo umiejętnie 
wprowadzano do praktyki szkolnej nauczanie 
przez przeżywanie (Konaszkiewicz 2008).

Zespoły muzyczne

Inną ciekawą formą działalności peda-
gogicznej, w której także można zobaczyć 
obecność idei romantycznych, było istnienie 
niezliczonej ilości zespołów związanych ze 
sztuką. Były to chóry, teatry, kabarety, te-
atrzyki kukiełkowe, zespoły pieśni i tańca, 
zespoły piosenki i  ruchu, zespoły instru-
mentalne, zespoły folklorystyczne. Powsta-
wały one nawet w najmniejszych zakątkach 
Polski i cieszyły się ogromną popularnością 
wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy szukali 
w nich nie tylko miejsca do rozwoju swo-
ich zainteresowań i zamiłowań, ale także 
bliskiej grupy, przyjaznego środowiska 
społecznego, które dawało poczucie oparcia 
i przynależności (Konaszkiewicz 1987).

Jednym z przykładów może być chór 
chłopięcy powołany na kulturalnym ugorze 
warszawskiej Pragi. Jego działalność zaini-
cjował ksiądz Wojciech Lewkowicz, który 
był wykształconym muzykiem i w powo-
jennej tułaczce zawędrował na jedną z pa-
rafii mniej zrujnowanej strony Warszawy. 
Przez wiele lat był to jedyny chór chłopięcy 
w Warszawie. Składał się z praskich urwi-
sów, których rodziny nie miały nic wspól-
nego z muzyką i pewnie nigdy nie słyszały 
wykonywanej na żywo muzyki poważnej. 
Ksiądz potrafił tak zafascynować muzyką 
chłopców i całe środowisko, że chór działał 
długo, pomimo konieczności rotacji śpie-
waków ze względu na fizjologiczne zmiany 
głosu.

Parafia działała w bardzo złych warun-
kach lokalowych. Nie miała swojego bu-
dynku, poza bardzo skromną kaplicą. Tam 
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właśnie odbywały się próby i koncerty dla 
zachwyconych rodzin i  innych słuchaczy 
rekrutujących się przede wszystkim z pa-
rafian. Chłopcy uświetniali także liturgię. 
Repertuar zespołu był bardzo ambitny, 
a  sztuka śpiewacza doskonaliła się pod 
fachową ręką dyrygenta. Gdy Filharmonia 
Narodowa wykonywała jakiś utwór orato-
ryjny, w którym potrzebny był udział chóru 
chłopięcego, zaprosiła zespół księdza Lew-
kowicza, powstały i działający w tak nie-
typowych warunkach. Występ był bardzo 
udany, a rodziny dzieci, które w komplecie 
stawiły się na koncert w Filharmonii, w cza-
sie przerwy zachowywały się jak na pikni-
ku. Były to ich pierwsze kroki w kontakcie 
z kulturą wysoką.

Innym przykładem może być działal-
ność Centralnego Zespołu Artystycznego 
Związku Harcerstwa Polskiego przy Teatrze 
Wielkim w Warszawie, założonego przez 
śpiewaka operowego Władysława Skora-
czewskiego. Zespół działał kilkadziesiąt lat 
i przewinęło się przez niego wielu młodych 
ludzi, dla których była to nie tylko swoista 
wszechstronna formacja muzyczna, ale 
także szkoła życia harcerskiego, wspólno-
towego, dla wielu po prostu rodzina, której 
nie mieli.

Władysław Skoraczewski, śpiewak ope-
rowy i niestrudzony działacz społeczny, 
potrafił utrzymać duży zespół młodzie-
żowy, złożony z  chóru i orkiestry, przez 
kilka dziesiątków lat istnienia PRL-u12. 
Sam był w  ekipie śpiewaków, którzy na 
gruzach Warszawy przygotowywali pierw-
szą po wojnie premierę operową. Pracą 
z młodzieżą rekompensował sobie własną 
bardzo trudną sytuację rodzinną. Jako 
chyba pierwszy w kraju zespolił ściśle pra-
cę muzyczną z regularną pracą harcerską 
według sprawdzonej od lat metodyki. Chór 

i orkiestra pracowały nad trudnym, ambit-
nym repertuarem – od Orlanda di Lassa do 
Lutosławskiego, Pendereckiego, Xenakisa. 
Dyrygent i druh w jednej osobie czuwał nad 
formacją harcerską, która była wpleciona 
w odbywające się próby. Odbywały się też 
inne zbiórki, wyłącznie harcerskie, a także 
obozy letnie łączące pracę nad repertuarem 
z obrzędowością harcerską.

Druh Władek w czasach dominującego 
socjalizmu umiejętnie przekazywał ideały 
harcerskie, choć zespół musiał oczywiście 
uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach, 
jak na przykład pochody pierwszomajowe. 
Wplatał do repertuaru utwory wówczas 
niewykonywane, choćby Widma Stanisława 
Moniuszki oparte na fragmentach Dziadów 
Adama Mickiewicza czy kantaty Milda i Ni-
joła tego samego kompozytora. Wykonanie 
Widm stało się wielkim wydarzeniem na Fe-
stiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kiel-
cach. Na tymże festiwalu zespół wykonał 
po północy w plenerze dla zgromadzonej 
licznie publiczności Noc na Łysej Górze Mo-
desta Musorgskiego.

4. Perspektywa idei romantycznych

Wiadomo, że kultura romantyczna wnio-
sła wielkie bogactwo w całe polskie życie, 
także w praktykę pedagogiczną. Obecne 
czasy są jakąś cezurą. Maria Janion zauważa, 
że na naszych oczach wyczerpuje się jednolita 
kultura symboliczno-romantyczna, która 
przez 200 lat stanowiła fundament istnienia 
narodu, organizowała go wokół wspólnych 
wartości (Janion 1991). Obecnie Polska otwo-
rzyła się na świat i – jak zauważa autorka – 
młodzież czuje, że jej w tej kulturze za ciasno.

Wydaje się oczywiste i niepodlegające 
dyskusji, że potrzebne jest otwarcie się na 
nowe tendencje, ale nie można dopuścić do 

12 Więcej o W. Skoraczewskim i jego pracy pedagogicznej można przeczytać w: Śmiech-Barcz 1981; 
Komorowska 2010.
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zaniknięcia tak istotnej dla naszego narodu 
kultury romantycznej, której trzeba bronić, 
a nawet o nią walczyć. W tej chwili nie prze-
kazuje jej szkoła, nie niesie jej dom. Bardzo 
symptomatyczna wydaje się dyskusja nad 
kanonem lektur w szkole i wypadanie z nie-
go kolejnych pozycji, w których obecny jest 
ethos romantyczny. Wiadomo przecież, że 
to właśnie lektury przez dziesiątki lat stano-
wiły kod kulturowy Polaków.

Do analizy współczesnej sytuacji kul-
turowej inspiruje praca znanego amery-
kańskiego politologa Samuela Barbera, 
który twierdzi, że świat jutra może być tylko 
Dżihadem lub McŚwiatem (Barber 2007). 
Autor przeciwstawia te dwie możliwo-
ści, choć mówi, że jest optymistą i wierzy 
w możliwość powstania świata o charakte-
rze pośrednim – świata demokratycznego. 
Tak naprawdę autor przedstawia nie roz-
ważania teoretyczne, ale drogę, którą pędzi 
współczesny świat.

Dżihad to – według niego – fanatyczna 
święta wojna przeciw przyszłości. Ko-
niecznością staje się więc McŚwiat, który 
jest przede wszystkim wytworem kultury 
masowej napędzanej przez nieograniczoną 
komercję. Podstawowy jej element jest to 
„telesektor inforozrywkowy”. Jak pisze, 
„kultura masowa wygładza kontury ekono-
mii i niweluje duchowe boisko”. Zauważa, 
że koncerny odgrywają dzisiaj na arenie 
międzynarodowej ważniejszą rolę niż pań-
stwa. Ludzie przestają być obywatelami 
określonego państwa, a stają się klientami 
koncernów, które dla swoich interesów nisz-
czą starą obyczajowość, cywilizację i kulturę 
( Barber 2007, 121).

Praca Samuela Barbera nie jest poje-
dynczym głosem w dyskusji, ale swoistym 
reportażem z aktualnej sytuacji świata. Bez 
trudu można dostrzec, że w tej tworzącej się 
w zawrotnym tempie kulturze globalnej nie 

ma miejsca na idee romantyczne. Ciekawe, 
że z wizją Barbera tak bardzo korespondu-
ją poezje Zygmunta Krasińskiego sprzed 
150 lat. Poeta pisał między innymi:

Wokół Europa – bez czucia, bez dumy –
Zgrzyt kół stalowych – parociągów szumy –
I do bram giełdy cisnące się tłumy13.

Można więc pytać: jak prowadzić dzisiaj 
pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzie-
żą? Jak przekazywać idee romantyczne, 
aby były dziś zrozumiane? Jak przekonać, 
że naszą przyszłością nie jest ani Dżihad, 
ani McŚwiat, ale „Ziemia – planeta lu-
dzi”, według pięknego określenia Antoina 
de Saint-Exupéry’ego?

Dawniej idee romantyczne niosła przede 
wszystkim literatura, książka. Dzisiaj mło-
dzi ludzie nie czytają, a jeśli coś czytają, to są 
to lektury bardzo płytkie i płaskie. Wszech-
obecny komiks nie jest narzędziem do 
przekazywania poważnych treści. W chwili 
obecnej idee romantyczne musi nieść czło-
wiek – wychowawca, autorytet, mistrz. 
Najważniejszą cechą takiego człowieka jest 
to, że sam żyje głoszonymi ideami.

Wracając do wyeksponowanych na po-
czątku tekstu wartości płynących z kultury 
romantycznej, możemy znów powiedzieć, 
że dzisiaj potrzebne są te same: czyn, pa-
triotyzm i transcendencja. Sensowny czyn, 
inspirowany ideą, wciąż jest atrakcyjny dla 
młodych ludzi. Świadczy o tym chociażby 
tak bardzo rozwijający się wolontariat. Pa-
triotyzm również nie jest sprawą martwą, 
musi być umiejętnie przekazywany. Osa-
dzenie w duchowości też stanowi wielką 
potrzebę młodzieży. Należy zadbać, aby 
potrzeby duchowe nie były zagospodarowy-
wane przez sekty i inne patologie duchowe, 
ale w sposób prawidłowy, autentyczny.

W swoim przemówieniu w  siedzibie 
UNESCO w 1980 roku Jan Paweł mówił, że 

13 Z. Krasiński, W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie, [w:] Dzieła literackie, t. 1, dz. cyt.
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pierwszym i zasadniczym zadaniem kul-
tury jest wychowanie, że człowieka trzeba 
kształtować bardziej w kierunku być niż 
mieć. Podkreślał, że wychowanie nie doko-
nuje się przy pomocy samych instytucji, że 
najważniejszy jest człowiek i jego autorytet 
moralny (Jan Paweł II 1986).

Wspólnym mianownikiem wszystkich 
przykładów działalności pedagogicznej 
owianych duchem romantyzmu jest właśnie 
obecność człowieka przekazującego war-
tości. Pierwszoplanowym zadaniem peda-
gogiki w naszych czasach jest więc wołanie 
o człowieka, o nauczyciela i wychowawcę, 
który sam będzie nasycony wartościami 
i sprawi, że tak ważny dla naszej kultury głos 
romantyzmu będzie słyszalny także dzisiaj, 
że wciąż będzie służył jako inspiracja.
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Danuta Gwizdalanka

Magia muzyki. Muzyka a słowo

„Muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa” – powiedział mniej więcej przed 
100 laty Claude Debussy. Trzeba przyznać, że twórca ten, komponujący muzykę o nie-
zwykłej kolorystyce dźwiękowej, stwarzającej nastroje i klimaty niedające się ani ująć 
w słowa, ani namalować, wiedział, co mówi. I trudno się z nim nie zgodzić: dlaczegóż 
muzyka miałaby ograniczać się do wspierania słów, skoro może znacznie więcej? 
Poprowadźmy uczniów przez świat relacji między słowem a muzyką, aby sami mogli 
odkryć, jak różne krajobrazy mogą one tworzyć.

Krajobrazy znaczeń i emocji

Intonacja jest nośnikiem znaczenia 
i  emocji. Słowo zapisane na papierze lub 
ekranie traci wszelką muzyczność, a przy 
okazji gubi też ten emocjonalny odcień, któ-
ry pozwala wysłyszeć z tonu głosu, czy kole-
żanka, która mówi np. „Dobrze dziś wyglą-
dasz”, rzeczywiście tak myśli, czy raczej robi 
aluzję do kolejnego pryszcza. Intonacja to też 
coś, co różnicuje poszczególne gwary i języ-
ki. Zdarza się, że nawet znając „obcy” język, 
możemy źle rozumieć intencje osoby do nas 
mówiącej; podobnie zresztą może zdarzyć 
się w kontakcie z osobą z tego samego kraju, 
ale z innego niż nasz regionu geograficznego.

Pokrewieństwo muzyki z mową bywa 
uderzające. Prowokujące wręcz jest pytanie 
o to, co było najpierw: muzyka czy mowa? 
A może mają one wspólne źródło, z którego 
wyodrębniły się z czasem jako dwa sposoby 
porozumiewania się przy pomocy dźwię-
ków? Jeden – język – służy do nadawania 
nazw przedmiotom, opisywania czynności 
i  zjawisk; w potocznym odczuciu jest on 
konkretny. Drugi – muzyka – pozwala 
wyrażać uczucia i  tworzyć nastroje. Do 
dzisiaj niektóre związki między nimi są co 
najmniej tajemnicze i ów wspólny początek 

mogą sugerować. Co ciekawe, dobrze wie-
dzą o tym lekarze. Są bowiem chorzy, którzy 
nie mogą mówić, ale mogą śpiewać. Dość 
powszechne są też przypadki, kiedy jąkanie 
ustępuje podczas śpiewania.

Zjawisko muzyczności mowy warte jest 
tego, by zapoznawać z nim uczniów. Należy 
prowadzić ćwiczenia, które pozwolą po-
kazać, ile niesie ono w sobie dodatkowych 
informacji i  jak te informacje – dotyczą-
ce emocji – są spożytkowywane w wielu 
utworach muzycznych. Najprostszym tego 
rodzaju ćwiczeniem będzie wymawianie 
przysłów i powiedzonek z różną intonacją 
głosu i dynamiką. Można tu wykorzystać 
powszechnie znane przysłowia o ogólnych 
tematach i problemach:

Nie wszystko złoto, co się świeci.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.

Można też wybrać jedynie porzekadła 
związane z określonym zagadnieniem, np. 
zimą:

Byłoby lato dłuższe, żeby nie zima.
Dłużej świat zima ziębi, niż lato ogrzewa.
Kiedy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje.
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Późna zima długo trzyma.
Gdy mróz w lutym ostro trzyma,
wtedy jest niedługa zima.
Zima wieje, mróz się śmieje.

W piosenkach słowo i muzyka osiągają 
równowagę: jedna sylaba – jeden dźwięk. 
Wiele piosenek po rozłożeniu na te dwie 
części – słowa i melodia – może zresztą roz-
czarować: melodia mało oryginalna, słowa 
niezbyt mądre – ale razem tworzą coś, co 
zapada w pamięć czasem i na wiele pokoleń. 
I choć niektórzy ludzie lepiej zapamiętują 
melodie, inni tekst, to wszyscy zdecydowa-
nie lepiej zapamiętują tekst razem z melodią 
niż same słowa albo samą melodię. Wiedzą 
o tym nauczyciele języków obcych i poprzez 
piosenki skutecznie uczą słówek.

Od 400 lat emocje budzi gatunek sztuki 
teatralnej, w którym cały tekst jest śpiewa-
ny: opera. Tematy oper bywają różne, ale 
najczęściej pojawiający się to miłość. Znacz-
nie gorzej sprawdzają się natomiast w ope-
rze rozważania typu „Być albo nie być”, bo 
tekst śpiewany nie jest równie czytelny, jak 
mówiony. Mówiąc najprościej – opera to 
sztuka traktująca przede wszystkim o na-
miętnościach, a nie o problemach wyma-
gających dokładnego rozumienia każdego 
słowa padającego ze sceny, dlatego z dorob-
ku Szekspira o wiele lepiej nadawał się do 
adaptacji operowej Otello1 niż Hamlet.

 � Przykładowe nagrania:
 – recytatyw – tekst bardzo „pospolity”, 
muzyka bardzo skromna, np. Stanisław 
Moniuszko, recytatyw Pana Serwacego 
i Bartłomieja lub recytatyw Pana Marcina 
z opery Verbum nobile lub Maciej Kamień-
ski, fragment z opery Nędza uszczęśliwiona;

 – arioso – tekst prozą, ale już bardziej emo-
cjonalny, muzyka bardziej rozwinięta, 

np. Stanisław Moniuszko, recytatyw 
i piosenka Pana Serwacego i Bartłomieja 
z opery Verbum nobile lub arioso Zbi-
gniewa z opery Straszny dwór;

 – aria – tekst na drugim planie, muzyka 
na pierwszym, np. Karol Szymanowski 
Aria Roksany z opery Król Roger.

Może się jednak zdarzyć i tak, że w mu-
zyce najmniej będzie melodii. Pozostanie 
jedynie rytm. 80 lat temu, w 1930 roku, 
gdy o rapie nikt jeszcze nie słyszał, sensację 
wywołała Fuga geograficzna Ernsta Tocha, 
w której akcenty w kolejno wypowiadanych 
słowach układają się w  rytm. Znaczenie 
słów może być wtedy wyjątkowo wyraźne, 
ale jak będziemy odbierać emocjonalność 
takiej muzyki?

 � Przykładowe nagranie: Ernst Toch, 
Fuga geograficzna2.

 Þ Szukaj w Internecie: na YouTube hasło 
Geographische Fuge lub Geographical  Fugue 
lub na stronach chóru „gesangSverein” 
(http://gesangsverein-theiss.heimat.eu/mu-
sik.htm).

Krajobrazy sugestii i siły dźwięku

Istnieje muzyka, której „znaczenie” moż-
na rozpoznać, nawet jeśli nie zna się słów. 
W 1935 roku bawarski kompozytor Carl Orff 
postanowił skomponować muzykę do śre-
dniowiecznych pieśni z obszernego rękopisu 
znanego pod nazwą Carmina Burana (łac. car-
mina – to pieśni, Burana – to nazwa klaszto-
ru, w którym zachował się ów zbiór, zresztą 
samych tylko tekstów, bez muzyki). Napisał 
utwór na chór i orkiestrę, wyobrażając sobie, że 
do pewnego stopnia naśladuje muzykę dawną.

Dzisiaj wiadomo, że wyobrażenie Orffa 
o  dawnej muzyce było mylne. Ale takie 

1 Na kanwie dramatu Szekspira Otello opery napisali Giuseppe Verdi oraz Gioacchino Rossini.
2 Tekst niemiecki i angielski można znaleźć na stronie: http://en.wikipedia.org/wiki/Geographi-

cal_Fugue.
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„pomyłki” nieraz już przynosiły ciekawe 
rezultaty. Na przełomie XVI i XVII wieku 
niektórzy twórcy usiłowali naśladować 
starogrecki dramat, wiedząc jedynie, że był 
on śpiewany; narodziła się z tego opera, nie-
mająca oczywiście nic wspólnego z muzyką 
dawnych Greków.

Orff, choć równie nieprawdziwy histo-
rycznie, spodobał się publiczności i  jego 
kantata Carmina Burana stała się, obok 
Bolera, najczęściej wykonywaną XX-wiecz-
ną kompozycją. Popularnością cieszy się 
zwłaszcza początkowa pieśń skierowana 
do Fortuny – rzymskiej bogini kierującej 

ludzkimi losami; zazwyczaj mało łaskawej. 
Wykonywana ona bywa nie tylko w operach 
i  filharmoniach, ale także przez zespoły 
rockowe i DJ-ów, rozbrzmiewała w setkach 
filmów i reklam. Słów po łacinie prawie nikt 
nie rozumie, ale w gruncie rzeczy nikomu 
to nie przeszkadza. Muzyka jest tak bardzo 
sugestywna, że kiedy rozbrzmiewa – a tak 
bywa w wielu filmach – to wiadomo, że nad-
ciąga katastrofa.

 � Przyk ładowe nagranie: Carl Orf f, 
O Fortuna z kantaty scenicznej Carmina 
Burana.

Carl Orff, Carmina Burana, 
melodia wstępu oraz główny motyw melodyczny części O Fortuna
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Tekst pierwszego fragmentu Carminy 
Burana – O Fortuno w polskim przekładzie 
Mariana Piechala3:

O Fortuno, niby Księżyc 
nieustannie zmienna, 
ciągle rośniesz lub zanikasz 
ciemna lub promienna. 
Życie podłe wciąż kapryśnie 
chłodzi nas lub grzeje, 
niedostatek lub bogactwo 
jak lód w nim topnieje.

Kołem toczy się Fortuna 
zła i nieżyczliwa, 
nasze szczęście w swoich trybach 
miażdży i rozrywa, 
z twarzą szczelnie zasłoniętą 
często u mnie gości, 
by na kręgach mego grzbietu 
grać swe złośliwości.

Los zbawienia, cnót zasługi 
przeciw mnie są teraz, 
w mej słabości albo woli 
wspierały mnie nieraz. 
A więc zaraz, nie mieszkając, 
uderzajcie w struny 
i użalcie się nade mną, 
ofiarą Fortuny!

Krajobrazy instrumentalne 
i orkiestrowe

Efekt uzyskany przez Orffa to owoc wielo-
wiekowego rozwoju muzyki instrumentalnej. 
Bo choć głos jest instrumentem najpow-
szechniejszym, to bynajmniej niejedynym; na 
przestrzeni ponad 30 000 lat – bo tak datuje 
się najstarsze odnalezione instrumenty – ludz-
kość wykazała się niemałą fantazją w poszuki-
waniu kolejnych instrumentów dmuchanych, 
szarpanych, uderzanych, a w końcu podłącza-
nych do prądu. Czym koło stało się dla nóg – 
tym instrumenty dla ludzkiego głosu.

Głosem naśladować można rozmaite 
efekty, ale instrumenty – a zwłaszcza zespół 
rozmaitych instrumentów – pozwalają na 
znacznie więcej. Odwołując się do potocz-
nych skojarzeń, możemy sięgnąć po takie 
porównanie: zwykła piosenka, którą każdy 
może sobie zaśpiewać, jako „wehikuł muzy-
ki” daje się porównać z rowerem; rozbudo-
wany utwór na orkiestrę można porównać 
z odrzutowcem.

Instrumenty brzmią tak różnorodnie, bo 
dźwięki powstają w nich na rozmaite sposo-
by. W tradycyjnych instrumentach źródła 
dźwięku są „naturalne”:

 – słup powietrza – flet, trąbka, itp., a także 
organy – „prototyp syntezatora”;

 – drgająca struna – gitara, fortepian, także 
sitar hinduski;

 – drgająca membrana – bęben4.

W syntezatorze – wynalazku XX wieku, 
instrumencie najczęściej dziś wykorzysty-
wanym w  reklamach, filmach lub grach 
komputerowych – źródłem dźwięku jest 
prąd. Pozwala to na naśladowanie tra-
dycyjnych instrumentów oraz tworzenie 

3 Pełny tekst można znaleźć na stronie: http://www.micha.waw.pl/~micha/carmina.html#t1.
4 Przy okazji warto uczniom zwrócić uwagę, że perkusja to nie tylko bęben, ale cały zestaw in-

strumentów.

Rys. 1. Przedstawienie Orfeusza Claudia Monte-
verdiego w Teatro Real w Madrycie, zdjęcie ze 
strony http://www.absolutmadrid.com/l-orfeo-
-visita-el-real/
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nowych barw i  efektów nieosiągalnych 
w inny sposób.

