
Internet, 2.04.2020 

 

Drodzy Orkiestrowicze! 

 

 Obserwuję Wasze zmagania ze zdalną edukacją i muszę powiedzieć,  

że jesteście bardzo dzielni. Kibicuję Wam, szczególnie w rozwoju muzycznym. 

 Dziękuję wszystkim, którzy wykonali ostatnie zadanie w terminie. Zostali 

ocenieni, a ewentualne uwagi przekazuję już indywidualnie. Tych, którzy jeszcze nie 

rozczytali utworu i nie udowodnili tego swoim nagraniem wzywam do mobilizacji sił. 

 

 

 

 

  

 Tymczasem pracujemy dalej. Dobrze wiecie, jak ważne są dla muzyka nuty. 

Szczególnie w orkiestrze przydają się nam dobrze opracowane materiały. 

Obowiązkowo więc każdy muzyk orkiestrowy powinien przynosić na próby… ołówek. 

Najlepiej jest mieć go zawsze w futerale instrumentu. Jeśli ktoś nie ma futerału to w kieszeni 

pokrowca. A jeśli ktoś nie ma pokrowca to w samej kieszeni. A jeśli ktoś nie ma kieszeni to za uchem. A jeśli ktoś nie ma ołówka to niech pożyczy od kolegi. 

Tym ołówkiem można zaznaczać w nutach różne rzeczy. Spójrzcie na fragment nut 

pewnego kontrabasisty, który oprócz ołówka nosił ze sobą kredki: 

 

  



 Oto legenda tego współczesnego dzieła sztuki: 

- kolorem żółtym zaznaczone są smyczki, które naszemu kontrabasiście zawsze się 

w tych miejscach myliły (przez to grał w innym kierunku smyczka niż pozostali  

i wyglądało to okropnie); 

- na czerwono zaznaczone są wszystkie powtórki w tym fragmencie (nasz 

kontrabasista czasem zapominał o powtórce i grał dalej. Wychodziła z tego… cóż, 

muzyczna kaszanka); 

- niebieska strzałka pokazuje miejsce, gdzie dyrygent przyspiesza tempo i warto  

na niego spojrzeć. Okulary to miejsce, w którym KONIECZNIE trzeba popatrzeć  

na dyrygenta (bo w tym miejscu pokazuje coś ważnego). Dodatkowo kontrabasista 

zaznaczył sobie na niebiesko litery wyznaczające kolejne części utworu – żeby były 

bardziej widoczne; 

- wszystkie zmiany dynamiczne są zaznaczone na zielono. Nie ma w orkiestrze 

niczego gorszego od kontrabasisty, który przez cały czas gra forte. No, może tylko 

nieprzygotowany dyrygent; 

- pod nutami przemyślny kontrabasista zapisał sobie ołówkiem uwagi dyrygenta 

dotyczące wykonywania tego utworu. Krótko i zwięźle; 

- zanim nasz bohater zapisał sobie jakiekolwiek palce nad dźwiękami, zapytał 

swojego kolegi z pulpitu, czy może to zrobić. Ten odpowiedział: „Wiesz, ja gram 

trochę innymi palcami i jeśli napiszesz swoje, to będzie mnie to bardzo myliło”.  

Cóż było robić – dzielny kontrabasista nauczył się palców na pamięć. 

 

 Moi Drodzy! Proszę, zaznaczcie w swoich nutach to, co uważacie za słuszne 

(myślę że na pewno warto rozważyć zaznaczenie powtórek, bo jest ich dużo. I może 

jeszcze dynamiki..?). Nie musi być kolorem, byle było czytelnie. Zobaczycie  

że dzięki temu będzie się Wam ćwiczyło o wiele lepiej. Z metronomem, oczywiście.  

A później z nagraniem. Przypominam o nagraniach. 

 

 

Z pozdrowieniami   

 

 

 

 

Wasz dyrygent  

  



POST SCRIPTUM bardzo ważne 

 

 Obecności z orkiestry wystawiam według aktywności na WhatsAppowej 

grupie. Do tej pory wystarczało mi tylko to, że ktoś WYŚWIETLIŁ wiadomość. 

Od teraz wprowadzam zasadę: „Napiszesz - jesteś”. Obojętnie co.  

Choćby wesołą emotkę albo suchego mema. Albo coś w stylu „Dzień dobry, 

zapoznałem się z nowymi informacjami z orkiestry”. A ktoś na to odpowie  

„Ja też ;P”. I każda z wymienionych aktywności będzie przeze mnie zaliczona 

jako 

 

OBECNOŚĆ NA ORKIESTRZE 

  

Proszę więc o to dbać. I o siebie wzajemnie też dbać. 

 

 

 

POST POST SCRIPTUM 

 

Jest też drugi wykład na stronie szkoły, proszę się z nim zapoznać. 


