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Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce monografię zbiorową pt. Kontek-
sty kultury, konteksty edukacji – profesjonalne kształcenie i upo-
wszechnianie muzyki. Jest to kolejna już publikacja Stowarzy-
szenia Polskich Muzyków Kameralistów, w której wypowiedzi 
Autorów składają się na wielunurtowy dyskurs poświęcony kul-
turze i edukacji. Różnorodność głosów jest, w naszej opinii, siłą 
podobnych prac, artykuły i opracowania wpisują się bowiem 
w spójną, holistyczną wizję wizję kultury rozumianej jako swo-
isty system naczyń połączonych. W takim ujęciu aspekty ekono-
miczne, menadżerskie ściśle wiążą się z wątkami społecznym, 
wychowawczymi i edukacyjnymi. Jest w tak szerokim dyskursie 
miejsce na refleksję poświęconą edukacji ogólnej, specjalistycz-
nej, na zagadnienia zarządzania kulturą, opis konkretnych pro-
jektów, a także opracowania teoretyczne i relacje z badań. 

W niniejszym opracowaniu pojawia się wiele wątków poświę-
conych edukacji artystycznej i – szerzej - kulturalnej, albowiem 
ogólnie uważamy, że jest ona kluczem do jakiejkolwiek dyskusji 
o zarządzaniu i upowszechnianiu. Jej właściwy model jest warun-
kiem budowania odpowiednich postaw i potrzeb. O model ten 
toczą się od dawna dyskusje, ponadto oba nurty – ogólny i spe-
cjalistyczny – przechodziły ostatnio głębokie zmiany podyktowa-
ne odmiennymi orientacjami w polityce oświatowej. 



W naszym mniemaniu zmiany w edukacji łączy zbytnia po-
chopność, często brak pogłębionej analizy i spojrzenia całościo-
wego, systemowego. Szczególnym tego przypadkiem były próby 
zmian podjęte w szkolnictwie artystycznym. Nie towarzyszyła im 
bowiem szersza dyskusja w środowisku, w której jasno ustalone 
zostałyby nie tylko priorytety i orientacje szkolnictwa artystycz-
nego, ale także zadania szkolnictwa ogólnego. Nie włączono rów-
nież do tej dyskusji, choćby w minimalnym zakresie, problematyki 
edukacji półprofesjonalnej (odbudowy sieci ognisk) i muzykowa-
nia amatorskiego. Zabrakło całościowego spojrzenia, obejmują-
cego również problematykę szkolnictwa wyższego. Rezultatem 
było poluzowanie ram szkolnictwa specjalistycznego, co nie sta-
nowiło adekwatnej odpowiedzi na wyzwania i bolączki współcze-
snego świata. Wielu pedagogów miało więc wrażenie, iż zmiany 
prowadzą jedynie do obniżenia poziomu nauczania i rozmyciu 
cennego dorobku polskich szkół artystycznych. Dobrym roz-
wiązaniem nie było jednak także proste odwrócenie reformy. Od 
dawna bowiem formułowano liczne postulaty dokonania takich 
zmian, by szkolnictwo artystyczne w sposób bardziej adekwatny 
odpowiadało współczesności. Nie można wszak ignorować faktu, 
że Polska przeszła głębokie przeobrażenia polityczno-społeczno
-ekonomiczne i zmiany te dotknęły także kulturę. Niestety, model 
instytucjonalny tkwi wciąż głęboko w świadomości zarówno de-
cydentów, jak i kreatorów, niemniej współcześnie artyści muszą 
sprostać innym wyzwaniom, bo i modele uczestnictwa w kultu-
rze oraz potrzeby odbiorców są odmienne. Wyraźnie pisze o tym 
prof. Anna Karwińska, wskazując, iż także edukacja ogólna, by 
mogła stać się edukacją do kreatywności, musi odejść od modelu 
transmisyjnego, tkwiącego wszak głęboko w świadomości wielu 
nauczycieli. W dyskursie naukowym od dawna podkreśla się po-
trzebę dialogiczności edukacji kulturalnej jako warunku wycho-
wania odbiorców i współkreatorów kultury. 

Publikacja podzielona została na trzy części. W pierwszej 
znalazły się rozprawy i badania z zakresu edukacji kulturalnej 



i muzycznej. Autorzy rozdziałów zastanawiają się, jaki model 
edukacji jest adekwatny w dzisiejszych czasach i dla dzisiejszych 
uczniów, jakich kompetencji wymaga współczesna kultura i jak je 
budować. Poszukują również odpowiedzi na pytania o osobę na-
uczyciela, rolę instytucji i dobór odpowiednich metod nauczania 
oraz o postawy i oczekiwania młodzieży.

W drugiej części zgromadzono prace poświęcone specja-
listycznej edukacji muzycznej. Autorzy rozdziałów omawiają 
szereg zagadnień istotnych dla wykształcenia nie tylko kompe-
tentnego muzyka, ale także osoby, która sprosta różnorodnym 
wymaganiom zawodowym. Oznacza to, iż będzie na tyle wszech-
stronna i elastyczna, że odnajdzie się w rolach, z którymi może 
zetknąć się na ścieżce swojego profesjonalnego rozwoju. Para-
dygmat muzyka-solisty jest w dzisiejszych czasach ułudą. Przy-
tłaczająca większość muzyków funkcjonuje zawodowo nie tylko 
jako wykonawcy-soliści, ale także kameraliści, muzycy orkiestro-
wi, twórcy, nauczyciele, menadżerowie, organizatorzy. Do żadnej 
z tych ról nie są jednak przygotowani, choć uczęszczają do szkół 
o charakterze zawodowym. Dlatego oddając w Państwa ręce ni-
niejszą publikację, deklarujemy kolejne opracowania poświęcone 
wyzwaniom współczesnej specjalistycznej edukacji muzycznej. 

Publikację zamyka studium przypadku – strategia rozwoju 
jednej z polskich orkiestr. Opracowanie to jest o tyle ciekawe, że 
dotyczy zespołu działającego nie w organizacyjnych ramach in-
stytucji, a będącego przykładem samoorganizacji muzyków oraz 
społeczności lokalnej. Strategia jest więc swoistym podsumowa-
niem całej monografii, pokazuje bowiem nie tylko ścieżkę pro-
fesjonalnego rozwoju zespołu, ale także sposób funkcjonowania 
w dzisiejszych czasach, diagnozowania i odpowiadania na po-
trzeby lokalne i ponadlokalne oraz strategię szeroko rozumianej 
komunikacji własnych działań. 

Tematy podejmowane w niniejszej publikacji są żywo dysku-
towane na różnych forach, w ramach platform wymiany poglą-
dów, formułowania opinii, podczas konferencji i debat. Mamy 



nadzieję wpisać się w tę dyskusję, co stało się możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu projektów Stowarzyszenia Polskich Mu-
zyków Kameralistów. Publikację dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zrealizowano 
także przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Dziękujemy Autorom za ich ciekawe i wartościowe opracowa-
nia. Mamy nadzieję, że wzbogacą one różnorodny i fascynujący 
dyskurs edukacyjno-kulturalny. Dziękujemy Recenzentom pra-
cy: dr. hab. Rafałowi Majznerowi i dr. Piotrowi Różańskiemu za 
cenne uwagi i wskazówki. Dziękujemy również Katedrze Kame-
ralistyki Fortepianowej UMFC w Warszawie i Katedrze Kamera-
listyki AM w Krakowie za wsparcie merytoryczne. 

Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, zapraszamy do 
śledzenia działalności wydawniczej, koncertowej i edukacyjnej 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. 

Monika Gardoń-Preinl
Grzegorz Mania
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Edukacja do kreatywności

Anna Karwińska
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Education to creativity

EDUKACJA JAKO KLUCZ
DO UPOWSZECHNIANIA KULTURY
rozprawy i badania

Uwagi wstępne

Współcześnie proces socjalizacji dokonuje się w znacznym 
stopniu w nowych uwarunkowaniach wynikających z rozwo-
ju nowych technologii informacyjnych, budowania  gospodarki 
opartej na wiedzy czy nowych tendencji w rozwoju kultury zwią-
zanych z procesami globalizacji. Podobnie jak w stadiach po-
przednich, podstawą stały się dwa przełomowe wynalazki, któ-
rymi tym razem były: komputer i telekomunikacja (szczególnie 
Internet). Ich rola stała się podobna do tej, jaką odegrała maszy-
na parowa i elektryczność w rewolucji przemysłowej. W nowych 
warunkach, do roli instytucji podstawowych, urastają instytucje 
edukacyjne, w tym przede wszystkim uniwersyteckie. Ich rolą 
jest kształtowanie człowieka innowacyjnego, mającego nie tylko 
umiejętności zawodowe, ale także szersze kompetencje o charak-
terze społecznym, obejmujące m.in. umiejętności negocjacyjne, 
radzenie sobie w sytuacjach trudnych, niestandardowych, wyma-
gających elastyczności, innowacyjności, akceptowania gratyfika-
cji odłożonej itp.



Edukacja jako klucz do upowszechniania kultury 

Upowszechnienie technologii informatycznych i możliwości 
wykorzystywania komputera stopniowo uwalniają człowieka od 
zaangażowania w działania rutynowe, powtarzalne. Oczekiwania 
w stosunku do ludzi, uczestniczących w procesach gospodar-
czych, zwielokrotniły się. Istotnymi cechami działania członka 
społeczeństwa informacyjnego stały się kreatywność i innowa-
cyjność. Osoby pozbawione tych cech w odpowiednim stopniu 
będą zajmowały coraz niższe stanowiska na rynku pracy, a nawet 
będą z niego wypadały, podlegając procesowi marginalizacji.

Kształcenie w XXI wieku to kształcenie dla potrzeb społeczeń-
stwa postindustrialnego, także i w krajach, które ten etap rozwo-
jowy muszą rozważać w kategoriach wizji przyszłości. Jak twierdzi 
Daniel Bell, społeczeństwo poprzemysłowe charakteryzuje m.in. 
rewolucja partycypacyjna1, a podstawowa gra toczy się pomiędzy 
ludźmi. Wspólnotowość jest niezbędnym warunkiem osiągania 
celów, a umiejętności negocjacyjne są oczywiście jedną z podsta-
wowych kompetencji nabywanych w procesie socjalizacji. Jednak 
wymagania społeczeństwa postindustrialnego wiążą się nie tylko 
z osiąganiem pożądanego kompromisu w warunkach rozbieżno-
ści interesów grupowych, organizacyjnych itp. W społeczeństwie 
postindustrialnym, wraz z powstawaniem nowego typu organiza-
cji, nowych oczekiwań wobec ich członków a także nowych moż-
liwości, pojawiło się nowe zdefiniowanie funkcji czasu wolnego. 
Zajęcia podejmowane w czasie wolnym stwarzają możliwości do 
niesformalizowanych, swobodnych kontaktów społecznych, wy-
kraczających poza własny krąg zawodowy. Ponadto to właśnie 
zajęcia czasu wolnego stwarzają unikatową możliwość przekra-
czania granic własnych doświadczeń społecznych i poznawczych. 
Ta druga kwestia jest szczególnie istotna w dobie kurczenia się 
świata i niezbędności edukowania do dialogu. Oczywiście, owa 
edukacja dokonuje się w procesie nauczania i socjalizacji, jest 
wręcz wpisana we współczesne programy dydaktyczne. Nie 

1 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994, s. 238.
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sposób przecenić roli, jaką w tym względzie mogą pełnić zajęcia 
czasu wolnego: uczestnictwo w kulturze, podróżowanie, udział 
w rozmaitych działaniach artystycznych.

Drugi ważny wątek rozważań nad czasem wolnym to, niezwykle 
często podejmowane ostatnio, zagadnienie rozwijania kreatywno-
ści, wzmacnianie postaw kreatywnych, rozwijanie intuicji i umie-
jętności twórczego myślenia. Uczestnictwo w kulturze, zwłaszcza 
kulturze artystycznej, nabywanie kompetencji do rozumienia 
i analizy przekazów elitarnych, ze względu na złożoność, wielo-
aspektowość przekazu, konieczność posiadania wiedzy, umiejęt-
ności analitycznych dla ich percepcji i rozumienia, jest jednym 
z najważniejszych czynników kształtujących ową pożądaną kre-
atywność. Tym samym zajęcia czasu wolnego przestają być po-
strzegane wyłącznie w kategoriach odbudowywania sił fizycznych 
i psychicznych, czy w swoich funkcjach kompensacyjnych, a stają 
się bardzo istotnym składnikiem szerzej rozumianej edukacji.

Kreatywność i potencjał kreatywny

W rozważaniach nad człowiekiem jako uczestnikiem proce-
sów społecznych, politycznych czy gospodarczych od dawna 
podkreślana była konieczność posiadania umiejętności kojarze-
nia rozmaitych odrębnych informacji, syntetyzowania wiedzy 
z różnych dyscyplin i tworzenia nowych, oryginalnych idei. Od 
posiadania (kształtowania) takich cech zależał i zależy sukces 
przedstawicieli gatunku ludzkiego, zmagających się z charakte-
rystycznymi dla każdej epoki wyzwaniami2. To rozumienie kre-
atywności przypisanej jednostce obejmowało rozmaite elementy: 
walory intelektualne i artystyczne, zainteresowanie złożonymi 
zjawiskami, wysoki poziom motywacji związanych z pracą, dą-
żenie do sukcesu, determinacja w dążeniu do celu, umiejętność 
rozwiązywania problemów, niezależność sądów, wiara w siebie 
czy potrzeba autonomii. 

2 B. Suchodolski, Kim jest człowiek, Warszawa, 1974 s. 108.
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Jak wskazuje Michael A. Peters, tradycyjne rozumienie kre-
atywności odwołuje się do literatury psychologicznej i koncep-
cji kreatywnego geniuszu, który ma swoje źródło w bogatej wy-
obraźni, w procesach często podświadomych, związanych z pasją 
twórczą. Ten typ kreatywności pozostaje poza możliwością kiero-
wania, świadomego wzmacniania, a także kontroli. Tak rozumia-
na kreatywność - jako atrybut jednostki - jest wykorzystywana 
w rozmaitych przedsięwzięciach angażujących ludzi do działań 
typu: burza mózgów, tworzenie map mentalnych, czy open space 
discussions3.

Wśród teorii wyjaśniających kreatywność indywidualną warto 
zwrócić uwagę na koncepcję komponentów kreatywności. Tere-
sa M. Amabile wskazuje na cztery takie komponenty, niezbęd-
ne do wytworzenia kreatywnej odpowiedzi (creative response) na 
wyzwania. Trzy z nich to cechy danej jednostki (indywidualne 
umiejętności, wiedza z danej dziedziny, talent i inne niezbędne 
kompetencje; czynniki związane z procesem kreowania, czyli 
m.in. sposób poznawania, cechy osobowe sprzyjające niezależ-
ności, poziom akceptowania ryzyka, stopień otwartości na nie-
schematyczne podejścia, umiejętności związane z tworzeniem 
nowych idei, tolerowanie niepewności; wreszcie poziom we-
wnętrznej motywacji zadaniowej, pasja, poszukiwanie wyzwań, 
satysfakcja z samego procesu tworzenia a nie tylko z sukcesu). 
Czwarty komponent, wyróżniony przez Amabile, odnosi się do 
otoczenia społecznego, które może być zarówno źródłem stymu-
lacji, jak i źródłem barier dla procesu budowania kreatywności 
indywidualnej4.

Zatem, obok indywidualnej kreatywności, uwarunkowa-
nej cechami osobistymi, można wyróżnić kreatywność będącą 

3 M.A. Peters Education, Creativity and the Economy of Passions: New Forms  
of educational Capitalism, “Thesis Eleven” 2009, no 96, s. 41-42.

4 T.M. Amabile, A Model of Creativity and Innovation in Organizations, “Research 
in Organizational Behavior”, vo. 10, s.129-146.

18



Anna Karwińska / Edukacja do kreatywności

produktem powiązanych złożonymi i bogatymi relacjami śro-
dowisk, w których zachodzą liczne, wielokierunkowe interakcje 
między podmiotami. Ważne jest tu uczenie się od siebie, procesy 
wymiany, dochodzenia do rozwiązań. Istotne jest sformułowa-
nie modelu relacji, w którym każdy mówi i słucha - na przykład 
modelu P2P5. Oczywiście, niezbędne są pewne cechy takiego 
środowiska - jego heterogeniczność, bogata sfera znaczeniowa 
(symboliczna) pośrednicząca w tych relacjach, nadająca im róż-
norodne sensy. Przydatna staje się koncepcja kreatywności orga-
nizacyjnej, wskazująca, że indywidualna kreatywność (która za-
leży m.in. od osobowości jednostek, indywidualnych zdolności, 
ale też doświadczeń życiowych, przebiegu procesów socjalizacji, 
motywacji itd.) może rozwijać się i wzbogacać poprzez interakcje 
z innymi członkami grupy, także przez zderzanie się i konfron-
tacje cech, doświadczeń itd. przejawianych przez nich. Istotne 
znaczenie ma także kontekst organizacyjny, na który składają się 
kreatywne zachowania i działania grup tworzących organizację, 
specyfika kultury organizacyjnej, systemy wynagradzania, cha-
rakterystyczne cechy usytuowania organizacji w szerszym kon-
tekście (m.in. tworzące zobowiązania i ograniczenia)6. Należy 
także wskazać znaczenie jeszcze szerszego kontekstu, np. miasta. 
Definiując miasto kreatywne, Nancy Duxbury, wskazuje na wiel-
kie znaczenie obecności różnych dziedzin sztuki, które odgrywa-
ją istotną rolę nie tylko ze względu na ich wartości estetyczne, 
ale także ze względu na ich znaczenie w budowaniu przestrzeni 
dialogu i rozumienia się wzajemnego rozmaitych grup oraz ze 
względu na ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego7. 

5 Peer-to-peer relation. Podkreśla się tu równość i relacje partnerskie,  
M.T. Peters Education, Creativity and the Economy of Passions: New Forms  
of educational Capitalism, “Thesis Eleven” 2009 no 96, s. 41-42.

6 R.W. Woodman, J.E Sawyer, R.W Griffin, Toward the Theory of Organizational 
Creativity, “Academy of Management Review” 1993, Vol 18 No 2 , s. 294-296.