Przed zadaniem stworzenia dźwiękami 
niezwykłej, a zarazem sugestywnej atmos-
fery jako pierwszy stanął w XVII wieku 
Claudio Monteverdi, nadworny kompozytor 
w Mantui. Kiedy książę tej prowincji posta-
nowił, że na karnawał 1607 roku przydałoby 
się jakieś wyjątkowo dobre widowisko, zlecił 
przygotowanie go właśnie Monteverdiemu, 
który sięgnął po opowieść o Orfeuszu. Tekst 
tej historii oparty jest na starogreckim micie 
o sile muzyki – sile tak wielkiej, że pozwoliła 
bohaterowi przekroczyć bramy piekieł; ale 
kompozytor postawił przed sobą jeszcze 
jedno zadanie: chciał odmalować dźwięka-
mi atmosferę pasterskiej sielanki, a potem 
piekieł.

 � Przykładowe nagrania: Claudio Mon-
teverdi, dwa fragmenty Orfeusza (L’Orfeo) 
z  różnym brzmieniem – pasterski, np. 
wybrane fragmenty z prologu (zstąpienie 
Muzyki z nieba i zapowiedź całej historii, 
jaka się wydarzy), aktu I (zaślubiny Orfe-
usza i Eurydyki i modły pasterzy za ich po-
myślność) lub aktu II (śpiew Orfeusza o jego 
miłości) i piekielny, np. wybrane fragmenty 
z aktu III (scena udania się do Orfeusza 
do krainy podziemia lub aria Charona – 
przewoźnika dusz przez rzekę Styks) lub 
z aktu IV (aria Plutona – króla Podziemia 
lub sceny chóralne)5.

Przez trzy stulecia opery dostarczały 
rozrywki podobnej jak w XX wieku kino, 
a  orkiestry malowały dźwiękami to, co 
działo się na scenie, lub podpowiadały oko-
liczności (burze i  inne efekty). Śpiewaczki 
i  śpiewacy byli gwiazdami, ale o  powo-
dzeniu przedstawienia często decydowały 
efekty sceniczne – w niektórych okresach 

za najważniejsze osoby wśród realizatorów 
uchodzili twórcy machin scenicznych, 
będących wówczas najnowocześniejszymi 
urządzeniami technicznymi. Kompozy-
torzy mogli liczyć na uznanie, jeśli wyko-
nawcy głównych ról śpiewali melodie, które 
porywały słuchaczy, i wtedy, kiedy scenom 
specjalnym towarzyszyła muzyka potęgu-
jąca efekty sceniczne, tak jak np. przy para-
dzie zwycięskich wojsk faraona.

 � Przykładowe nagranie: Giuseppe Verdi, 
Marsz triumfalny z opery Aida lub Giuseppe 
Verdi, scena burzy z opery Rigoletto (po 
arii księcia Mantui z  aktu III, La donna 
è mobile).

Rys. 2. Scena triumfalna z  II aktu opery Aida, 
przedstawienie Opera Pacific z 2006 roku, zdjęcie 
z Wikipedii

Z czasem muzyka instrumentalna usa-
modzielniła się i wyprowadziła do „wła-
snego domu”, jakim stała się filharmonia. 
Tam samymi dźwiękami „opowiadano” 
lub „malowano”: krajobrazy morskie, gór-
skie, stepowe i oczywiście „przedstawiano” 
uczucia. Było to możliwe, bo skoro każdy 
z wymienionych instrumentów pozwala na 
uzyskiwanie innego dźwięku, to wszystkie 
razem – w orkiestrze symfonicznej – stwa-
rzają możliwość ogromnego różnicowania 
barw muzyki. I  jest to właśnie to, czego 
trzeba, by zachwycić i oszołomić słuchacza.

5 http://www.youtube.com/watch?v=U9fIisMU810&feature=related, http://www.youtube.com/
watch?v=c4bLPMiKfHo&feature=BFa&list=PLD7CDE83E367ECA9C, http://www.youtube.com/
watch?v=FzUBQlrVfdg&feature=fvsr.
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Z tego właśnie powodu w XX i XXI wie-
ku wielkie produkcje filmowe z reguły potę-
gowały efekt obrazu brzmieniem ogromnej 
orkiestry symfonicznej. Gdyby ktoś zechciał 
zrobić facebook najpopularniejszych kom-
pozytorów muzyki filmowej, to okazałoby 
się, że do kręgu ich najbliższych przyjaciół 
należałoby wpisać większość europejskich 
kompozytorów żyjących w XIX i XX wieku. 
To bowiem, co wymyślono, by zafascyno-
wać słuchaczy w europejskich salach kon-
certowych, po pewnym czasie znajdowało 
zastosowanie w Hollywood. Zwłaszcza pa-
tos i niesamowitość doskonale potęgowały 
naśladownictwo dwóch nurtów „klasy-
ki”: późnoromantycznej symfoniki oraz 
XX-wiecznych nowatorów.

Wymownym przykładem kompozytora, 
którego muzyka daje ogrom wzorów, po 
które można sięgać, jest Richard Strauss. 
Na przełomie XIX i XX wieku zyskał on 
wielką popularność dzięki utworom wyko-
nywanym przez ogromną orkiestrę, liczącą 
ponad 100 muzyków. Porywał niezwykłymi 
efektami dźwiękowymi oraz wielkimi kon-
trastami dynamiki. Jego muzyka z wielkim 
upodobaniem jest wykorzystywana przez 
reżyserów filmowych.

 � Przykładowe nagranie: Richard Strauss 
– początek poematu symfonicznego Tako 
rzecze Zaratustra6.

Utwór Tako rzecze Zaratustra po raz 
pierwszy wykonano w  1896  roku, pod 
dyrekcją samego kompozytora będącego 
również świetnym dyrygentem. Charak-
terystyczna dla tego dzieła przeogromna 
paleta barw dźwiękowych to efekt wielkiego 

zróżnicowania obsady, w  orkiestrze gra 
bowiem m.in. 12 rodzajów instrumentów 
dętych, organy, harfa. W  1968  roku ten 
właśnie fragment utworu R. Straussa został 
wykorzystany na początku filmu Odyseja 
kosmiczna Stanleya Kubricka. Od tego czasu 
sięgali po niego także inni twórcy – tym 
sposobem R. Strauss7 trafił nawet na listy 
przebojów.

Inny film Kubricka – Lśnienie – to zna-
komita ilustracja tego, jak orkiestra potrafi 
potęgować atmosferę grozy. W filmie tym 
reżyser cytuje utwory Béli Bartóka, Györgya 
Ligetiego i Krzysztofa Pendereckiego. Mu-
zyka była dla niego tak ważna, że niektóre 
sceny kręcono w taki sposób, by „pasowały” 
do gotowych utworów.

Czas na własne odkrycia

Po zaprezentowaniu wybranych utwo-
rów ze ścieżki dźwiękowej do filmu Lśnienie 
(The Shining), np. Béli Bartóka Muzyka na 
instrumenty strunowe, perkusję i  czelestę; 
Krzysztofa Pendereckiego Przebudzenie 
Jakuba, Györgya Ligetiego, fragmenty z Re-
quiem; Hectora Berlioza Dies irae z Symfonii 
fantastycznej, i po dyskusji na temat zawar-
tych w dziełach emocji, znaczeń, skojarzeń 
obrazowych, nauczyciel przedstawia wy-
brane fragmenty filmu z towarzyszącą im 
wysłuchaną wcześniej muzyką. Zadaniem 
uczniów jest rozpoznanie utworu oraz po-
równanie swoich wrażeń z odbioru muzyki 
bez towarzyszącego obrazu oraz tej będącej 
ścieżką dźwiękową do filmu.

Jeżeli czas pozwoli, można porozma-
wiać z uczniami o tym, jak oni postrzegają 
rolę muzyki w filmie, reklamie itp. Warto 

6 Zaratustra to bohater czteroczęściowego traktatu filozoficznego Friedricha Wilhelma Nietz-
schego Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo (Also sprach Zarathustra. Ein 
Buch für Alle und Keinen), którego ustami autor wygłasza swoje poglądy na świat i życie.

7 Przy okazji należy uczniom zwrócić uwagę, że Richard Strauss nie ma nic wspólnego z Johan-
nem Straussem – królem walca.
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Richard Strauss – początek poematu symfonicznego Tako rzecze Zaratustra

oprac.: M. Grusiewicz muz.: Richard Strauss
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zapytać, czego oczekują od tego rodzaju mu-
zyki, poprosić ich o podanie przykładów wy-
jątkowo trafionych i takich, które uważają za 
nie najlepiej dobrane.

Zadaniem domowym dla uczniów mo-
głoby być znalezienie w Internecie przykła-
dów efektownej, orkiestrowej muzyki fil-
mowej, która w sposób szczególny zwróciła 
uwagę uczniów; spisanie tytułów filmów, 
kompozytorów i nazw dzieł muzycznych 
wykorzystanych w filmie (jeżeli są znane 
i zostały skomponowane przed powstaniem 
filmu) oraz dokonanie krótkiej charaktery-
styki wybranej muzyki.

* * *

Zacytowane na początku słowa Debus-
sy’ego warto poszerzyć o wypowiedź Jeana 
Sibeliusa. Udzielając wywiadu berlińskiej 
gazecie w 1919 roku, fiński kompozytor 
przypomniał, że muzyka jest przede wszyst-
kim i n n a  niż język mówiony lub pisany:

„Gdybym potrafił wyrazić to samo sło-
wami, co muzyką, to oczywiście sięgnąłbym 
po słowa. Muzyka jest samodzielna i o wie-
le bogatsza. Muzyka zaczyna się tam, gdzie 
kończą się możliwości języka. Z tego powodu 
piszę muzykę”.



 20 Wychowanie Muzyczne 5 2012  http://www.wychmuz.pl   http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 21

Materiały metodyczne

Danuta Dębska, Anna Kaczmarek

Scenariusz wieczornicy Bóg się rodzi

Przed nami kolejne Boże Narodzenie, a z nim choinka, opłatek i serca pełne wzajemnej 
życzliwości. Zadbajmy, aby i w naszych szkołach dało się odczuć czar świąt. Przedsta-
wiamy scenariusz wieczornicy przeznaczony do realizacji w szkołach podstawowych.

W przedstawieniu udział biorą:

 – Uczniowie kl. 0–6: Uczeń 1, 2, 3
 – Dzieci: Dziecko 1, 2
 – Aniołowie: Anioł 1, 2, 3, 4, 5
 – Mikołaj
 – Chłopiec
 – Wnuczek
 – Córka
 – Starszy pan
 – Mama
 – Nauczyciel
 – Ksiądz.

Scenografia:

Granatowe niebo, na nim duża gwiazda. 
Z sufitu zwisają białe, styropianowe płat-
ki śniegu. Na scenie ustawione są choinki 
pokryte sztucznym śniegiem. W dali widać 
drewniane sanie, w których siedzi Mikołaj. 
Scena pokryta jest papierowymi śnieżynka-
mi. Z przodu sceny, po jej lewej stronie, stoi 
choinka, którą ubierają dzieci. Z drugiej 
strony znajduje się stoliczek przykryty bia-
łym obrusem. Na stoliku stoi świecznik z za-
palonymi świecami. Przy stole siedzą: ksiądz, 
nauczyciel, uczennica.

Przedstawienie rozpoczynają dzieci 
z kl. „0” układem choreograficznym do pio-
senki Pada śnieg. Po swoim krótkim występie 
siadają na scenie. Na tle dalszej melodii na 
scenę wchodzi dwoje uczniów.

Uczeń 1:

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwon-
ki sań...

Uczeń 2:

A przed nami i za nami wiruje tysiąc 
gwiazd... Pada śnieg, pada śnieg...

Dzieci:

To już święta!
(podnoszą się ze sceny i z radością krzyczą)

Uczeń 1 i 2:

Radość dzieci niepojęta!
Przy podkładzie kolędy na scenę wchodzi 
starszy pan i recytuje fragment wiersza.

Starszy pan:

„Grudniowy wieczór śniegiem prószy,
księżyc z puszystych chmur wyziera...
Jeżeli spokój ma być w duszy,
to właśnie dziś, to właśnie teraz.

Ksiądz:

Wszak Bóg się rodzi!

Wszyscy:

Bóg się rodzi!
Uczniowie tańczą poloneza do instrumental-
nej wersji kolędy Bóg się rodzi.
Po tańcu podkład kolędy. Na scenę wchodzi 
dziewczynka i  spokojnie wygłasza swoją 
kwestię.
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Dziecko 1:

„Bóg się rodzi...
I czego dziś więcej trzeba?
Cicho, najciszej i najsłodziej
śnieg białopióry leci z nieba”.

(ks. J. Twardowski Grudniowy wieczór)

Uczeń 2:

Aniołowie, aniołowie biali,
białymi skrzydłami trzepocą,
płatki śniegu rozsypują ciemną nocą.

(na podstawie wiersza Kolęda 
K. K. Baczyńskiego)

Na scenę „przyfruwają” aniołowie i wykonu-
ją „taniec aniołów”. W tańcu sypią płatkami 
śniegu. Po tańcu zastygają w nieruchomej 
pozycji na scenie i zaczyna rozbrzmiewać 
podkład kolędy. Ze sceny w kierunku widow-
ni idzie dziewczynka, rozgląda się i mówi:

Dziecko 2:

„Wszystko jest jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
świat biały jak opłatek...”

(Z. Kunstman, W dzień Bożego Narodzenia)

Uczeń 2:

„W zamyśleniu, uliczkami,
idą ludzie, tuląc świętość świąt”.

(J. Eichendorff, Boże Narodzenie)

Wzdłuż sceny idą przechodnie. Niosą pre-
zenty, choinki, zakupy świąteczne. Nagle po-
jawia się starszy pan i woła swojego wnuka.

Starszy pan:

Antosiu! Antosiu, gdzie ty jesteś?

Wnuczek:

Tutaj, dziadku.

Starszy pan:

Popatrz, Antosiu, pusty rynek rawski...

Wnuczek:

To prawda, dziadku.

Starszy pan:

Popatrz, świeci każdy dom. Pachną 
karpie i pierogi... A tam ludzie. Ludzie jak 
gwiazdy... Niosą miłość w sercach.

Wnuczek:

A my też, dziadku?

Starszy pan:

Tak, Antosiu.

Schodzą ze sceny. Obok choinki stoi dziew-
czynka, przygląda się jej i  z zachwytem 
mówi:

Dziecko 2:

„Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie...”

(K. I. Gałczyński, Przed zapaleniem choinki)

Aniołowie śpiewają pastorałkę Gwiazdka.

W grudniowy czas połączył nas
jedyny dzień do roku.
Przytulił nas świąteczny czas,
dziś w każdym domu pokój.

Ref.
Gwiazdki to czas, czas wesołych dni,
gwiazdki to czas, wiara, miłość i my.
A, a, a, …

Tak cichy świat, przez wiele lat
czekamy na Mesjasza.
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Blask jasnych świec, kolędy śpiew
dziś w sercu moc rozpala.

Ref.
Gwiazdki to czas…

W trakcie pastorałki z  sań wysiada Mi-
kołaj, podchodzi do widowni i  rozdaje 
cukierki. Po wykonaniu pastorałki małe 
dzieci ubierają choinkę i  rozmawiają ze 
sobą.

Gwiazdka

sł. i muz.: Danuta Dębska
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Dziecko 1:

„Wi s z ą  b ombk i  n a  c hoi nc e  c a łe 
kolorowe.

Dziecko 2:

Małe pieski, śliczne kotki, gwiazdki 
purpurowe”.
(Choinka, autor nieznany)

Dziecko 1:

Powieśmy jeszcze szyszki i jabłuszka!

Dziecko 2:

A tam, najwyżej, dwa jeże i serduszka.

Dziecko 1:

W blasku lampek pięknem nas urzeka. 
Przypomina wróżkę z bajki i Wigilii czeka.

Pastorałkę Choineczka  solo wykonuje 
uczennica.

1. Zielona, pachnąca lasem, świeżością 
  i mchem. 
Obsypana mrowiem igieł kłujących, 
  że hej!

Ref. Choineczko, panieneczko, 
rozświetlona i pachnąca, 
choineczko, w święta z nami 
do Nowego Roku zostań. | bis

2. Ubierzemy cię w łańcuchy, księżyce 
  ze szkiełek. 
Ustroimy cię w pierniki i jabłka 
  pachnące.

Ref: Choineczko, panieneczko...

3. I staniemy wokół ciebie, gdy rozbłyśniesz 
  nam. 
Przy wigilii zaśpiewamy kolędę: li, li, li, la.

W trakcie pastorałki dzieci stroją drzewko. 
Po pastorałce pojawia się podkład muzyczny, 
na tle którego występują kolejni aktorzy.

Dziecko 2:

W zamyśleniu ulicami miasta śpieszą 
ludzie, tuląc świętość świąt.

Powtarza się scena z przechodniami. W pew-
nej chwili na scenie pojawia się matka 
z  dzieckiem. Dziecko zauważa na niebie 
gwiazdę, zatrzymuje się i pyta mamę:

Córka:

„Spójrz, mamo! Na niebie gwiazda, jedna, 
jedyna... Co ona znaczy?” (L. Staff, Gwiazda)

Mama (przytula córkę):

Juleńko, ona daje znak, żeby zasiąść do 
świątecznej wieczerzy.

Córka:

To już Wigilia?

Mama:

Tak, córeczko.

Córka:

Łaaał... Wigilia, Mikołaj, prezenty...

Julka ciągnie mamę i w podskokach z rado-
ścią schodzą ze sceny.

Uczeń 1:

Wigilia, uśmiechają się ludzie. Do świą-
tecznej zasiadają wieczerzy.

Ksiądz:

Niech biel opłatka ludzkie waśnie pogodzi.

Nauczyciel:

„A w  sercu niech zamieszka Ten, co 
w żłobie leży”.
(Z. Kunstman, W Dzień Bożego Narodzenia)

Starszy pan:

Jeżeli jest w nas zło, to porzućmy je. 
Przestańmy złem się bawić.
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Choineczka

sł. i muz.: Danuta Dębska

Anioł 1:

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony 
trwa... przekażmy sobie znak pokoju.

Na tle pieśni bożonarodzeniowej Znak pokoju1 
wszyscy przekazują sobie znak pokoju. Inicjują 
aktorzy. W dalszej części, przy wyciszonym 
podkładzie muzycznym, „aktorzy” recytują:

1 http://www.youtube.com/watch?v=5Ykt5G1Igb8&feature=related.
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Anioł 2:

„ P r z y  To b i e ,  J e z u ,  n i k n ą  o d l e -
głości; to,  co szare, staje się odświętne, 
tajemnicze...

Anioł 3:

Daj nam, Jezu, więcej dni spragnionych mi-
łości; niech świat przy Tobie odmienia oblicze”.
(o. F. Czarnowski, Teksty pisane)

Biją dzwony
sł. i muz.: Danuta Dębska
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Aniołowie wykonują pastorałkę Biją dzwony.

1. Biją dzwony, światłość nad Betlejem. 
Bóg zszedł do nas, każde serce mdleje.

Ref. A Dzieciątka płacz, kołysanki śpiew, 
miłość wszystkich ludzi. 
W ten grudniowy czas 
  niech połączy nas 
dobro, złość ostudzi. 
A, a, a …

2. Znak pokoju to ręce splecione. 
Boże przyjście czasem wytęsknione.

Ref. A Dzieciątka płacz...

3. I nadzieja z Tobą jest płynąca, 
pragniem Ciebie, tak jak ziemia słońca.

Ref.: A Dzieciątka płacz...

Anioł 4:

„Mroźny, grudniowy wieczór.

Wszyscy:

Błogosławiony wieczór!

Anioł 4:

Błogosławiony grudzień!”
(Z. Kuntsman, W dzień Bożego Narodzenia)

Aniołowie i zespół instrumentalny wykonują 
pastorałkę Kolęda polska. W czasie refrenu 
granego przez zespół „aktorzy” recytują frag-
menty tekstu.

1. W polskim domu choinka pełna  
  bombek, zabawek. 
W polskim domu kolęda, zaśpiewana  
  wśród dziatek. 
W polskim domu opłatek, nim się  
  wszyscy dzielimy. 
W polskim domu jest miejsce dla  
  każdego z rodziny.

Ref. Szczodry to wieczór, cicha noc, 
nasz dom wesoły, dobra to noc. 

Dłoń podana bliskim ludziom – 
pokoju znak. 
Zakończone waśnie, kłótnie – 
dobry to znak.

2. W każdym sercu jest miłość dla 
  drugiego człowieka. 
W każdym sercu jest radość, na nią 
  każdy człek czeka. 
W każdym sercu jest światłość, w niej 
  nadzieja dla ludzi. 
W każdym sercu moc darów w wigilijną 
  noc cudów.

Ref. Szczodry to wieczór…

Nauczyciel:

„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz 
lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są 
miejsca dla obcych, bo nikt w tym dniu być 
samotny nie może.

Ksiądz:

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr 
zimny śniegiem dmucha, w serca złamane 
i smutne wstępuje otucha.

Anioł 5:

To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu 
umiera, widząc, jak silna jest miłość, gdy 
pięści rozwiera.

Chłopiec:

To właśnie tego wieczoru od bardzo wie-
lu wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg 
rodzi się w człowieku”.
(Emilia Waśniowska, Wieczór wigilijny)

Aniołowie śpiewają pastorałkę Śliczna 
Panienko; w  trakcie pojawia się Maryja 
z Dzieciątkiem.

Śliczna Panienko, Mateczko droga,
Tyś porodziła, Tyś porodziła
dla świata Boga.
| W zimnej stajence Go złożyłaś,
w żłóbku siankiem otuliłaś. | bis
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Kolęda polska

 sł. i muz.: Danuta Dębska
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Śliczna Panienko

sł. i muz.: Danuta Dębska

Śliczna Panienko, Mateczko droga, 
dziatwa do Ciebie, dziatwa do Ciebie 
  śpieszy uboga.

| Pasterze biegną, gwiazda im lśni, 
dzwonki dzwonią, ziemia aż drży. | bis

Śliczna Panienko, Mateczko droga, 
spraw, by nas wszystkich, spraw, by nas 
  wszystkich minęła trwoga.

| Byśmy Jezusa pochwalili,
i na zawsze Go wielbili. | bis
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Drogi Jezu

sł. i muz.: Danuta Dębska
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Po zaśpiewaniu pastorałki pozostaje wyci-
szony podkład instrumentalny. Na scenie 
stają Anioł 1 i Uczeń 1.

Anioł 1:

„Pamiętaj: będą
ludzie smutni, opuszczeni
i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu...

Uczeń 1:

Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić,
i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!...”

(Zdzisław Kunstman, W dzień Bożego 
Narodzenia)

Aniołowie wykonują pastorałkę Drogi Jezu.

1. Całą noc padał śnieg i otulił ziemię, 
białe płatki się iskrzyły, na mrozie tańczyły. 
A w Betlejem wesoło kolędę śpiewają, 
tam śniegowe białe płatki Jezusa witają, 
śpiewając Mu tak:

Ref: W każdym domu Cię witają, 
drogi Jezu. 
W każdym sercu pozdrawiają, 
drogi Jezu. 

My radośnie Ci śpiewamy, 
drogi Jezu. 
Zostań z nami już na zawsze, 
drogi Jezu.

2. Całą noc gwiazda lśni i oświetla ziemię, 
mniejsze gwiazdki się iskrzyły, na niebie 
  tańczyły. 
A w Betlejem wesoło kolędę śpiewają, 
tam błyszczące, jasne gwiazdki Jezusa 
  witają, 
śpiewając Mu tak:

Ref. W każdym domu...

Na koniec kolędy aktorzy ustawiają się do 
sceny finałowej. Razem z Maryją kłaniają się 
nisko i rzędami opuszczają scenę.