7 N. Duxbury, Creative Cities. Principles and Practices, Canadian Policy Research 
Network, Ottawa, 2004.
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Potencjał kreatywny – specyficzny system relacji społecznych, 
który może zaowocować wytworami uznawanymi przez społe-
czeństwo lub grupy społeczne za nowe, oryginalne, wartościowe 
i godne uwagi. Potencjał kreatywny wyraża się w szczególności 
w zdolności do indywidualnego i społecznego tworzenia nowych 
zasobów oraz nowych, dzielonych społecznie praktyk wykorzy-
stania tych zasobów8. Potencjał kreatywny jest nie tyle zasobem 
jednostki czy nawet instytucji, ale raczej systemem powiązań 
pomiędzy nimi, takim, który sprzyja tworzeniu rzeczy nowych, 
oryginalnych i innowacyjnych.

Jeszcze w latach 90. wartość (w sensie ekonomicznym) poten-
cjału kreatywności, zawartego w wytworach kultury, odnoszona 
była przede wszystkim do bezpośrednich efektów oddziaływania 
tych wytworów na rozwój przemysłu turystycznego, rewitaliza-
cję zaniedbanych obszarów miasta czy kreowania nowych miejsc 
pracy. Współcześnie rozważania obejmują mniej oczywiste ko-
rzyści, trudniejsze do zmierzenia i rozkładające się na dłuższy 
okres czasowy. Chodzi tu o wpływ potencjału kreatywności na 
sposób funkcjonowania lokalnych społeczności w wymiarze spo-
łecznym, ale także gospodarczym9. 

Warunkiem potencjału kreatywnego jest umiejętność wy-
chodzenia poza schematy, zarówno w wymiarze jednostko-
wym, jak i zbiorowym. Można użyć tu metafory kalejdoskopu: 
te same elementy sytuacji mogą być ułożone w zupełnie nowy 
wzór i stworzyć w ten sposób niejako nową wartość. Dzieje się 
to dzięki specyficznemu sposobowi myślenia, pozwalającemu 
potrząsać posiadanymi informacjami, układając je w całości od-
biegające znacznie od dotychczasowych schematów10. Potencjał 

8 M. Krajewski, Potencjał kreatywny - próba konceptualizacji kategorii, 
opracowanie przygotowane na zlecenie MKiDN, (maj 2010).

9 S. Boehm, C. Land, No measure for Culture? Value in New economy, “Capital  
& Class” 2009, vol 33(75), s. 77.

10 R. Kanter Moss, eVolve: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow, Boston, 
Massachusetts 2001, s. 261.
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kreatywny może zatem być budowany poprzez dostarczanie jed-
nostkom rozmaitych stymulacji intelektualnych i artystycznych, 
stawianie ich wobec sytuacji nowych, niezwykłych, wyzwań, któ-
re wymagają uruchomienia wyobraźni i wytworzenia nowych 
sposobów myślenia czy działania. We współczesnych koncep-
cjach kreatywności, w ujęciu systemowym, postrzega się źródła 
twórczości w odpowiednim ułożeniu relacji pomiędzy jednostką, 
kontekstem kulturowym i społecznym. Potencjał kreatywny jest 
uwarunkowany zdolnością do przekraczania granic pomiędzy 
rozmaitymi sferami i kształtowania powiązań typu pomostowego.

Rozwój kreatywności wymaga znacznego zakresu wolno-
ści i autonomii, pojawia się więc tu problem układu stosunków 
społecznych, decydujących o poczuciu wolności od ograniczeń 
(w tym także np. wynikających ze sposobu funkcjonowania ta-
kich instytucji jak państwo czy kościół). Szczególnie ważną sferą 
w kształtowaniu kreatywności jest kultura.

Znaczenie kultury dla kształtowania potencjału kreatywności

Kultura jest jednym z centralnych pojęć w wielu dyscyplinach 
z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, co sprzyja wielo-
ści sposobów jej definiowania. W socjologicznych rozważaniach 
nad społeczeństwem zazwyczaj określamy ją jako zespół przed-
miotów materialnych, idei, wzorów zachowań, norm, wartości 
wytwarzanych zbiorowo przez kolejne pokolenia i układających 
się w całość odpowiadającą potrzebom i warunkom życia kon-
kretnej grupy. Każda zbiorowość wytwarza swoją, specyficzną 
kulturę, w której pewne elementy ulegają zmianie wraz ze zmia-
nami społecznymi, gospodarczymi czy politycznymi, podczas 
gdy inne elementy mają charakter trwały.

Antonina Kłoskowska wskazuje na trzy zasadnicze kategorie 
kultury: 
1. kulturę bytu, obejmującą konkretne przedmioty świata poza-

ludzkiego stworzone przez ludzi, pełniące instrumentalną rolę 
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wobec podstawowych potrzeb bytowych człowieka,
2. kulturę społeczną, obejmującą całą sferę działań i relacji z in-

nymi osobami, znajdującymi się w naszym otoczeniu – ma ona 
charakter regulujący stosunki, role i układy społeczne, 

3. kulturę symboliczną, która obejmuje wartości symboliczne po-
wstające w świadomości ludzi, ale mające zewnętrzny wyraz 
w postaci zjawisk i przedmiotów, będących nośnikami znaczeń 
symbolicznych11. 

Kultura pełni szereg ważnych społecznie funkcji, które mają 
znaczenie dla budowania potencjału kreatywności. Dostarcza 
członkom zbiorowości nie tylko możliwości porozumiewania 
się w mowie i piśmie przy pomocy języka. W toku jej rozwoju 
powstaje cała bogata sfera znaczeń i symboli, które wzbogacają 
i pogłębiają procesy komunikowania. Należy je rozważać i odczy-
tywać w ramach konkretnego kontekstu. Kultura określa uznane 
społecznie sposoby wyrażania uczuć i emocji, zarówno pozytyw-
nych jak i negatywnych. Komunikacyjna funkcja kultury wiąże 
się ściśle z objaśnianiem świata poprzez nazywanie elementów 
otoczenia, nadawanie im funkcji, sytuowanie w ramach całego 
systemu.

Kultura tworzy podstawy wspólnoty przede wszystkim po-
przez ustanawianie wartości, nadawanie rangi poszczególnym 
wartościom (tworzenie hierarchii), definiowanie wspólnych 
celów zbiorowych, wreszcie poprzez formułowanie przekonań 
(wierzeń), odnoszących się do rzeczywistości przyrodniczej 
i społecznej. Pełni zatem funkcję integracyjną. Tu szczególnego 
znaczenia nabiera kwestia różnorodności i odmienności w tych 
sferach i możliwości ich sytuowania w ramach zasobu rdzenio-
wego kultury, poszukiwanie porozumienia, tworzenie pomostów.

W ramach kultury ustanawiane są obowiązujące normy zacho-
wań, często także normy dotyczące postaw i formułowanych opi-
nii, które umożliwiają osiąganie i utrzymanie ładu społecznego 

11 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 110-119.
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w ramach danej zbiorowości. Ta regulacyjna funkcja ulega znacz-
nym zmianom w miarę rozwoju społecznego, co wiąże się z for-
mowaniem się coraz większych całości społecznych, coraz bar-
dziej zróżnicowanych, pozostających w rozmaitych relacjach 
z innymi zbiorowościami, o odrębnych kulturach i tradycjach.

Kultura tworzy rozmaite ideały, niezbędne w procesie socjali-
zacji, ale ważne także dla procesu tworzenia wspólnoty, regulowa-
nia zachowań. Chodzi tu zarówno o ideały osobowości, piękna, 
ideały pewnych (ważnych) ról społecznych, na przykład matki, 
ojca, nauczyciela itd., jak i ideały społeczności (idealne miasto), 
wizje idealnych instytucji (na przykład rodzina, prawo, rynek). 
Ideały te, aczkolwiek, jak znaczna część elementów kultury, cha-
rakteryzują się znaczną trwałością, ulegają jednak zmianom. 

Ważne jest podkreślenie, że pewne elementy kultury, tworzone 
i rozwijane w związku z najważniejszymi jej funkcjami, mogą być 
dysfunkcjonalne w stosunku do rozwijania i wzmacniania poten-
cjału kreatywności. Podkreślonym tu integracyjnym aspektom 
kultury nie da się zaprzeczyć, ale też wytwory kulturowe mogą 
wzmacniać dystanse społeczne i utrwalać różnice. Taką rolę mogą 
odegrać np. stereotypy kulturowe, skrypty ról społecznych, ale 
także pewne sposoby komunikowania się. Kultura zawsze two-
rzona jest na potrzeby konkretnego społeczeństwa, które prze-
cież jest podzielone na rozmaite grupy, różniące się pod wieloma 
względami. W zależności od tego, jakie wartości znajdują się na 
najwyższych miejscach hierarchii kształtowanej i procesach roz-
woju kultury oraz upowszechnianych przez jej wytwory, możemy 
mówić o jej bardziej wspólnotowym lub bardziej indywiduali-
stycznym charakterze. 

Potencjał kreatywny i potencjał kulturowy są ze sobą w wielo-
raki sposób powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Z trzech wy-
różnionych powyżej kategorii kultury, należy zwrócić szczególną 
uwagę na kulturę społeczną i kulturę symboliczną – najważniejsze 
dla budowania potencjału kreatywnego we wzajemnych relacjach 
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jednostek i grup, a, w konsekwencji, dla osiągania głównego celu 
w tej strategii - budowy i rozwoju kapitału społecznego.

Potencjał kulturowy społeczeństwa tworzy dziedzictwo kul-
turowe, czyli zasoby kultur materialnej i niematerialnej, zasoby 
symboliczne, normy, wartości, kody komunikacji i wzory zacho-
wań oraz praktyk społecznych. Należą do nich także sposoby 
identyfikowania się kulturowego na różnych poziomach życia 
społecznego, od lokalnego do ponadnarodowego (np. w skali Eu-
ropy).

To właśnie uczestnictwo w kulturze, znajomość określonych 
kodów, dostępność do wytworów kultury i umiejętność ich rozu-
mienia (wykorzystania), staje się kluczowe dla definiowania swo-
jej tożsamości. Jak wskazują od dłuższego czasu socjologowie, 
w społeczeństwach współczesnych postępują procesy wyodręb-
niania się poszczególnych grup, tworzących odrębne środowiska 
społeczno-kulturowe. Każde z nich ma własną dynamikę rozwo-
jową, wytwarza pewne wartości, które niekoniecznie wzbogacają 
obieg kultury w skali makro. Tymczasem, nawet w środowiskach 
postrzeganych często jako obszar kryzysowy (np. najbiedniejsze 
dzielnice miasta, nacechowane znacznym występowaniem pro-
blemów społecznych), rozwijają się pewne strategie działania 
oparte na przedsiębiorczości, kształtują więzi społeczne i obsza-
ry aktywności, które pozostają praktycznie nieznane. Koncepcje 
all-socially inclusive environments zakładają możliwość, a nawet 
konieczność, wykorzystywania wszystkich tego rodzaju zasobów 
społeczno-kulturowych. 

Kultura stanowi tę sferę, która, jak zauważa François Mata-
rasso12, dostarcza wyjątkowych doznań, doświadczeń i wartości, 
które mogą przekładać się na korzyści społeczne dla jednostek 
i społeczności, m.in. zmniejszając zagrożenie przestępczością 
(np. przez dostarczanie pewnych możliwości zaangażowania 

12 Zob. F. Matarasso, Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the 
Arts, London, 1997.
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młodym ludziom - tu jako przykład można podać akcję arty-
styczną J. Fedorowicza, w której uczestniczyły rozmaite grupy 
subkulturowe młodzieży w Nowej Hucie), ułatwiając procesy 
włączania społecznego i, ogólnie, spójność społeczną w danej 
zbiorowości, a także przyczyniając się do wzrostu zadowolenia 
z warunków życia.

Szczególną rolę w procesach budowania kapitału kreatywności 
pełnią instytucje kulturalne, takie jak muzea, galerie, kina, teatry 
itp., które wychodzą poza tradycyjne rozumiane upowszechnianie 
kultury włączając w procesy tworzenia i organizowania wydarzeń 
kulturalnych szersze kręgi społeczne, nie ograniczając swojej 
oferty do środowisk już aktywnych kręgów odbiorców. 

Osobnym zagadnieniem, które zostało tu celowo pominięte, 
jest kwestia twórczości w sferze kultury. Jednak warto wskazać, 
że niemal każdy akt związany ze świadomym i aktywnym uczest-
nictwem w kulturze, jest jednocześnie aktem tworzenia znacze-
nia symbolicznego. Ponadto współcześnie, w coraz większym 
stopniu, procesy formalnego wytwarzania kultury uzupełniane 
są przez procesy pozaformalne13. W tym sensie należy rozważać 
tworzenie kultury nie tylko w perspektywie aktów twórczych do-
konywanych przez specjalną grupę (kategorię) osób (artystów, 
intelektualistów, ideologów), ale też w perspektywie tworzenia 
wartości kultury przez jej konsumentów, którzy stają się przez 
to prosumentami. Sam zaś proces tworzenia kultury, współcze-
śnie niekoniecznie ma charakter czegoś wyjątkowego, wyma-
gającego szczególnego natchnienia czy niezwykłego talentu14. 
Związki między twórczością w sferze kultury (symbolicznej) 
a kreatywnością są bardzo silne. Chodzi tu o szczególne zdolno-
ści artystów, reprezentujących rozmaite dziedziny, do myślenia 

13 Santoro M., Culture as (and after) production, „Cultural Sociology” 2008, Vol. 
2, No. 1, s. 13.

14 A. Karwińska, Pojmowanie kultury. Specyfika socjologicznego ujęcia [w:] Kultura 
a rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kraków 2017, s. 75.
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imaginacyjnego, tworzenia oryginalnych metafor, przełamywa-
nia konwencji, oczywistości, znajdowania nowych idei, nowych 
sposobów wyrażania uczuć i emocji, nowych materiałów arty-
stycznych itd. Wymaga to oczywiście od twórców (ale także od 
odbiorców tych nowych, innowacyjnych wytworów) pewnych 
umiejętności: myślenia wyobrażeniowego; przełamywania przy-
zwyczajeń i tradycji; umiejętności tworzenia (także technicz-
nych); wreszcie odpowiedniego otoczenia sprzyjającego kreatyw-
ności, akceptującego niestandardowe idee, w tym także otoczenia 
gospodarczego, w którym akceptuje się koszty rozwoju kultury 
i eksperymenty twórcze15.

Kreatywność i edukacja

Wyzwania dla współczesnej edukacji dotyczą rozmaitych ob-
szarów, które zidentyfikowano jako kluczowe dla przyszłości. Te 
wyzwania to, między innymi, zmieniający się dynamicznie cha-
rakter pracy, konieczność zmiany zawodu w ciągu życia jednost-
ki i związana z tym konieczność uzupełniania/modyfikowania 
posiadanych kwalifikacji. Inne wyzwania wiążą się z rozwojem 
nowoczesnych technologii informacyjnych, koniecznością naby-
wania i aktualizowania kompetencji cyfrowych. Kolejne wyni-
kają z zachodzących przemian społecznych, m.in. wzrostu wie-
lokulturowości, rosnącej polaryzacji społecznej, ograniczającej 
szanse życiowe wielu grup i jednostek. Odpowiadanie na wiele 
z tych wyzwań wiąże się z rozwijaniem potencjału kreatywno-
ści. O ile kilkadziesiąt lat temu można było (choć już też nie do 
końca) polegać na edukacji osiągającej trzy R, czyli czytanie, 
pisanie i biegłość w rachunkach (reading, writing i arithmetic), 
o tyle współcześnie, a zwłaszcza w najbliższej przyszłości, istot-
ne jest osiąganie czterech C czyli: umiejętności komunikowania 
się, kreatywnego działania, krytycznego myślenia i współpracy 

15 The Impact of Culture on Creativity, Bruksela 2009, s. 3-4.
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(communications, creativity, critical thinking i collaboration)16. 
Można, za znanym edukatorem Kenem Robinsonem, powtórzyć, 
że kreatywność obecnie jest tak istotna jak wiele dekad temu było 
nabywanie umiejętności pisania i czytania17, ale warto wskazać, 
że wspominanie cztery C są ze sobą ściśle związane i nawzajem 
się warunkują. Oznacza to nie tylko nowe cele, ale także zupeł-
nie inny model nauczania, wykraczający poza tradycyjnie ro-
zumiane instytucje edukacyjne i przebiegający według wzoru 
life-wide-learning, wymagający odpowiedniego przygotowania 
zarówno nauczycieli, jak i innych edukatorów, nowych metod 
dydaktycznych, odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni. Istotne 
jest, że zgodnie z upowszechnionym i wielokrotnie potwierdza-
nym przez rozmaite badania przekonaniem, kreatywność może 
być rozwijana i budowana poprzez odpowiednie treningi. Wyni-
ki takich badań i płynące z nich wnioski są podstawą tworzenia 
rozmaitych programów kształtowania kreatywności jako szcze-
gólnie ważnego obszaru procesu dydaktycznego na różnych po-
ziomach edukacji18. 

Zastosowane pojęcie edukacja dla kreatywności odnosi się do 
wszystkich typów edukacji i oznacza realizowanie pewnych ocze-
kiwań.

Po pierwsze zatem, mowa tu o nauczaniu od poziomu przed-
szkolnego po uniwersytety i różnych formach nauczania w insty-
tucjach edukacyjnych, innych niż formalne.

Po drugie, chodzi o edukację kulturalną, realizowaną w ramach 

16 Preaparing 21st Century Students for a Global Society. An Educator’s Guide to the 
“Four Cs”, s. 3, dostęp on-line: http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.
pdf (02.11.2017).

17 Ken Robinson Says Schools Kill Creativity. Speech. TED Talks. Monterey, 
CA. TED Talks. Web. 16 May 2011, dostęp on-line: http://www.ted.com/talks/ken_
robinson_says_schools_kill_creativity.html (10.10. 2014).

18 M. Garaigordobil, Intervention in Creativity With Children Aged 10 and 11 
Years: Impact of a Play Program on Verbal and Graphic–Figural Creativity, “Creativity 
Research Journal” 2006, Vol. 18, No. 3, s. 328.
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zarówno różnych form nauczania, jak i poprzez media i wreszcie 
działania instytucji kulturalnych.

Po trzecie, chodzi o animację uczestnictwa w kulturze zarów-
no w sferze odbioru (na różnych poziomach zaangażowania i ak-
tywności) jak i twórczości.

Te oczekiwania wobec różnych form edukacji związane są 
z kształtowaniem wiedzy, wyobraźni, pasji, zdolności, poszerza-
nia zainteresowań, stymulowania aktywności i zaangażowania. 
Wszystkie formy edukacji są ze sobą mniej lub bardziej bezpo-
średnio powiązane i wzmacniają się wzajemnie. Ważność uczest-
nictwa w kulturze, zwłaszcza poprzez instytucje kulturalne, dla 
kształtowania potencjału kreatywności jest przedmiotem wielu 
rozważań. Edukacja kulturalna może być realizowana poprzez:

 – analizowanie i zrozumienie własnych doświadczeń kulturowych, 
 – wskazywanie i objaśnianie różnorodności kulturowej, poprzez za-

pewnianie młodym ludziom rozbudowanych i pogłębionych kon-
taktów z wartościami i artefaktami należącymi do różnych całości 
kulturowych,

 – przybliżenie i wprowadzenie do sposobu myślenia uczniów per-
spektywy historycznej, która pozwala dostrzegać konteksty współ-
czesnych elementów kultury i ich znaczenie wykraczające poza te-
raźniejszość,

 – wskazanie zmienności kultury i jej elementów w relacji do zmian 
w innych sferach życia19. 
 Szczególnie wielkie wyzwania w sferze edukacji dla kreatyw-

ności stoją przed instytucjami edukacyjnymi, które, przynaj-
mniej w części, realizują obowiązkowy zakres edukacji ogólnej 
i specjalistycznej i obejmują zakresem działania znaczną liczbę 
członków społeczeństwa. 

Osiąganie celów edukacji do kreatywności związane jest ze 
szczególnym traktowaniem uczniów (studentów) w procesie 
kształcenia poprzez pozostawienie możliwie dużego obszaru dla 

19 All Our Futures: Creativity, Culture, Education, 1999 s. 53-54, dostęp on-line: 
http://sirkenrobinson.com/pdf/allourfutures.pdf (02.11.2017).
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rozwoju indywidualności i samodzielności w sposobie przyswa-
jania wiedzy. Jednocześnie wymaga to szczególnych nastawień 
edukatorów, pozwalających na osiąganie właściwej równowagi 
pomiędzy nauczaniem a zachęcaniem i stymulowaniem uczniów 
do samodzielności. Jak wynika z międzynarodowych badań, ak-
tywny model edukacji, pozostawiający uczniom (studentom) 
więcej swobody w procesach nauczania, pozwala im lepiej korzy-
stać z przekazywanych treści, prowadzi do zmiany relacji między 
uczącymi i nauczanymi, ułatwia przyswajanie wiedzy poprzez 
odkrywanie, a nie przez pamięciowe, mechaniczne nabywanie 
gotowych stwierdzeń20. Kluczowe jest zatem przyjmowanie tzw. 
paradygmatu dialogicznego, wypierającego w nowoczesnej edu-
kacji paradygmat monologiczny. Aczkolwiek ten drugi jest/bywa 
użyteczny dla wyjaśniania pewnych podstawowych kwestii, 
wskazania podstawowych praw rządzących jakimś obszarem 
rzeczywistości, we współczesnym nauczaniu szczególnie ważne 
jest dążenie do dialogu uczących i nauczanych, tym bardziej, że 
coraz więcej kwestii będących przedmiotem nauczania nie ma 
charakteru gotowych/niezmiennych stwierdzeń, a są raczej kon-
struowane w trakcie dialogów21. 

Wielu badaczy zwraca uwagę na powiązania pomiędzy kształ-
towaniem kreatywności a zabawą. Właściwie zabawa może być 
traktowana jako pierwotne źródło kreatywności, stymulują-
ce wyobraźnię, ciekawość, elastyczność w myśleniu i działaniu, 
zdolność do improwizacji. Poprzez zabawę rozwija się zachowa-
nia nakierowane na rozwiązywanie problemów, prowadzące do 
uczenia się, naśladowania i adaptacji do zmian22.

20 M. Radovic-Markovic, Creative Education and New Learning as Means  
of Encouraging Creativity, Original Thinking and Entrepreneurship, dostęp on-line: 
http://www.worldacademy.org/files/Montenegro_Conference/Creative_Education_
and_New_Learning_as_Means_of_Encouraging_Creativity_by_Mirjana_Radovic.
pdf (25.10.2017).

21 P. Linell, Approaching Dialogue: Talk, interaction and contexts in dialogical 
perspective, Amsterdam 1998, s. 48.

22 M. Garaigordobil, Intervention in Creativity With Children..., op. cit., s. 330.
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Bardzo istotnym elementem edukacji do kreatywności jest 
wytworzenie odpowiedniej przestrzeni społecznej, która powsta-
je na bazie istniejącej przestrzeni fizycznej, ale poprzez realne 
i symboliczne zachowania i działania człowieka nabiera szczegól-
nej formy i szczególnego znaczenia. Chodzi tu, w znacznym stop-
niu, o wykreowanie szczególnego miejsca23, dobrze zorganizowa-
nej przestrzeni, specjalnie stworzonej, wybranej dla człowieka, 
nasyconej znaczeniami i symboliką. 

W toczącej się debacie o sposobach funkcjonowania insty-
tucji edukacyjnych, od poziomu przedszkolnego po uniwersy-
tety, zwraca uwagę koncepcja przekształcania uniwersytetów 
w kreatywne i otwarte przestrzenie, stające się współczesnymi 
biegunami wzrostu, podobnie jak w początkach rewolucji prze-
mysłowej biegunami takimi były fabryki i przedsiębiorstwa. 
Niezbędne jest formowanie aliansów strategicznych pomiędzy 
instytucjami edukacyjnymi, zwłaszcza uniwersytetami, a innymi 
instytucjami, czy szerzej środowiskami, których działania mają 
charakter kreatywny. Przeszkodą staje się funkcjonowanie w ra-
mach osobnych kapsuł, według odrębnych reguł, co utrudnia 
otwarcie i współpracę24.

Uniwersytety, z samej natury wielodyscyplinarne, powiąza-
ne licznymi więzami z innymi instytucjami z różnych sektorów, 
stwarzają unikatową szansę przełamywania ograniczoności oraz 
nadmiernej specjalizacji i ukierunkowania. To w nich właśnie 
powstają dogodne warunki dla procesów synergii, kluczowych 
dla budowania kreatywności zespołów. 

Warunkiem tworzenia kreatywnych i otwartych przestrzeni 
edukacyjnych jest promowanie decentralizacji i wielu alterna-
tywnych wzorów w działaniu i zarządzaniu szkołami różnego 

23 A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, 
Warszawa 2008, s. 16.

24 J. M. Feldman, Towards the Post-University: Centers of Higher Learning and 
Creative Spaces as Economic Development and Social Change Agents, “Economics and 
Industrial Democracy” 2001, vol.22, s. 103.
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typu, rozwijanie rozmaitych ścieżek w realizowaniu funkcji pod-
stawowych i pomocniczych.

W warunkach środowiska uniwersyteckiego można ukształto-
wać skuteczne powiązania pomiędzy artystami, inżynierami, spe-
cjalistami nauk społecznych i humanistycznych. Jak w przypad-
ku Uniwersytetu Michigan, w którym zrealizowano niezwykle 
inspirujące przestrzenie kreatywne, integrujące przedstawicieli 
wielu różnych dyscyplin. Stworzyło to możliwość kreatywnego 
spożytkowania możliwości technologicznych, zwłaszcza tech-
nologii informacyjnych, przy współpracy artystów, inżynierów, 
specjalistów od marketingu. W rezultacie powstały najróżniejsze 
projekty otwarte dla szerszej publiczności, pobudzające do dzia-
łania i uczestniczenia, a poprzez digitalizację i upowszechnianie 
efektów, stanowiące trwały dorobek, który może być dla różnych 
celów reprodukowany i uzupełniany25.

Kluczowe dla kształtowania potencjału kreatywności są dzia-
łania instytucji edukacyjnych w sferze oddziaływania na postawy 
i zachowania. Oznacza to przekazywanie wzorów uczestniczenia 
w życiu społecznym, uobywatelnianie, tworzenie odpowiedniego 
klimatu dla współdziałania i współuczestniczenia, aktywne pro-
mowanie najważniejszych dla demokracji norm i zasad, kształ-
towanie postaw etycznych i reguł postępowania, dostarczanie 
kryteriów oceny.

W dotychczasowej praktyce działania instytucje edukacyjne 
w niedostatecznym stopniu wyposażają uczniów (studentów) 
w kompetencje i potrzeby do uczestniczenia w kulturze, ale także 
w kompetencje i potrzeby twórczości. Edukacja dla kreatywności 
powinna, podobnie jak edukacja obywatelska, co jest osobnym 
problemem, zająć znacznie ważniejsze miejsce w merytorycznym 
programie działania instytucji edukacyjnych.

25 J. M. Feldman, Towards the Post-University ..., op. cit., s. 127-128.
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Uwagi końcowe

Kreatywność stała się dla rozważań nad Nową Gospodar-
ką (New Economy) równie istotnym pojęciem jak w uprzednio 
efektywność czy elastyczność, które w analizach dwudziestowiecz-
nej gospodarki traktowane były jako znaczące czynniki sukcesu 
gospodarczego. Wprawdzie czynniki te nadal są ważne, jednak 
wraz ze zmianami w otoczeniu, a zwłaszcza w związku z rozwo-
jem nowoczesnych technologii tworzenia, przekazywania i ana-
lizowania informacji, niezbędne stają się umiejętności dostrze-
gania i wykorzystywania zwielokrotniających się możliwości, 
opanowanie zdolności do działania w warunkach ciągłej zmia-
ny - słowem kreatywność w myśleniu i działaniu staje się jedną 
z podstawowych kompetencji. Jak wskazuje w swojej niezwykle 
popularnej książce Daniel H. Pink - przez ostatnie dekady domi-
nowali przedstawiciele pewnych profesji, dysponujący określo-
nymi zdolnościami i kompetencjami: programiści komputerowi 
umiejący złamać najsilniejsze zabezpieczenia, prawnicy radzący 
sobie z przygotowaniem najtrudniejszych kontraktów, czy absol-
wenci MBA miażdżący liczby. Jednak aktualnie klucze do kró-
lestwa należą do zupełnie innych osób, posiadających zupełnie 
inne zdolności i kompetencje - twórców, wrażliwców, osób umie-
jących rozpoznawać wzory (także ukryte), kreatorów znaczeń 
i wartości. To właśnie oni - artyści, wynalazcy, designerzy, opo-
wiadacze, osoby myślące wielkimi obrazami stają się laureatami 
największych nagród i doświadczają najwięcej radości ze swoich 
działań i osiągnięć. Mają oni dwa najważniejsze rodzaje zdolno-
ści: po pierwsze - potrafią dostrzegać ukryte nowe możliwości, 
splatać pozornie niezwiązane ze sobą idee, wytwarzając w ten 
sposób całkowicie nowe pojęcia i zjawiska, po drugie, jak okre-
śla Pink, mają high touch, czyli wysoki poziom empatii i rozu-
mienia innych, dostrzegania niemal niewidocznych subtelności 
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ludzkich reakcji, dający możliwość nowego sposobu rozumienia 
i realizowana znaczenia i sensu26. 
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Abstract
The article is devoted to the reflection on the problems of education 

to creativity in the conditions of the modern world. Under new con-
ditions, educational institutions, including mainly universities, are gro-
wing into the role of basic institutions. Their role is to form an innovative 
person who has not only professional skills, but also social competence, 
and above all an appropriate amount of creative potential. In the artic-
le creativity and creative potential are defined and the determinants of 
education to creativity are indicated, in particular the importance of cul-
ture.

Keywords: creativity, creative potential, creativity theories, cultural 
functions, four C’s
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EDUKACJA JAKO KLUCZ
DO UPOWSZECHNIANIA KULTURY
rozprawy i badania

Muzyka w percepcji dziecka

Poznawanie muzyki przez dziecko jest możliwe przy posia-
daniu podstawowej znajomości języka muzyki jako sposobu 
wyrażania treści muzycznych i pozamuzycznych. Sytuacjom po-
znawczym, powstałym podczas kontaktu dziecka z dziełem, naj-
częściej towarzyszy pobudzona wrażliwość estetyczna, a bezpo-
średni kontakt ze sztuką jeszcze bardziej tę wrażliwość umacnia. 
Można przyjąć założenie, że poznawanie muzyki jako sztuki 
jest możliwe wtedy, gdy dziecko ma dyspozycje do jej odbiera-
nia, rozumienia i działania. Wyrażane wobec muzyki pozytyw-
ne nastawienia i chęć obcowania z muzyką wykazywana przez 
dziecko, stanowią podstawę do podejmowania działań eduka-
cyjnych. Procesy poznawcze są kształtowane powoli i systema-
tycznie w poszczególnych etapach szkolnej edukacji artystycznej 
dziecka1. 

1 J. Uchyła-Zroski, Zabawa w muzyce, pieśni i tańcu, cz. 3 [w:] Dziecko w świecie 



Edukacja jako klucz do upowszechniania kultury 

Odbieranie treści muzycznych oznacza, że świadome reago-
wanie dziecka na sygnały i dźwięki przejawia się w reakcjach 
i ujawnianych zachowaniach, które odzwierciedlają wywołane 
muzyką przeżycia: np. wtórowanie ruchem, głosem, śmiechem, 
śpiewem, mimiką, podrygiwanie, wymachiwanie, spontanicz-
ne łapanie za ręce najbliżej stojące osoby, wirowanie, tańczenie, 
krótkie stwierdzenia akceptujące odbierane treści, np. ale super 
i inne. Zachowania takie u małych dzieci są spontaniczne, sta-
nowią odruch bezwarunkowy, wynikają z potrzeby chwili i po-
wstałych w osobowości doznań. Często pozbawione są głębszych 
analiz i rozumienia odbieranych treści, a okazują się tylko ze-
wnętrznym sygnałem na słyszane i odbierane bodźce muzycz-
ne. Pierwsze, uzewnętrzniane reakcje dziecka na muzykę zwane 
zachowaniami naturalnymi, prymarnymi są bardzo ważne w po-
czątkowym i następnych etapach kształcenia. Dziecko nie może 
bać się wyrażania własnych odczuć i doznań. Musi być ośmie-
lane do ich prezentacji. Reakcje te stanowią podstawę do roz-
wijania i tworzenia się dalszych wewnętrznych i zewnętrznych 
struktur psychicznych, prowadzących do rozumienia muzyki. Są 
też pierwszym etapem edukacji o charakterze doznaniowo-zaba-
wowym, opartym na wrażeniach słuchowych o charakterze ryt-
miczno-melodycznym.

Rozumienie muzyki to bardziej skomplikowany proces rozwo-
ju muzycznego dziecka, głównie percepcji i procesów psychicz-
nych. Może przejawiać się w następujących zachowaniach: w wy-
powiedziach dziecka na tematy zainspirowane muzyką, doznań, 
odczuć, skojarzeń, wrażeń, świadomym wyrażaniu jej ruchem, 
śpiewem, grą na instrumentach, w tworzeniu własnych lub no-
wych fragmentów muzyki. Czasem muzyka może być inspiracją 
do innych jego działań twórczych, np. plastycznych, muzycznych, 
ruchowych. Przy przebiegu procesu rozumienia muzyki ruchy 

zabawy, red. B. Dymara, A. Górniok-Naglik, J. Uchyła-Zroski, Kraków 2009, s. 145-
216; zob. I. Chyła-Szypułowa, Kompendium edukacji muzycznej, Kielce 2008.
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dziecka nie są już przypadkowe, ale odpowiednie (nawet ade-
kwatne) do słuchanej muzyki2. 

Posiadanie elementarnego zakresu znajomości przez dziecko 
języka sztuki i operowanie tym zakresem wypływa z opanowa-
nia środków i cech wyrażania słuchanych treści, czyli elementów 
muzyki i notacji muzycznej. Procesom tym towarzyszy stopnio-
wy rozwój wrażliwości muzycznej i uczuciowości dziecka.

Rozumienie muzyki to kolejny ważny etap kształtowania się 
i stopniowego rozwoju procesów psychicznych, które bezpośred-
nio angażują sferę duchową, poznawczą i doznaniową dziecka. 
Rozumienie muzyki zawsze przekłada się na aktywny udział 
dziecka w zajęciach.

Rozumienie muzyki przez uczniów wczesnej edukacji jest dla 
wielu nauczycieli najtrudniejszym i dotąd najsłabiej rozpozna-
nym etapem kształcenia muzycznego realizowanym we współ-
czesnej szkole. Nauczyciele najczęściej grupę uczniów w klasie 
traktują jednorodnie, całościowo, nie różnicują zadań dydak-
tycznych pod względem trudności i indywidualnych możliwości 
uczniów. Brak rozumienia muzyki przez dziecko podczas zajęć, 
przekłada się na jego małą aktywność, cząstkowy lub bierny 
udział w przebiegu procesu dydaktycznego. Po dłuższym okre-
sie czasu taki stan może prowadzić do negatywnych zachowań 
uczniów na lekcji, a nawet pogłębiającej się awersji do muzyki 
i nauczyciela. Negatywnie wpływa na kształtowanie się motywa-
cji dziecka do uczenia się muzyki3. 

We współczesnej szkole i działaniach edukacyjnych każdy 
nauczyciel musi posiłkować się wiedzą psychologiczną i peda-
gogiczną o dziecku. Kształcenie muzyczne to proces, w którym 
następuje nierozerwalne łączenie wielu sfer ludzkiej osobowości. 

2 J. Uchyła-Zroski, Aktywność twórcza w teorii i praktyce edukacyjnej studentów 
Instytutu Muzyki [w:] Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, red.  
K. Piątkowska-Pińczewska, Poznań-Kalisz 2009, s. 9-16.

3 Zob. R. Ławrowska, Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Kraków 2003,  
s. 38-53.
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Psychologia dostarcza nam wiedzy o wewnętrznej strukturze 
i funkcjach psychicznych dziecka, a pedagogika wskazuje na spo-
soby wychowania dziecka do sztuki i przez sztukę. Dydaktyka 
z metodyką podpowiadają sposoby realizacji nauczania muzyki. 
W świetle zarysowanego stanowiska nauczanie muzyki, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wpływu myślenia na efekty kształcenia, 
jest trudne i złożone, gdyż wymaga ujęcia wieloaspektowego. 
W znaczeniu niniejszego tematu przyjęłam następujące rozumie-
nie pojęć: 

 – myślenie muzyczne - to intelektualny proces emocjonalno-po-
znawczy dziecka, w którym ważną rolę odgrywają motywy ucze-
nia się muzyki,

 – język muzyczny - to system środków wyrazistej i uzewnętrznionej 
wypowiedzi muzycznej. Muzyka nie jest językiem, ponieważ nie 
ma w niej reguł gramatycznych ani części mowy, ale o posługiwa-
niu się uniwersalnym kodem, jakim jest notacja muzyczna, może-
my mówić, jako o mowie dźwięków tworzonej przez człowieka4.
Nabywanie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem 

sztuki przez dziecko to proces przebiegający w czasie, który 
nierozerwalnie związany jest z kształceniem szkolnym, po-
zaszkolnym i samokształceniem. 