W scenariuszu wykorzystano fragmenty 
wierszy:

 – ks. Jan Twardowski, Grudniowy wieczór;
 – Krzysztof Kamil Baczyński, Kolęda;
 – Zdzisław Kunstman, W  dzień Bożego 
Narodzenia;

 – Joseph von Eichendorff, Boże Narodzenie;
 – Konstanty Ildefons Gałczyński, Przed 
zapaleniem choinki;

 – o. Franciszek Czarnowski, Teksty pisane;
 – Emilia Waśniowska, Wieczór wigilijny.
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Maria Górska

Jasełka. Scenariusz inscenizacji

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie 
na to samo spotkanie.

Antoine de Saint-Exupéry

Osoby:

 – Mama
 – Maja
 – Tomek
 – Pięcioro dzieci przebranych za pierogi
 – 10 aniołów
 – Motyle
 – Grupa dziewcząt z Irlandii
 – Józef
 – Maryja
 – Jezus
 – Kapral
 – Żołnierz I (Janek)
 – Żołnierz II
 – Żołnierz III
 – Żołnierz IV
 – Legioniści

Scena I. W pokoju Mai

Scena jest ciemna, z  lekko oświetlonym 
środkiem. Z  tyłu na środku stoi malutki 
stolik z krzesełkiem, lampa, książki i globus, 
jednak tej dekoracji na początku nie widać.

Taniec motyli różnych krajów

Dzieci przebrane za motyle, z  ukrytymi 
na skrzydłach flagami różnych państw, np. 
Polski, Irlandii, Chin, Izraela, Turcji, tańczą 
do Preludium E. Tetzela (załącznik 1). Na 
każdy powtarzany dźwięk kolejne motyle, 
robiąc półkoliste ruchy, odsłaniają swoje 
skrzydła z flagami. Przy końcu tańca motyle 

odsłaniają biurko z dziewczynką siedzącą 
na krzesełku z zamkniętymi oczami, wsłu-
chaną w muzykę. Na koniec tańca zostaje 
zapalona lampka przy stoliku. Motyle sia-
dają w kręgu dookoła stolika. Słychać ciężkie 
westchnienie.

Maja wzdycha (podpierając głowę ręką)

Głos zza ściany (mama):

Maju, skończyłaś lekcje?

Maja (odkrzykuje):

Prawie! (do siebie, na boku):
Jak bym miała ku temu obiekcje,
to nici by były z wieczoru dla siebie,
nici z moich wędrówek po niebie!

(w zamyśleniu kładzie palec na globusie 
i okręca go dookoła)

Świat jest tak przeogromnie wspaniały,
że nawet gdy człowiek jest taki mały,
to chce ogarnąć go jakoś, zobaczyć,
o krawędź świata prawdziwie zahaczyć!

Maja próbuje wstać. Stolik i krzesełko są dla 
niej lekko za małe. Złoszcząc się nieco, mówi:

Wyrosłam już z dziecinnych krzesełek!
Na takim krzesełku niech siedzi karzełek!
Nudzą mnie strasznie lekcje i szkoła,
świat wielki i piękny ciągle mnie woła!
Oto mych marzeń nieznane krainy.
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(tu wskazuje ręką na motyle – podnoszą one 
do góry wachlarze z  f lagami krajów, które 
wymienia Maja)

Jest Turcja, Irlandia, a nawet Chiny!
Nie będę się więcej uczyć i basta.
Jestem wezyrem wielkiego miasta.

(tu staje dumnie na krzesełku, podnosi hełm 
leżący na ziemi obok stoliczka i wkłada go 
sobie na głowę)

Podbijam kraje i dzikie ludy.
Ze mną nikt nie zazna nudy!

Głos zza ściany (mama):

Maja! Skończ lekcje i chodź tu zaraz,
z kolacją świąteczną mam wielki ambaras,
będziemy zaraz lepić pierogi,
od stania przy garnkach już bolą mnie nogi.

Maja:

Żegnajcie, mych marzeń wytwory kochane, 
(łagodnie wygania ręką motyle, które scho-
dzą ze sceny)
przylećcie tu jutro, najpóźniej nad ranem!

Scena II. Przed świętami w kuchni

Mama i Maja w kuchni robią pierogi. Jest 
stół, mąka, stolnica oraz miska z nadzie-
niem. Stół jest nakryty długim obrusem, 
pod stołem siedzi Tomek – jest niewidoczny. 
Mama wałkuje ciasto, Maja lepi pierogi.

Maja (narzeka):

I znowu tyle roboty przy stole,
w dni wolne oglądać filmy wolę.
Głupie pierogi i głupie święta,
nikt o zabawie już nie pamięta!

Mama:

Kochanie, jak możesz tak strasznie narzekać?!
Prezenty będą i gwiazdka cię czeka.
Lecz nie tylko o te rzeczy nam chodzi.
Przecież to dzisiaj Bóg się narodzi.

Ciesz się – jeść będziesz smaczne pierogi,
On spać w stajence – w żłóbku ubogim.

Maja:

Jasne, jasne, ja wszystko rozumiem,
Ale się cieszyć z tego nie umiem.
Nudzi mnie gwiazdka i „polskie” zwyczaje,

(przy „polskie” robi prześmiewczy znak rękoma)

Zawsze za dużo słodyczy się najem.
Taka mnie mocna nachodzi pokusa...

(tu chwilę myśli)

By w innych krajach poszukać Jezusa!

Mama:

Za parę lat, jak będziesz dorosła,
decyzję podejmiesz, kim zechcesz zostać.
Nie będziesz marudzić, mieć smutnej miny,
niejedną Gwiazdkę spędzisz bez rodziny.

(z westchnieniem)

Maja (z przekąsem):

Na razie jednak muszę się męczyć!
Nawet braciszka nie mogę podręczyć, bo
„Mikołaj nie przyjdzie, nie zabrzmi sań 
dzwonek”

(naśladując głos dorosłych, grożąc palcem)

A co to?

(spod obrusa wysuwa się ręka Tomka, który 
chce zwinąć pieroga)

To przecież brat starszy mój jest! Tomek!

Tomek (żartobliwie, jakby wyniośle)

O witaj, ma siostro i droga ma matko!
Robienie pierogów idzie wam gładko.
Pytanie me godne jest przemyślenia:
Czy garść pierogów dostanę do zjedzenia?

Mama (żartobliwie):

No proszę! Jego to zawsze znajdziesz wszędzie,
gdzie dobre jedzenie robione będzie!
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Jazda mi z kuchni! Bo wałkiem postraszę!
Nie wolno podjadać! Ja ci pokażę!

(wymachuje wałkiem „na niby” i goni Tomka 
dookoła stołu, po czym wychodzi. Tomek 
i Maja zostają. Wbiegają pierogi i zaczynają 
tańczyć z Tomkiem. Maja wraca do lepienia 
pierogów.)

Taniec kuchenny pierogów i Tomka

Pierogi z Tomkiem tańczą walca do muzyki 
Nad pięknym modrym Dunajem Johanna 
Straussa. Tomek jest w środku kręgu stwo-
rzonego przez dzieci-pierogi. Każde z nich 
ma wałek do ciasta. W charakterystycznych 
momentach dzieci-pierogi uderzają o swoje 
wałki w rytmie walca.

Pieróg I:

Ufff, bardzo mi było potańczyć miło,
straciłem chyba dziś z parę kilo.

Pieróg II:

No co ty, nie możesz schudnąć przed Gwiazdką!
Na wszelki wypadek zjedz jeszcze ciastko!

Pieróg III (zwracając się do pieroga II):

A ty przesadzasz z tym dokarmianiem,
przed chwilą dopiero jedliśmy śniadanie!

Tomek:

Śniadanie? A to dopiero jest rzecz niebywała.
Już wieczór, mama kolację będzie dawała!

Pierogi IV i V ziewają

Pieróg IV:

Och, nie bądź już taki bardzo zdziwiony;
na punkcie czasu tyś jest przeczulony!

Pieróg V:

My późno wstajemy, bo nie ma już spania!
To noc wigilijna, to noc jest czuwania.
Pierogi wychodzą.

Maja:

Hej, Tomek, śnisz na jawie chyba, mój drogi.
Chodź tu, pomóż lepić pierogi!
Maja i Tomek pochyleni nad stołem lepią dalej.

Scena III. Wizyta aniołów

Łóżko, okno z gwiazdami, dzieci grają na 
dzwonkach Kołysankę J. Brahmsa (załącz-
nik 2). Maja stoi przy łóżku w koszuli nocnej.

Maja:

Uuuuuaaaa, już jestem bardzo śpiąca,
a ta muzyka jest tak kojąca.
Wskoczę do łóżka i niech sen wesoły
ześlą mi jakieś nocne anioły.

(wchodzi do łóżka i zapada w sen)

Wchodzą aniołowie.

Taniec aniołów

Dookoła łóżka Mai aniołowie tańczą w rytm 
tureckiej melodii popularnej Tumpalala 
tumpa (załącznik 3).

Anioł I:

Patrzcie! To ta dziewczynka mała,
co lepić pierogów wcale nie chciała!

Anioł II:

Sama chyba nie wie, co mówi!
Pierożki, mmm... pycha! Każdy je lubi!

Anioł III:

Dokąd w śnie wysłać tę oto Maję?
To trudne zadanie, tak mi się zdaje!

Anioł IV:

Niech dobrą szkołą z życia wziętą
będzie on, nauczką i zachętą!

(anioły kiwają poważnie głowami i pochylają 
się nad śpiącą Mają)
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Anioł V:

Wiem! Niech o irlandzkich śni stronach,
z głowy jej spadnie dumy korona.

Anioły:

A my jej tu jeszcze zaśpiewajmy,
dobry przykład dziecku dajmy!

Odsłania się stajenka, która była ukryta 
z boku – z Maryją, Józefem i Jezusem. „Chór 
pierogów i aniołów” śpiewa pastorałkę Hej, 
rośni se w lesie (załącznik 4).

1. Hej, rośni se w lesie młodo jedliczko. 
Kuba Paniąteczku niesie sadliczko. 
Maciek chrómy, Kuba stary 
niesom do stajynki dary 
razem z kozami.

2. Przyśli do stajynki, stanęli w progu, 
Paniąteczko leży na sianie w brogu. 
Społu go pięknie witali, 
wszystkie dary mu oddali, 
co by pięknie rósł.

3. Rośnij se, Malutki, rośnij nóm chónym. 
Co byś się mógł równać z największym 
  strómym. 
My ci za to paść bedymy 
wszystkie łowce i barany, 
byś nie musiał sam.

Pierogi i aniołowie podchodzą do stajenki, 
kłaniają się Jezusowi i stają po bokach.

Scena IV. Irlandia

Maja budzi się i przeciąga. Nagle dostrzega 
stajenkę i wyskakuje z łóżka nieco przestra-
szona. W tym momencie na scenę wbiegają 
dziewczęta z Irlandii i otaczają ją kręgiem.

Irlandka I (zwracając się do Mai i przypatrując 
się jej ubraniu):

Dzień dobry, dziewczynko w nocnej koszuli,
czyżby cię nikt wcześniej nie uczulił

na tenże fakt, że młodej damie
nie godzi się chodzić w dzień biały w piżamie?

Maja:

Ale ja nie wiem, o co tu chodzi,
to znaczy wiem, co się godzi, a co się nie godzi,
lecz czemu ja tutaj jestem, czy wiecie?
Nie przyleciałam tu chyba łóżkiem przecie?

Irlandka II (zdenerwowana):

Biedne dziewczątko zostało porwane,
pewnie przynieśli cię tutaj nad ranem!

Maja:

Kto???

Irlandka III (niby konspiracyjnie):

Sza! Tak mi się zdaje, że pomysł tej szkoły
wyjść mógł tylko od tych, co zwą się anioły!

Reszta Irlandek kiwa głowami ze 
zrozumieniem.

Maja:

Oj! Mróz tutaj jest dosyć srogi!
I głodnam!

(na boku, do siebie, z westchnieniem)

Zjadłabym moje pierogi...

Irlandka IV:

Na zimno najlepsza jest taka rada:
Potańczyć! Kto nie chce, niechaj przy 

żłóbku siada.

(kłaniając się w stronę stajenki)

Malutkiemu Jezusowi zatańczymy tak 
radośnie,

że w sercach już nam zakwitnie przedwiośnie!

Taniec irlandzki ze wstążkami

Maja i  irlandzkie dziewczęta biorą wstążki 
uprzednio przygotowane z boku sceny i sia-
dają na ziemi, formując szeroki krąg. Na tle 
muzyki Ronana Hardimana do musicalu 
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Lord of the Dance rozpoczynają taniec 
( załącznik 5).

Maja (zdyszana po tańcu):

Ufff! Ale się nahasałam nieźle,
aż mi gorąco... w tym moim gieźle!

(śmieje się i kontynuuje, zwracając się do 
Irlandek):

A wiecie, dziewczyny, że w mojej ojczyźnie
też tańczą tak szybko i skocznie, ogniście?
My krakowiaki i rytmy mazurowe
mamy zawsze do tańca gotowe!

Irlandka V:

Aha! A ja myślałam, że polskie klimaty
nużą cię dosyć.

(zwracając się do wszystkich, energicznie)

Wznieśmy wiwaty
za piękne tańce i mądrą twą mowę.

Maja:

Prawda! Uczucie to zupełnie jest nowe:
doceniać szczerze tradycje własne!
Dotychczas poglądy miałam dość ciasne!

Scena V. W polskim lesie

Las. Środek sceny jest pusty. Stajenka jest na 
jednym boku sceny, na drugim Maja śpi na 
łóżku. Nad nią pochyla się Anioł VII.

Anioł VII:

A teraz, po przygodach irlandzkich
i tańcach jakże eleganckich,
czas przyszedł na rodzinne strony.
Śnij o walczących o polską koronę.

Anioł VIII:

Dołączę do życzeń myśl bardzo prostą:
Tomka wyślemy tam w sen razem z siostrą.

Maja się budzi.

Maja:

Ojejku, gdzie jestem? Gdzie jest mój domek?
Tak pusto tutaj. Kto tu?

(przestraszona)

Zza krzaków wychodzi Tomek.

Maja:

Znowu Tomek!

Tomek:

No już, już, przestań narzekać.
Ile mam jeszcze na ciebie czekać?
No dalej, rusz się! Czy widzisz? Z daleka
nadciąga jakichś lśniących głów rzeka!

Maja:

Widzę! Oho! Szablami błyskają,
pewnie też nimi świetnie władają!

Tomek:

Cicho, są blisko! Zza tego krzaka

(wskazuje na duży krzak nieopodal)

Zobaczym, co to będzie za draka.
Żołnierze wchodzą na scenę.

Kapral (dostrzegając stajenkę i Jezusa):

Stać! Baczność! O, ludzie prości!
Najwyższy Kapelmistrz z wizytą zagościł!
Mobilizacja musi być w szyku.

(pozostali żołnierze ze zdziwieniem oglądają 
stajenkę)

Dobrze, żem pełen dobrego nawyku
i musztrę stosuję dość regularnie

(na boku, do siebie)

inaczej skończyć by się to mogło fatalnie!

(zwracając się do Jezusa)

Czołem, Najwyższy Oficyjerze,
ledwo w ten zaszczyt wielki wierzę,
pozwól nam oddać Ci hołd wojskowy!
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Żołnierz I (Janek):

Taniec to będzie? Taniec szablowy?

Kapral:

Cicho tam, Janek! Pilnuj się, tłoku!
Ty zawsze coś powiesz jakby w amoku!

Żołnierze się śmieją, Janek zwiesza głowę, 
Kapral kontynuuje

Ale masz szczęście, dziś dzień świąteczny,
nawet nasz wróg jest teraz bezpieczny,
nastaje zgoda i wszystkie kraje
świętują razem wedle zwyczaju,
zatańczmy razem więc taniec wspólny.

Maja (szepce):

Co to za jedni? Dzień jest szczególny,
lecz nie wiem, skąd tu tacy wojacy...

Tomek (odszeptuje):

Głupiaś! To przecież nasi rodacy!
Pewnie wracają skądeś, z daleka.
Jaka przygoda ich jeszcze czeka?
Dobrze, że dzisiaj odpocząć mogą,
z nami podziwiać stajenkę ubogą.

Żołnierz II:

Tak jest, Kapralu, w rzędach stajemy,
prezentacji szabel dokonujemy!

Taniec z szablami

Żołnierze ustawiają się w  trzech rzędach 
i tańczą na tle muzyki Arama Chaczaturia-
na Taniec z szablami (załącznik 6). Tomek 
wychodzi zza krzaka i ciągnie za sobą Maję.

Tomek:

No choćże, nie bój się, siostra!
Nie możesz za krzakiem na wieczność 

pozostać.

(zwracając się do żołnierzy)

Witajcie, szanowni żołnierze kochani,
czy przybyliście tutaj z darami?

Nie idźcie od razu dalej, ja proszę!
Od zawsze z zamiarem takim się noszę,
by podziękować wam kiedyś szczerze,
że życia wasze dajecie w ofierze!

Kapral:

Co za rozumny dzieciak tu stoi
i mądry dorosły z niego się kroi.

(uśmiecha się, wichrząc Tomkowi czuprynę)

Ano, to niech tak już będzie zatem.
Zanieśmy swe dary z hukiem, z wiwatem!

Żołnierze śpiewają Kolędę żołnierską 
(załącznik 7).

Przybieżeli do Betlejem żołnierze,
mieli szare z wężykami odzieże.
Orły lśnią srebrzyste
z Polski, Jezu Chryste,
żołnierze – żołnierze.
Jeden mówi: „Panie Jezu malutki,
żebyś nóżek nie ubrudził – masz butki.
Dar to od piechura,
najprzedniejsza skóra,
malutki – malutki”.
Drugi mówi: „Masz, Dziecino, szabelkę,
wsiądziesz na koń, weźmiesz w rękę tręzelkę.
Bo w polskiej koronie
nie masz nic nad konie,
nie masz nad szabelkę”.
Trzeci rzecze: „Oto działko ze stali
orzeszkami jak kulkami w świat wali,
Od artylerzysty
przyjm ten sprzęt ognisty
ze stali, ze stali”.
Czwarty doda: „Jam marynarz spod Gdyni,
Niech Ci chwały ten okręcik przyczyni.
Żagiel gdy rozwiniesz,
wnet do nas przypłyniesz,
do Gdyni, do Gdyni”.

Maja:

Patrz, Tomku, jak pięknie śpiewali wojacy!
Nie wiedziałam, że oni umuzykalnieni tacy!
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Teraz już historii zacznę się uczyć,
żebyś mi już nie mógł dokuczyć,
że wojska polskiego rozpoznać nie umiem!

Kapral:

Taką postawę to ja rozumiem!
No! Komu w drogę, temu czas.
Cieszę się, żem spotkał was

(zwracając się do dzieci)

i pokłonił Jezusowi,
Najwyższemu Kapralowi!

Wojsko odmaszerowuje, zasłaniając kurtynę.

Scena VI. W Betlejem

Scena jest oświetlona żółtym światłem. 
Z boku stoi stajenka. Maryja i Józef są w stro-
jach żydowskich.

Anioł IX:

Tu nasza droga dochodzi,
tu Bóg się dzisiaj urodził.
Niech i tych dwoje tu złoży wizytę
za wszystkie te trudy i mile przebyte.

Anioł X:

Masz rację – zdobyli me zaufanie,
niech skończy się dobrze to podróżowanie!

Anioł IX i X wychodzą. Maja i Tomek wycho-
dzą z boku, zasapani.

Tomek:

Przerwa, błagam. Chodzimy dzień cały,
świat wcale nie jest tak mały,
nie damy rady, ja ci to mówię,
przejść z pół świata i się nie zgubić!

Maja:

Nie marudź, idziemy do domu Jezusa.
Nie włócz nogami, prędzej się ruszaj!

Patrz! Stajenka stoi, jak stała,
Tak jakby inna, lecz ciągle mała.

Tomek:

To gdzie my jesteśmy? W Afryce może?
Słońca za dużo, czapkę założę!

(siada z boku, zmęczony, Maja siada koło 
niego)

Kolęda izraelska

Chór śpiewa Kolędę izraelską (załącznik 8).

Dzisiaj narodził się nasz Zbawiciel,
dzisiaj narodził się nasz Pan.
Śpiewem i tańcem chcemy dziękować,
że Bóg Jezusa zesłał nam.
W każdy dzień, w każdą noc
za błogosławieństw moc
chcemy uwielbiać Pana.
Za szczęście i za trud,
za tej miłości cud
chcemy wysławiać Pana.
Laj, laj, laj, laj, laj, laj.
Dziś śpiewamy całym sercem,
wyciągamy nasze ręce
i wznosimy je ku górze,
chcemy Tobie zawsze służyć,
bo Tyś jest nasz Pan.

Maja:

Takiego zaszczytu nie miało wielu.
Jesteśmy, mój drogi, już w Izraelu.
To są rodzinne Jezusa strony,
nie jest to pałac pięknie zdobiony,
nie gmach ogromny, nawet nie domek,
lecz chatka mała z kołyską ze słomek.

Maryja:

Dzień dobry, dzieci, gdzie wędrujecie?
Świat wielki, dziwny poznawać chcecie?
Patrzyłam na was przez dłuższą chwilę,
przeszliście szmat drogi, witam was mile.
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Józef:

Chodźcie tu do nas, usiądźcie koło mnie,
jest tutaj czysto, choć bardzo skromnie.
Powiedzcie nam, proszę, czego szukacie,
za czym tęsknicie, co w sercach macie?

Maja (podchodząc wstydliwie, zatrzymując się 
w pół drogi):

Bardzo przepraszam, odwagi nie mam,
aby się zbliżyć i prawdy się nie bać.
Im bliżej podchodzę, tym bardziej 

rozumiem,
że jeszcze prawdziwie kochać nie umiem.

Maryja (z uśmiechem):

Oj, tak źle nie jest, złe wyciągasz wnioski,
uśmiechnij się teraz, odpędź już troski.
Pomyśl, czy w swojej podróży dzisiejszej
znalazłaś powód do zmiany najmniejszej?
Gdy wrócisz do domu, do taty, do mamy,
czy świat będzie dla ciebie już bardziej znany?

Maja:

Oj, tak. Nauczyłam się dzisiaj bardzo wiele,
że Jezus nie tylko jest w moim Kościele,
lecz wszędzie tam, gdzie serca otwarte.
I nawet gdy mówimy coś żartem,
możemy dobro roznosić lub jakiś smutek,
zależnie od słów jest inny skutek.

(chwilę myśli)

Na koniec podkreślę też bardzo ściśle,
że trochę inaczej o kraju swym myślę,
jest całkiem fajny! A w każde te święta
o pierogach zawsze będę pamiętać.

(śmieje się)

Józef:

Tak kulinarnie nam się zrobiło,
a żeby dalej było nam miło,

powiedz nam, Tomku, powiedz nam śmiało,
czego za dużo, czego ci mało?
Czy te spotkania twoje świąteczne,
spotkanie z nami, z wojskiem walecznym,
zmieniło głęboko cokolwiek w Tobie?

Tomek:

Hmmm, tak sobie myślę, patrząc po sobie,
że chyba inaczej rozumiem święta.
Teraz to dla mnie wielka zachęta,
by cieszyć się z ludzi, z rodziny, z kolegów.
Oni nie są częścią wojskowych szeregów,
nie w wojsku ich witam, lecz w domu 

i w szkole,
bezpiecznie i miło przy świątecznym stole.
Doceniam swe życie bardziej. Tu, w Nazarecie,
chcę prosić was o dobro i pokój na świecie.

Maryja:

Mam pomysł, kochani, stańmy tu w kręgu,
każdy niech miejsca ma trochę w swoim 

zasięgu,
pomódlmy się wspólnie w tę noc wyjątkową
modlitwą muzyczną, taneczną, 

wspólnotową.
Niech wszystkie kraje, a w nich wszyscy 

ludzie,
dowiedzą się dzisiaj o miłości cudzie.
Niech błogosławi nam Pan tego świata
i wszystkie kraje niech ze sobą zbrata!