Wychowanie muzyczne stanowi dział pedagogicznej koncepcji 
sztuki. Jest długotrwałym procesem edukacyjnym, którego istota 
polega na organizowaniu i przekazywaniu dziecku różnorodnych 
doświadczeń muzycznych, ukierunkowanych na rozwijanie per-
cepcji, wykonawstwa i twórczości muzycznej. Zakres nabywanej 
przez dziecko wiedzy i umiejętności muzycznych konsekwentnie 
prowadzi do harmonijnego rozwoju jego osobowości. Pozwala 
stopniowo odkrywać w sobie potrzebę własnej ekspresji, zain-
teresowań sztuką oraz wzbudzać i tworzyć motywacje do dzia-
łań samokształceniowych. Wychowanie muzyczne sprawia, że 

4 Zob. Edukacja i rozwój artystyczny dziecka, red. J. Uchyła-Zroski, Mysłowice 
2011; D. Bula, D. Krzyżyk, B. Nieszporek-Szamburska, H. Synowiec, Dziecko w świecie 
języka, Kraków 2004.
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funkcjonowanie dziecka w kulturze danego społeczeństwa jest 
zgodne z jego naturalnymi potrzebami, natomiast w jego doro-
słym życiu może stanowić ponadczasową wartość5.

Andrzej Pytlak, z pedagogicznego punktu widzenia, dostrzega 
w wychowaniu muzycznym realizację następujących wartości: 
1. inherentnych, czyli stanowiących wartość samych w sobie i waż-

nych ze względu na treści nauczanego w szkole przedmiotu. Za-
kres materiału dydaktycznego muzyki umożliwia dziecku przy-
swojenie dorobku kulturowego w tej dziedzinie sztuki, włącza 
dziecko do problematyki ludzkich dziejów i spraw, rozszerza 
horyzonty kultury osobistej, pogłębia i pomnaża kontakty ze 
światem i innymi ludźmi.

2. instrumentalnych, służących konstytuowaniu się innych war-
tości, które są potrzebne w rozwoju osobowym wychowanka. 
Ten ogólnorozwojowy wpływ muzyki dotyczy między innymi: 
aspektów zdrowotnych, różnorodnych przeżyć, które są źródłem 
wielu satysfakcji ułatwiających poznanie siebie, kształtowania 
motywacji do osiągnięć i samokontroli, tworzenia więzi inter-
personalnych, nauki poczucia porządku, wyrabiania krytyczne-
go i twórczego myślenia. 

3. formalnych, czyli ogólnie ważnych dla istnienia i rozkwitu kul-
tury (cywilizacji) danego społeczeństwa, stopniowo wspomaga-
jących rozwój muzyki i innych dziedzin nauki i techniki, w któ-
rych muzyka ma swój ważny udział6. 

Wartości muzyki ukryte są głównie w celach nauczania i wy-
chowania, treściach nauczania, formach realizacji, metodach pra-
cy nauczyciela z dzieckiem. Ważną ich cechą jest, że wartości te 
realizowane są łącznie i stanowią bogactwo wyposażenia aksjo-
logicznego tej dyscypliny. Wychowanie muzyczne, jako proces 
edukacyjny, spójnie łączy się z innymi dziedzinami sztuki i jest 

5 L. Kataryńczuk-Mania, Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej 
rzeczywistości kulturalnej, Zielona Góra 2010, s. 29-54.

6 A. Pytlak, Podstawy wychowania muzycznego, Warszawa 1977; zob. Wartości 
w muzyce, t. 1, 2, 3, 4, red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2008-2011, s. 37-43.
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formą edukacji poliestetycznej7. Muzyka najczęściej integruje się 
ze sztukami plastycznymi, literaturą, historią, filmem, teatrem, 
tańcem. Ważną zaletą zintegrowanej edukacji muzycznej jest ho-
listyczne, całościowe ujęcie sztuki, szeroko rozumianej kultury 
artystycznej oraz roli człowieka w jej tworzeniu.

Myśl ta daje podstawę do zgłębionej refleksji nad przeszłą 
i współczesną edukacją muzyczną oraz poszukiwania czynników 
korzystnie wpływających na stopniowy wzrost efektów kształce-
nia artystycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży. 

Muzyka w przestrzeniach edukacyjnych współczesnej szkoły 

Dokonujące się w minionym XX i początkiem XXI wieku prze-
obrażenia w zakresie edukacji muzycznej wskazują, że spośród 
wielu przedmiotów nauczania, przedmiot muzyka także podlegał 
wielu modyfikacjom. Zmiany te dotyczyły nazwy przedmiotu, 
struktury kształcenia, celów i treści muzyki jako wychowania ar-
tystycznego. 

Współczesność i przynależność Polski do Unii Europejskiej 
wymaga od nas, aby absolwent szkoły podstawowej, gimnazjum 
oraz szkoły średniej posiadał nie tylko podstawy rozumienia 
muzyki artystycznej i ludowej, ale także miał wiedzę z zakresu 
różnych dziedzin kultury. Wychowanie do kultury od 2009 roku 
stało się celem wiodącym polskiej edukacji muzycznej8. Każdy 
etap kształcenia artystycznego stopniowo wdraża dziecko do ro-
zumienia pojęć z zakresu kultury. Nastąpiło też dalsze poszerze-
nie celów i treści kształcenia przedmiotu; począwszy od muzyki 
artystycznej, po szeroko rozumiane zjawiska kultury regional-
nej, narodowej i obcej. Zarówno otoczenie bliższe ucznia (dom 

7 J. Uchyła-Zroski, Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich 
uwarunkowania, Katowice 1999; zob. A. Pikała, Twórcza aktywność w powszechnej 
edukacji artystycznej przez muzykę, Łódź 2011, s.51-59.

8 K. Ferenz, Społeczne konteksty fundamentalnej edukacji kulturalnej [w:] Eduka-
cja kulturalna, red. J. Grzesiak, Kalisz 2002.
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rodzinny, szkoła, środowisko lokalne), jak i dalsze, znajdujące się 
poza miejscem jego zamieszkania (a w tym media, Internet) two-
rzone jest przez kulturę materialną, symboliczną i duchową. 

Nowe treści kształcenia muzycznego polskiej szkoły uwzględ-
niają jakże poszerzone widzenie kultury. Stanowi ją następująca 
problematyka: 

I Kultura regionalna oraz narodowa
 – język muzyki, notacja muzyczna, instrumentarium,
 – treści muzyki artystycznej, ludowej i popularnej, 
 – wiedza o kulturze regionu,
 – zasoby dziedzictwa kultury narodowej (sylwetki i utwory znako-

mitych polskich kompozytorów),
 – tańce polskie (regionalne i narodowe),
 – wybrana tematyka integracji sztuk: muzyka, plastyka, teatr, film, 

taniec, muzealnictwo.

II Kultura krajów Unii Europejskiej i innych narodów świata 
(wielokulturowość)

 – ważniejsze cechy kultury innych narodów Europy i świata (wy-
bór),

 – muzyka, język, zwyczaje, stroje, instrumenty, ważne zabytki kul-
tury,

 – filmy i literatura piękna, sztuki plastyczne, dokumentujące podo-
bieństwa i odmienność kulturową, 

 – ważne sylwetki związane z kulturą danego kraju9.
W świetle założeń programowych w klasach gimnazjalnych 

muzyka realizowana jest wyłącznie w klasie pierwszej. Tematyka 
uwzględnia różnorodność treści muzycznych głównie z zakresu 
kultury polskiej i obcej. Nowością jest także, iż klasach II i III 
nauczanie muzyki zostało sprofilowane, czyli ukierunkowane na 
pewien określony rodzaj aktywności muzycznej. Profil uwzględ-
nia następujące formy działań muzycznych ucznia:

9 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa Programowa z dn. 15.01. 2009. 
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 – dominacja zajęć wokalnych - śpiew, 
 – gra na instrumentach - muzykowanie,
 – percepcja muzyki wraz z literaturą muzyczną - aktywne słuchanie 

muzyki. 
O wyborze formy zajęć muzycznych klasy decydują ucznio-

wie i prowadzący przedmiot nauczyciel. Ponadto zajęcia muzyki 
w klasie drugiej i trzeciej klas gimnazjalnych są nadobowiązko-
we10. W roku 2015, w myśl nowej ustawy o strukturze kształce-
nia polskich szkół, nastąpiła likwidacja klas gimnazjalnych na 
rzecz klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej. W myśl przed-
stawionych założeń programowych (w świetle zarządzeń z 2009 
i 2015 roku) nasuwa się kilka refleksji i wniosków. 

Program nauczania muzyki nacechowany jest wielką swobo-
dą wyboru form kształcenia i posiada cechy demokracji. Szkoda 
jednak, że nauczanie muzyki (kultury muzycznej) zostało zmini-
malizowane do rangi przedmiotu fakultatywnego. Uczeń, który 
nie podejmie dalszej nauki w ogólnokształcącej szkole średniej, 
kończy edukację muzyczną w 14. roku życia. A przecież klasy 
gimnazjalne to ważny okres rozwoju i adolescencji młodzieży; 
dojrzewania społecznego, fizycznego, umysłowego, emocjonal-
nego, w którym najbardziej potrzebny jest każdemu uczniowi 
kontakt z pięknem i sztuką. To sztuka w dużym stopniu kształtuje 
wrażliwość, gust muzyczny u młodego odbiorcy i świadomy dy-
stans wobec bylejakości przemysłu fonograficznego i brutalności 
rynkowej. Sądzę, że uczeń wszechstronniej i bardziej wykształco-
ny artystycznie mógłby lepiej zagospodarować swój wolny czas, 
działać twórczo na rzecz szeroko rozumianej sztuki muzycznej 
i kultury, być także aktywny w swoim środowisku, uczestniczyć 
w działaniach ruchu amatorskiego, uczyć się obiektywnie warto-
ściować muzykę jako dziedzinę sztuki, rozumieć, że sztuka po-
siada nie tylko walory poznawcze, kształcące, wychowawcze, ale 
i relaksacyjne, terapeutyczne. 

10 Ibidem.
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Kształcenie muzyczne na czwartym etapie edukacyjnym, tj. 
w klasach licealnych, już od 1996 roku do chwili obecnej nosi 
nazwę wiedza o kulturze. Przedmiot ten realizowany jest przez 
jeden rok nauki szkolnej i stanowi rozszerzoną kontynuację tre-
ści nauczania z klas gimnazjalnych. Celem przedmiotu jest po-
kazanie szerokiego obszaru kultury, w którym żyje współczesny 
człowiek, a także przemian cywilizacyjnych i kulturowych do-
konujących się na przestrzeni dziejów ludzkości. Treści naucza-
nia wiedzy o kulturze integrują różne dziedziny nauki, techniki 
i sztuki, w których człowiek zaznaczył swój geniusz i artyzm11. 
Muzyka jako sztuka w największym stopniu daje możliwość sa-
mokształcenia i rozwijania potencjału twórczego ucznia. Wy-
uczone sprawności wokalne, umiejętności gry na instrumentach, 
czytania nut, aktywnego słuchania muzyki, tańca, wiedzy o mu-
zykach i kompozytorach w obrębie kultury narodowej i obcej, są 
niezastąpionym elementem wychowania przez sztukę i do sztuki. 
Stanowią one podstawę rozumienia kultury i procesów w niej za-
chodzących.

Motywacje uczenia się muzyki preferowane przez młodzież 
szkolną – doniesienie z badań

Rezultaty nauczania muzyki jako przedmiotu szkolnego za-
leżą od wielu czynników. W przyjętej procedurze badawczej za-
łożono, że motywy są istotnym warunkiem w osiąganiu pozy-
tywnych efektów kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży12. 
Spośród procesów emocjonalnych, wartościujących, którymi 

11 Edukacja artystyczna i kulturalna. Reforma programowa, 30 grudzień 2009. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej; zob. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji narodowej z dn. 20. lutego 2004 roku w sprawie wiedzy o społeczeństwie 
i wiedzy o kulturze.

12 J. Uchyła-Zroski, Kultura muzyczna dzieci w kontekście założeń edukacyjnych 
szkoły, wyd. 2 poszerzone [w:] Oblicza wychowania, red. J. Szempruch, B. Bugajska-
Jaszczon, L. Pawelec, I. Stańczok, Kraków 2011, s. 159-174. 
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często kieruje się uczeń w działaniach edukacyjnych, należy 
wymienić motywację. Na użytek niniejszego tekstu przyjęto, iż 
słowo motyw oznacza tyle, co poruszać się, włączyć się do okre-
ślonego działania, dążyć do wyznaczonego celu. Badacze zagad-
nień motywacji podkreślają, że motywacja jest siłą sprawczą, 
poruszającą i skierowującą jednostkę do działania13. W moty-
wacji do działań występują takie cechy, jak np. chęć, zamiar, pra-
gnienie, życzenie, a cechy te są dążeniem do osiągnięcia przez 
jednostkę określonego celu. Dążenie to może być świadome lub 
nieświadome, mniej lub bardziej sprecyzowane14. Przyjmując za 
Tadeuszem Tomaszewskim, motyw jest stanem wewnętrznego 
napięcia, od którego zależy możliwość i kierunek aktywności or-
ganizmu15. Są tendencją kierunkową, stanowią układ pobudek 
wewnętrznych i zewnętrznych, bardziej lub mniej stały, wpływa-
jący na siłę i kierunek działania jednostki16. 

Do niniejszych badań wykorzystano klasyfikację i zespół mo-
tywów uczenia się według Zygmunta Putkiewicza17, ale częścio-
wo poddano je modyfikacji.

Narzędzie obejmowało następujące kategorie motywów: 
1. poznawcze i zainteresowania, 
2. społeczno-ideowe, 
3. ambicyjne i transcendentne, 
4. praktyczne i preorientacji zawodowej, 
5. szkolne, z racji bycia uczniem,

13 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, T. 2, 
Warszawa 2002, s. 71-76. 

14 J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1970.
15 T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1963, s. 187-192.
16 M. Manturzewska, H. Kotarska, Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, 

Warszawa 1990, s. 208-209.
17 Z. Putkiewicz, Motywy szkolnego uczenia się młodzieży, Warszawa 1971,  

s. 17 i dalsze; zob. W. Figurski, Motywy uczenia się wychowania muzycznego. Studia 
z wychowania muzycznego, Zeszyt 6, Bydgoszcz 1985.
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6. lękowe, 
7. inne.

 Metodologiczne podstawy badań

Celem badań było: wykrycie głównych motywów uczenia się 
muzyki przez dzieci i młodzież szkolną badanego środowiska 
oraz rozpoznanie i określenie najbardziej preferowanych form 
aktywności muzycznej.

Badaniami objęto młodzież kończącą kolejny etap nauczania 
muzyki, w ogólnej liczbie 60 uczniów (N=60):
1. uczniów klasy III szkoły podstawowej, 
2. uczniów klasy VI szkoły podstawowej, 
3. uczniów klasy I gimnazjum. 

Dobór populacji do badań był losowy, z równym podziałem na 
chłopców i dziewczęta.

Terenem badań pilotażowych było środowisko wiejskie, miej-
scowość Sidzina w woj. małopolskim, a badania przeprowadzono 
w 2016 r. Klasy objęte badaniem uczył jeden nauczyciel - specja-
lista muzyki. 

Problemy badawcze pracy:
1. Jakie motywy uczenia się muzyki występują najczęściej u bada-

nej młodzieży szkolnej?
2. Jaka jest rola nauczyciela muzyki w rozwijaniu pozytywnych 

motywów do kultury muzycznej uczniów? 
3. Czy osiągnięcia dydaktyczne wyrażone średnią ocen semestral-

nych z przedmiotu muzyka, są relatywne do sumy wybranych 
motywów? 

4. Czy środowisko rodzinne wspiera rozwój muzyczny dziecka?
Do badań przyjęto następującą hipotezę główną (HG):
Zakłada się, że preferowane przez młodzież motywy uczenia 

się muzyki mają wpływ na efekty nauczania przedmiotu i kształ-
tują aktywny stosunek do działań na rzecz kultury muzycznej 
w środowiskach ich życia. 
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Zmienne:
Zmienna niezależna (Zn) - środowisko szkolne ucznia,
Zmienna zależna (Zz) - motywy uczenia się muzyki,
Zmienna pośrednicząca (Zp) - działania muzyczne środowisk ro-
dzinnych uczniów.

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, 
techniką badań ankietowych, a narzędziem badawczym był kwe-
stionariusz oraz analizą dokumentów (średnia ocen semestral-
nych uczniów badanych klas).

Wyniki badań zaprezentowano tabelarycznie, uwzględniając 
sumę wyników, wielkości procentowe i rangi.

Analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych wyników badań 

Wybrane przez młodzież odpowiedzi prezentują zamieszczo-
ne tabele wyników od 1 do 9. Spośród motywów poznawczych, 
mających wpływ na kształtowanie się zainteresowań muzycznych 
badanych, młodzież wybrała odpowiedzi zamieszczone w tabeli 1. 

Założenie metodologiczne: ze względu na przyjętą w badaniach 
możliwość wielokrotności wyboru motywu przez respondentów, 
wyniki przekraczają sumę badanej populacji (60 uczniów). Uzy-
skane wielkości w badaniach różnicują rangi i obliczenia procen-
towe.

Uzyskane wielkości wskazują, że młodzież lubi muzykę i kon-
takt z nią sprawia jej przyjemność (ranga III). Spośród poznaw-
czych form aktywności I rangę zajmuje słuchanie muzyki, II 
rangę poznawanie piosenek i III - śpiewanie nowego repertuaru 
wokalnego. Młodzież najmniej jest zmotywowana do działań teo-
retycznych, np. poznawania zasad muzyki, do gry na instrumen-
cie, analizy utworów muzycznych i literatury muzycznej. Muzy-
ka, w odczuciach młodzieży, jest przedmiotem hedonistycznym, 
nie powinna być obciążona wiedzą teoretyczną. 
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Tabela 1: Motywy poznawcze i zainteresowania

Kryteria 
motywów

Muzyki uczę 
się ponieważ

Liczba wskazań badanych Zestawienie 
globalne 
wskazań

Kl
as

a 
III

 
SP Ra

ng
a

Kl
as

a 
VI

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
I G

im
.