Taniec izraelski

Wszyscy wykonawcy spektaklu stają w pół-
kolu lub – jeżeli scena jest za krótka – 
w dwóch, trzech rzędach. Rozpoczynają taniec 
( załącznik 9).

Koniec
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Opracowano na podstawie: Krystyna Longchamps-Druszkiewiczowa, Podręcznik początkowego 
nauczania gry na fortepianie, PWM, Kraków 1966.

Załącznik 1. Preludium

muz.: E. Tetzel
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Załącznik 2. Kołysanka (Wiegenlied)

oprac. na dzwonki: Maria Górska  muz.: Johannes Brahms
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Załącznik 3. Tumpalala tumpa

turecka melodia popularna

Wszyscy ustawiają się w kole.

Takty 1–2: cztery kroki odstawno-dostawne 
w prawą stronę.

Takt 3: trzy kroki do środka koła i wysta-
wienie w przód nogi z równoczesnym 
klaśnięciem z przodu.

Takt 4: trzy kroki do tyłu na zewnątrz koła 
i wystawienie w przód nogi z równocze-
snym klaśnięciem za plecami.

Takt 5: trzy kroki do środka koła i wysta-
wienie w przód nogi z równoczesnym 
klaśnięciem z przodu.

Takt 6: trzy kroki do tyłu na zewnątrz koła 
i wystawienie w przód nogi z równocze-
snym klaśnięciem za plecami.

Takty 7–9 i 10–12: nagły obrót na zewnątrz 
koła, półobrót do środka koła z sześcio-
ma drobnymi krokami oraz wymach rąk 
w górę – figury te powtarzamy dwa razy.

Takty 13–14: cztery kroki odstawno-do-
stawne w prawą stronę.

Takt 15: osiem szybkich tupnięć naprze-
mian jedną i drugą nogą.

Takt 16: dwa przytupy.

Opis tańca

oprac. choreograficzne: Karolina Barańczuk
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Załącznik 4. Hej, rośni se w lesie

pastorałka góralska

Załącznik 5. 
Opis tańca irlandzkiego ze wstążkami do muzyki z musicalu Lord of the Dance1

oprac. choreograficzne: Karolina Barańczuk

Część wstępna

Tancerze siedzą na ziemi, formując koło. 
Wstępna (wolna) część polega na swobodnej 
improwizacji wstążką – ciągnięcie jej po 
ziemi, podnoszenie, falowanie itp. Warto 
ograniczyć się do ruchów przy podłodze 
i na wejście f letu (wysoki dźwięk – 25’’) 
podnieść wstążki nieco wyżej. Poprzez całą 
długość trwania melodii granej na f lecie 
tancerze dalej improwizują, podnosząc 
wstążki przed siebie i do góry (25’’–50’’). 
Następnie z powrotem pochylają się i wyko-
rzystują przestrzeń przy ziemi (50’’–1’03’’). 
W momencie, kiedy w podkładzie wchodzi 
regularny rytm, wolno wstają i ustawiają się 
po kole, prawą stroną na zewnątrz, stojąc, 
kreślą w powietrzu kształt „przewróconej 
ósemki”, trzymając wstążkę przed sobą 
(1’04’’–1’12’’).

Część I

Figura 1 – Podskoki: 16 podskoków 
w prawo, po kole. Wstążkę trzymamy nad 

głową i kreślimy nią szerokie łuki, najpierw 
do wewnątrz koła (1’13’’–1’21’’).

Figura 2 – Podskoki: taka sama jak figu-
ra 1, tyle że zmieniamy kierunek pod-
skoków (1’23” – 1’31”).

Figura 3 – Deszczyk: Ustawiamy się twarzą 
do środka koła, wystawiamy prawą nogę 
do przodu, wspinamy się na palce, z rów-
noczesnym wymachem wstążki do góry 
i spuszczeniem jej w dół pionowo „węży-
kiem” i z powrotem do nóg do pozycji wyj-
ściowej. Lewa ręka (nietrzymająca wstąż-
ki), oparta jest na biodrze. Powtarzamy to 
trzy razy (1’31’’–1’37’’). Frazę kończymy 
obrotem w prawo, falując wstążką na po-
ziomie ramion (1’38’’–1’40’’).

Figura 4 – Deszczyk: Ten sam układ, ale 
wykonujemy go zwróceni twarzami na 
zewnątrz koła. Końcowy obrót jest rów-
nież w prawo (1’41’’–1’49’’).

1 http://www.youtube.com/watch?v=d4U9Boc7DLA
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Figury 1, 2, 3, 4 powtarzamy dwa razy 
(1’50’’–2’26’’), po czym na zakończenie 
części pierwszej wykonujemy 16 pod-
skoków, tym razem kręcąc wstążkami 
kółka po zewnętrznej stronie koła.

Część II (opcjonalnie)

Kładziemy wstążk i, ustawiamy się 
w szachownicy w trzech rzędach, co naj-
mniej po cztery osoby w rzędzie, kucamy 
(2’27’’–2’37’’).

Figura 1 – gwiazdki: zaczynając od ostat-
niego, wstają kolejno rzędy, zakreślają 
przy tym rękoma koło z równoczesnym 
„migotaniem” palców i opuszczaniem 
rąk w dół.

Figura 2 – kolanka: podnosimy prawe 
kolano do góry, wykonujemy dwa mach-
nięcia obciągniętą stopą oraz wykonuje-
my trzy przytupy (zaczynając od prawej 
nogi). W  tym czasie kolano lewe jest 
elastyczne, działa jak „resor” wspoma-
gający ruchy nogi prawej. Tę samą figurę 
powtarzamy, zmieniając nogi. Całość 
powtarzamy cztery razy.

Figura 3 – kolanka: taka sama figura jak 
poprzednia, tylko wyżej podnosimy ko-
lana. Powtarzamy ją cztery razy.

Figura 4 – cwał: wykonujemy sześć kroków 
cwałem w prawo i kończymy, trzy razy 
klaskając. To samo powtarzamy w lewo.

Figura 5 – czterokrotnie powtarzamy figu-
rę 2 – kolanka.

F i g u r a  6  –  p o w t a r z a m y  f i g u r ę  1 
– gwiazdki.

Figura 7 – naprzemiennik: zakładamy 
ręce za głowę i  splatamy je na karku. 
„Przyklejamy” palce lewej nogi do zie-
mi, prawą wysuwamy raz do przodu, 
raz do tyłu. Powtarzamy tę figurę osiem 
razy, po czym kończymy ją trzema 
klaśnięciami.

Figura 8 – naprzemiennik: taka sama 
figura jak poprzednia, z tym, że zaczy-
namy ją z prawą nogą „przyklejoną” do 
ziemi.

Figura 9 – krzyżowanie nóg: krzyżuje-
my nogi z  jednoczesnym podskokiem 
i cofaniem się wszystkich rzędów. Po-
wtarzamy tę figurę 16 razy, po czym 
kończymy ją trzema klaśnięciami.

Figura 10 – krzyżowanie nóg z  ob-
rotem: ta sama figura w obrocie ciała 
i z  jednoczesnym przesuwaniem się do 
przodu. Powtarzamy tę figurę 16 razy, po 
czym kończymy ją trzema klaśnięciami.

Figura 11 – czterokrotnie powtarzamy figu-
rę 2 – kolanka.

Figura 12 – powtarzamy figurę 4 – cwał.

Figura 13 – ośmiokrotnie powtarzamy fi-
gurę 3 – kolanka.

Na koniec każdy zastyga w dowolnej 
„figurze końcowej”.
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Załącznik 6. Taniec z szablami z baletu Gajane 
fragment tematu część A i B

muz.: Aram Chaczaturian

Opis tańca

oprac. choreograficzne: Karolina Barańczuk

Dzieci ustawione są w  szachownicy. 
Każda grupa ma inny kolor wstążki.

W części A utworu (metrum 4/4) powta-
rzamy czterokrotnie (każde powtórzenie 
może wykonywać inna grupa) następujący 
układ: wyrzucamy wstążkę w prawą stronę; 
chowamy wstążkę przed sobą, osiem razy 
machamy nią przed sobą (bądź biegniemy 
w rytm ósemek).

W części B utworu (metrum 3/4) wyko-
nujemy 16 kroków w miejscu z  jednocze-
snym kręceniem wstążki ze swojej prawej 
strony oraz 16 kroków, obracając się wokół 
własnej osi z kręcącą się wstążką z boku. 
Do końca frazy dzieci w rytm muzyki falują 
wstążką.

W części A1 utworu powtarzamy układ 
początkowy, który kończymy figurą wycią-
gniętej w górę szabli (wstążki).
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Załącznik 7. Kolęda żołnierska

mel. kolędy Przybieżeli do Betlejem sł.: Antoni Bogusławski

Załącznik 8. Kolęda izraelska

izraelska melodia popularna sł.: Maria Górska



 46 Wychowanie Muzyczne 5 2012  http://www.wychmuz.pl   http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 47

Materiały metodyczne

Załącznik 9. Melodia popularnego tańca izraelskiego Yemenite feet

oprac.: Maria Górska melodia popularna
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Opis tańca

oprac. choreograficzne: Karolina Barańczuk

I część (takty 1–8)

Takty 1–4: dzieci stoją w półkolu przygoto-
wane do tańca.

Takty 5–8: ręce.
Dzieci kolejno:

 – kładą lewą rękę pod i prawą nad rękoma 
osób stojących po ich bokach;

 – wyciągają ręce przed siebie (tak żeby 
było widać ich dłonie);

 – swoje dłonie stykają kciukami i palcami 
wskazującymi, formując trójkąt;

 – chwytają się za ręce;
 – wznoszą ręce do góry.

Takty 5–8: nogi.

Takty 5–6: w rytmie dwie szesnastki i ósem-
ka powtarzamy czterokrotnie figurę: 
drobny krok prawą nogą do przodu, 

dostawienie lewej nogi i  postawienie 
jeszcze raz prawej.

Takty 7–8: w rytmie dwie szesnastki i ósem-
ka czterokrotnie powtarzamy: drobny 
krok prawą nogą do tyłu, dostawienie le-
wej nogi i postawienie jeszcze raz prawej.

II część (takty 9–13)

Trzykrotnie powtarzamy figurę:
1. Jednoczesny skłon ręki prawej i tułowia 

ku lewej nodze, wystawienie nogi prawej 
w przód i ugięcie nogi lewej.

2. Podniesienie ręki ku górze, wyprosto-
wanie lewej nogi, klaśnięcie obu rąk po 
stronie prawej z  jednoczesnym tupnię-
ciem nogi prawej.

3. Postawienie nogi lewej.
4. Obrót dookoła osi z rękoma wyciągnię-

tymi ku górze.
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Ewa Adamczyk

W poszukiwaniu niezwykłego brzmienia 
– muzykowanie na Bum Bum Rurkach

Przedstawiamy założenia programu zajęć artystycznych w gimnazjum, w których 
podstawową pomocą dydaktyczną są Bum Bum Rurki. Program przeznaczony jest dla 
gimnazjalistów o zróżnicowanych zdolnościach, umiejętnościach i predyspozycjach 
muzycznych. Dla tych uczniów, których ponadto łączy wspólna idea – lubią uprawiać 
muzykę zespołowo, czują potrzebę wspólnego tworzenia i przeżywania muzyki, 
a ponadto lubią nowe wyzwania, gotowi są do eksperymentowania – modne w wielu 
krajach na świecie boomwhackers, w Polsce znane jako Bum Bum Rurki, rurki lub tuby 
muzyczne, wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem.

Bum Bum Rurki – historia 
i charakterystyka instrumentu

Bum Bum Rurki – melodyczny in-
strument perkusyjny – to nowe pokolenie 
perkusji, potomkowie magicznych instru-
mentów istniejących w czasach ludzi pier-
wotnych, wśród kultur prymitywnych. O ile 
wiek XX był okresem nieustannego triumfu 
perkusji, to wiek XXI powoli staje się czasem 
wzrostu znaczenia rytmu oraz poszukiwa-
nia nowych brzmień, czego dowodem są 
właśnie omawiane tu instrumenty.

Boomwhackers wynalazł Craig Ramsell 
pochodzący z Sedony, amerykańskiego sta-
nu Arizona. W 1995 roku po raz pierwszy 
wyprodukował on plastikowe rury z  re-
cyklingu. Zwrócił uwagę na ich potencjał 
muzyczny, eksperymentował z  różnymi 
rozmiarami tub i materiałami, z których 
były wytwarzane. Obecnie jego wynalazek 
już od lat znany jest w wielu krajach świata, 
zaś w USA uhonorowany został licznymi 
prestiżowymi nagrodami. Boomwhackers 
wykorzystywane są przez światowych arty-
stów performance, przez współczesne grupy 

muzyczne jako element widowisk i  spek-
takli. Stały się popularnym narzędziem 
uzupełniającym imprezy masowe – integra-
cyjne, festiwalowe, świetnie sprawdzają się 
do interaktywnego zaangażowania publicz-
ności, np. na stadionach podczas meczów 
i rozgrywek sportowych.

Od niedawna dostępne także w Polsce 
Bum Bum Rurki posiadają szereg zalet 
dydaktycznych: są dokładnie nastrojone, 
lekkie, kolorowe, wykonane z  bezpiecz-
nego tworzywa. Szeroka gama zestawów 
(diatoniczne, chromatyczne, basowe) oraz 
dodatkowe akcesoria umożliwiają rozbu-
dowę instrumentu w zależności od stopnia 
zawansowania oraz potrzeb edukacyjnych.

Wszystko to sprawia, że instrument daje 
ogromne możliwości edukacji muzycznej: 
sprawdza się w nauczaniu podstawowych 
elementów muzycznych (rytm, melodia, 
harmonia), pozwala kreować zabawy gru-
powe, zachęca do nauki gry zespołowej. 
Zespołowe muzykowanie (rurowy dżem, 
dżemowanie, migotanie, wymiatanie, na-
parzanie, rzeźba w powietrzu) połączone ze 
śpiewem, tańcem i percepcją muzyki, jest 
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ciekawą propozycją aktywności. Tuby in-
spirują dźwiękiem do eksperymentowania, 
improwizowania, tworzenia, odtwarzania 
i przeżywania muzyki. Wspomniane walory 
Bum Bum Rurek plus ich względnie niskie 
koszty i trwałość czynią z nich alternatywną 
i atrakcyjną ofertę aktywności muzycznej 
w ramach zajęć artystycznych.

Cele zajęć artystycznych 
z wykorzystaniem Bum Bum Rurek

Cele poznawcze i kształcące:

1. Wyposażenie uczniów w  niezbędną 
wiedzę i umiejętności gry na Bum Bum 
Rurkach.

2. Posługiwanie się podstawowym zaso-
bem pojęć i terminów muzycznych, któ-
re umożliwiają zespołową, a także samo-
dzielną grę na tubach.

3. Rozszerzenie wiedzy o historii i klasyfi-
kacji instrumentów perkusyjnych.

4. Poznanie Bum Bum Rurek – budowa, 
brzmienie, sposób grania, zastosowanie.

5. Opanowanie umiejętności gry z zastoso-
waniem ciekawych sposobów wydobycia 
dźwięku.

6. Kształcenie umiejętności łączenia gry na 
tubach z innymi instrumentami i z  in-
nymi formami aktywności muzycznej 
(śpiew, ruch przy muzyce, dowolna for-
ma tańca, układ ruchowy).

7. Umożliwienie swobodnej wypowiedzi 
twórczej – improwizacja, tworzenie.

8. Rozwijanie umiejętności czytania nut – 
realizacji zapisu muzycznego.

9. Kształcenie umiejętności tworzenia wła-
snych partytur z zastosowaniem syste-
mu kolorów Chroma-Notes zgodnego 
z kolorami Bum Bum Rurek.

10. Granie różnych rodzajów i  gatunków 
muzyki artystycznej (motywów dzieł 
wybitnych kompozytorów) oraz popu-
larnej, filmowej, rozrywkowej.

11. Poznawanie literatury muzycznej.
12. Poznanie roli i zadań dyrygenta.

Wychowawcze:

1. Rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień 
muzycznych.

2. Rozbudzanie zamiłowania do muzyko-
wania zespołowego.

3. Stosowanie podstawowych zasad zwią-
zanych z grą zespołową.

4. Kształtowanie umiejętności współpracy 
z zespołem według określonych reguł.

5. Poznanie i  stosowanie zasad zachowa-
nia estradowego, wzmacnianie własnej 
psychiki poprzez pokonywanie tremy 
i stresu.

6. Wdrażanie uczniów do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze.

7. Przygotowanie uczniów do czynnego 
udziału w artystycznych prezentacjach 
na forum szkoły i poza nią.

8. Przygotowanie uczniów do udziału 
w  konkursach muzycznych, przeglą-
dach, festiwalach.

9. Przygotowanie uczniów do udziału 
w amatorskim ruchu muzycznym.

Zagadnienia i treści nauczania

I. Teoretyczne zagadnienia muzyczne

1. Instrumenty muzyczne:
 – rozszerzenie wiedzy na temat instru-
mentów perkusyjnych,

 – poznanie nowego instrumentu – tub 
muzycznych (boomwhackers),

 – zapoznanie z  budową, brzmieniem, 
sposobem wydobycia dźwięku, zasto-
sowaniem, a także „strojeniem” oraz 
wskazówkami dotyczącymi popraw-
nego użytkowania.

2. Rozszerzony zasób pojęć i  terminów 
muzycznych.

3. Elementy dzieła muzycznego.
4. Notacja muzyczna, w tym system kolo-

rów Chroma-Notes.
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II. Muzykowanie indywidualne i zespołowe

1. Ćwiczenia rytmiczne, rytmiczno-melo-
dyczne, rytmiczno-melodyczno-ruchowe:

 – proste rytmy, złożone schematy 
rytmiczne,

 – etiudki muzyczne,
 – formy muzyczne AB, ABA, rondo, wa-
riacje, kanon,

 – akompaniamenty.
2. Utwory instrumentalne, instrumental-

no-wokalne, taneczne:
 – tematy dzieł wielkich mistrzów,
 – tematy z muzyki filmowej, popularnej, 
rozrywkowej, ludowej,

 – piosenki różnorodne tematycznie,
 – własne kompozycje,
 – formy taneczne (tańce ludowe – polskie 
i innych narodów, integracyjne, w krę-
gu, nowoczesne układy ruchowe).

3. Inscenizacje, przedstawienia z użyciem 
tub muzycznych.

4. Performance.

III. Percepcja

1. Słuchanie i  analiza dzieł wielkich 
kompozytorów.

2. Słuchanie muzyki filmowej, ludowej, 
rozrywkowej celem poszukiwania tema-
tów do muzykowania.

3. Słuchanie przykładowych utworów wy-
konywanych na tubach muzycznych 
przez różnorodne zespoły.

IV. Repertuar

1. Repertuar proponowany w  zbior-
ku utworów opracowanych na tuby 
muzyczne.

2. Repertuar o  walorach artystycznych, 
dostosowany do możliwości wykonaw-
czych uczniów oraz akceptowany przez 
młodzież; dobrany przez nauczyciela 

lub uczniów, zróżnicowany pod wzglę-
dem stopnia trudności oraz liczby 
wykonawców.

Proponowany repertuar 
(zbiór utworów na tuby muzyczne)

1. Z twórczości wielkich kompozytorów:
 – G. Rossini, uwertura do opery Wil-
helm Tell (załącznik 1),

 – L. van Beethoven, V Symfonia c-moll 
(temat z cz. I),

 – L. van Beethoven, IX Symfonia – Finał 
„Oda do radości”,

 – A Vivaldi, Cztery pory roku (motywy 
przewodnie) z Wiosny, Jesieni, Zimy,

 – J. S. Bach, Aria na strunie G,
 – J. Haydn, Andante z Symfonii G-dur,
 – E. Grieg, Poranek,
 – S. Moniuszko, Bajka (temat z uwertury),
 – J. Offenbach, kankan z operetki Orfe-
usz w piekle,

 – J. Strauss, Marsz Radetzkiego,
 – R. Schumann, Wesoły wieśniak z cy-
klu Album dla młodzieży.

2. Polskie melodie ludowe i  innych 
narodów.

3. Tematy muzyczne (motywy) z  muzyki 
rozrywkowej:

 – Max Freedman, Rock Around the 
Clock (załącznik 2).

4. Kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne:
 – utwory w opracowaniu na Bum Bum 
Rurki Grzegorza Templina1.

Procedury osiągania celów

Realizacja celów i treści nauczania jest 
ściśle związana z odpowiednim doborem 
form i metod pracy. Wiodącą formą ak-
tywności muzycznej w proponowanym tu 
rodzaju zajęć jest gra na instrumentach.

1 Kolorowe kolędy. Kolędy na Bum Bum Rurki lub instrument klawiszowy, oprac. G. Templin, 
 Wydawnictwo Muzyczne ABsonic, Radwanice.
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Załącznik 1. Uwertura do opery Wilhelm Tell

oprac. na Bum Bum Rurki: Ewa Adamczyk  muz.: Gioacchino Rossini
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muz. GIOACCHINO ROSSINI
oprac. na bum bum rurki: EWA ADAMCZYK

Uwertura do opery Wilhelm Tell
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D.S.al Fine

..˙̇̇̇̇̇̇̇̇̇ œœœ œœœœœ œœ œœ Œ



 54 Wychowanie Muzyczne 5 2012  http://www.wychmuz.pl   http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 55

Materiały metodyczne

I. Gra na Bum Bum Rurkach 
(indywidualna i zespołowa)

1. Poszukiwanie ciekawego brzmienia, 
różnych sposobów wydobycia dźwięku 
(stukanie, pukanie, uderzanie, pacanie, 
migotanie):

 – odszukanie punktu na tubie, w  któ-
rym dźwięk osiąga najlepsze brzmie-
nie (kilkanaście centymetrów od koń-
ca) oraz ciekawą barwę.

2. Doskonalenie techniki gry:
 – uderzanie w tubę pałeczkami whacker, 
patykiem, ołówkiem,

 – uderzanie tubami o  różnorodne po-
wierzchnie (ławka, krzesło, podłoga, 
udo, dłoń, bok buta itp.). Różnorodne 
powierzchnie generują różne barwy, 
ale zawsze wysokość dźwięku jest ta 
sama,

 – zderzanie ze sobą dwóch (lub więcej) 
tub.

3. Granie w zespole jednorodnym (rurowy 
dżem):

 – dostosowanie partii instrumentalnych 
granego utworu do poziomu umiejęt-
ności i predyspozycji muzycznych po-
szczególnych uczniów,

 – rea l izowanie par t y tur inst ru-
mentalnych w  systemie kolorów 
Chroma-Notes.

4. Granie na tubach z innymi instrumenta-
mi muzycznymi (dżemowanie).

5. Granie na tubach w połączeniu z poru-
szaniem własnego ciała (groove):

 – poszukiwanie swojego wewnętrzne-
go rytmu (nawiązanie do bicia serca, 
oddechu, kroku – ćwiczenia oparte na 
prostych rytmach),

 – poruszanie ciałem w  rytm muzyki, 
wprowadzanie ciała w magiczny stan, 
wybijanie uderzeń,

 – wybijanie uderzeń złożonego schema-
tu rytmicznego w trakcie poruszania 
ciałem (migotanie).

6. Łączenie gry na tubach ze śpiewem 
(wymiatanie), tańcem (choreografia), 
fantazyjnym wymachiwaniem rurkami 
w powietrzu (rzeźba w powietrzu), słu-
chaniem muzyki.

7. Tworzenie performance.

II. Percepcja muzyki

Granie przez uczniów motywów zna-
nych dzieł wielkich kompozytorów powin-
no być poprzedzone wysłuchaniem tych 
utworów z nagrań wybitnych wykonawców.

III. Wiedza muzyczna 
– zagadnienia teoretyczne

Różnorodne problemy muzyczne, ważne 
elementy wiedzy muzycznej, zagadnienia 
teoretyczne są wprowadzane przy okazji 
poznawania nowych utworów muzycznych 
– mają one przede wszystkim przybliżyć 
wykonywany utwór, pomóc zrozumieć pro-
blemy wykonawcze, umożliwić poprawną 
interpretację utworu.

Propozycja ogólnego planu zajęć

1. Wybór repertuaru.
2. Wysłuchanie utworu z nagrania wybit-

nych wykonawców.

Zespół Ewy Adamczyk – Boomwhackers z Zespo-
łu Szkół w Zielonkach k. Krakowa – podczas wy-
stępu na Małopolskich Konfrontacjach Muzycz-
nych, Kraków 2012, laureat I miejsca oraz tytułu 
Mistrza Małopolskich Konfrontacji
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3. Przekazanie informacji na temat utwo-
ru, kompozytora, wykonawcy.

4. Zapoznanie z partyturą utworu – mu-
zycznymi motywami danego utworu.

5. Analiza materiału muzycznego: rytm, 
melodia, harmonia.

6. Ustalenie zakresu dźwięków tworzących 
omawiany utwór:

 – ustalenie ilościowego i  jakościowego 
składu instrumentalnego,

 – wybór właściwych tub spośród diato-
nicznych, chromatycznych, basowych.

7. Opracowanie partytur w  systemie 
Chroma-Notes.

8. Realizacja zapisu muzycznego.
9. Warsztaty instrumentalne – wybór spo-

sobu grania, doskonalenie techniki gry, 
ustalenie ostatecznej wersji prezentacji.

10. Prezentacja utworu.

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Uczeń:
1. Gra ze słuchu oraz z nut, w zespole i solo, 

poprawnie pod względem muzycznym:
 – motywy dzieł znanych kompozytorów,
 – melodie popularne, ludowe, mło-
dzieżowe z  repertuaru polskiego 
i zagranicznego,

 – akompaniament,
 – własne kompozycje.

2. Improwizuje motywy i tematy rytmicz-
ne oraz melodyczne.

3. Opanował różnorodne sposoby wydoby-
cia dźwięku – dbając o czystość brzmie-
nia i ciekawą barwę.

4. Stosuje w grze odpowiednie tempo, dy-
namikę, artykulację.

5. Stosuje różnorodne formy aktywności 
związane z grą na tubach, jak: dżem ru-
rowy, dżemowanie, choreografia, rzeźba 
w powietrzu, groove, migotanie, napa-
rzanie, wymiatanie, wycie, walka, szał.

6. Tworzy wraz z  grupą performance – 
przedstawienie artystyczne, w  którym 
istotną rolę odgrywa muzyka.

7. Potrafi stosować w praktyce zagadnienia 
z teorii muzyki.

8. Samodzielnie opracowuje partyturę 
instrumentalną w  systemie kolorów 
Chroma-Notes.

Kryteria oceny osiągnięć 
edukacyjnych i wychowawczych

Na ocenę pracy ucznia podczas realizacji 
zadania muzycznego składa się: samoocena 
ucznia, ocena grupy oraz ocena nauczyciela 
– według następujących kryteriów:

 – twórczy wkład w  realizację zadania 
muzycznego,

 – aktywność i  systematyczność, poziom 
przygotowań na danym etapie pracy,

 – wywiązywanie się z zadań w wyznaczo-
nych terminach,

 – wartość merytoryczna przygotowanych 
przez ucznia materiałów,

 – współpraca z innymi członkami grupy,
 – udział w publicznej prezentacji,
 – ogólne wrażenie artystyczne prezentacji 
muzycznej.

Warunki wdrożenia programu

Na realizację programu zajęć artystycz-
nych przewiduje się 60 godzin w cyklu dwu-
letnim – tj. po jednej godzinie w tygodniu 
w klasie 2 i 3 gimnazjum.

Ramowy rozkład materiału z przydzia-
łem godzin na jego realizację jest zależny od 
liczby uczestników, ich umiejętności i zdol-
ności muzycznych, wyboru repertuaru, 
stopnia jego trudności wykonawczej. Ilość 
czasu poświęconego na wspólne ćwiczenia 
w celu uzyskania odpowiedniego poziomu 
prezentacji artystycznej oraz na działania 
twórcze zespołu i  łączenie gry na instru-
mentach z  innymi formami aktywności 
zależy od grupy i metod pracy nauczyciela, 
jego preferencji i kompetencji.

Propozycje repertuarowe nauczyciel 
znajdzie w  coraz liczniejszych zbiorach 
utworów opracowanych na boomwhackers, 
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Załącznik 2. Rock Around the Clock

oprac. na Bum Bum Rurki: Ewa Adamczyk  muz.: Max Freedman
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Rock Around the Clock
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Materiały metodyczne

może on także samodzielnie opracowywać 
materiał nutowy.

Zajęcia artystyczne powinna prowadzić 
osoba mająca pełne kwalif ikacje zawo-
dowe, wykształcenie w zakresie edukacji 
muzycznej.

Pracownia muzyczna powinna być wy-
posażona w:

1. zestawy Bum Bum Rurek (liczbę zesta-
wów tub muzycznych należy dostoso-
wać do liczby uczniów biorących udział 
w zajęciach artystycznych). Podstawowy 
zestaw szkolny Bum Bum Rurek, który 
polecam – sprawdzony w praktyce – po-
winien składać się z:

 – dwóch zestawów diatonicznych,
 – dwóch zestawów chromatycznych,
 – jednego zestawu sopranowego,
 – jednego zestawu basowego,
 – dwóch opakowań zatyczek octavator 
(1 opak. 8 sztuk),

 – pałeczek whacker z gumowymi głów-
kami do gry solowej i zespołowej2;

2. instrument klawiszowy (tradycyjny 
bądź elektroniczny);

3. instrumenty perkusyjne (niemelodyczne 
i melodyczne);

4. instrumenty dęte (flety podłużne);
5. instrumenty strunowe (gitara);
6. odtwarzacz płyt CD, komputer z dostę-

pem do Internetu;
7. fonotekę i bibliotekę muzyczną.

Słowniczek pojęć stosowanych 
przy grze na Bum Bum Rurkach

 – Choreografia – gra na Bum Bum Rurkach 
połączona z ruchem tanecznym, tańcem.

 – Chroma-Notes – system kolorów zgod-
ny z kolorem rurek. Stosowany w piśmie 
muzycznym (każdej wysokości dźwięku 
przypisany jest konkretny kolor) ułatwia 
naukę czytania nut.

 – Dżemowanie – granie na rurkach w po-
łączeniu z innymi instrumentami.

 – Groove – połączenie gry na rurkach 
z  rytmicznym poruszaniem własnego 
ciała.

 – Migotanie – tworzenie własnego sche-
matu rytmicznego w formie groove.

 – Naparzanie – rytmiczne uderzanie (bez 
powiązania z jakimkolwiek schematem) 
o inne przedmioty.

 – Octavator – zatyczka, która po założe-
niu na tubę obniża wydobywany z  in-
strumentu dźwięk o oktawę.

 – Pacanie – uderzanie całą powierzch-
nią rurki lub jej częścią o  inną płaską 
powierzchnię, np. podłogę, blat ławki, 
stołu.

 – Rurowy dżem – granie w zespole jedno-
rodnym wyłącznie na bum bum rurkach.

 – Rzeźba w powietrzu – fantazyjne wy-
machiwanie rurkami w powietrzu pod-
czas stukania.

 – Szał – grupowe naparzanie lub inne for-
my swobodnego zachowania, muzyczne 
ad libitum.

 – Walka – tworzenie dźwięków w wyniku 
uderzenia przez dwie osoby lub większą 
grupę nawzajem w swoje rurki.

 – Wycie – wytwarzanie dowolnych dźwię-
ków głosem podczas stukania.

 – Wymiatanie – wycie połączone z chore-
ografią lub śpiew z układem ruchowym.

2 W sprzedaży dostępne są także: zestaw pentatoniczny, zestaw basowy chromatyczny, zestaw 
diatoniczny z akcesoriami, zestaw klasowy, zestaw pełny (21/2 oktawy – 32 rurki).
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Jakub Niedoborek

Przewodnik gitarowego harcownika. 
Sposoby wydobycia dźwięku

Gitara zaliczana jest do tzw. chordofonów szarpanych. Ale ostrożnie, gitarowy har-
cowniku! Określenie „szarpany” nie jest w tym wypadku najszczęśliwsze – w niewiel-
kim stopniu oddaje ono prawdziwy charakter ruchu, jaki towarzyszy wydobywaniu 
dźwięków z gitary. Słowo „szarpnąć” oznacza „ciągnąć coś gwałtownymi, urywanymi 
ruchami” (Sobol 2002). Dziś dowiesz się, że wprawianie strun w drganie poprzez ruch, 
który moglibyśmy nazwać „szarpaniem”, to tak naprawdę tylko jeden z wielu sposo-
bów wydobycia dźwięku w grze na gitarze.

Jakie mamy zatem sposoby wydobycia 
dźwięku z gitary? Istnieje tu kilka klasy-
fikacji, w zależności od charakteru ruchu 

palca prawej ręki. Przyjrzyjmy się zatem 
specyfice ruchów palców ludzkiej ręki.

Pomimo że rozluźniony palec ma kształt 
zaokrąglony, traktować możemy go jako 
linię prostą. Linia ta rozpięta jest pomiędzy 
stawem śródręczno-paliczkowym (punkt A 
na rys. 1) a opuszką palca (punkt B na rys. 1).

Rys. 1. Punkty wyznaczające linię palca

Traktowanie palców jako linii prostych 
ułatwi nam opisanie specyfiki ich ruchu 
oraz pozycji dłoni przy omawianiu poszcze-
gólnych sposobów wydobycia dźwięku.

Obserwując charakter pracy palców, za-
uważyć możemy także, iż poruszają się one 
zasadniczo w dwojaki sposób. Pierwszy typ 
ruchu palców nazwać moglibyśmy „haczy-
kowatym”. Polega on na jednoczesnym zgi-
naniu palców w stawie międzypaliczkowym 
bliższym (nr 2 na rys. 2) i w stawie między-
paliczkowym dalszym (nr 1 na rys. 2), bez 
udziału stawu śródręczno-paliczkowego.

W dużym uproszczeniu stwierdzić mo-
żemy, iż ruch ten jest w znacznej mierze wy-
nikiem pracy mięśni przedramienia. Ruch 
ten wykorzystujemy głównie do siłowej 
pracy ręki, np. podczas noszenia ciężkich 
przedmiotów – tzw. chwyt wiaderka (rys. 3).

Odnosząc ruch „haczykowaty” do linio-
wego traktowania palca, możemy stwier-
dzić, że skraca on i wydłuża linię palca, 
przybliżając i oddalając opuszkę względem 
stawu śródręczno-paliczkowego (rys. 4).

Drugi typ ruchu palców nazwać mogli-
byśmy ruchem „zamykającym” dłoń. Polega 
on na zginaniu palców głównie w stawie 



 58 Wychowanie Muzyczne 5 2012  http://www.wychmuz.pl   http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 59

Nie tylko w szkole

śródręczno-paliczkowym, przy jednocze-
snym rozluźnieniu stawów międzypalicz-
kowych bliższych i  dalszych. W  dużym 
uproszczeniu stwierdzić możemy, że ruch 
ten jest w znacznej mierze wynikiem pracy 
mięśni dłoni. Wykorzystujemy go głównie 
do precyzyjnej pracy ręki, np. podczas pisa-
nia – jest to tzw. „chwytanie ołówka” (rys. 5).

Odnosząc ruch „zamykający” do linio-
wego traktowania palca, możemy stwier-
dzić, że ruch ten polega na przemieszczaniu 
opuszki palca po okręgu, którego śro-
dek stanowi staw śródręczno-paliczkowy 
(rys. 6).

W mnogości sytuacji, jakim poddawana 
jest ludzka ręka, oba typy ruchu wykorzy-
stywane mogą być zarówno jednocześnie 
(np. ściskanie dłoni w pieść), jak i osobno.

Skoro o pracy palców wiemy już wszyst-
ko, czas przejść do zasadniczego tematu 
naszych dzisiejszych manewrów. Pierwsza, 
podstawowa, klasyfikacja sposobów wy-
dobycia dźwięku ze struny gitary określa 
miejsce, do którego dąży palec po wydoby-
ciu dźwięku.

Tirando – uderzenie akordowe

Uderzenie akordowe – uderzenie bez 
oparcia palca o sąsiednią strunę. Palec pra-
wej ręki po wydobyciu dźwięku ze struny 
opada swobodnie w powietrze. Sposób ten 

  

Rys. 2. Ruch haczykowaty palców, szkic z: CardoSo 1995

Rys. 3. „Chwyt wiaderka”, szkic z: CardoSo 1995

Rys. 4. Odniesienie ruchu „haczykowatego” do 
liniowego traktowania palca
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w nomenklaturze gitarowej nosi nazwę ti-
rando1 (rys. 7).

Uderzenie akordowe jest bez wątpienia 
najczęściej używanym sposobem wydobycia 
dźwięku, co wynika zarówno z wymogów 
harmonicznych, jak i z wygody gry. Stanowi 
ono podstawę techniki akordowej, arpeggio, 
tremolo oraz gry gam. Jak więc widzimy, rola 
tego sposobu jest zasadnicza. Podczas gry 
tirando warto zadbać, aby palec wydobywa-
jący dźwięk niczym nie skrępowany opadał 
swobodnie do środka dłoni. Jest to bardzo 

ważny wymóg, zapewniający odpowiednią 
relaksację mięśni. Jeżeli dłonie ustawimy 
niewłaściwie, palec wydobywający dźwięk 
zmuszony będzie do wykonania dodatko-
wego manewru omijania sąsiedniej struny, 
co skrępuje jego ruch i stanie się przyczyną 
utraty energii. Ten dodatkowy ruch – szcze-
gólnie podczas gry w szybszym tempie – 
prowadzi do niepotrzebnych napięć.

Odnosząc powyższe założenie do opi-
sanej uprzednio specyfiki pracy palców, 
zauważymy, że najlepszym typem ruchu bę-
dzie tu ruch „zamykający”. Aby zatem opty-
malnie ustawić dłoń, powinniśmy zadbać 
o to, aby staw śródręczno-paliczkowy palca 
(punkt A na rys. 7) znajdował się niemal-
że nad struną, z której wydobywa dźwięk 
(punkt B na rys. 7).

Okrąg, po którym porusza się w  ta-
kiej sytuacji opuszek palca, omija swoim 
zasięgiem sąsiednią strunę, co umożliwia 
swobodne opadanie palca do środka dłoni. 
Dobrym probierzem właściwej pracy palca 
jest możliwość odgięcia się stawu między-
paliczkowego dalszego do wnętrza dłoni 
podczas ześlizgiwania się palca ze struny. 
Zachowanie takie świadczy o dobrej relak-
sacji mięśni przedramienia.

  

Rys. 5. Ruch „zamykający”, szkic z: CardoSo 1995

Rys. 6. Odniesienie ruchu „zamykającego” do li-
niowego traktowania palca

1 W języku hiszpańskim słowo tirar oznacza „rzucać”, „ciskać”, „miotać”, zob.: Wawrzkowicz, 
Hiszpański 1983.
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Najczęściej spotykanym błędem u po-
czątkujących harcowników gitarowych jest 
oddalenie dłoni od strun w taki sposób, że 
palce podczas wydobywania dźwięku zmu-
szone są do wykonywania ruchu „haczyko-
watego” (strzałka A na rys. 8). Przy takim 
ustawieniu staw śródręczno-paliczkowy 
palca wydobywającego dźwięk (punkt 1 na 
rys. 8) znajduje się w znacznej odległości od 
struny, którą wprawia w drganie (punkt 2 na 
rys. 8). Okrąg, po którym porusza się w ta-
kiej sytuacji opuszek palca, nachodzi swoim 
zasięgiem na sąsiednią strunę (strzałka B na 
rys. 8), co zmusza palec do wykonania do-
datkowego manewru omijającego sąsiednią 
strunę za pomocą ruchu „haczykowatego”.

W tym miejscu warto powiedzieć, dla-
czego nie powinniśmy używać do wyko-
nania uderzenia akordowego ruchu „ha-
czykowatego” palców. Zachowanie takie 
podyktowane jest nie tylko względami eko-
nomii ruchu, ale i akustyki. Uderzając stru-
nę palcem, wprawiamy ją w ruch drgający. 
Pod wpływem siły uderzenia (strzałka S na 
rys. 9) struna, która wcześniej była w sta-
nie spoczynku (linia A na rys. 9), wychyla 
się w  kierunku punktu B  na rys. 9, by 
następnie oddalić się w przeciwną stronę 

Rys. 7. Etapy uderzenia akordowego: 1) postawie-
nie palca na strunie, 2) ześliźnięcie się palca ze 
struny, 3) opadnięcie palca do środka dłoni

Rys. 8. Dłoń zbyt oddalona od strun wiolinowych 
podczas gry tirando
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(punkt C na rys. 9) i ponownie powędrować 
w kierunku linii A. Taki cykl powtarza się 
wielokrotnie, aż do momentu, gdy struna 
powróci do stanu spoczynku. Za każdym 
kolejnym cyklem wielkość odchylenia stru-
ny maleje. Im dłużej struna wychyla się, tym 
dłuższy jest dźwięk.

B

A

C S

Rys. 9. Drgania struny gitary

Atakując strunę ruchem „haczykowa-
tym” palca, wywołujemy jej pionowe drga-
nie (punkty A, B, C na rys. 10) względem 
powierzchni płyty rezonansowej (linia F–G 
na rys. 10). Sytuacja taka sprawia, że już 
w początkowej fazie drgania struna napoty-
ka na progi, które – ograniczając możliwość 
jej wychylania się – powodują skrócenie 
dźwięku. W ekstremalnych przypadkach 
(np. podczas gry forte) słyszymy wyraźny 
trzask obijającej się o próg struny.

Rys. 10. Atak struny ruchem „haczykowatym”, 
szkic z: Sor 1830

Dobre ustawienie dłoni i zastosowanie 
ruchu „zamykającego” (a co za tym idzie, 
ustępowanie stawu międzypaliczkowego 
dalszego w trakcie uderzenia) umożliwia 
wychylanie się struny w płaszczyźnie pozio-
mej (punkty A, B, C na rys. 11) względem 
powierzchni płyty rezonansowej (linia F–G 
na rys. 11), zapewniając tym samym zarów-
no niezakłócone odchylanie się tejże struny, 
jak i optymalne wykorzystanie możliwości 
akustycznych instrumentu2.

Rys. 11. Atak struny ruchem „zamykającym”, szkic 
z: Sor 1830

Ze względu na naturalną łatwość wy-
dobycia dźwięku sposobem tirando sposób 
ten towarzyszy pierwszej fazie nauki gry na 
gitarze.

Apoyando – uderzenie melodiowe

Uderzenie melodiowe – uderzenie 
z oparciem palca o sąsiednią strunę. Palec 
prawej ręki po wydobyciu dźwięku ze struny 
opada swobodnie na sąsiednią strunę. Spo-
sób ten w nomenklaturze gitarowej zwie się 
apoyando3 (rys. 12).

2 Akustyka mówi nam, iż najlepsze brzmienie instrumentu osiąga się, gdy płaszczyzna, w której 
odchyla się struna (A, B, C), jest równoległa do powierzchni płyty rezonansowej (F–G).

3 W języku hiszpańskim słowo apoyar oznacza „opierać”, zob. Wawrzkowicz, Hiszpański 1983.
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Uderzenie melodiowe stosujemy za-
zwyczaj w przebiegach gamowych i pasażo-
wych, szczególnie podczas gry kciukiem we 
f lamenco. Zaletą uderzenia melodiowego 
jest łatwość uzyskania mocnego dźwięku. 
W odróżnieniu od uderzenia akordowego, 
w którym musimy się starać, by uzyskać ruch 
zamykający dłoni, uderzenie melodiowe 
samo wymusza taki ruch. Staw śródręcz-
no-paliczkowy (punkt A na rys. 12) palca 
wykonującego dźwięk sposobem apoyando 
może znajdować się nad sąsiednimi strunami 
(punkt B na rys. 12). Ze względu na niebez-
pieczeństwo zbyt siłowej gry podczas gry 
apoyando, powinno ono być wprowadzane 
dopiero po opanowaniu i utrwaleniu sposobu 
gry tirando. Z tego względu sposób apoyando 
omówię bardziej szczegółowo w którymś 
z późniejszych artykułów.

Drugą podstawową klasyfikacją sposo-
bów wydobycia dźwięku z gitary jest sposób, 
w jaki atakujemy struny.

Gra ze struny

Gra ze struny polega na położeniu 
palca na strunie, zanim wydobędziemy 
z niej dźwięk. Jest to najpewniejszy sposób 
wydobycia dźwięku. Aby się nim posłużyć, 
wystarczy postawiony uprzednio na strunie 
palec zamknąć do środka dłoni, wprawia-
jąc strunę w drganie – właśnie ten sposób 
wydobycia dźwięku nazwać możemy „szar-
paniem”. Warto zauważyć, że zastosowanie 
w tym sposobie ruchu „zamykającego” nie 
jest takie proste. Samo słowo „szarpanie” 
kojarzy się zazwyczaj początkującemu 
harcownikowi z ruchem „haczykowatym”, 
toteż powszechnym błędem wśród sta-
wiających pierwsze kroki gitarzystów jest 
wyszarpywanie struny, powodujące obija-
nie strun o chwytnię gitary. Bardzo ważne 
będzie więc w  początkowej fazie nauki 
zadbanie o to, aby podczas tego sposobu gry 
zastosować ruch „zamykający” palców.

Rys. 12. Etapy uderzenia melodiowego: 1) posta-
wienie palca na strunie, 2) ześliźnięcie się palca 
ze struny, 3) opadnięcie palca na sąsiednią strunę
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Gra z powietrza

Jeśli rozpędzony palec prawej ręki usta-
wiony nad struną potrąca ją na sposób 
przypominający uderzenie młotka, mamy 
do czynienia z  tzw. grą z powietrza. Ze 
względu na charakter ruchu sposób ten 
nazwać możemy „uderzaniem”. Istotną rolę 
pełni tu tzw. atak, czyli prędkość, z  jaką 
palec wpada na strunę. Ruch atakującego 
palca powinien być dynamiczny, czyli moż-
liwie najszybszy, na jaki nas stać. Jeśli ruch 
uderzającego palca jest powolny, dochodzi 
do sytuacji, w której uderzenie z powietrza 
przechodzi właściwie w grę ze struny. De-
cydująca o charakterze sposobu wydobycia 
dźwięku jest więc szybkość ruchu, wpły-
wająca na czas kontaktu palca ze struną. 
Im szybszy ruch palca, tym bardziej gramy 
z powietrza; im wolniejszy, tym bardziej 
przechodzimy w grę ze struny.

Wydobycie dźwięku z  powietrza nie 
daje już tak dużej pewności trafienia w stru-
nę, jak gra ze struny, jednak ze względów 
muzycznych sposób ten stosowany jest 
znacznie częściej. Podczas gry ze struny 
przed wydobyciem dźwięku położyć mu-
simy palec na strunie. Jeśli wcześniej na tej 
strunie wydobywaliśmy inny dźwięk, nasze 
działanie spowoduje, że ten uprzednio wy-
dobyty dźwięk będzie wytłumiony. Owo 
tłumienie poprzedniego dźwięku sprawia, 
że gra ze struny przydaje się tylko w niektó-
rych sytuacjach, np. podczas gry portato czy 
staccato. Konieczność gry legato, które jest 
artykulacją domyślną, wymusza na gitarzy-
ście standardowe stosowanie gry z powie-
trza. Szybki ruch zapewnia krótki kontakt 

palca ze struną, a co za tym idzie – płynne 
łączenie dźwięków wydobywanych na tej 
samej strunie. Wydaje się więc, że z powodu 
powszechności stosowania uderzenia z po-
wietrza właściwsze byłoby zakwalifikowanie 
gitary do chordofonów perkusyjnych.