Ra
ng

a

Li
cz

ba
 

w
sk

az
ań

% Ra
ng

a

a) lubię 
śpiewać 11 III 13 II 8 III 32 18,3 III

b) grać na 
instrumentach 4 V 8 IV 2 VI 14 8,0 VI

c) słuchać 
muzyki 18 I 18 I 17 I 53 30,3 I

d) zdobywać 
wiedzę 
muzyczną

2 VI 1 - 0 - 3 1,7 VIII

e) poznawać 
piosenki 16 II 9 III 9 II 34 19,4 II

f) chcę nauczyć 
się grać 8 V 4 V 4 V 16 9,1 V

g) chcę nauczyć 
się słuchać 
muzyki

1 VII 0 - 4 V 5 2,9 VII

h) nauka 
muzyki 
sprawia mi 
przyjemność

9 IV 4 V 5 IV 18 10,3 IV

i) inne 0 - 0 - 0 - 0 - -

Razem 175 100 -

Młodzież nigdy nie zrozumie dogłębnie muzyki, jeśli nie bę-
dzie łączyć działań muzycznych z wiedzą teoretyczną. Nauczyciel 
powinien umieć wytworzyć właściwe zrozumienie i motywacje 
uczniów do odbioru treści teoretycznych muzyki. Ważne jest, aby 
relacje poszczególnych działów były współmiernie realizowane, 
a nie dominowała jednostronność form aktywności muzycznej. 
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Tabela 2: Motywy społeczno-ideowe 

Kryteria 
motywów

Muzyki uczę 
się ponieważ

Liczba wskazań badanych Zestawienie 
globalne 
wskazań

Kl
as

a 
III

 
SP Ra

ng
a

Kl
as

a 
VI

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
I G

im
.

Ra
ng

a

Li
cz

ba
 

w
sk

az
ań

% Ra
ng

a

a) chcę wiedzę 
i umiejętności 
przekazywać 
innym

10 I 5 II 2 IV 17 26,6 I

b) chciałbym 
brać udział 
w życiu 
muzycznym 
regionu, kraju, 
świata

6 II 5 II 6 II 17 26,6 I

c) chciałbym 
uatrakcyjniać 
ludziom czas 
wolny

2 III 7 I 5 III 14 21,8 III

d) inne (sprawić, 
aby wokół mnie 
było wesoło)

2 III 7 I 7 I 16 25,00 II

Razem 64 100 -

Badana populacja posiada zrozumienie celowości nauczanego 
przedmiotu: aby przekazywać swoje nabyte umiejętności innym 
(I ranga), właściwie zagospodarować wolny czas (III ranga), mło-
dzież potrzebuje radości i żywiołowości wokół siebie (II). 

Ważna rola nauczyciela polega na ukształtowaniu takich gu-
stów muzycznych, aby młodzież potrafiła muzykę wartościować 
i prezentować w dobrym znaczeniu.
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Tabela 3: Motywy ambicyjne i transcendentne
 

Kryteria 
motywów

Muzyki uczę 
się ponieważ 

Liczba wskazań Zestawienie 
globalne 
wskazań

Kl
as

a 
III

 
SP Ra

ng
a

Kl
as

a 
VI

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
I 

Gi
m

.

Ra
ng

a

Li
cz

ba
 

w
sk

az
ań

% Ra
ng

a

a) chcę być 
dobrym uczniem 9 I 7 II 5 II 21 35,0 II

b) chcę być 
człowiekiem 
wszechstronnie 
wykształconym

6 II 13 I 7 I 26 43,3 I

c) chcę zdobyć 
uznanie 
u pedagogów, 
kolegów, 
otoczenia

5 III 5 III 3 III 13 21,7 III

d) inne
0 - 0 - 0 - 60 100 -

Muzyka, zdaniem badanych, wyzwala ambicje do uczenia się 
(II ranga), ale nade wszystko jest składnikiem wszechstronnego 
wykształcenia człowieka (I ranga) oraz rozbudza uczucia ambicji 
i chęci zdobycia uznania wśród kolegów, pedagoga i rówieśników 
szkolnych. Poprawne działania artystyczne młodzieży (występy 
szkolne, klasowe), akceptowane przez środowisko szkolne, są 
doskonałą okazją, aby muzyka stała się ważna w życiu młode-
go człowieka. A nawet, aby ją sam zaczął uprawiać, uznając ją za 
własną wartość. 
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Tabela 4: Motywy praktyczne, preorientacji zawodowej

Kryteria 
motywów

Muzyki uczę 
się ponieważ

Liczba wskazań  Zestawienie 
globalne 
wskazań

Kl
as

a 
III

 
SP Ra

ng
a

Kl
as

a 
VI

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
I 

Gi
m

.

Ra
ng

a

Li
cz

ba
 

w
sk

az
ań

% Ra
ng

a

a) chciałbym 
w przyszłości być 
muzykiem

11 I 8 I 6 I 25 47,2 I

b) chciałbym 
w przyszłości być 
wokalistą

3 III 5 III 1 IV 9 17,0 III

c) chciałbym 
w przyszłości 
pracować 
w resorcie 
kultury

0 0 1 IV 4 II 5 9,4 IV

d) chciałbym 
w przyszłości być 
nauczycielem 
muzyki

6 II 6 II 2 III 14 26,4 II

e) inne
0 - 0 - 0 - 0 - -

Razem 53 100 -

Wyniki tabeli 3, korespondują z wynikami tabeli 4. Młodzież 
wybrała motywy wskazujące na muzyczny profil przyszłej pracy 
zawodowej. Należy zauważyć, że wraz z wiekiem młodzież kieru-
je się własnym zdaniem i wyznaczonymi sobie celami życiowy-
mi. Dane potwierdzają, że związek badanych z muzyką istnieje, 
a nawet respondenci widzą się w przyszłej pracy o charakterze 
artystycznym - muzyk (I ranga), nauczyciel (III), wokalista (II), 
resort kultury (IV). 

50



Jadwiga Uchyła-Zroski / Artystyczny  i pedagogiczny wymiar kształcenia ...

Tabela 5: Motywy szkolne, z racji bycia uczniem

Kryteria 
motywów

Muzyki uczę 
się ponieważ

Liczba wskazań  Zestawienie 
globalne 
wskazań

Kl
as

a 
III

 
SP Ra

ng
a

Kl
as

a 
VI

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
I G

im
.

Ra
ng

a

Li
cz

ba
 

w
sk

az
ań

% Ra
ng

a

a) aby nie 
narażać się 
pedagogom 

3 III 3 IV 2 IV 8 12,1 IV

b) nie być 
najgorszym 
uczniem 
w klasie

9 I 7 II 6 II 22 33,3 II

c) zaliczać 
semestry 5 II 11 I 7 I 23 35,0 I

d) inne;
aby nie doznać 
przykrości

3 III 5 III 5 III 13 19,6 III

Razem
66 100 -

Badani są krytyczni wobec obowiązków szkolnych - uczą się, 
aby zaliczać wszystkie przedmioty (I ranga). Potwierdzają się tak-
że uczucia ambicjonalne w trosce o własną pozycję w klasie (II 
ranga). Młodzież ma swoją godność i nie lubi być poniżana (III 
ranga).

Motywacja badanych do obowiązków szkolnych i przedmiotu 
muzyki jest dojrzała i ukształtowana pozytywnie. Odczuwa się 
duży wkład nauczycieli tej placówki w sferę wychowawczą mło-
dzieży.
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Tabela 6: Motywy lękowe 

Kryteria 
motywów

Muzyki uczę się 
ponieważ

Liczba wskazań  Zestawienie 
globalne 
wskazań

Kl
as

a 
III

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
VI

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
I G

im
n.

Ra
ng

a

Li
cz

ba
 

w
sk

az
ań

% Ra
ng

a

a) boję się kary, 
jaka mnie może 
spotkać 

1 III 1 III 3 III 5 8,3 III

b) nie chcę 
zasłużyć na karę 
w domu

2 II 1 III 1 IV 4 6,7 IV

c) nie lubię uwag 
pedagoga, gdy 
czegoś nie umiem 

15 I 14 I 10 I 39 65,0 I

d) inne,
brak powodów 
do lęku

2 II 4 II 6 II 12 20,0 II

Razem 60 100 -

Rangę I uzyskały motywy grupy c) nie lubię uwag pedagoga, 
gdy czegoś nie umiem. Można sądzić, iż pedagog posiada autory-
tet wśród badanych i nie należy czegoś nie umieć z muzyki. Albo 
też uwagi pedagoga są zbyt przykre dla uczniów. Tę grupę moty-
wów należałoby wnikliwiej rozpatrzeć w dalszym etapie badań. 
Podmiotowość w nauczaniu jest obowiązkiem współczesnego 
nauczyciela. Oceny z przedmiotu muzyka nie są rozliczane przez 
rodziców (II ranga). Fakt ten może budzić pewne niepokoje, czy 
troska rodziców o inne przedmioty jest podobna (IV ranga). 
Motywy grupy b) nie chcę zasłużyć w domu na karę wymagają 
dalszych badań. Rangę III uzyskało kryterium a) boję się kary, 
jaka mnie może spotkać. Daje się zauważyć, iż młodzież ma stany 
lękowe nabywane w toku nauki szkolnej.
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Tabela 7: Motywy inne

Kryteria 
motywów

Muzyki uczę się 
ponieważ

Liczba wskazań  Zestawienie 
globalne 
wskazań

Kl
as

a 
III

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
VI

 S
P

Ra
ng

a

Kl
as

a 
I G

im
.

Ra
ng

a

Li
cz

ba
 

w
sk

az
ań

% Ra
ng

a

a) muszę 
z obowiązku bycia 
uczniem 

5 II 6 I 2 III 13 21,7 II

b) lubię tworzyć 
nowe utwory, 
rzeczy, muzykę

4 III 4 II 3 II 11 18,3 III

c) niejako 
automatycznie, 
gdyż kolekcjonuję 
materiały 
muzyczne

11 I 6 I 12 I 29 48,3 I

d) inne
ze względu na 
własną ambicję

0 - 4 II 3 II 7 11,7 IV

Razem
60 100 -

Motywy inne częściowo korespondowały z motywami tabeli 6. 
Pierwszą rangę zdobyły motywy świadczące, że młodzież groma-
dzi materiały muzyczne (płyty, nagrania, foldery, kasety i inne). 
Można sądzić, że również w domu muzyka wypełnia ich wolny 
czas. Rangę drugą (II) uzyskały motywy świadczące o konieczno-
ści wypełniania obowiązku szkolnego przez badanych. Dopiero 
trzecią rangę (III) zdobyło kryterium lubię tworzyć nowe rzeczy, 
co świadczy, że badani niezbyt często realizują tę formę muzycz-
ną i jest im mało znana. Współczesna dydaktyka muzyki powin-
na być nacechowana różnymi odmianami działań twórczych. 
Tylko twórczy uczeń w przyszłości może być dobrym fachowcem 
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i pracownikiem. Bowiem umiejętności muzyczne przekładają się 
na inne dziedziny życia. Twórcze uczenie się (nauczanie) w naj-
większym stopniu może zaciekawić współczesną młodzież i być 
ciekawą ofertą edukacyjną. 

Powyższe motywy odnosiły się do miejsca muzyki w szkole, 
roli nauczyciela w przekazywaniu wiedzy i umiejętności muzycz-
nych, stanów emocjonalnych ucznia w szkole, miejsca muzyki 
w hierarchii innych przedmiotów i planów życiowych pośrednio 
związanych z muzyką. 

Miejsce muzyki w środowisku rodzinnym ucznia prezentuje 
tabela 8. Tabela ta obrazuje dane z metryki kwestionariusza an-
kiety. Wpływ środowiska rodzinnego na promuzyczne zachowa-
nia dziecka stanowiło zmienną pośredniczącą. Jak wynika z ba-
dań, tylko nieliczna grupa młodzieży pobiera dodatkowe lekcje 
muzyki. Natomiast w domach jest wiele instrumentów, które 
stanowią elementy dekoracyjne. Fakt ten napawa optymizmem, 
że może pojawić się decyzja o dalszym kształceniu muzycznym 
dziecka. Ważną rolę w tym względzie może spełnić nauczyciel 
muzyki: przekonać rodziców o potrzebie kształcenia muzyczne-
go ich dziecka lub założyć w szkole kółko muzyczne i wykorzy-
stać posiadane przez dzieci w domach rodzinnych instrumenty.
Tabela 8: Muzyka w środowisku rodzinnym ucznia

Kryteria Klasa III SP Klasa VI SP Klasa 
I Gimnazjum

a) dodatkowo uczę się 
muzyki

tak - 2
nie - 18

tak - 3
nie - 17

tak - 1
nie - 19

b) posiadane w domu 
instrumenty 

tak - 6
nie - 12

tak - 15
nie - 5

tak - 9
nie - 11

c) rodzaj instrumentów 
w domu

strunowe - 3
klawiszowe - 2
dęte - 1

strunowe - 6
klawiszowe - 9
dęte - 1
perkusyjne - 1

strunowe - 3
klawiszowe - 3
dęte - 3
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Kryteria Klasa III SP Klasa VI SP Klasa 
I Gimnazjum

d) członkowie 
muzykujący 
w rodzinach

uczeń - 1
rodzice - 0
rodzeństwo - 0
dziadkowie - 2

uczeń - 2
rodzice - 2
rodzeństwo – 2 
dziadkowie - 2

uczeń - 1
rodzice - 2
rodzeństwo - 1
dziadkowie - 0

e) kto śpiewa 
najczęściej w domu

rodzeństwo - 11
rodzice - 2
dziadkowie - 5
nikt - 2

rodzeństwo - 12
rodzice - 3
dziadkowie - 5
nikt - 0

rodzeństwo - 7
rodzice - 4
dziadkowie - 6
nikt - 3

f) częstotliwość 
muzykowania 
rodzinnego

często - 4
sporadycznie - 7
wcale - 9

często - 2
sporadycznie - 6
wcale - 12

często - 2
sporadycznie - 11
wcale - 7

Z uzyskanych odpowiedzi uczniów wynika, że w środowiskach 
rodzinnych występują nikłe tradycje wspólnego, rodzinnego mu-
zykowania. Najczęściej śpiewają dzieci i ich dziadkowie. Często 
muzykuje tylko 13,3% respondentów, sporadycznie, bo podczas 
świąt i uroczystości rodzinnych - 40%, wcale - 46,7%. Środowisko 
rodzinne w bardzo małym stopniu rozwija muzyczne umiejętno-
ści dzieci. Szkoła, bez wsparcia rodziny, nie jest w stanie zadbać 
o pełny rozwój muzyczny ucznia. Kultura muzyczna nie pielę-
gnowana po okresie pobytu dziecka w szkole, może zaniknąć 
i pozostawić śladowe umiejętności.

W porównaniu z innymi krajami Europy, młodzież polska jest 
rozśpiewana, posiada pozytywne motywacje do muzyki, ale na-
leży zaktywizować środowiska rodzinne, które wspomogą ważne 
kulturowo dla dziecka działania. 

 Osiągane wyniki z muzyki badanej populacji prezentuje ta-
bela 9. Muzyka uczniów klas VI posiada najwyższy wskaźnik - 
4,35 pozytywnych ocen. Młodzież jest najbardziej rozśpiewana 
i umuzykalniona. Posiada duży zapał do działań muzycznych. 
Uczniowie klasy trzeciej, którzy dopiero nabywają umiejętności 
i wiedzę o muzyce uzyskali średnią wielkości 4,15. Natomiast 
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najniższy wskaźnik uzyskała klasa gimnazjalna - 3,9. Sądzę, że 
preferowanie na zajęciach muzycznych działań twórczych mo-
głoby zmienić nastawienie młodzieży do przedmiotu i wzbudzić 
nowe motywacje do nauki.

Tabela 9: Średnia ocen z przedmiotu muzyka

Klasa Średnia semestralna ocen

III SP Muzyka 4,15

VI SP Muzyka 4,35

I Gimnazjum Muzyka 3,9

Refleksje końcowe i wnioski.

Przyjęte założenia metodologiczne pozwoliły na przeprowa-
dzenie badań pilotażowych i uzyskanie pozytywnych odpowiedzi 
na postawione problemy badawcze i hipotezę. 

Spośród wymienionych motywów uczenia się muzyki wyni-
ka, iż młodzież lubi śpiewać i poznawać nowy repertuar wokalny. 
Wiele satysfakcji przysparza jej słuchanie muzyki, gra na instru-
mentach, kolekcjonowanie materiałów muzycznych. W małym 
stopniu chce się uczyć o muzyce i muzykach. W przedmiocie 
postrzega wartości pozytywne i wiąże swą przyszłość z muzyką.

Ważną rolę w krzewieniu kultury muzycznej odgrywa nauczy-
ciel, który powinien swymi kompetencjami umieć zaimponować 
i rozmiłować uczniów w muzyce, a w działaniach preferować 
innowacyjne metody pracy i zróżnicowane formy aktywności; 
szczególnie prace twórcze.

Poziom zainteresowań muzycznych młodzieży jest różnorod-
ny osobowo i wiekowo. Najbardziej bogatą dydaktycznie ofertę 
powinien posiadać nauczyciel uczący młodzież klas starszych 
szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Klasy młodsze roz-
poczynają doświadczanie muzyki poprzez śpiew, słuchanie mu-
zyki, zajęcia muzyczno-ruchowe i próby gry na instrumentach. 
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Poznają też język muzyki, którym posługują się w dalszych eta-
pach nauki.

Środowisko rodzinne w małym stopniu wspiera rozwój mu-
zyczny swych dzieci. Sugeruje się, aby zacieśnić współpracę 
nauczyciela muzyki z rodzicami, bowiem kulturę muzyczną 
kształtuje szkoła i dom rodzinny. Uczniowie napotykają w szkole 
sytuacje stresowe.

Od kultury muzycznej polskiej młodzieży zależeć będzie 
przekazywanie wiedzy o Polsce krajom Unii Europejskiej, 
a szkoła i środowisko rodzinne dziecka stanowią fundament 
działań wychowawczych.
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Abstract 
The author briefly reviews curriculums for teaching music in Polish 

schools according to the new 2009 curriculum assumptions. It includes 
the thesis stating that a very important factor increasing the youth’s inte-
rest in learning music is motivation. She refers to the results of her own 
research on reasons for learning music by elementary and high school 
students. In her research she used Zygmunt Putkiewicz’s and Wojciech 
Figurski’s modified test. 

The obtained results indicate that teaching music at school is a very 
important stage in shaping an adult’s culture foundations. It is the edu-
cational role of a teacher and family that student’s sympathetic response 
to activities regarding widely understood musical education depends on. 