Wyrobienie szybkiego ataku palców 
prawej ręki jest, niestety, dość czasochłonne, 
toteż większość początkujących gitarzystów 
ma problem z uzyskaniem artykulacji legato 
w pochodach gamowych. Warto więc w po-
czątkowej fazie nauki oprzeć się na technice 
akordowej i arpeggio, w których wcześniej-
sze kładzenie palców na strunach nie powo-
duje złego efektu muzycznego.

Omówione w tym artykule podstawo-
we sposoby wydobycia dźwięku można 
oczywiście łączyć ze sobą. Możemy grać 
zarówno tirando, jak i apoyando ze struny 
i  z powietrza. Możliwe jest nawet – jeśli 
uwzględnimy symultaniczną pracę kciuka 
i pozostałych palców – jednoczesne stoso-
wanie tirando i apoyando z grą ze struny 
i  z powietrza, manewry takie wymagają 
jednak doskonałego opanowania tych spo-
sobów wydobycia dźwięku.

Cardoso J., 1995, Nauka i metoda techniki gita-
rowej, Professional Music Press, Gdynia.

Sobol E. (red.), Nowy słownik języka pol-
skiego ,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002.

Sor F., 1830, Methode pour la guitare, Paris.
Wawrzkowicz S., Hiszpański K., 1983, Pod-

ręczny słownik hiszpańsko-polski, Wiedza Po-
wszechna, Warszawa.
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Katarzyna Kwiecień-Długosz

Czterdziestolecie akademickiego środowiska 
muzycznego w Zielonej Górze

„Czterdziestka” to wiek z jednej strony skłaniający do refleksji i podsumowań, z dru-
giej zaś napawający dumą i radością z osiągnięć. W takiej atmosferze upłynął jubi-
leuszowy rok akademicki 2011/2012 w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zielonogórski Instytut Muzyki 
dawniej i dziś

Początki kształcenia muzycznego na 
poziomie wyższym w Zielonej Górze sięgają 
roku 1971, w którym powstał protoplasta 
dzisiejszego Instytutu Muzyki – Zakład 
Wychowania Muzycznego, funkcjonujący 
– wraz z trzema innymi zakładami – w ra-
mach Wydziału Pedagogicznego Wyż-
szej Szkoły Nauczycielskiej. W roku 1983 
Zakład został przekształcony w  Instytut 
Wychowania Muzycznego, a w roku 2001 
przemianowany na Instytut Kultury i Sztu-
ki Muzycznej. Obecna nazwa – Instytut 
Muzyki – funkcjonuje od roku 2010. Przez 
okres 28 lat Instytut działał w ramach Wy-
działu Pedagogicznego, zaś od roku 1999 
funkcjonuje w ramach struktury Wydziału 

Artystycznego wraz z  Instytutem Sztuk 
Wizualnych. Obecna kadra instytutu liczy 
30 osób i obejmuje artystów-muzyków (in-
strumentalistów, wokalistów, dyrygentów, 
kompozytorów) oraz naukowców (muzyko-
logów i pedagogów). Działalność pracow-
ników Instytutu koncentruje się w czterech 
jednostkach: Zakładzie Dyrygowania, 
Zakładzie Dydaktyki Muzyki, Zakładzie 
Dydaktyki Instrumentalnej oraz Zakładzie 
Teorii Muzyki.

Od 40 lat Instytut kształci nauczycieli 
muzyki (obecnie na kierunku edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), 
zaś od 2004 roku także muzyków jazzowych 
i estradowych (kierunek jazz i muzyka es-
tradowa). Studenci i pracownicy Instytutu 
Muzyki wnoszą istotny wkład w życie aka-
demickie: Chór Akademicki, Big Band UZ, 
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występy zespołów jazzowych i estradowych, 
uczestnictwo w takich wydarzeniach, jak 
akcja Uniwersytet Dzieciom, Dni Frankofo-
nii, Dni Niemieckie czy Festiwal Nauki – to 
tylko wybrane przykłady ich aktywności 
w ramach uczelni. Są także widoczni na 
arenie ogólnopolskiej – pojawiają się m.in. 
w programach telewizyjnych TVP1, TVP2, 
TV Polonia (w programach Kolędy dla świa-
ta, Nieszpory, Bitwa na głosy) oraz za granicą 
(EXPO 2008 w Saragossie). Kariery zawo-
dowe naszych absolwentów i pracowników 
są dowodem dobrego wypełniania misji 
krzewienia kultury muzycznej zarówno 
w regionie lubuskim, jak i poza nim (m.in. 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, 
Norwegii, Kanadzie).

Jak świętować, to tylko koncertowo

Najważniejszym punktem obchodów te-
gorocznego jubileuszu był uroczysty koncert 
jubileuszowy, pod honorowym patronatem 
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego, 
który odbył się 17 listopada 2011 roku w auli 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przy okazji 
tego wydarzenia wicemarszałek wojewódz-
twa lubuskiego Jarosław Sokołowski wręczył 
listy gratulacyjne osobom, które szczególnie 
przyczyniły się do rozwoju Zakładu Wy-
chowania Muzycznego. Listy te otrzymali: 
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła, pierwszy 
rektor Wyższej Szkoły Nauczycielskiej; 
prof. dr hab. Maria Jakowicka, była dziekan 

Wydziału Pedagogicznego; oraz prof. Irena 
Marciniak, pierwszy kierownik Zakładu.

Koncert pokazał szerokie spektrum 
działalności zielonogórskich muzyków: 
od twórczości klasycznej i  współczesnej 
(utwory chóralne, fortepianowe i kameral-
ne, m.in. F. Chopina, H. Wieniawskiego, 
W. Luto sławskiego w wykonaniu R. Zimnic-
kiego, K. Schmidta, J. Kotowskiego, B. Ta-
rasiewicz) po muzykę popularną (zespoły 
złożone z absolwentów Instytutu) i jazz (Big 
Band UZ pod dyrekcją Jerzego Szymaniu-
ka). Po uczcie muzycznej słuchacze mieli 
okazję obejrzeć wystawę prezentującą doro-
bek pracowników Instytutu Muzyki.

W cykl jubileuszowych koncertów wpi-
sały się także inne wydarzenia, m.in. Pol-
sko-norweskie krajobrazy muzyczne w 3D. 
W programie dwóch koncertów, w  jakich 
można było uczestniczyć w ramach tego 
projektu w dniach 24 marca i 4 kwietnia 
2012 roku w Zielonej Górze, znalazły się 
pieśni norweskich i polskich kompozytorów 
w wykonaniu sopranistki Jolanty Sipowicz, 
wykładowcy Instytutu Muzyki UZ, oraz 
pianistki Margarity Stachiewicz z  Insty-
tutu Muzyki Uniwersytetu w Trondheim 
(Norwegia), zaprezentowane w scenografii 
bazującej na technologii 3D. Rok akademic-
ki 2011/2012 obfitował ponadto w koncerty 
studenckie i dyplomowe.

Jednym z  ostatnich wydarzeń w  ra-
mach obchodów jubi leuszow ych był 
koncert kompozytorski, zorganizowany 
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5 czerwca 2012 roku w Filharmonii Zielono-
górskiej, podczas którego zaprezentowano 
twórczość kompozytorów związanych z In-
stytutem Muzyki w Zielonej Górze (Z. He-
rembeszta, M. Bukowski, J. Karcz, A. Tu-
chowski, T. Kienik, K. Kwiecień-Długosz). 
Przedstawione na koncercie kompozycje 
solowe i kameralne obejmowały szeroki wa-
chlarz stylów i form, od utworów o charak-
terze niemal dydaktycznym, po kompozycje 
wymagające od wykonawcy znakomitego 
warsztatu wykonawczego. Ujawniały one 
także wielorakie inspiracje twórców.

Duże zainteresowanie licznie groma-
dzącej się na wszystkich wydarzeniach 
jubileuszowych publiczności nie pozostawia 
wątpliwości: Instytut Muzyki pełni bardzo 
ważną rolę w życiu kulturalnym regionu. 
A jednak koncerty – co warto wyraźnie na 

koniec zaznaczyć – to prezentacja zaledwie 
wybranych przykładów aktywności arty-
stycznej środowiska muzycznego. Zasługi 
Instytutu Muzyki można by wymieniać dłu-
go, ale najważniejszą jest chyba kształcenie 
tych muzyków, którzy wykonują codzienną 
„pracę u podstaw” w oświacie, instytucjach 
kultury czy rozmaitych zespołach muzycz-
nych. Nawet jeśli nie odnoszą spektakular-
nych sukcesów na scenie, to przecież bez 
nich trudno wyobrazić sobie życie muzyczne 
nie tylko w Zielonej Górze, ale i w całym 
regionie. Pracują twórczo, kształtują życie 
artystyczne i wychowują młode pokolenia. 
Życzmy więc zielonogórskim muzykom 
sprzyjających warunków do dalszego roz-
woju i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy 
świętować jeszcze niejeden jubileusz.
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Katarzyna Kwiecień-Długosz

Poznać i zrozumieć dzieła mistrza

Barbara Smoleńska-Zielińska,  Tadeusz A. Zieliński , Witold Lutosławski. Przewodnik 
po arcydziełach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Twórczość Witolda Lutosławskiego, 
jednego z najwybitniejszych kompozy-
torów XX wieku, niezmiennie cieszy się 

dużą popularnością wśród muzykologów, 
teoretyków muzyki i  badaczy spuścizny 
tego niezwykłego twórcy. Dowodzi tego 
znaczna liczba publikacji jej poświęconych, 
z których wspomnieć warto choćby dwie 
najbardziej znane monografie: Muzyka Lu-
tosławskiego autorstwa Charlesa Bodmana 
Rae oraz dwutomową biografię Krzysztofa 
Meyera i Danuty Gwizdalanki Lutosławski. 
Droga do dojrzałości i Lutosławski. Droga 
do mistrzostwa. Obie pozycje zawierają dość 
szczegółową analizę wszystkich kompozycji 
Lutosławskiego, z podaniem okoliczności 
ich powstania i  wykonań; u  K. Meyera 
i D. Gwizdalanki znajdziemy dodatkowo 
obszerne informacje biograficzne. Wydawać 
by się więc mogło, że o Lutosławskim napi-
sano już wszystko.

Wydana przez Uniwersytet Warszawski 
pozycja Witold Lutosławski. Przewodnik po 
arcydziełach autorstwa Barbary Smoleń-
skiej-Zielińskiej i nieodżałowanego Tade-
usza A. Zielińskiego – pary znakomitych 
muzykologów i humanistów – jest jednak 
książką zupełnie innego rodzaju. To swoiste 
kompendium wiedzy o  najważniejszych 
dziełach kompozytora, które przybliża 
czytelnikowi konkretne, wybrane utwory, 
z pominięciem szczegółów biograficznych 
i typowej analizy muzykologicznej. Książka 
obejmuje 28  kompozycji orkiestrowych, 

koncertowych i wokalno-orkiestrowych ze 
wszystkich okresów twórczości mistrza, 
począwszy od Wariacji symfonicznych , 
a skończywszy na IV Symfonii. Z utworów 
kameralnych autorzy uwzględnili Kwartet 
smyczkowy, Partitę i Wariacje na temat Pa-
ganiniego, pominęli natomiast miniatury. 
Omawiane dzieła ułożone są w porządku 
chronologicznym. Opisy uzupełnione zo-
stały ilustracjami i przykładami nutowymi.

Zaczynem tego przewodnika po twór-
czości wybitnego polskiego kompozytora 
były publikowane na przestrzeni wielu lat 
w „Ruchu Muzycznym” artykuły przedsta-
wiające poszczególne, wybrane kompozycje 
Lutosławskiego. Praca nad tymi rozproszo-
nymi dotąd tekstami, przedstawiającymi 13 
arcydzieł – podobnie jak nad pozostałymi 
utworami omówionymi w  przewodni-
ku – rozpoczynała się od wielokrotnego 
słuchania nagrań z partyturą. Wszystkie 
analizy posiadają analogiczną konstrukcję: 
zaczynają się od krótkiej charakterystyki 
ogólnej utworu, następnie przedstawiany 
jest jego przebieg z punktu widzenia słu-
chacza. Autorzy nie poprzestają jednak na 
spostrzeżeniach dotyczących charakteru 
i  stylu kompozycji, lecz poświęcają także 
dużo miejsca na opis formy, dramaturgii 
i rozwoju następstw przebiegu muzyczne-
go. Tak skonstruowane artykuły pozwalają 
czytelnikowi porównać opis dzieła ze słu-
chanym nagraniem czy zapisem w partytu-
rze. Ogromną zaletą tekstów są niezwykle 
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przystępne objaśnie-
nia dotyczące elemen-
tów techniki kompo-
zytorskiej, takich jak 
a leator yzm kontro-
lowany czy technika 
łańcuchowa. Dzięk i 
nim skomplikowane 
kwestie techniczne sta-
ją się zrozumiałe dla 
czytelników niebędą-
cych muzykologami, 
nieposiadających wie-
dzy o arkanach języka 
muzycznego Witolda 
Lutosławskiego.

Dużo miejsca zaj-
mują w  recenzowa-
nej publikacji kwestie 
dramaturgii i  ekspresji, ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu emocjonalnego 
poszczególnych zdarzeń muzycznych. Jest 
to zjawiskiem dość nietypowym dla opisów 
dzieł Lutosławskiego, które kojarzone są 
przede wszystkim z wyrafinowaną techni-
ką i doskonałością warsztatową. Autorzy 
nie stronią też niekiedy od wyrażania 
subiektywnej oceny utworów. Choć zapew-
ne nie każdy czytelnik się z nimi zgodzi, 

to trzeba przyznać, że 
pozwalają one unik-
nąć monotonii suche-
go, encyklopedycznego 
opisu i zachęcają do sa-
modzielnej weryfikacji 
wyrażonych osądów.

Jak twierdzą sami 
autorzy, książka ta nie 
jest opowieścią prze-
znaczoną do czy ta-
nia jednym tchem. Jej 
adresatem może być 
z a r ów no  m e lom a n 
poznający utwór słu-
chem czy zamierzający 
wysłuchać go na kon-
cercie, jak i muzyk, na 
przykład student dys-

ponujący partyturą. Zwięzłe przedstawienie 
najważniejszych arcydzieł Lutosławskiego 
z pozycji słuchacza, nie analityka, czyni ją 
także bardzo przydatną do celów dydak-
tycznych, zarówno dla wykładowców, na-
uczycieli szkół muzycznych i ogólnokształ-
cących, jak i dla osób prowadzących różnego 
rodzaju koncerty i audycje muzyczne, w ra-
mach których prezentowany jest dorobek 
naszego wybitnego kompozytora.
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Violetta Przerembska

Z najnowszych badań diagnostycznych 
powszechnej edukacji muzycznej

Mirosław Grusiewicz, Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół pod-
stawowych i gimnazjów, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin 2011.

O tym, jak niezbędne są systematyczne 
i rzetelne badania poziomu wyników 
nauczania w zakresie edukacji muzycz-

nej realizowanej w szkołach ogólnokształ-
cących, nikogo nie trzeba przekonywać. 
Zwłaszcza, że od lat wyniki te nie są impo-
nujące. Diagnostyka powszechnej edukacji 
muzycznej, rozwijająca się w Polsce dość 
wartkim nurtem już od kilkudziesięciu lat 
i angażująca wybitnych specjalistów z pe-
dagogiki i psychologii muzyki, dopracowała 
się licznych kierunków, różnych podejść 
metodologicznych i  sposobów realizacji 
pomiaru diagnostycznego. Jest to dziedzina 
wciąż wzbogacana o nowe przedsięwzięcia, 
koncepcje, analizy, refleksje.

Książka Mirosława Grusiewicza to ko-
lejne udokumentowanie i wnikliwe opraco-
wanie znaczącego fragmentu badań w tym 
zakresie. Czytelnik otrzymuje tu klarowny 
obraz rzeczywistego stanu i efektywności 
powszechnej edukacji muzycznej, a zawarty 
w publikacji wartościowy materiał empirycz-
ny z powodzeniem może służyć współczesnej 
debacie na gruncie pedagogiki muzycznej.

Autor, po wprowadzeniu czy telni-
ka w ogólne kwestie związane z historią, 

metodologią i obecnym stanem badań dia-
gnostycznych powszechnej edukacji muzycz-
nej w Polsce, koncentruje się na głównym 
temacie swoich dociekań. Jest nim wybrany 
obszar kompetencji muzycznych uczniów 
ogólnokształcących szkół podstawowych 
i gimnazjów województwa mazowieckiego 
– wiedza uczniów oraz ich umiejętności per-
cepcyjne w zakresie muzyki1. Obszar ważny 
i  jednocześnie komplementarny dla kształ-
cenia szeroko pojętej ekspresji muzycznej 
i różnorodnych aktywnych form kontaktu 
z muzyką. Wzajemne przenikanie się aktów 
percepcji i ekspresji twórczej to zjawisko na-
turalne i jako takie powinno być w procesie 
edukacji łączone z  przyswajaniem przy-
najmniej elementarnej wiedzy muzycznej. 
A wiedza ta i aspekty intelektualne w kontak-
tach z muzyką nie są – jak mawiał znakomity 
estetyk Carl Dahlhaus – „zbytecznym dodat-
kiem, lecz zawierają się zawsze w percepcji es-
tetycznej, bądź w postaci elementarnej, bądź 
rozwiniętej, i nie sposób przyznać, że odnosi 
się estetyczną korzyść, jeśli pozostają one na 
prymitywnym poziomie”2.

Podzielając, jak można sądzić, powyż-
szą opinię, Mirosław Grusiewicz wyjaśnia, 

1 Badania stanowiły część patronowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty (i realizowa-
nego w latach 2007–2008, we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS w Lublinie) szerszego 
projektu pt. Wartości, zainteresowania i kompetencje muzyczne uczniów w woj. mazowieckim.

2 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 90.
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iż głównym celem podjętych badań było 
określenie poziomu i struktury wskazanych 
wyżej kompetencji, wyłonienie podsta-
wowych braków, a więc zakresów wiedzy 
i umiejętności opanowanych przez uczniów 
w stopniu rażąco słabym, ale również do-
strzeżenie tych obszarów, których po-
ziom odpowiada standardom zakładanym 
w  podstawie programowej. Co bardzo 
istotne, autor podejmuje też próbę zdefinio-
wania czynników warunkujących obecny 
i wciąż niezadowalający – co niestety, w ca-
łej rozciągłości i ponad wszelką wątpliwość 
potwierdza i udowadnia praca – stan szkol-
nej edukacji muzycznej. Wśród głównych 
problemów badawczych znalazło się więc 
także poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nia: „Czy położenie, wielkość, struktura 
organizacyjna i typ szkoły różnicują efekty 
edukacji muzycznej?” oraz „Jak przedsta-
wiają się kompetencje muzyczne uczniów 
województwa mazowieckiego na tle wyni-
ków ogólnopolskich?”3.

W ocenie tychże kompetencji wykorzy-
stano wyniki odpowiednich dla kolejnych 
etapów edukacyjnych testów sprawdzają-
cych (ich wzory, jak i dołączone do nich 
nagrania przykładów muzycznych na CD 
znajdujemy na końcu książki, co nadaje 
publikacji także istotny walor praktyczny). 
Zgromadzony tą drogą bogaty i solidny pod 
względem źródłowym materiał z pewnością 
można uznać za reprezentatywny i miaro-
dajny. Jako dowód wystarczy wymienić licz-
by: w badaniach brało udział 3289 uczniów 
ze 180 wybranych losowo szkół. Do opraco-
wania wyników badań wykorzystano meto-
dy statystyki opisowej, a owe rezultaty – dla 
większej przejrzystości – zaprezentowano 
w postaci zestawień procentowych, tabel 
i wykresów.

***

Jak wiemy, pierwszy etap edukacyjny, 
realizowany w klasach 1–3, wyznacza mu-
zyce ważne cele, a wśród nich: wspomaga-
nie rozwoju emocjonalnego, rozbudzanie 
wrażliwości estetycznej dziecka, motywacji 
do kontaktu ze sztuką, muzyką. Muzyka 
i dźwięk ukazywane są także jako niezbęd-
ny element w  budowaniu całościowego 
obrazu świata. Wśród uczniów kończących 
klasę 3 szkoły podstawowej sprawdzana była 
przede wszystkim wrażliwość na brzmienie, 
na barwę dźwięku, a więc pewna umiejęt-

ność z zakresu rozpoznawania elementów 
akustyki naturalnego środowiska człowieka 
oraz rozpoznawania instrumentów i gło-
sów ludzkich. Jak referuje autor, nie mniej 
ważny obszar badań stanowiło wśród naj-
młodszych odczucie wyrazu emocjonalnego 
muzyki, a także dość złożona umiejętność 
tzw. słyszenia analitycznego (percepcja for-
my i elementów muzyki). Zadania stawiane 
dzieciom dotyczyły też zapamiętywania 

3 Autor odwołuje się tu do badań Edukacja muzyczna w Polsce. Stan, uwarunkowania, pożądane 
obszary zmian (projekt zrealizowany na zlecenie Zespołu Ekspertów ds. Muzyki w Szkolnictwie 
Ogólnokształcącym Polskiej Rady Muzycznej).
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i odtwarzania rytmu, w końcu – znajomości 
instrumentów muzycznych i nut.

Jak dowiadujemy się z ustaleń Miro-
sława Grusiewicza, stosunkowo najlepsze 
wyniki uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
uzyskali w zakresie wspomnianego wyżej 
rozpoznawania akustyki środowiska czło-
wieka (większość badanych była w stanie 
właściwie określić otaczające ich odgłosy 
i – jak czytamy w zamieszczonych w książce 
analizach – „rozróżnić podstawowe para-
metry dźwięku, takie jak dźwięk głuchy, 
metaliczny, matowy, rytmiczny, twardy, 
dźwięczny, stłumiony” itp.). Także na za-
dowalającym poziomie – co z satysfakcją 
odnotowuje autor – wypadła wśród naj-
młodszych, niełatwa przecież, umiejętność 
słyszenia analitycznego. Dzieci nieźle też 
opanowały znajomość nazw instrumentów 
muzycznych oraz wartości rytmicznych 
nut, jakkolwiek już z samym odtwarzaniem 
słuchanego rytmu mają duże kłopoty. Jak 
się też okazuje, nie najlepiej – a wedle oceny 
autora: dość przeciętnie (dostatecznie) – 
uczniowie radzą sobie z rozpoznawaniem 
brzmienia instrumentów muzycznych i gło-
sów ludzkich ze słuchu.

Jednym z ciekawszych badań omówio-
nych w  książce było sprawdzenie wśród 
młodych słuchaczy odczucia charakteru 
emocjonalnego muzyki, jej nastroju. Ten 
czuły, dość trudny do zbadania, a jednocze-
śnie niezwykle istotny obszar kompetencji 
może implikować pewne mankamenty po-
miaru diagnostycznego, a także trudności 
w  jednoznacznej interpretacji wyników, 
czego autor w swych analizach jest w pełni 
świadomy. Słusznie na to zwraca uwagę 
w koniecznych w tym przypadku komenta-
rzach, respektujących dużą dozę subiekty-
wizmu w odbiorze tego właśnie szczególne-
go aspektu muzyki.

Oczywiście pewien wpływ na udzielane 
odpowiedzi mogła tu mieć także większa 
lub mniejsza trafność doboru ilustracji 

muzycznych do poszczególnych pytań i po-
leceń. Dobrze, że i tego problemu nie zigno-
rowano w prezentowanych analizach. Dla 
przykładu: jednym z  lepiej rozwiązanych 
poleceń było to wykorzystujące fragment 
Piotrusia i wilka S. Prokofiewa, w którym 
należało wybrać między emocjami strachu, 
trwogi, zaniepokojenia a radością i optymi-
stycznym spokojem. Bardziej kłopotliwym 
dla dzieci zadaniem okazało się natomiast 
określenie charakteru emocjonalnego Pro-
menady z Obrazków z wystawy M. Musorg-
skiego. Z ogólnych podsumowań wyników 
badań tej kompetencji dowiadujemy się, iż 
zadania zostały rozwiązane średnio tylko 
w 50,8%, co pozwoliło zakwalifikować ba-
daną umiejętność jako opanowaną przez 
dzieci w stopniu zaledwie dostatecznym. 
Ogólne wyniki całego testu okazały się 
także – niestety – dość przeciętne, co po-
twierdza, że edukacja muzyczna dziecka 
w  trakcie jego trzech pierwszych lat po-
bytu w szkole jest obszarem wciąż mocno 
zaniedbanym.

***

W toku dalszej lektury książki mamy 
okazję przekonać się o rzeczywistych osią-
gnięciach uczniów klas 4–6 szkoły podsta-
wowej w dziedzinie muzyki. Przypomnijmy, 
iż na tym etapie nauki winien występować 
dalszy rozwój predyspozycji muzycznych, 
ale też kształtowanie już głębszych, bardziej 
świadomych relacji z wytworami kultury. 
Autor systematycznie wprowadza nas w wy-
niki badań z takich zakresów, jak znajomość 
wśród uczniów zapisu muzycznego, wy-
branych dzieł muzycznych, instrumentów 
muzycznych orkiestry symfonicznej, a także 
instrumentów ludowych. W świetle podsta-
wy programowej jest oczywiste, że nie mo-
gło zabraknąć tu też zadań sprawdzających 
znajomość polskich tańców narodowych 
oraz orientację uczniów w  wybranych, 
ważniejszych zagadnieniach z  zakresu 
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kultury muzycznej. W obszarze badań sa-
mej już percepcji muzycznej posłużono się 
podobnymi kategoriami tematycznymi jak 
w przypadku wiedzy muzycznej – rozpo-
znawanie instrumentów, polskich tańców 
narodowych, wybranych utworów muzyki 
klasycznej i pieśni popularnych.

Wyraźnie zasygnalizowane w publika-
cji niekorzystne wyniki badań w zakresie 
orientacji w zapisie muzycznym i umie-
jętności posługiwania się nim oczywiście 
powinny niepokoić, jest to bowiem kom-
petencja istotna, wymagana na tym etapie 
edukacji muzycznej i niezbędna w samo-
dzielnym praktykowaniu muzyki, nawet 
– jak słusznie przekonuje Mirosław Gru-
siewicz – na poziomie amatorskim. (Można 
jednak dyskutować, czy rzeczywiście – jak 
stwierdza autor – „warunkuje możliwość 
pełnego rozumienia, poznania i świadome-
go przeżywania muzyki”, s. 42).

Skoro jesteśmy przy rażących, w y-
eksponowanych w omawianym rozdziale 
książki lukach kompetencyjnych uczniów 
ostatnich k las szkoły podstawowej, to 
z ubolewaniem (i zażenowaniem) trzeba 
też przyjąć kolejne doniesienie badawcze – 
tym razem dotyczące niemal całkowitego 
braku znajomości i umiejętności rozpozna-
nia ze słuchu polskich tańców narodowych 
(jakkolwiek gwoli sprawiedliwości zostało 
odnotowane, że pewnym pozytywnym 
wyjątkiem był tu polonez). Równie duże 
problemy, jak czytamy w raporcie, miała 
większość badanych uczniów ze słuchową 
identyfikacją wybitnych dzieł literatury 
muzycznej, należących do polskiego i eu-
ropejskiego kanonu. Jest to z pewnością 
niepokojący sygnał coraz bardziej zauwa-
żalnego – jak się wydaje – marginalizowa-
nia przez gros młodych ludzi (nie wszyst-
kich – zdarzały się i odpowiedzi celujące) 
dorobku kompozytorskiego przynależnego 
do kultury wysokiej. Jeśli chodzi zaś o zna-
jomość niektórych zagadnień szeroko 

rozumianej kultury muzycznej, poziom 
wiedzy okazał się całkiem wyrównany, ale 
zaledwie przeciętny.

Autor konkluduje, iż w badanej grupie 
można mówić jedynie o dość satysfakcjonu-
jącej znajomości instrumentów muzycznych 
i umiejętności rozróżnienia ich ze słuchu. 
Jego zdaniem to niewiele i trudno się z taką 
opinią nie zgodzić, obserwując przywoły-
wane, niskie wyniki badań. Nie dziwi zatem 
wyrażona przez Mirosława Grusiewicza 
w podsumowaniu rozważań, zdecydowanie 
słaba i nienapawająca optymizmem, ogólna 
ocena osiągnięć muzycznych uczniów koń-
czących szkołę podstawową.

***

Konsekwentnie realizowany wywód 
prowadzi czytelnika do kolejnego i ostatnie-
go objętego badaniami etapu – gimnazjum. 
Żywiołowe przemiany w  sferze kultury 
sprawiają, iż na tym etapie problemy edu-
kacji muzycznej postrzegane są coraz czę-
ściej przez pryzmat szerokiego kompleksu 
zagadnień związanych z edukacją kultural-
ną czy międzykulturową. Badania wśród 
uczniów gimnazjum pogłębione zatem zo-
stały problematyką odnoszącą się do najbar-
dziej współczesnych zjawisk w muzyce. Jak 
skrupulatnie informuje nas autor, pytania 
dotyczyły nie tylko znajomości znaczących 
w  kulturze muzycznej dzieł wybitnych 
kompozytorów, historii form, gatunków 
i stylów muzycznych, polskich tańców na-
rodowych czy tańców obcego pochodzenia, 
ale także twórców i wykonawców muzyki 
rozrywkowej.

Autor zbadał również umiejętność rozpo-
znawania ze słuchu określonego stylu epoki, 
stylu danego twórcy, znanych dzieł muzycz-
nych należących do klasyki, a także gatunków 
muzyki rozrywkowej. Nie pominął przy tym 
także dość interesującej dla współczesnych 
nastolatków muzyki etnicznej w różnych jej 
odmianach, od „źródeł” po folk.
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Wydaje się, że wyniki sprawdzianu wia-
domości z zakresu kanonicznego repertu-
aru dzieł europejskiej literatury muzycznej 
– od epoki baroku do wieku XX – chyba 
sprawiedliwie oceniono w przedstawionych 
wnioskach jako dość przeciętne. Autor za-
uważa, że uczniowie na ogół wykazują się 
znajomością tylko najbardziej popularnych 
utworów muzyki klasycznej (np. koncertów 
Pory roku A. Vivaldiego czy fragmentów 
muzyki baletowej z Dziadka do orzechów 
P. Czajkowskiego). Rzeczywiście, moż-
na tu mówić o poważnych niedostatkach 
w ramach badanej kompetencji. Podobnie 
niekorzystne rezultaty zaobserwowano 
w odniesieniu chociażby do ogólnej, wręcz 
elementarnej wiedzy uczniów o najwybit-
niejszych kompozytorach i do znajomości 
ich sylwetek twórczych.

Czy braki te rekompensuje wrażliwość 
słuchowa młodzieży na różne historyczne 
style muzyczne, indywidualne style kom-
pozytorskie? Jak wiemy, niezbędna jest tu 
umiejętność rozróżniania specyficznych 
cech muzycznych, faktury, rodzaju techniki 
kompozytorskiej itp. Wyniki sprawdzianu 
owej wrażliwości wyraźnie podzieliły bada-
ną populację. Przytoczmy za Mirosławem 
Grusiewiczem dane: w badaniu zdolności 
rozróżnienia ze słuchu stylów muzycznych 
określonych epok, od średniowiecza do 
współczesności, ok. 50% badanych uczniów 
„przejawia – jak to określono – pewną wraż-
liwość na styl muzyki”; ok. 20% „dobrze 
orientuje się w  cechach, właściwościach 
muzyki poszczególnych epok i potrafi okre-
ślić, z  jakiej epoki dany utwór pochodzi”, 
pozostałe zaś ok. 20% „nie ma żadnych 
doświadczeń związanych z muzyką kultury 
europejskiej” (s. 78). Jeśli chodzi o  iden-
tyf ikację ze słuchu stylu kompozytora 
(Bacha, Mozarta, Chopina, Debussy’ego, 
Szymanowskiego, Moniuszki), najbardziej 
rozpoznawalny okazał się dla uczniów styl 
muzyczny Chopina i Moniuszki. Jak nie bez 

racji komentuje autor, fakt ten jest zapewne 
w dużej części rezultatem troski pedago-
gów o specjalne kultywowanie w procesie 
dydaktyczno-w ychowawczym polskiej 
kultury muzycznej i repertuaru rodzimego 
(jednak – jak widać – głównie epoki roman-
tyzmu). Niską rozwiązywalnością – referuje 
Mirosław Grusiewicz – charakteryzowały 
się także zadania dotyczące znajomości hi-
storii form, gatunków i stylów muzycznych. 
W przypadku słuchowej identyfikacji kon-
kretnych już utworów muzycznych – trzeba 
dodać, że raczej znanych i popularnych (!) 
– ogólne rezultaty także nie były najlepsze, 
ujawniły dość dużą w  tym względzie in-
dyferencję młodych odbiorców i widoczny 
prawie kompletny brak „zakotwiczenia” 
w dziedzictwie kulturowym.

W zakresie znajomości polskich tańców 
narodowych wiedza młodzieży gimnazjal-
nej okazuje się – w świetle analizowanych 
w książce badań – także przeciętna, a nawet 
słaba. Widać, że dość szeroka przestrzeń, 
jaką w szkolnych programach nauczania 
wypełnia się problematyką polskiej trady-
cyjnej kultury muzycznej i eksponowaniem 
jej edukacyjno-wychowawczych walorów, 
nie przekłada się na rzeczywistą jej znajo-
mość. Co ciekawe, w zadaniach związanych 
z  tańcami różnych regionów świata spora 
ilość wysokich wyników pozwoliła stwier-
dzić, że wiedza o nich została dość dobrze 
przyswojona. Jak wiemy, problematyka mu-
zyki etnicznej jest obecnie w miarę szeroko 
uwzględniana w programach i  treściach 
nauczania, zakładających kształtowanie 
otwartości na wielość i różnorodność kul-
tur, respektu dla ich unikatowości i bogac-
twa w dobie globalizacji. Tym bardziej jest 
to dziś potrzebne, że wyrazistość i orygi-
nalność tej muzyki, jej specyficzny koloryt, 
nierzadko zanikają na skutek zderzenia 
z kulturą masową.

W sprawdzianie umiejętności identyfi-
kacji słuchowej muzyki folkowej i etnicznej 
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posłużono się w  testach muzyką peru-
wiańską, afrykańską, irlandzką, muzyką 
Indian Ameryki Północnej, hiszpańską oraz 
żydowską. Aby ocenić w sposób w miarę 
obiektywny wyniki tego zadania, słusznie 
zwrócono w książce uwagę, iż błędne w nie-
których przypadkach czy nieprecyzyjne 
odpowiedzi mogą wynikać z pewnej złożo-
ności stylistycznej tego rodzaju muzyki oraz 
– silnego niekiedy – zjawiska akulturacji. 
Jednak większość poprawnych odpowiedzi 
pokazała, że młodzież dość dobrze rozpo-
znaje cechy, specyfikę brzmienia i klimat 
tej muzyki, można zatem podzielić akcep-
tującą, pozytywną w tym względzie opinię 
autora.

Jak wyżej wspomniano, w  teście dla 
młodzieży nie mogło też zabraknąć zagad-
nień związanych z kształtem współczesnej 
cywilizacji i kultury muzycznej, zagadnień 
związanych z  przenikaniem się różnych 
przestrzeni kulturowych. Zwłaszcza kultura 
popularna i  jej miejsce w edukacji budzi 
ostatnio wśród pedagogów dość rozbieżne 
oceny i skrajne opinie, przez co problem ten 
jest dziś bardziej aktualny niż kiedykolwiek. 
W tej sytuacji nie dziwi, że jedno z zadań 
dotyczyło znajomości twórców i wykonaw-
ców szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, 
przedstawicieli jej różnych kierunków, 
stylów. Jak czytelnik może się spodziewać, 
analizy wykazały, że gimnazjaliści mają 
dość dobrą orientację w tej sferze muzyki 
oraz – jak zauważa Mirosław Grusiewicz – 
że wykonawcy aktywni jeszcze zawodowo, 
aktualnie funkcjonujący, są o wiele lepiej 
znani młodzieży niż ci, którzy przeszli już 
nawet do nie tak odległej historii.

Przedstawione w publikacji zestawienia 
jasno ukazują, iż najlepiej identyfikowani 
są przedstawiciele muzyki pop (średnia 
rozpoznawalność to niemal 70%), najsłabiej 
jazzu i piosenki literackiej (po ok. 30%). 
Jeśli chodzi o  wykonawców muzyki ro-
ckowej to wyniki przekraczały nieco 50%. 

W sumie wiedzę uczniów o twórcach i wy-
konawcach muzyki rozrywkowej oceniono 
ogólnie jako „dość przeciętne rozeznanie”. 
Ocena ta wydawałaby się dość zaskakująca, 
gdyby nie wyjaśnienie autora, że w testach 
pytano „wyłącznie o wykonawców, którzy 
przynależą do historii swoich gatunków; 
w zadaniach nie pojawiły się nazwiska i na-
zwy aktualnych liderów list przebojów, nie 
włączono w nie również modnego wśród 
młodzieży hip-hopu, techno, dance, hard 
rocka itp.”. Prawdopodobnie – i tak też przy-
puszcza autor – „dodanie do testu pytań o te 
zagadnienia skutkowałoby otrzymaniem 
zupełnie innych wyników” (s. 74). Wypa-
da więc jeszcze raz zastanowić się, czy nie 
warto w większym niż dotychczas stopniu 
wykorzystać pedagogiczny potencjał owych 
zainteresowań. Wydaje się rzeczą oczywistą, 
iż problemy te wymagają – odpowiednio 
do postulatów współczesnej pedagogiki – 
kreacji nowych przestrzeni edukacyjnych, 
bardziej profesjonalnego i wszechstronnego 
przygotowania nauczycieli muzyki do edu-
kacji powszechnej. Wymagają też – poza 
emocjonalną – także pewnej dozy aktyw-
ności intelektualnej samej zainteresowanej 
tą tematyką młodzieży (mam tu na myśli 
dociekliwość analityczną, rozumienie ge-
nezy tej muzyki, jej sensu artystycznego, 
estetycznego, wrażliwość na jej kontekst 
społeczny).

Ciekawie też wypadła w pracy prezenta-
cja umiejętności gimnazjalistów w kwestii 
identyfikacji gatunków muzyki rozrywkowej 
ze słuchu. Jak nietrudno zgadnąć – co zresz-
tą potwierdziły badania – ogólne wyniki 
były dobre, a najlepiej rozpoznawalne przez 
młodzież okazały się: pop, hard rock i metal, 
reggae, jazz, rap i country. Wiele przy okazji 
mówi nam fakt, który autor wyraźnie pod-
kreślił: „w omawianym zadaniu młodzież 
uzyskała najwyższą średnią punktów przy 
najmniejszym odchyleniu standardowym 
spośród wszystkich zadań testu” (s.  81). 
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Ogólne wyniki badań kompetencji młodzie-
ży odnoszących się do percepcji muzyki, 
w tym muzyki klasycznej, okazały się jednak 
– oględnie mówiąc – dość skromne.

***

Dużym walorem książki Mirosława 
Grusiewicza – poza rzetelnością i klarow-
nością przekazu – są poparte faktami, prze-
konujące opinie, jak też częste i zwarte syn-
tezy i uogólnienia omawianych zagadnień. 
Pozwalają one uporządkować analityczny 
i dość zróżnicowany treściowo materiał, 
uwypuklić i  skategoryzować niedomogi 
współczesnej edukacji muzycznej. A przy-
czyny tych niedomogów są oczywiście – 
jak zresztą zaznacza sam autor – złożone 

i trudne do jednoznacznej kwalifikacji. Tym 
niemniej znajdujemy tu próbę ich diagnozy 
oraz szereg praktycznych wniosków i  su-
gestii, którym autor poświęcił cały osobny 
rozdział książki.

Sądzę, że aktualność i znaczenie podję-
tego przez Mirosława Grusiewicza tematu 
powinny zachęcić wielu nauczycieli i  stu-
dentów edukacji artystycznej do lektury 
i refleksji, a być może podjęcia samodziel-
nych – chociażby po części wzorowanych 
i inspirowanych tą lekturą – badań i analiz. 
Ich wyniki stanowiłyby chyba nie najsłabszą 
motywację do podejmowania prób prze-
kształcania zastanej rzeczywistości eduka-
cyjnej w pożądanym, bardziej obiecującym 
kierunku.
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Jakub Niedoborek

Taki sobie podręcznik

Arthur Dick, Gitara dla początkujących, Wise Publications/PWM, Kraków 2011.

Jako zagorzały kolekcjoner materiałów 
metodycznych zawsze chętnie zapoznaję 
się z nowymi propozycjami wydawniczy-

mi traktującymi o nauce gry na gitarze, i to 
niezależnie od stylu muzycznego, jakiemu 
są one dedykowane. Tym razem w moje ręce 
trafił podręcznik dla samouków zatytuło-
wany Gitara dla początkujących, którego 
autorem jest angielski gitarzysta Arthur 
Dick.

Książka wydana została w 2011 roku 
przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i jest 
przedrukiem angielskojęzycznej pracy za-
tytułowanej Absolute Beginners Guitar wy-
danej przez Wise Publications w roku 1999. 
Tłumaczenia z języka angielskiego dokona-
ła Martyna Mentel. Redaktorem polskiego 
wydania jest Alicja Widzisz. Cena podręcz-
nika na stronie internetowej PWM wynosi 
39 zł plus koszty przesyłki.

Zawartość książki to 48 rozdziałów 
poświęconych różnym zagadnieniom zwią-
zanym z grą na gitarze, które w założeniu 
wieść mają amatora gry od zupełnego po-
czątku do punktu, w którym jest on w stanie 
samodzielnie wykonać rytmicznie akordy 
i melodię prostej piosenki Changing’ Time. 
Do książki dołączona jest płyta CD zawie-
rająca przykłady muzyczne i podkłady do 
samodzielnego ćwiczenia. Podręcznik prze-
znaczony jest w zasadzie dla chcących grać 
na gitarze elektrycznej w stylu rockowym.

Pomysł napisania pracy o takim właśnie 
charakterze jest bardzo dobry, większość 
bowiem rozpoczynających grę na gitarze 

chce przede wszystkim akompaniować 
sobie do śpiewu. Poznanie i opanowanie 
podstawowych akordów to główne zadanie 
w drodze do realizacji tego celu. W prze-
łamaniu bariery niewiedzy i braku umie-
jętności w tym zakresie ma właśnie pomóc 
podręcznik Dicka. Szczególnie wartościo-
wym rozwiązaniem jest tu umieszczenie na 
płycie CD podkładów muzycznych, które 
pomogą uczącemu się samodzielnie ćwiczyć 
zadany materiał. Podkłady do samodzielne-
go ćwiczenia poprzedzone są przykładami 
dźwiękowymi obrazującymi właściwe wy-
konanie zadanego materiału.

O ile sam pomysł napisania tego typu 
pracy zasługuje na docenienie, o tyle jego 
realizacja, szczególnie w warstwie mery-
torycznej, jest częściowo niezadowalająca. 
W niektórych punktach podręcznik jest 
niezrozumiały i niespójny. Zapewne w celu 
wyjaśnienia tych nieścisłości polski wydaw-
ca zamieścił dodatek, w którym starał się je 
doprecyzować.

W polskim dodatku na pierwszej stronie 
widzimy zatem właściwy opis gitary elek-
trycznej i akustycznej. Jest to zapewne od-
niesienie do s. 5 podręcznika. Autor, chcąc 
opisać tu gitarę elektryczną i akustyczną 
na przykładzie zdjęciowym, mającym ob-
razować gitarę akustyczną (jest to gitara 
z metalowymi strunami), przedstawia tak 
naprawdę gitarę klasyczną (czyli gitarę z ny-
lonowymi strunami). Na zdjęciach w dalszej 
części podręcznika widzimy już cały czas 
gitarę akustyczną. Co ciekawe, na s. 8, 
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podczas omawiania grubości strun, Dick 
tłumaczy różnicę miedzy strunami do gita-
ry akustycznej i klasycznej. Wiemy zatem, 
że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z różni-
cy między tymi instrumentami. Ta z pozoru 
niewinna pomyłka może mieć, niestety, 
bardzo poważne konsekwencje dla korzy-
stającego z podręcznika. Niezorientowany 
w temacie początkujący amator, posiadający 
gitarę klasyczną, kierując się obrazkami 
i uwagami z podręcznika, założyć może 
do swojej gitary metalowe struny, skoro na 
zdjęciu, które obrazuje gitarę akustyczną, 
widzi instrument zupełnie podobny do 
swojego. Założenie metalowych strun do 
gitary klasycznej skończyć się może wyrwa-
niem mostka, a co za tym idzie, dewastacją 
instrumentu. Wydaje się, że optymalnym 
rozwiązaniem byłoby tu omówienie trzech 
rodzajów instrumentu: gitary klasycznej, 
akustycznej i elektrycznej.

Dalsza część polskiego dodatku po-
święcona jest strojeniu gitary. W podręcz-
niku zagadnienie to jest tematem dwóch 

rozdziałów. O  ile strojenie do innych in-
strumentów przedstawione zostało w nich 
dość klarownie, o tyle najbardziej popularne 
strojenie „struny od innej struny” czytają-
cy musi właściwie sam sobie „wymyślić”, 
patrząc na diagramy. W polskim dodatku 
problem ten objaśniony jest stanowczo le-
piej. Tu jednak znajdziemy inną „pułapkę” 
– „Ustal wysokość szóstej struny, tak aby 
była jak najbliższa dźwiękowi E albo przy-
najmniej żeby była to wysokość wygodna 
(nie za wysoka, aby podczas strojenia nie 
zerwać pozostałych strun)”. Takie porady 
w dobie renesansu czy baroku były koniecz-
nością, ponieważ nie istniało coś takiego 
jak A = 440. Dziś przecież kupić możemy 
kamerton lub elektroniczny tuner i nastroić 
gitarę do ogólnie przyjętego wzorca. Jest to 
stanowczo lepsze rozwiązanie niż ekspery-
mentowanie kończące się zrywaniem strun.

Dalsza część polskiego dodatku po-
święcona jest objaśnieniu diagramów akor-
dowych (w książce czytelnik musi znowu 
sam „domyślić się, o co chodzi”), sposo-
bowi trzymania instrumentu i ustawieniu 
aparatu gry. Zarówno w podręczniku, jak 
i w dodatku problemy te potraktowane są 
pobieżnie. Autorzy ewidentnie stawiają 
na intuicję początkującego adepta gry na 
gitarze, czyli właściwie pozostawiają go 
samemu sobie. Szczególnie zauważalny jest 
w  książce brak konsekwencji dotyczący 
ustawienia lewej dłoni. Na s. 15 Dick pisze, 
że kciuk lewej dłoni powinien znajdować 
się mniej więcej na wysokości pierwszego 
i drugiego palca. To ze wszech miar słuszne 
twierdzenie zobrazowano zdjęciem przed-
stawiającym prawidłowo ustawiony kciuk 
lewej ręki – jedynym, niestety, zdjęciem 
w całej pracy przedstawiającym prawidłowe 
ułożenie kciuka lewej ręki. Na wszystkich 
pozostałych fotografiach, pokazujących 
chwytanie akordów, kciuk lewej ręki usta-
wiony jest w sposób zaprzeczający zasadzie 
podanej na s. 15. Szczególnie ów dysonans 
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poznawczy zauważamy na s. 21, na której 
pod zdjęciami z błędnie ustawionym kciu-
kiem lewej ręki autor przypomina o uwadze 
ze s. 15.