Keywords: music education of children and youth, processes of music 
perception, motivation for studying music (research announcement)
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EDUKACJA JAKO KLUCZ
DO UPOWSZECHNIANIA KULTURY
rozprawy i badania

Uwagi wstępne

Percepcja muzyki, związana z aktywnością słuchacza w zakre-
sie uwagi, pamięci, reakcji fizjologicznych i emocjonalnych oraz 
skojarzeń i wyobrażeń powstałych pod wpływem jej słuchania, 
zgodna jest ze stanowiskiem reprezentowanym przez psychologię 
poznawczą. Wyjaśnienia odbioru muzyki można poszukiwać tak-
że na gruncie teorii muzyki, a szczególnie w ramach tzw. estetyki 
heteronomicznej, która zakłada związek muzyki z pozamuzyczną 
rzeczywistością. W celu właściwej komunikacji muzycznej, roz-
patrywanej na podstawie triady: kompozytor-wykonawca-od-
biorca, konieczne wydaje się być odpowiednie, adekwatne do 
prezentowanych dźwięków muzycznych, rozumienie muzyki. 

Muzyka, rozpatrywana według W. Weavera1, to zbiór informa-
cji dotyczący trzech poziomów:

 – pierwszy – odpowiadający za przekazywanie symboli akustycz-
nych, czyli kompleksowej techniki wydobycia dźwięku, 

1 Za T. Natanson, Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław 1978 , s. 105.
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 – drugi – semantyczny, dla którego bazę stanowi treść i forma, wyra-
żona w specyficznyi sobie właściwy sposób przez twórców (kom-
pozytorów), zawierająca wszystkie elementy dzieła muzycznego 
z jego architektoniczną konstrukcją, 

 – trzeci – polegający na poprawnym odczytaniu wartości artystycz-
nych zawartych w dziele muzycznym, czyli komunikatu pocho-
dzącego od kompozytora, który stanowić będzie podstawę do 
formułowania i znajdowania wartości estetycznych, a tym samym 
rozpoznania i zakwalifikowania konkretnego utworu do odpo-
wiedniej epoki muzycznej.
Praktycznie poziom pierwszy, możliwy jest do jednoznacznej 

oceny podczas percepcji, zwłaszcza dzięki istnieniu precyzyjnej 
aparatury mierzącej np. natężenie dźwięku w decybelach. Co do 
drugiego, nie jest to już takie proste, ponieważ prawidłowe funk-
cjonowanie w tym obszarze dotyczy znajomości treści utworu 
muzycznego w zapisie nutowym oraz sposobu jego odczytania 
i znaczenia. Najtrudniejszym do oceny podczas percepcji jest po-
ziom trzeci, ponieważ generalnie zależy od preferencji odbiorcy, 
jego hierarchii wartości estetycznych oraz ogólnego tzw. gustu.

Jeżeli przyjąć za S. Langer, że: 
struktury zwane muzyką wykazują ścisłe podobieństwo logiczne do form uczu-
cia ludzkiego – to muzyka jest dźwiękową analogią życia emocjonalnego2.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, można stwierdzić, 
że kształtowanie się preferencji muzycznych w wymiarze po-
znawczym oraz w sferze emocjonalnej u adolescentów w zakresie 
percepcji, jest procesem bardzo trudnym i skomplikowanym. 

Młodzi ludzie w tym okresie mają duże problemy z zaakceptowaniem zmian 
fizjologicznych i anatomicznych związanych z okresem dojrzewania, a także 
podejmowaniem nowych ról społecznych. Rozwój wyższych form myślenia 
oraz typowy dla tego wieku krytycyzm prowadzi do podważenia wielu war-
tości i norm postępowania3.

2 Za K. Guczalski, Znaczenie muzyki, znaczenie w muzyce, Kraków 2002, s. 20.
3 M. Radochoński, Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży – 

wybrane zagadnienia, Rzeszów 2009, s. 55.
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Zatem na percepcję i recepcję utworów muzycznych w tym 
okresie wpływa wiele czynników, które wyznaczają świadomy 
odbiór ogólnie pojętej kultury muzycznej przez młodzież.

Percepcja a recepcja muzyki

Jedną z pierwszych osób, która badała muzykę jako komuni-
kat, była K. Hevner. Stosując akordy jako bodźce eksperymental-
ne, stwierdziła, że oddziaływanie 

trybu durowego i mollowego w muzyce jest w przybliżeniu takie właśnie, 
jak sugeruje nam historia i najogólniejsze przeczucia: w najszerszym zna-
czeniu moll niesie smutek, dur – radość4.

Autorka twierdzi, że istnieje pewien język muzyczny, który, 
jakkolwiek prymitywny lub niekompletny, jest podstawą naszego 
odbioru muzyki ze zrozumieniem. Wniosek ten dostarcza dal-
szych podstaw, które pozwalają traktować muzykę jako system 
komunikacji między ludźmi. Uznanie muzyki za język oznacza, 
że muzyka posiada swój: system komunikacyjny ze swoją skład-
nią i regułami znaczeniowymi. Potwierdzają to badania psycho-
lingwistyczne N. Chomsky’ego (1957, 1965, 1968) i H. Schenkera 
(1935). Podstawowym twierdzeniem Chomsky’ego jest teza, że na 
głębokim poziomie wszystkie języki naturalne (w tym muzycz-
ny) posiadają:

tę samą strukturę i że struktura ta mówi nam coś uniwersalnego na temat 
ludzkiego intelektu5.

Jak już wspomniano, badaniem percepcji zajmuje się tak teo-
ria muzyki, jak i psychologia poznawcza – zwłaszcza psycholo-
gia muzyki. Z psychologii dyscyplina ta czerpie wiedzę na temat 
człowieka, jego zachowań, psychiki etc. Teoria muzyki dostarcza 
zaś informacji na temat kształtów, form, jakie przybiera muzyka 

4 Za R. Shuter-Dyson, C. Gabriel, Psychologia uzdolnienia muzycznego, Warszawa 
1986, s. 251.

5 J. Sloboda, Umysł muzyczny, Warszawa 2002, s. 14.
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oraz sposobów interpretacji i analizy muzycznego dzieła. Ina-
czej mówiąc, psychologia muzyki podejmuje raczej zagadnienia 
związane z percepcją muzyki, a teoria muzyki akcentuje w swych 
rozważaniach wymiar recepcji muzyki. W celu rozróżnienia tych 
dwóch pojęć, przedstawię sposoby ich definiowania. Percepcja 
muzyki, to: 

złożony proces poznawczy związany ze spostrzeganiem zjawisk muzycz-
nych, któremu towarzyszą procesy analizy i syntezy materiału muzyczne-
go, skojarzenia, wyobrażenia muzyczne i pozamuzyczne, wartościowanie 
estetyczne oraz przeżycia emocjonalne. Zakres badań dotyczy psychoaku-
stycznych właściwości dźwięku (wysokość, głośność, barwa, czas trwania), 
elementów muzycznych (melodia, harmonia, agogika, rytm), utworów mu-
zycznych (forma, styl), a także psychoestetycznych właściwości (znaczenie 
w muzyce, gust muzyczny, typy odbiorców muzyki)6. 

Natomiast recepcja definiowana jest jako: 
rodzaj percepcji muzyki określającej typ odbioru reprezentatywny dla okre-
su historycznego, terytorium geograficznego, grupy narodowej, społecznej 
itp. Jest więc odbiorem muzyki charakterystycznym dla określonego kręgu 
historyczno-kulturowego7. 

Na podstawie powyższych definicji można stwierdzić, że re-
cepcja muzyki jest szczególnym rodzajem percepcji muzyki, któ-
rego zakres jest znacznie szerszy i stanowi jakby fundament dla 
jakiegokolwiek spostrzegania zjawisk muzycznych. 

W percepcji muzyki można wyróżnić kilka wymiarów:
a) wymiar podmiotowy, czyli słuchacz, u którego wyróżniamy 

uwarunkowania sensoryczne i poznawczo-osobowościowe. 
Sensoryczne uwarunkowania dotyczą tylko procesu słuchania, 

czyli analizatora słuchowego, który wykazuje zróżnicowanie u po-
szczególnych jednostek w zależności od zdolności muzycznych. 
Istotne są również ograniczenia gatunku ludzkiego w zakresie pa-
sma słyszalności u ludzi, wahającego się od 20 do 20 000 Hz. 

6 A. Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Warszawa 1995, s. 682.
7 Ibidem, s. 743.
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Uwarunkowania poznawczo-osobowościowe to takie w któ-
rych człowiek istnieje jako całość, a nie tylko jego aparat słuchu. 
Odnoszą się do jego doświadczeń, intelektu, wiedzy, zaintereso-
wań, etc. czyli do całej psychiki człowieka. Sfera ta jest integralną 
częścią osobowości. Uwarunkowania poznawcze dotyczą pro-
cesów pobierania i przetwarzania informacji o otaczającym nas 
świecie, czyli interpretacji tego co widzimy, słyszymy, czujemy. 
Wyciąganie wniosków pozwala na stawianie oczekiwań i hipotez 
percepcyjnych. Uwarunkowania te mają dwa aspekty: procesual-
ny i strukturalny.

 – aspekt procesualny wiąże się bezpośrednio ze stanem uwagi pod-
czas słuchania muzyki i związaną z nim aktywnością pamięci 
krótkotrwałej. 

Im większy procent uwagi z ogólnej puli zaangażujemy w słuchanie muzyki, 
tym więcej możemy z tej muzyki usłyszeć i zapamiętać8. 

 – aspekt strukturalny opisuje struktury poznawcze, takie jak wiedza 
muzyczna i doświadczenie. Struktury te dzielą się na dwie formy: 
reprezentacje epizodów i schematy poznawcze. Te pierwsze to 
wydarzenia lub zjawiska utrwalone w pamięci, np. zapamiętane 
motywy, brzmienie konkretnych instrumentów, drugie natomiast, 
to wyabstrahowane uogólnienia, stworzone na podstawie kon-
kretnych utworów. Ułożona hierarchicznie sieć takich schematów 
pozwala na klasyfikację słyszanego zjawiska do niższego lub wyż-
szego rzędu takich kategorii. 
b) wymiar przedmiotowy, czyli słuchana muzyka, której wła-

ściwości współgrają ze zdolnościami i doświadczeniami słucha-
cza. Percepcyjne grupowanie dźwięków, interwałów, tak aby po-
wstała figura na tle, wiąże się z uniwersalną cechą spostrzegania. 
Prawa rządzące takim grupowaniem opisane są w ramach psy-
chologii postaci. Należą do nich prawa: bliskości, podobieństwa, 
symetrii i regularności, dobrej kontynuacji, domykania uzupeł-
niania figur niekompletnych. Stosuje się je w celu wyodrębnienia 

8 M. Manturzewska, H. Kotarska, Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, 
Warszawa 1990, s. 124.
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w polu percepcyjnym tzw. dobrej figury. Działanie tych praw wy-
znaczane jest przez odpowiednie układy bodźców słuchowych, 
które za każdym razem skłaniają do użycia innej zasady Gestalt. 

Omawiane zagadnienia są trafniej spostrzegane przez osoby 
z wykształceniem muzycznym, a więc wymiar podmiotowy od-
grywa znaczącą rolę w przedmiotowych właściwościach muzyki. 
Wiąże się to z prawidłową recepcją utworów muzycznych.

Z kolei czynnikami warunkującymi właściwą recepcję są:
a) twórca, kompozytor. Na odbiorcę oddziałuje osobowość 

twórcza poprzez dzieło sztuki. Kształtuje nie tylko jego wraż-
liwość estetyczną, wyobraźnię, ale także przekonania moralne 
i światopoglądowe, wiarę w ideały, stosunek do życia i do in-
nych ludzi. W muzyce ma to swoje szczególne odzwierciedle-
nie w przypadku gdy odbiorca jest młody, podatny na wpływy, 
chłonący wszystkie wartości jakie niesie ze sobą muzyka, której 
słucha. 

b) wykonawca - w przypadku muzyki pośrednikiem pomię-
dzy kompozytorem, a odbiorcą staje się wykonawca. Wykonuje 
utwór muzyczny w oparciu o zapis nutowy, uwagi samego twór-
cy, czy własną wiedzę muzyczną. Nie ma dwóch taki samych in-
terpretacji utworu muzycznego. Choć wykonawca może zagrać 
bardzo podobnie, zawsze pozostanie pierwiastek, który czyni to 
wykonanie wyjątkowym i niepowtarzalnym. Ta wartość estetycz-
na, której dostarcza wykonawca odbiorcy, jest wypadkową jego 
techniki wykonawczej, temperamentu i czynników losowych. 
Także wygląd i prezencja wykonawcy nie są obojętne dla odbior-
cy. Zmysły percepcji korelują ze sobą i splatają obraz z dźwiękiem 
w jedną całość. 

c) odbiorca. Bez reakcji zwrotnej na twórcę, samo tworzenie 
i wreszcie wykonanie, nie może być kompletne. W ramach estety-
ki dzieło muzyczne w odbiorze rozpatrywane jest jako przedmiot 
estetyczny. Jest ono w swej naturze zależne od różnych, ze swej 
istoty zmiennych czynników, od warunków percepcji, od nasta-
wienia i właściwości odbiorcy, od dzieła, od panujących w danym 
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czasie konwencji, mody, przyzwyczajeń itp. Na podstawie rozwa-
żań M. Gołaszewskiej9 możemy wyróżnić następujące typy prze-
żyć estetycznych: irracjonalne, ekspresyjne, nawykowe, rozumie-
jące, profesjonalne. Wszystkie związane są przede wszystkim 
z wiedzą, doświadczeniem i gustem odbiorcy. 

Osobowość twórcza, opisywana w ramach estetyki, krystalizu-
je się pod wpływem kontaktów ze światem sztuki, znajdując swo-
je odzwierciedlenie w jego wytworach i aktach kreacyjnych, które 
je spełniają. Zatem różnorodność odbioru muzyki, warunkująca 
poszczególne typy przeżyć muzycznych może być także podstawą 
do stwierdzenia, że percepcja muzyki przez osoby ma charakter 
indywidualny i twórczy.

Młodzież a percepcja muzyki - okres adolescencji

Okres dorastania stanowi jeden z najbardziej interesujących 
obszarów badawczych10. Ogromne zróżnicowanie inter- i intra-
indywidualne obejmuje zarówno zmiany natury anatomiczno-fi-
zjologicznej, zmierzające do osiągnięcia dojrzałości biologicznej, 
jak również zmiany w sferze poznawczej, wpływające na kształ-
towanie się obrazu własnej osoby. Granice adolescencji są trudne 
do precyzyjnego określenia, ponieważ zależą m.in. od płci, rasy, 
warunków geograficznych, środowiska społecznego-ekonomicz-
nego i kultury. Przyjmuje się, że okres ten obejmuje przedział od 
12 do 18 roku życia.

W sferze fizycznej następuje przyspieszenie tempa dojrzewa-
nia, przejawiające się m.in. w:

 – zmianach anatomicznych oraz fizjologicznych, związanych z doj-
rzewaniem płciowym,

 – szybkim wzroście wysokości i ciężaru ciała,
 – nierównomiernym rozwoju układów: kostnego i mięśniowego,

9 M. Gołaszewska, Zarys Estetyki, Kraków 1986, s. 511.
10 M. Kielar-Turska, Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia [w:] Psychologia, red. 

nauk. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 285-332.
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 – szybkim rozwoju układu sercowo-naczyniowego,
 – rozwoju gruczołów wydzielania dokrewnego, głównie przysadki 

mózgowej, nadnerczy i gruczołów płciowych.
Wynikiem tych dynamicznych przeobrażeń jest znacznie 

większa niż dotychczas koncentracja na fizycznych aspektach ja 
i własnej seksualności. Dla wielu nastolatków jest to powodem 
niepewności i dyskomfortu psychicznego. 

W sferze poznawczej rozwija się spostrzegawczość, doskona-
li orientacja w czasie i przestrzeni oraz pamięć logiczna, poja-
wia się myślenie hipotetyczno-dedukcyjne. Młodzi ludzie lubią 
dyskutować, są nastawieni refleksyjnie, a zarazem bardzo kry-
tycznie do otaczającej rzeczywistości. Postawy światopoglądo-
we, z którymi najczęściej mamy do czynienia w okresie dorasta-
nia cechuje idealizm młodzieńczy, który, początkowo związany 
z konformizmem moralnym, stopniowo przechodzi w nihilizm 
i cynizm. Idealizm można zrozumieć jako intensywne pragnie-
nie dobra i ujmowanie otaczającej rzeczywistości przez pryzmat 
tego rodzaju pragnień. Postawa idealistyczna podlega stopnio-
wej transformacji. Wytwarza się kult bohatera, idola (np. woka-
listów rockowych), jak i szczególnie atrakcyjnych rówieśników 
(np. przywódców osiedlowej grupy koleżeńskiej). Osoba taka ma 
zwykle duży wpływ na zachowanie zafascynowanego nastolatka, 
który naśladuje jej poglądy, sposób ubierania się lub wysławiania. 
Pod koniec okresu dorastania nastawienie idealistyczne ustępuje 
miejsca realizmowi. Zaczynają dominować postawy nihilistycz-
ne, związane z poczuciem bezsensu istnienia, których źródłem 
mogą być np. dramatyczne przeżycia osobiste (śmierć bliskiej 
osoby, zawód miłosny, kryzys wiary lub doznawanie niepowo-
dzeń w różnych dziedzinach życia). Tego rodzaju doświadczenia 
skłaniają do poszukiwania wsparcia w grupie ludzi podzielają-
cych nihilistyczne nastawienie. Prezentowanie przez osoby do-
rastające postawy cynicznej, polega najczęściej na ostentacyjnym 
podkreślaniu instrumentalnej, nastawionej na osobiste korzyści, 
motywacji swojego działania. Występuje podwyższony poziom 
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samoświadomości, który jest skutkiem młodzieńczego egocen-
tryzmu, polegającego na nadmiernym zaabsorbowaniu własny-
mi myślami przy równoczesnym rozważaniu tego, co myślą o nas 
inni. Przejawem szybkiego rozwoju procesów poznawczych jest 
twórczość osób dorastających. Może ona przyjmować bardzo 
zróżnicowany charakter: od pisania młodzieńczych wierszy, pa-
miętników aż do tworzenia tekstów i muzyki, związanej z różny-
mi subkulturami. 

W sferze emocjonalnej u adolescentów rozwijają się tzw. uczu-
cia wyższe. Emocje osób dorastających są zwykle intensywne, 
żywe, często nietrwałe, a stany uczuciowe trudno czasem powią-
zać jednoznacznie z określonymi bodźcami. Pojawiają się pierw-
sze, młodzieńcze miłości oraz towarzyszące im okresy fascynacji, 
radości i rozczarowania. Dorastanie do miłości dojrzałej i odpo-
wiedzialnej jest jednym z najtrudniejszych zadań rozwojowych 
tego okresu.