Podobną sytuację widać na s. 9. Autor 
pisze: „Zawsze trzymaj gryf skierowany ku 
górze. Nie pozwól, aby linia gryfu była skie-
rowana w dół”. Obok powyższego stwier-
dzenia widzimy siedzącego na krześle Jima 
Benhama (gitarzysta na fotografiach w pod-
ręczniku), trzymającego gitarę skierowaną 
gryfem do dołu (podobnie na s. 15, 27, 46). 
Wygląda to trochę tak, jakby autor książki 
nie widział zdjęć, które obrazują jego tekst.

Podobnych niekonsekwencji i nieści-
słości jest w Gitarze dla początkujących 
więcej. Należy mieć nadzieję, że z powodu 

braku świadomości muzycznej i warsztato-
wej większość rozpoczynających naukę gry 
na gitarze ich nie zauważy. Najważniejsza na 
tym etapie gry jest pasja i chęć pokonywania 
trudności. Ponieważ materia podręcznika 
nie jest zbyt skomplikowana, większość 
grających skupi się zapewne na materiale 
dźwiękowym, a  tu podręcznik może być 
pomocny. Dziwi mnie jednak podejście do 
problemu prezentowane przez PWM. Nie 
najnowszy przecież podręcznik Dicka – po-
mimo iż reklamowany jako wyjątkowy – nie 
zawiera nic, czego nie mógłby opracować 
w ciekawszy sposób któryś z polskich gi-
tarzystów. W dobie powszechności DVD 
właściwszym wydawałoby się też wydanie 
podręcznika z dodatkiem w formacie video.
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Ojcze Święty na papieskim tronie
sł.: Anna Warecka muz.: Ryszard Szeremeta
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Kolędy Ojcze Święty na papieskim tronie, Książę Pokoju oraz Kolęda o narodzeniu Dzieciątka 
Bożego pochodzą ze zbioru Kolędowy czas wydawnictwa Polihymnia. Śpiewnik ten z trzema pły-
tami CD jest dostępny w naszej księgarni internetowej: www.wychmuz.pl/ksiegarnia_z_41.html.

1. Polskie kolędy z ziemi ojczystej  
Bogu śpiewamy w narodzenia czas,  
słowa tych pieśni, uczucia i myśli  
Ojcu Świętemu niesie polski wiatr.

 Ojcze Święty na papieskim tronie,  
za Twoją dobroć dziękujemy Ci. 
Modlitwa Twoja Ojczyznę nam chroni,  
radość przynosi kolędowych dni.

2. Boże Dzieciątko w stajni narodzone,  
Tobie śpiewamy kolędową pieśń,  
Ojcu Świętemu składamy pokłony,  
Bogu na niebie oddajemy cześć. 

 Ojcze Święty na papieskim tronie,  
do Twoich dzisiaj świat się tuli rąk,  
z modlitwą Twoją, w dobroci osłonie  
z Bogiem wchodzimy w nasz rodzinny dom.

3. Polskie kolędy z ziemi ojczystej  
lecą pod niebo w narodzenia czas,  
białym opłatkiem witamy dzień przyjścia,  
Boże Dzieciątko błogosławi świat.

 Ojcze Święty na papieskim tronie  
śpiewamy z Tobą kolędową pieśń,  
w ciemności nocy, gdy świeca zapłonie,  
miłość przyniesie narodzenia śpiew.
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Książę Pokoju
sł.: Anna Warecka muz.: Stanisław Marciniak
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1. Pod niebo biją dzwony,  
kołyszą światła gwiazd,  
jak ognie jasne świece płoną,  
kolędy ziemia gra.

 Na sercach śpiewa ludzi,  
najlepszych szuka strun,  
wśród nocnej ciszy świat się budzi  
i świąteczny wkłada strój.

Ref. Książę Pokoju nadchodzi,  
kolędy niesie czas,  
niech głos nocą obudzi świat,  
gdy zabłyśnie pierwsza z gwiazd.

 Książę Pokoju nadchodzi,  
z dalekich świata stron,  
niech głos nocą obudzi dom,  
gdy wybije serca dzwon.

2. Kolędy śpiewa Ziemia,  
na niebie gwiazda lśni,  
pachnący, strojny dom zielenią  
świąteczne wita dni.

 Obrusem bielą stoły,  
życzenia składa świat,  
wśród nocnej ciszy głos nas woła,  
biciem dzwonów daje znak.

Ref. Książe Pokoju nadchodzi...



 84 Wychowanie Muzyczne 5 2012  http://www.wychmuz.pl   http://www.wychmuz.pl Wychowanie Muzyczne 5 2012 85

Dodatek muzyczny

Kolęda o narodzeniu Dzieciątka Bożego
sł.: Anna Warecka muz.: Anna Prejzner
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1. W Piśmie Świętym napisano – 
łaski pełna jest Maryja, 
z wszystkich niewiast Ją wybrano, 
Matką jest Bożego Syna.

 W cichej stajni, na sianeczku, 
przyszedł na świat nasz Zbawiciel, 
małe Boże Dzieciąteczko, 
ludzki, świata Odkupiciel.

 Hej kolęda, hej kolęda, 
hej kolęda, hej kolęda!

2. Światło nieba zapaliło 
ciemną nocą gwiazd promienie, 
do stajenki prowadziło 
przez calutką świata ziemię.

 Anioł przyszedł do pastuszków 
i Trzem Królom drogę wskazał – 
do stajenki niech wyruszą – 
takie Boskie dał rozkazy.

 Hej kolęda, hej kolęda, 
hej kolęda, hej kolęda!

3. Wyruszyli Trzej Królowie, 
żeby złożyć hołd Dzieciątku 
i pobiegli pastuszkowie, 
niosąc dary w zawiniątku.

 A imiona Królów były: 
Kacper, Melchior i Baltazar, 
złota dar, kadzidło, mirrę 
dla dzieciątka wieźli razem.

 Hej kolęda, hej kolęda, 
hej kolęda, hej kolęda!

4. A w Betlejem Dzieciąteczko 
świat i ludzi błogosławi 
w cichej stajni na sianeczku 
Bóg się nocy tej objawił.

 Przed stajenką kolędują, 
każdy Bogu cześć oddaje, 
miłość, radość wyśpiewują, 
cieszy się Dzieciątko małe.

 Hej kolęda, hej kolęda, 
hej kolęda, hej kolęda!

5. Żył był Herod, król paskudny, 
słyszał, że się Bóg narodził, 
zgładzić Dziecię chciał okrutnie, 
ale anioł mu przeszkodził.

 Przed Józefem we śnie staną, 
do Egiptu kazał jechać, 
z Marią i Dzieciątkiem małym, 
złego króla czas przeczekać.

 Hej kolęda, hej kolęda, 
hej kolęda, hej kolęda!

6. Gdy Heroda śmierć zabrała, 
powrócili w dawne strony, 
Maria, Józef, Dziecię małe, 
Anioł Stróż Rodzinę chroni.

 A na ziemi kolędują, 
dzisiaj Boże Narodzenie, 
aniołowie wyśpiewują, 
światło nieba złoci ziemię.

 Hej kolęda, hej kolęda, 
hej kolęda, hej kolęda!

Coda A na ziemi kolędują, 
dzisiaj Boże Narodzenie, 
aniołowie wyśpiewują, 
światło nieba złoci ziemię.
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Kolędy Zagraj Dziecku kołysankę, Kolęda na dzwonkach oraz Z nieba bliżej do Tatr pochodzą 
z książki Kolędy i pastorałki Wydawnictwa Literatura.

Za kominem świerszczyk spał, 
całą zimę przespać chciał, 
obudziła go nowina: 
– Urodziła się Dziecina, 
kto jej będzie grał?

Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę, 
kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 
z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
kołysankę-usypiankę graj do snu.

Zagraj Dziecku kołysankę
sł.: Wanda Chotomska muz.: Teresa Niewiarowska

Koło żłóbka świerszczyk spał, 
na zielonych skrzypcach grał, 
aż do Dziecka sen przywołał, 
sen pachnący jak te zioła 
Dziecku w żłóbku dał.

Zagrał Dziecku najpiękniejszą kołysankę, 
kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 
z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
kołysankę-usypiankę grał do snu.
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Dodatek muzyczny

Kolęda na dzwonkach
sł.: Wanda Chotomska muz.: Teresa Niewiarowska

Chodziły owieczki po zielonych łąkach, 
uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach, 
uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień, 
to tak zadzwoniły, że klękajcie ludzie.

Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie 
dzwoneczki w szopce, 
grajcie, grajcie, grajcie 
kolędę owce. 
Ludziom na radość, 
Bogu na chwałę 
dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie 
dzwoneczki małe.

Wędrowały owce przez głogi i ciernie, 
każda swego dzwonka pilnowała wiernie, 
zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał, 
pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać.

Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie...

Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej, 
do tej szopki małej, do tej szopki biednej, 
każda kolęduje dzwonkiem na pasterce, 
a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce.

Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie...
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Dodatek muzyczny

Z nieba bliżej do Tatr
sł.: Wanda Chotomska muz.: Teresa Niewiarowska

Panie Jezu mały, z nieba spójrz na ziemię – 
strasznie długa droga do tego Betlejem. 
Zaświeć sobie w górze gwiazdę nad Zawratem, 
popatrz na te Tatry białe jak opłatek.

Po co masz wędrować 
w ten daleki świat, 
kiedy z nieba bliżej 
do tych naszych Tatr.

Panie Jezu mały, powiedz swej Mamusi, 
że żłobka w Betlejem szukać już nie musi. 
Bo w góralskiej izbie kolebeczka czeka 
i kożuszek ciepły, i flaszeczka mleka.

Po co masz wędrować...

Panie Jezu mały, dobrze Ci tu będzie, 
uśniesz sobie cicho przy naszej kolędzie, 
mleczka się napijesz, w kolebce zagrzejesz, 
więc prosimy pięknie: – Nie chodź do Betlejem.

Po co masz wędrować...
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Dodatek muzyczny

Wśród nocnej ciszy
 akompaniament: Stanisław Moryto
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Dodatek muzyczny

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
„Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie, 
do Betlejem pospieszajcie 
przywitać Pana”.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
z wszystkimi znaki danymi sobie; 
jako Bogu cześć Mu dali, 
a witając, zawołali 
z wielkiej radości.

3. „Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany, 
cztery tysiące lat wyglądany; 
na Ciebie króle, prorocy 
czekali, a Tyś tej nocy 
nam się objawił!”

4. I my czekamy na Ciebie, Pana, 
a skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
padniemy na twarz przed Tobą, 
wierząc, żeś jest pod osłoną 
chleba i wina.
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Dodatek muzyczny

Jezus malusieńki
 akompaniament: Stanisław Moryto

1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, 
płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki. (bis)

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła. (bis)

3. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki, 
we żłobie Mu położyła siano pod główeczki. (bis)

4. Dziecina się kwili, Matusieńka lili 
w nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli. (bis)

5. Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy, 
to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy. (bis)
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Dodatek muzyczny

Nie było miejsca dla Ciebie
sł.: ks. Mateusz Jeż muz.: ks. Józef Łaś 
 akompaniament: Stanisław Moryto
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Dodatek muzyczny

1. Nie było miejsca dla Ciebie 
w Betlejem, w żadnej gospodzie, 
i narodziłeś się, Jezu, 
w stajni, ubóstwie i chłodzie.

 Nie było miejsca, choć zszedłeś 
jako Zbawiciel na ziemię, 
by wyrwać z czarta niewoli 
nieszczęsne Adama plemię.

2. Nie było miejsca, choć chciałeś 
ludzkość przytulić do łona 
i podać z krzyża grzesznikom 
zbawcze, skrwawione ramiona.

 Nie było miejsca, choć szedłeś 
ogień miłości zapalić 
i przez swą Mękę najdroższą 
świat od zagłady ocalić.

3. Gdy liszki mają swe jamy 
i ptaszki swoje gniazdeczka, 
dla Ciebie brakło gospody, 
Tyś musiał szukać żłóbeczka.

 A dzisiaj czemu wśród ludzi 
tyle łez, jęków, katuszy? 
Bo nie ma miejsca dla Ciebie 
w niejednej człowieczej duszy!

Opracowanie kolęd Wśród nocnej ciszy, Jezus malusieńki, Nie było miejsca dla Ciebie pochodzi ze 
Śpiewnika polskiego Marii Wacholc, wydanego w 2010 roku przez Wydawnictwo Impuls. Śpiewnik 
dostępny jest w naszej księgarni internetowej: www.wychmuz.pl/ksiegarnia_z_41.html.
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Autorzy

Autorzy

Prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – kie-
rownik Katedry Edukacji Muzycznej Akade-
mii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie 
oraz kierownik Katedry Wychowania Mu-
zycznego i Literackiego Instytutu Edukacji 
Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Od wielu lat aktywnie wspie-
ra działania na rzecz powszechnej edukacji 
muzycznej, w tym Komitetu Ekspertów Pol-
skiej Rady Muzycznej. Szerokie spektrum jej 
zainteresowań wyznaczają liczne monografie 
naukowe, m.in.: Szkice z pedagogiki muzycz-
nej (2001), Dziecko niepełnosprawne i muzy-
ka (1994), Muzyka w życiu codziennym słucha-
czy (1993), Tancerze polscy – wybrane problemy 
kształcenia i zawodu (1987), Tancerze polscy 
– praca zawodowa w ich życiu (1994).

Danuta Gwizdalanka – pochodzi z Poznania 
i tam kształciła się na dwóch kierunkach na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (mgr filo-
logii angielskiej, dr muzykologii). Pracowała 
jako prelegentka (w „Pro Sinfonice”), redak-
torka (w Teatrze Wielkim w Poznaniu) oraz 
wykładowca (w Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy). Od mniej więcej 20 lat publikuje 
artykuły i książki o muzyce. Wydała m.in. 
Przewodnik po muzyce kameralnej (1996), 
Muzyka i  polityka (1999), Muzyka i  płeć 
(2001), a wspólnie z Krzysztofem Meyerem 
dwutomową monografię życia i  twórczości 
Witolda Lutosławskiego Droga do dojrzało-
ści (2003) i Droga do mistrzostwa (2004). Od 
10 lat pracuje nad serią podręczników do hi-
storii muzyki dla liceów muzycznych, wyda-
wanych przez PWM (ukazały się cztery tomy).

Danuta Dębska – nauczyciel muzyki w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Rawie Mazowieckiej. Ukończyła kieru-
nek wychowanie muzyczne na Uniwersytecie 
Łódzkim, studia podyplomowe sztuka oraz 
roczne Studium Carla Orffa przy Uniwersyte-
cie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. 
Od wielu lat jest sympatykiem Towarzystwa 

Muzycznego C. Orffa w Warszawie, a od nie-
dawna członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli 
Muzyki w Lublinie. Jest autorką publikacji 
książkowych, śpiewników: Wychowanie przez 
piosenkę oraz Pieśni rawskie, autorką rozdziału 
w monografii Edukacyjne inspiracje – metoda 
projektu oraz artykułów do prasy dla nauczy-
cieli zamieszczonych w czasopiśmie „Wycho-
wanie Muzyczne w Szkole”, „Wszystko dla 
Szkoły” oraz „Magazyn Edukacyjny”.

Anna Kaczmarek – nauczyciel języka polskie-
go w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

Maria Górska – dyrygentka i nauczycielka mu-
zyki. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną 
II stopnia im. F. Chopina w Poznaniu w klasie 
skrzypiec, z wyróżnieniem uzyskała tytuł ma-
gistra na Akademii Muzycznej im. I. J. Pade-
rewskiego w Poznaniu (specjalność dyrygen-
tura chóralna i edukacja muzyczna). W latach 
2007–2009 pracowała w międzynarodowych 
szkołach angielskich (Brockwood Park School 
i Westonbirt School). W latach 2009–2011 
dzięki uzyskanemu stypendium studiowała 
dyrygenturę chóralną na Królewskiej Walij-
skiej Akademii Muzycznej w Cardiff, którą 
ukończyła z najlepszym wynikiem ze swojego 
roku. Będąc w Anglii, śpiewała w BBC Natio-
nal Chorus of Wales oraz uczestniczyła w wie-
lu kursach mistrzowskich, m.in. z Erikiem 
Whitacre’em, Simonem Halseyem, Johnem 
Buttem i Robertem Deanem, aktywnie anga-
żowała się w życie Polonii, prowadząc zespół 
muzyczny Saol Nua i organizując liczne kon-
certy i spotkania w Domu Polskim w Cardiff. 
W 2011 roku powróciła do Poznania, gdzie 
uczy muzyki w Społecznej Szkole Dębinka, 
współpracuje z  teatrem Futryna, zespołem 
Antimatter, pisze piosenki i wiersze.

Ewa Adamczyk – dyplomowany nauczyciel 
muzyki i plastyki w szkolnictwie ogólno-
kształcącym oraz wykładowca metodyki 
nauczania muzyki w  Krakowskim Insty-
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Autorzy

tucie Rozwoju Edukacji, Ekspert MEN ds. 
awansu zawodowego. Autorka projektu edu-
kacyjnego Chopinalia 2010, nagrodzonego 
w konkursie Kompozytor sercu najbliższy 
oraz publikacji metodycznych. Uczestniczyła 
w zajęciach otwartych Instytutu C. Orffa 
Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu oraz 
w Międzynarodowym Letnim Kursie Musik 
und Tanzerziehung w Krakowie w 2005 roku, 
współorganizowała ogólnopolskie warsztaty 
Dziecko i muzyka. Ruch i  ćwiczenia ciała 
podstawą muzycznej aktywności dziecka. 
Zainteresowania i uzdolnienia artystycz-
ne uczniów od wielu lat rozwija w prowa-
dzonych przez siebie zespołach muzycz-
nych i chórach. W 2000 roku odznaczona 
Medalem KEN, w 2001 roku nagrodzona 
przez Prezydenta Miasta Krakowa, w 2002 
roku otrzymała Nagrodę II stopnia MENiS, 
w 2011 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP.

dr Jakub Niedoborek – adiunkt w Zakładzie 
Pedagogiki Instrumentalnej Wydziału Ar-
tystycznego UMCS w Lublinie. Absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Wielo-
krotnie zdobywał laury na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach muzycz-
nych. Koncertuje jako solista i kameralista 
w kraju i zagranicą. Współpracuje z wieloma 
renomowanymi wykonawcami i orkiestra-
mi, nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji, 
współtworzy zespoły: Por Fiesta, Aires De 
Los Andes, El Duende, Tanguillo. Jego zain-
teresowania, poza klasyką gitarową, obejmu-
ją także flamenco oraz muzykę latynoamery-
kańską, cygańską, romanse rosyjskie, sambę 
i bossa novę, tango argentyńskie.

dr Katarzyna Kwiecień-Długosz – kom-
pozytor i  tłumacz, absolwentka studiów 

kompozytorskich (AM Poznań, AM Łódź) 
i  lingwistycznych (UAM oraz STiJO UAM 
Poznań). Laureatka konkursów kompozytor-
skich w Polsce i zagranicą. Była stypendystką 
Ministra Kultury i Sztuki, Niemieckiej Rady 
Muzycznej, kraju związkowego Brandenbur-
gii oraz służb tłumaczeniowych Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Europejskiej. Publi-
kowała jako krytyk muzyczny m.in. w „Ga-
zecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Neue 
Musikzeitung”, „Lausitzer Rundschau” oraz 
w czasopiśmie „Glissando”. Autorka licznych 
tłumaczeń tekstów o tematyce muzycznej, 
publikowanych m.in. w czasopiśmie „Glis-
sando” oraz w książkach Nowa muzyka nie-
miecka i Nowa muzyka amerykańska. Od 
2005 roku związana z  Instytutem Muzyki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie obec-
nie pracuje na stanowisku adiunkta.

Dr hab. Violetta Przerembska – muzy-
kolog, pracownik dydaktyczno-naukowy 
Uniwersytetu Muzycznego im. F.  Chopi-
na w Warszawie. Pod jej redakcją naukową 
ukazały się prace zbiorowe dotyczące po-
wszechnej edukacji muzycznej, m.in. Treści, 
formy i metody przedmiotu „muzyka” w świe-
tle reformy powszechnej edukacji (2000), 
Problemy współczesnej edukacji muzycznej 
(2002), Dokształcanie i doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli przedmiotów estetycznych 
(2004). Jest autorką monografii Ideały wy-
chowania w edukacji muzycznej w Drugiej 
Rzeczypospolitej (2008) oraz szeregu arty-
kułów z zakresu kultury muzycznej i edu-
kacji artystycznej. Należy do Zarządu i Rady 
Artystyczno-Naukowej Polskiego Instytutu 
Muzycznego, współpracuje też ze Społeczną 
Szkołą Muzyczną II st. oraz Akademickim 
Centrum Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.
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Warunki prenumeraty „Wychowania Muzycznego”

W roku 2013 ukaże się pięć numerów czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. Cena jednego egzemplarza 
będzie wynosić 12 zł.

Prenumerata „WychoWania muzycznego” realizoWana Przez redakcję

Aby dokonać zamówienia nazywanego prenumeratą, należy zamówić nie mniej niż pięć kolejnych nume-
rów czasopisma w dowolnym momencie w roku. Koszt jednego egzemplarza wynosi 12 zł; rocznej 
prenumeraty – 60 zł.

Członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki otrzymują czasopismo z bonifikatą 50%, a więc w przy-
padku prenumeraty bieżących numerów – w cenie 6 zł, a przy zamówieniu pojedynczych egzemplarzy 
– w cenie 6 zł + koszty przesyłki.

Istnieje także możliwość zamówienia numerów bieżących i archiwalnych. Wówczas opłata zostaje 
zwiększona o koszty przesyłki ekonomicznej.

Cena numerów archiwalnych w 2013 roku będzie wynosiła:

2000–2003 – 2 zł (członkowie SNM – 1 zł); 
2004–2006 – 4 zł (członkowie SNM – 2 zł); 
2007–2009 – 6 zł (członkowie SNM – 3 zł); 
2010–2011 – 8 zł (członkowie SNM – 4 zł); 
2012 – 12 zł (członkowie SNM – 6 zł).

Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na www.wychmuz.pl; 
pocztą na adres redakcji lub e-mailem: redakcja@wychmuz.pl

Opłaty:

Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin 
PKO BP nr 52 1020 3219 0000 9102 0082 5695

W formie elektronicznej, W formacie Pdf
czasopismo jest dostępne na: www.wychmuz.pl.

Cena prenumeraty rocznej – 30 zł (dla członków SNM – 20 zł). Więcej informacji na temat dostępu 
do wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej czasopisma

Prenumeratę można także zamóWić za PośrednictWem jednego z kolPorteróW.

I. „RUCH” S.A.
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej 
i na e-wydania można  składać bezpośrednio na stronie:
www.prenumerata.ruch.com.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl 
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00-18.00. 
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

II. Kolporter S.A.
Prenumeratę instytucjonalną można zamawiać w oddziałach firmy Kolporter S.A. na terenie całego kraju. 
Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555 lub na stronie internetowej:
http://sa.kolporter.com.pl.

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Bydgoszczy informuje o zakończeniu obsługi prenumeratorów 
„Wychowania Muzycznego”. Ostatnim numerem wysyłanym przez Centrum Poczty Oddział Rejonowy 
do prenumeratorów był numer 5/2011.