Ogromnie ważnym procesem o charakterze psychospołecz-
nym jest stopniowe uniezależnianie się i uzyskiwanie własnej, 
odrębnej tożsamości. Tendencjom do usamodzielniania się to-
warzyszą często konflikty z rodzicami i kryzys ich autorytetu, 
a także osłabienie więzi emocjonalnej. Zwiększa się natomiast 
wydatnie wpływ grupy rówieśniczej oraz skłonność do naślado-
wania zewnętrznych, postrzeganych jako atrakcyjne, atrybutów 
dorosłości m. in. picie alkoholu, palenie papierosów. Kluczowy 
konflikt okresu dorastania dotyczy zbudowania lub zagubienia 
tożsamości jednostki. Młody człowiek, mający odpowiedzieć 
sobie na pytanie: kim jest i kim będzie w przyszłości?, począt-
kowo nie jest pewny własnych wyborów, przekonań i wartości. 
Młodzi, dorastający ludzie zaczynają krytycznie patrzeć na ota-
czającą rzeczywistość społeczną, czują się nie rozumiani przez 
najbliższych i osamotnieni. Wartości, którymi będą się kierować 
w życiu, dopiero krystalizują się. Nie zawsze mogą swobodnie 
wyrażać swoje poglądy, a możliwości, którymi dysponują, nie po-
zwalają na realizację wszystkich potrzeb. Pojawienie się myślenia 
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abstrakcyjnego oraz krytycznego wiąże się z podważaniem syste-
mów wartości obowiązujących w społeczeństwie, skłonnością do 
idealizowania i poszukiwania rówieśniczego wsparcia. Punktem 
odniesienia staje się wówczas, w sposób automatyczny, grupa ró-
wieśnicza. Młody człowiek odnajduje tu nie tyko wartości, nor-
my i wzory zachowania regulujące jego życie, ale znajduje rów-
nież swoje miejsce.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez M. Manturzew-
ską i B. Kamińską, muzyka zajmuje bardzo ważne miejsce wśród 
percepcji, zainteresowań, postaw, preferencji młodzieży. 

Takie stanowisko zajmuje 89% młodzieży w szkołach podstawowych i 92% 
w liceach ogólnokształcących11.

 To zainteresowanie jest widoczne także wśród klientów skle-
pów muzycznych, kupujących ogromne ilości nagrań różnego ro-
dzaju muzyki - przeważają wśród nich młodzi ludzie, uczniowie 
i studenci. Okazuje się, że najwyżej punktowanym źródłem wie-
dzy o muzyce wśród uczniów szkół ogólnokształcących są media 
- 93%, a w następnej kolejności koledzy - 66%. Wynika stąd, nie-
stety, iż źródłem informacji o muzyce i o interesujących młodzież 
nagraniach są przede wszystkim środki masowego przekazu i ko-
ledzy, na trzecim miejscu dopiero szkoła, zaś rola rodziny jest mi-
nimalna. Ma to ścisły związek z okresem dorastania12, w którym 
następuje wiele gwałtownych zmian. 

Istotą rozwoju społecznego człowieka jest potrzeba przyna-
leżności do określonej grupy. Bycie w grupie nie tylko zaspokaja 
potrzeby psychiczne, ale, przez odgrywanie określonych ról, po-
zwala jednostce na wyrobienie w sobie aktywności, samodziel-
ności, odpowiedzialności a także umiejętności współdziałania 

11 M. Manturzewska, B. Kamińska, Określenie przesłanek psychologicznych 
i socjologicznych postaw i oczekiwań młodzieży w odniesieniu do muzyki, Maszynopis, 
Warszawa 1998, s. 90-91.

12 M. Radochoński, Wymiar rozwojowy zachowań agresywnych [w:] Psychologia 
rozwojowa, T. 12, Warszawa 2007, s. 47-57.
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z innymi. Grupami takimi są np. grupy nieformalne, wśród któ-
rych ogromną popularnością cieszą się te związane z subkultura-
mi bądź podkulturami młodzieżowymi. 

Istotnym spoiwem, łączącym poszczególne subkultury, jest 
muzyka. Muzyka, stanowiąca wyraz buntu młodego pokolenia, 
zmierzająca ku wolności i refleksji. Teksty piosenek, jak i sama 
muzyka, stają się elementem manifestacji, nadzieją na lepsze 
czasy, środkiem ideowego i artystycznego wyrazu. Owa muzy-
ka jest nie tylko chaotycznym bełkotem zbuntowanej młodzieży, 
lecz niesie ze sobą określone przesłanie, będąc reakcją na różne 
problemy indywidualne i społeczne. M. Pęczak13 przyjmuje, że 
wspólną cechą wszystkich subkultur jest ich negatywny stosunek 
do kultury dominującej, również przejawiający się w muzyce. Do 
głównych nurtów muzycznych związanych z subkulturami moż-
na zaliczyć m.in.: punk, heavy metal, techno, hip hop i inne.

Wydaje się, że młodzież, w przeważającej części, słucha utwo-
rów pochodzących z gatunków muzycznych, ukształtowanych 
przez subkultury. Identyfikuje się także z innymi cechami dekla-
rowanymi przez te grupy, m.in. w zakresie wyglądu zewnętrzne-
go, zachowania i postaw społecznych. 

Muzyka i subkultury 
1. Przynależność jako bunt osobowości

Subkultura14 (z łac. sub = „pod” + kultura) - określa grupę społeczną i jej 
kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium, np. zawodowego, etnicz-
nego, religijnego, demograficznego itp. Subkultura jest segmentem kultury 
i nie podlega wartościowaniu na wyższą czy niższą. Tworzą ją grupy zawo-
dowe, które wypracowały swoje, swoiste, zachodzące wyłącznie w ich obrę-
bie, normy - np. lekarze, prawnicy, złodzieje, politycy, nauczyciele, ucznio-
wie, studenci, fani danego gatunku muzycznego.

13 Zob. M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 46. 
14 Subkultura, dostęp on-line: www.wikipedia.pl (20.11.2017).
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Subkulturę tworzy nieformalna grupa ludzi, nierzadko herme-
tycznie odłączona od świata i panujących w nim norm, rządząca 
się własnymi prawami, ideami i światopoglądem. 

Często są to ludzie wybitnie inteligentni, wrażliwi, a przez to 
niezrozumiani przez innych (dorosłych, rówieśników, kolegów, 
koleżanki); ludzie, którzy w okresie dorastania zadają dużo py-
tań, na które otrzymują odpowiedzi typu: bo ja tak mówię, bo ja 
tak każę. Zmusza ich to do poszukiwania rozwiązań u osób, które 
rozumieją dorastającą jednostkę. 

Z drugiej strony, do subkultur trafiają też ludzie nieakceptowa-
ni przez społeczeństwo z innej przyczyny - złe zachowanie, oszu-
stwa, kradzieże, wstępowanie na drogę przestępczą, oddalanie się 
w świat używek. Tacy ludzie również tworzą odrębne kręgi, gdzie 
wśród osób o podobnych zainteresowaniach czują się bezpiecz-
nie.

Czas ten cechuje się także tym, że młodzież zaczyna intere-
sować się wartościami estetycznymi i etycznymi, odkrywa war-
tości człowieka i otaczającego świata. M. Debesse15 nie określa 
okresu buntu młodzieżowego jako coś nienormalnego – wręcz 
przeciwnie, uważa go za jak najbardziej naturalny. Młody czło-
wiek szuka zaspokojenia swoich potrzeb przynależności, uznania 
i akceptacji, dlatego oddala się od rodziny, gdzie traktowany jest 
jak dziecko, od szkoły, w której jest tylko uczniem, odnajdując się 
w małych grupach rówieśniczych, gdzie ma swoje miejsce, jego 
zdanie się liczy i traktowany jest na równi z innymi. 

Każda subkultura młodzieżowa może być stworzona przez 
niewielką grupę osób, ale w jej skład może wchodzić czasami 
kilkadziesiąt milionów. Jednym z najważniejszych motywów po-
stępowania poszczególnych członków jest demonstracja swojej 
odrębności i niezależności w stosunku do świata. Kontestacja ta 

15 Za M. M. Tytko, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice 
Debesse – relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja” 
2008, nr 4.
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dotyczy różnorodnych obszarów życia, od ideologicznej, poli-
tycznej, aż do sfery kulturalnej:

 – kontestacja obywatelska dotyczy sprzeciwu wobec jakichkolwiek 
przejawów przemocy państwowej, dyskryminacji, niesprawie-
dliwości, dominacji i wyzysku. Rock-and-rollowy bohater był 
nieprzystosowanym buntownikiem. Przejawiało się to nie tyko 
w zachowaniu, ale już w samym wyglądzie – od fryzury po ubiór, 
charakteryzujący się mocnymi kontrastami czy jaskrawymi kolo-
rami. Wszystko to miało symbolizować swoistą odmienność od 
normalnego społeczeństwa. Lider zespołu Queen, Fredy Merkury, 
powiedział: 

Chcemy szokować ludzi. Na scenie szczególną przyjemność sprawiają mi 
moje ubrania. Ludzie myślą, że jestem potworem. Na scenie tak. Ale przede 
wszystkim jestem przypadkiem społecznym16.

 – kontestacja polityczna skierowana jest głównie przeciw instytu-
cjom państwowym i stanowi próbę demaskowania zwyrodnienia 
systemu i korupcji. 

 – kontestacja religijna miała na celu stworzenie alternatywnego sty-
lu mówienia o obszarze sacrum. Była drogą do poparcia nowych 
ruchów religijnych. Jimi Hendrix stwierdził, że: 

Muzyka jest duchowa. Można wprowadzić ludzi, którzy ją słuchają w trans 
pod wpływem zaklęcia, a potem programować ich umysły tak, aby uwierzyli 
we wszystko, w co się chce17.

2. Główne nurty muzyczne związane z subkulturami

Skinheadzi, skini. Subkultura powstała się w latach 70. ubie-
głego wieku, w Wielkiej Brytanii. Następnie zaczęła się pojawiać 
w pozostałych krajach Europy (w Polsce w latach 80.). Grupa 
charakteryzuje się dużą agresywnością, przepełniona jest niena-
wiścią i rasizmem, często i poglądami neofaszystowskimi. Wy-
wodzi się z biednych dzielnic wielkich miast, jej członkowie to 

16 Cirrus Magazine, 17.03.1977, s. 42.
17 Za: A. Zwoliński, Dźwięk w relacjach społecznych, Kraków 2004, s. 134-136.
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zazwyczaj bezrobotni młodzi ludzie z rodzin robotniczych. Pre-
ferują kult siły i przemocy. Skinheadzi uważają wyższość swojej 
rasy ponad innymi, stąd nienawiść do ludzi o odmiennych kolo-
rach skóry. Polskie zespoły skinheadowskie, to między innymi: 
Bastion, Batalion, Ekspansja, Honor, Ojczyzna, Twierdza, Wróg 
Publiczny.

Harleyowcy. Ruch ten powstał w latach 50. XX wieku w Ka-
liforni i na Wschodnim Wybrzeżu. Jest to grupa ludzi, którzy 
interesują się motoryzacją, a głównie ciężkimi motocyklami. 
Nie utożsamiają się z żadną ideologią, a całe swoje życie i każdą 
wolną chwilę poświęcają motocyklom. Harleyowcy, jak każda 
subkultura, mają swój charakterystyczny wygląd, na który skła-
dają się: czarna kurtka skórzana, skórzane lub dżinsowe spodnie, 
ciężkie, wysokie buty, żelazne lub skórzane pasy, potargane pod-
koszulki, tatuaże, bransolety i pierścienie, długie włosy i broda. 
Grupa ta preferuje muzykę rockową, a także heavy metalową. 
W Polsce, subkultura ta zaczęła wyłaniać się w latach 70. XX 
wieku.

Hip-hopowcy. Subkultura powstała na początku lat 70. wśród 
blokowisk i patologicznych dzielnic Nowego Yorku. Na polskiej 
scenie hip hop pokazał się na przełomie lat 80. i 90. XX wie-
ku, za sprawą katowickiego rapera Liroya, który uważany jest 
za polskiego ojca hip-hopu. Nazwa subkultury wywodzi się od 
hip-hopu – muzyki, której charakterystyczną cechą jest beat, 
tworzony zazwyczaj komputerowo i rapowane, czyli recytowa-
ne teksty, zastępujące melodyjny śpiew. Fundamentem muzyki 
hip-hopowej są teksty. W ich treści ujęta jest prawda o życiu na 
polskich blokowisk, nienawiści, patologii. Najpopularniejszymi 
zespołami hip-hopowymi na polskim rynku są: Fisz, Peja, Zip 
Skład.

Punk-rockowcy. Ruch młodzieżowy powstały w latach 70. 
w Wielkiej Brytanii i w USA. Przyjmuje się, że pierwszym wyda-
rzeniem publicznym, związanym z punkami był koncertowy de-
biut zespołu Sex Pistols w Londynie w 1976 roku. Skandalizujący 
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styl tego zespołu stał się podstawą zachowań subkultur punko-
wych. Zanegowany został cały system społeczny i reguły jego 
funkcjonowania. Postawa skrajnej negacji obejmowała sfery 
społeczne (rodzina), polityczne (np. parlament), edukacyjne, 
prawne, ale także tradycję. W Polsce dużą rolę odegrały zespoły 
punk-rockowe Brygada Kryzys, Tilt.

Metalowcy, heavy-metalowcy. To subkultura fanów odmiany 
rocka zwanej heavy- metal. Początek ruchu sięga lat 70. ubiegłe-
go stulecia, ale największą popularność w wielu krajach osiągnął 
w następnej dekadzie, kiedy to koncerty rockowe zaczęły przy-
bierać charakter coraz bardziej widowiskowy i teatralny. Teksty 
piosenek podkreślają kult szatana. Zainteresowanie okultyzmem 
i czarną magią powoduje, że utożsamia się ich często z satani-
stami. Fani heavy-metalu ubierają się na wzór dawnych rocker-
sów. Ich styl to: obcisłe skórzane lub jeansowe spodnie, skórza-
ne kurtki-ramoneski, pasy nabijane ćwiekami (pieszczochy), 
koszulki, na których dominują kościotrupy i inne przerażające 
postacie. Śląski zespół KAT (lata 80.) otwarcie przyznawał się do 
satanizmu. Jego lider, Roman Kostrzewski nagrał Biblię szatana 
Szandora La Veya. 

Rastafarianie. Ta subkultura nie opiera się jedynie na wspól-
nym słuchaniu jakiegoś gatunku muzyki, choć łączy ją słuchanie 
muzyki reggae. Ich nazwa pochodzi od cesarza etiopskiego, Ra-
sta Farii Pierwszego, bardziej znanego jako Hajle Sellasje. Pod-
stawy subkultury rasta stworzył Marcus Garvey, który pragnął, 
aby w Afryce utworzone zostało jedno państwo murzyńskie. Ra-
stafarianie noszą na głowie duże wełniane czapki, spod których 
wystaje ich główny symbol, czyli dredy. Poprzez muzykę reggae  
autorzy wyrażali swoje odczucia na temat polityki i sytuacji go-
spodarczej i społecznej. Najbardziej znanym przedstawicielem 
tego ruchu jest Bob Marley. 
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Percepcja i preferencje muzyki przez subkultury 

Każda grupa młodzieżowa posiada własne upodobania mu-
zyczne, jednak nie w każdej z nich muzyka odgrywa znaczącą 
rolę. W niektórych subkulturach muzyka ma znaczenie ideolo-
giczne. Np. punkowcy czy niektóre odłamy skinheadów, poprzez 
muzykę wyrażają swoje polityczne, jak i też propagandowe poglą-
dy. Traktują ją jako jedną z form wypowiadania własnego zdania 
i rozpowszechniania wybranej postawy politycznej. Z kolei grupy 
hip-hopowe wyrażają populistyczne treści, obrazujące prawdziwą 
stronę życia. Teksty przesycone są szarością i negatywnym nasta-
wieniem do otaczającego świata. Ich zadaniem jest raczej próba 
opisania codzienności zwykłego człowieka, ciężko pracującego 
aby do czegokolwiek w życiu dojść, niż próba naprawiania świata. 

Orientacja muzyczna w subkulturach bardzo często łączy się 
z nietolerancją wobec innych rodzajów muzyki. W wielu przy-
padkach jest ona powodem agresji. Rozpowszechnianie danego 
gatunku muzycznego w mediach czyni tę muzykę bardziej przy-
stępną, przez co zaczyna słuchać jej coraz więcej ludzi, a co za tym 
idzie, staje się bardziej akceptowana przez społeczeństwo. Nietole-
rancja skupia się wtedy na grupach słuchających muzyki odmien-
nej, dlatego w wielu przypadkach wybór upodobań muzycznych 
nie zależy od gustu, ale od decyzji wywołanej lękiem przed odrzu-
ceniem ze strony rówieśników, znajomych, społeczeństwa. 

Muzyka jest ważnym elementem towarzyszącym niemal każdej 
subkulturze, a nawet można by rzec, iż jest ona równie ważna jak 
i sama subkultura. Wybór bowiem przynależności do jakiejś grupy 
(prawie w każdym przypadku) nieodzownie łączy się z zaakcep-
towaniem preferowanej przez nią muzyki. Tę samą zasadę zauwa-
żymy w drugą stronę. Kiedy nasze gusta muzyczne skłaniają nas 
do szukania osób o pokrewnych upodobaniach, musimy wyrazić 
chęć przynależności do jakiejś grupy. Jeżeli więc chcielibyśmy 
przynależeć do środowiska ludzi przebywających na dyskotekach, 
powinniśmy zaakceptować muzykę dyskotekową. Jeśli natomiast 
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chcemy posłuchać muzyki dyskotekowej - zaczniemy obracać się 
w kręgu osób chodzących na dyskoteki. Ten sam system istnieje 
nie tylko w subkulturach, popkulturach czy grupach młodzieżo-
wych, ale w każdym środowisku. Działają więc tutaj takie same 
prawa, jak w grupach, które nie są określane jako subkultury. 

Istnieje wiele przykładów ludzi, którzy są reprezentantami 
subkultur młodzieżowych, niektórzy są nawet jej prekursorami, 
którzy dowodzą swej niezwykłej wrażliwości i bezwarunkowej 
dobroci. Jedną z takich osób jest, znany chyba wszystkim, lider 
irlandzkiej grupy rockowej U2 - Paul David Hewson - znany pod 
pseudonimem artystycznym jako Bono. Dwukrotnie nominowa-
ny do Pokojowej Nagrody Nobla, między innymi za swoją pracę 
na rzecz zmniejszania długów państw trzeciego świata, za uświa-
damianie społeczeństwa na temat A.I.D.S., oraz działalność cha-
rytatywną (koncerty charytatywne Live Aid, Live Net), mającą na 
celu pomoc m.in. Afryce18. 

Muzycy metalowi również udzielają się charytatywnie. Lider 
zespołu Metallica – James Hetfield - otrzymał specjalną nagrodę 
imienia Stevie Ray Vaughana za zaangażowanie i wsparcie, jakie-
go udzielał fundacji MusiCares MAP Fund, pomagającej artystom 
w walce z uzależnieniami. 

Z reguły nie zapraszam znajomych na ceremonie rozdania nagród muzycz-
nych, ale na jutrzejszy wieczór zaprosiłem wszystkich moich bliskich. To 
zupełnie inna nagroda. Nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, żeby 
zapraszać rodzinę na takie uroczystości. Z tej nagrody jestem szczególnie 
dumny, ponieważ dotyczy pewnego stylu życia, a nie życiowych dokonań 
- mówi muzyk19.

Ostatnie wydarzenia mówią także o szlachetnym czynie wokali-
sty zespołu Iron Maiden – Bruce’a Dickinson’a, który jako licencjo-
nowany pilot, pomógł w powrocie do kraju dwustu Brytyjczykom 

18 Bono, dostęp on-line: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bono (12.12.2017).
19 James Hetfield uhonorowany, dostęp on-line: http://muzyka.onet.pl/rock/

james-hetfield-uhonorowany/y9ed3 (12.12.2017)
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ewakuowanym z Libanu, lecąc po nich Boeingiem 757 na Cypr 
i bezpiecznie transportując na londyńskie lotnisko Gatwick. 

Bruce bardzo chciał zaangażować się w pomoc dla uciekinierów, ponieważ 
był przejęty losem osób, które znalazły się w centrum międzynarodowego 
konfliktu - mówi przyjaciel muzyka20.

Z powyższego przeglądu wynika, że subkultury nie są jedynie 
negatywnym zjawiskiem występującym głównie wśród młodzie-
ży i nie można postrzegać ich wyłącznie pejoratywnie. Przyna-
leżenie do grup rówieśniczych wynika z naturalnych potrzeb 
człowieka, a wybór rodzaju subkultury, z którą młodzież się utoż-
samia, może świadczyć o niezwykłej wrażliwości danej osoby, 
bądź też jej totalnym braku. Muzyka od zawsze była nieodzowną 
częścią człowieka. Mimo iż nie każdy potrafi stwierdzić czym tak 
naprawdę jest ona dla niego, to wie, że bez niej życie straciłoby 
wiele walorów. Dla subkultury może być środkiem do wyrażania 
emocji, wyładowania agresji, rozpowszechniania i propagowania 
swoich poglądów lub po prostu sposobem na życie i jego wieczną 
towarzyszką. 

Z całą pewnością szufladkowanie i błędne ocenianie nie świad-
czy o subkulturze, lecz o ludziach, którzy bezpodstawnie tego do-
konują. 

Można przyjąć zatem tezę, że każda subkultura młodzieżowa 
posiada swoją muzykę, która charakteryzuje postawy jej człon-
ków w stosunku do otaczającego świata, przejawiające się m.in. 
w sposobie eksponowania elementów muzycznych, wyglądzie ze-
wnętrznym i zachowaniu. Założenie to zostanie poddane analizie 
i weryfikacji.

Czego słucha dzisiejsza młodzież?

W celu uzyskania informacji na temat wyboru i percepcji 
muzyki, uwarunkowanej okresem dorastania i subkulturami 

20 Wokalista Iron Maiden pomógł 200 Brytyjczykom, dostęp: http://muzyka.onet.
pl/metal/wokalista-iron-maiden-pomogl-200-brytyjczykom/be165 (22.12.2017).
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młodzieżowymi, przeprowadzono badania pilotażowe wśród 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Problematyka zawarta w pytaniach ankietowych dotyczyła na-
stępujących kwestii: 

 – Czy warunki socjalno-bytowe wpływają na wybór słuchanej mu-
zyki?

 – Czy słuchanie muzyki (wybranego gatunku) wpływa na zachowa-
nie i wygląd zewnętrzny młodzieży?

 – Czy słuchanie muzyki subkultur młodzieżowych wpływa na 
kształtowanie się tożsamości młodego człowieka?

 – Czy uczestniczenie w grupach subkulturowych lub sympatyzo-
wanie z nimi wiąże się zawsze z łamaniem prawa i działaniami 
prewencyjnymi policji?

 – Czy wiedza o muzyce pochodzi z lekcji muzyki, czy też z innych 
źródeł?

 – Czy uzyskane kompetencje muzyczne w szkole wpływają na wy-
bór i percepcję wartościowej muzyki?
W badaniach uczestniczyli uczniowie: III klasy Gimnazjum nr 

1 w Przeworsku - 32 osoby (20 kobiet i 12 mężczyzn), przedział 
wiekowy 15-16 lat oraz II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. 
St. Konarskiego w Rzeszowie, w liczbie 30 osób (18 kobiet, 12 
mężczyzn), przedział wiekowy 18-19 lat. Ankieta została prze-
prowadzona w kwietniu 2009 r. (tab. 1)

Zadaniem badanych było udzielenie odpowiedzi: tak lub nie, 
na poszczególne pytania zawarte w ankiecie.

Tabela 1: Ilość uczniów w badanych klasach

Klasa Wiek Liczba uczniów (N) Razem

N 
(kobiety)

N 
(mężczyźni)

Klasa III 
Gimnazjum

15-16 lat 20 62,5% 12 37,5% 32 100%

Klasa II 
Liceum

17-18 lat 18 60% 12 40% 30 100%
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Tabela 2: Miejsce zamieszkania badanych osób

Środowisko 
zamieszkania

Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
wieś 8 26,7 2 6,7

miasto 10 33,3 10 33,3

Środowisko 
zamieszkania

Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
wieś 8 25 2 6,25

miasto 12 37,5 10 31,25

Tabela 3: Warunki socjalno-bytowe respondentów

Warunki 
socjalno-
bytowe

Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
bardzo dobre 6 20 2 6,7

dobre 12 40 10 33,3

złe - - - -

Warunki 
socjalno-
bytowe

Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
bardzo dobre 6 18,75 4 12,5

dobre 12 37,5 10 31,25

złe - - - -
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Tabela 4: Najczęściej słuchany rodzaj (gatunek) muzyki

Rodzaj muzyki Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
pop 3 10 1 3,3

rock 4 13,4 2 6,7

heavy metal 2 6,7 3 10

punk 2 6,7 2 6,7

hip hop 3 10 2 6,7

rap 1 3,3 1 3,3

reggae 1 3,3 - -

jazz 1 3,3 1 3,3

muzyka poważna 1 3,3 - -

Rodzaj muzyki Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
pop 5 15,25 - -

rock 3 9 3 9

heavy metal 3 9 3 9

punk 2 6,25 2 6,25

hip hop 3 9 2 6,25

rap 1 3 1 3

reggae 1 3 1 3

jazz 1 3 - -

muzyka poważna 1 3 - -

Odpowiedzi respondentów wskazują, że młodzież słucha wie-
lu gatunków muzyki. W zakresie preferencji, choć uzyskane wy-
niki nie stanowią o rzeczywistym rozkładzie tzw. gustów muzycz-
nych, to jednak można stwierdzić, że gimnazjaliści jak i licealiści 
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słuchają wielu gatunków muzyki. Zastanawia jednak fakt małego 
wyboru tzw. muzyki poważnej (tylko 3,3% i 3% u dziewcząt).

Tabela 5: Czy słuchanie Twojego rodzaju muzyki wiąże się z jakimiś 
charakterystycznymi cechami odbiegającymi od powszechnie przyjętych 
norm?

Przyjęte 
ogólnie normy

Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
zachowanie 5 16,7 6 20

ubiór 8 26,7 4 13,3

obowiązki 3 10 1 3,3

przynależność 
do grupy

2 6,7 1 3,3

Przyjęte 
ogólnie normy

Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
zachowanie 6 18,75 5 15,75

ubiór 10 31,25 5 15,75

obowiązki 2 6,25 1 3

przynależność 
do grupy

2 6,25 1 3

Wybór i percepcja utworów muzycznych wpływa na zacho-
wanie w znaczny sposób. Potwierdziło to 16,7% uczniów i 20% 
uczennic z Gimnazjum oraz 18,75% uczennic i 15,75% uczniów 
z Liceum. Wybór gatunku muzyki determinuje także zmiany 
w ubiorze u 26,7% dziewcząt i 13,3% chłopców z Gimnazjum 
oraz u 31,25% dziewcząt i 15,75% chłopców z Liceum. Zdaniem 
badanych, najmniej muzyka wpływa na zmianę obowiązków oraz 
wybór (przynależność do) grupy .
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Tabela 6: Co uzyskujesz słuchając ulubionej muzyki?

Słuchana 
muzyka

Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
rozrywkę 5 16,7 3 10

przyjemność 4 13,3 4 13,3

pomoc w nauce 4 13,3 3 10

ucieczkę od 
rzeczywistości

4 13,3 2 6,7

doznania 
estetyczne

1 3,3 - -

Słuchana 
muzyka

Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
rozrywkę 6 18,75 4 12,75

przyjemność 3 9,3 3 9,3

pomoc w nauce 3 9,3 2 6,25

ucieczkę od 
rzeczywistości

5 15,75 3 9,3

doznania 
estetyczne

3 9,3 - -

Młodzież często słucha muzyki, która jest da niej przede 
wszystkim rozrywką (Gimnazjum: 16,7% uczennic i 10% uczniów 
i Liceum:18,75% uczennic i 12,75 uczniów)) i przyjemnością 
(Gimnazjum:13,3% kobiet i tyle samo u mężczyzn; Liceum: 9,3% 
u kobiet i u mężczyzn). Stanowi także pomoc w nauce, traktowa-
ną raczej jako tło podczas uczenia się w Gimnazjum: u 13,3% ko-
biet i 10% mężczyzn i Liceum: 9,3% u kobiet i mężczyzn). Muzyka 
powoduje także oderwanie się chociaż na chwilę od rzeczywisto-
ści. Takie stany deklaruje 13,3% uczennic i 6,7% uczniów Gimna-
zjum i 15,75% kobiet i 9,3% mężczyzn Liceum. Alarmujące dane 
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dotyczą wartości estetycznych znajdowanych w muzyce: 3,3% 
u kobiet i 0% u mężczyzn w Gimnazjum oraz 9,3% u kobiet oraz 
0% u mężczyzn w Liceum – można przypuszczać, że tak niskie 
wyniki w zakresie percepcji estetycznej świadczą o małej wiedzy 
muzycznej badanych.

Tabela 7: Czy słuchanie poszczególnych gatunków muzyki powoduje 
konflikty?

Pojawienie się 
konfliktów

Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
nie 3 10 1 3,3

z rodzicami 9 30 7 23,3

z rówieśnikami 4 13,3 2 6,7

z rodzeństwem 2 6,6 2 6,7

Pojawienie się 
konfliktów

Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
nie 2 6,25 1 3,3

z rodzicami 9 28 8 25,7

z rówieśnikami 5 15 1 3

z rodzeństwem 4 12,5 2 6,25

Słuchanie określonej muzyki powoduje rozmaite konflikty. Aż 
30% kobiet i 23,3% mężczyzn z Gimnazjum przyznaje, że naj-
większe występują w relacji z rodzicami; nieco mniejsze z ró-
wieśnikami (13,3% kobiet i 6,7% mężczyzn) i z rodzeństwem: 
po 6,7% u obojga płci. U licealistów analogicznie: 28% u kobiet 
i 25,7% u mężczyzn; 15% u kobiet i 3% u mężczyzn oraz 12,5% 
u kobiet i 6,25% u mężczyzn).

82



Mirosław Dymon / Wybrane aspekty percepcji muzyki ...

Tabela 8: Czy znasz członków subkultur młodzieżowych, którzy mają 
konflikty z prawem?

Konflikty z prawem Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
znam jedną osobę 1 3,3 - -

znam do pięciu takich osób 1 3,3 1 3,3

znam więcej takich osób - - - -

nie znam takich osób 16 53,4 11 36,7

Konflikty z prawem Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
znam jedną osobę 1 3 - -

znam do pięciu takich osób - - 1 3

znam więcej takich osób - - - -

nie znam takich osób 19 59 11 35

Badani uczniowie prawie nie znają osób wywodzących się 
z subkultur młodzieżowych, które mają konflikt z prawem. Jedy-
nie pojedyncze osoby deklarują taką znajomość.

Tabela 9: Czy wiedza o muzyce pochodzi z lekcji muzyki, czy też z innych 
źródeł?

Źródło wiedzy o muzyce Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
szkoła 3 10 1 3

rówieśnicy 8 26,7 8 18,75

media 6 20 3 16

inne 1 3,3 - -
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Źródło wiedzy o muzyce Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
szkoła 2 6,25 1 3

rówieśnicy 8 25 6 18,75

media 9 28 5 16

inne 1 3 - -

Skąd młodzież czerpie wiedzę muzyczną, pozwalającą na wła-
ściwą percepcję, w której można zidentyfikować wartości arty-
styczne i estetyczne. Wśród Gimnazjalistów dla 10% uczennic 
i 3,3% uczniów wiedza ta pochodzi ze szkoły, zaś dla Licealistów: 
6,25% u uczennic i 3% u uczniów. Znacznie więcej na temat mu-
zyki dowiadują się Gimnazjaliści od rówieśników: 26,7% uczen-
nic i uczniów oraz Licealistów: 25% uczennic i 18,75% uczniów. 
Media także zajmują wysokie miejsce w dostarczaniu informacji 
o muzyce: dla Gimnazjalistów 20% u dziewcząt i 10% u chłopców 
oraz dla Licealistów: 28% u dziewcząt i 16% u chłopców. Inne 
źródła nie przekraczają poziomu 3%.

Tabela 10: Czy uzyskane kompetencje muzyczne w szkole wpływają na wybór 
i percepcję wartościowej muzyki?

Kompetencje muzyczne 
uzyskane w szkole

Grupa Gim. ( N=30)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
bardzo dobre 3 10 1 3,3

dobre 4 13,3 2 6,8

małe 10 33,3 9 30

znikome 3 3,3 - -
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Kompetencje muzyczne 
uzyskane w szkole

Grupa Lic. ( N=32)

Kobiety Mężczyźni

N(k) % N(m) %
bardzo dobre 2 6,25 1 3

dobre 8 25 2 6,25

małe 4 12,5 5 15,75

znikome 6 18,75 4 12,5

Na kompetencje muzyczne składają się wiedza i umiejętno-
ści (gra na instrumencie lub właściwa percepcja). Respondenci 
oceniając swoje kompetencje w tym zakresie, których poziom 
ukształtowała szkoła, odpowiadają: Gimnazjaliści: uczennice 
oceniają je jako bardzo dobre (10%), dobre (13,3%), małe (33,3%), 
znikome (3,3%) a uczniowie analogicznie (3,3%); (6,8%); (30%); 
(0%). U Licealistów: uczennice oceniają je jako bardzo dobre 
(6,25%), dobre (25%), małe (12,5%) i znikome (18,75%), nato-
miast uczniowie analogicznie (3%); (6,25%); (15,75%); (12,5%). 
Można przyjąć, że taki układ wyników odzwierciedla raczej sła-
by poziom kształtowania kompetencji muzycznych przez szkołę, 
w związku z czym młodzież szuka wiedzy o muzyce w innych 
źródłach.

Uwagi końcowe

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że 
początkowe założenia dotyczące problemów badawczych uzyska-
ły znaczną egzemplifikację. Oczywiście, zasadnym byłoby sfor-
mułować bardziej szczegółowe hipotezy, na podstawie których 
można byłoby skonstruować bardziej precyzyjne pytania ankie-
towe, odznaczające się większą trafnością i rzetelnością. Odpo-
wiedzi respondentów wskazują jednak na:

 – znaczny związek pomiędzy subkulturami młodzieżowymi a prefe-
rowaną przez nich muzyką. Wydaje się, że młodzież w przeważają-
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cej części słucha utworów pochodzących z gatunków muzycznych, 
ukształtowanych przez subkultury. 

 – identyfikowanie się także z innymi cechami deklarowanymi przez 
te grupy, m.in. w zakresie wyglądu zewnętrznego, zachowania 
i postaw społecznych. 

 – zastanawiający i niepokojący fakt odnoszący się do znikomej ilości 
respondentów wybierających i interesujących się muzyką poważ-
ną.

 – niepokój, jaki budzić mogą źródła uzyskiwania wiedzy muzycznej. 
Szkoła stanowi tutaj źródło, które nie przekracza 10% kształtowa-
nia kompetencji muzycznych, zarówno w Gimnazjum, jak rów-
nież Liceum. Można przypuszczać, że przyczyną takiego stanu jest 
zbyt mała ilość godzin muzyki w klasach (Gimnazjum [1,5 godz. 
na 3 lata nauki]; Liceum [1 godz. na 3 lata nauki]).

 – silniejszy wpływ na kształtowanie właściwych wyborów i percepcji 
utworów muzycznych mają media i rówieśnicy. Zważając na cha-
rakterystykę okresu adolescencji, ten wynik wydaje się uzasadnio-
ny. Jednak niepokój budzi znikome oddziaływanie szkoły w za-
kresie kształtowania kompetencji muzycznych u Gimnazjalistów 
i Licealistów, którzy szukają odpowiednich informacji w przypad-
kowych źródłach, czy też u kolegów. 

 – fakt, iż należy przeprowadzić dalsze, bardziej szczegółowe, bada-
nia dotyczące przedstawionego problemu.
Uwarunkowania percepcji i recepcji w muzyce to zagadnienie 

niezwykle złożone. Wiele dyscyplin naukowych zajmuje się tym 
tematem, lecz pomimo osiągnięć badawczych w tej dziedzinie 
wciąż brakuje jednolitego, usystematyzowanego, ustrukturyzo-
wanego obrazu zagadnienia. Dodatkowo proces ten utrudnia 
interdyscyplinarność w podejściu do omawianego obszaru ba-
dawczego. Estetyka, socjologia, psychologia poznawcza, postaci 
i muzyki – wszystkie te kierunki rozpatrują ujęcie percepcji i re-
cepcji ze swojej perspektywy, akcentując różne momenty procesu 
spostrzegania utworu muzycznego przez słuchaczy. Brakuje ujęć 
holistycznych. Nadal pozostaje otwartą kwestia, co leży u pod-
staw takiego a nie innego odbioru muzyki. Czy jest to raczej 
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sprawa możliwości czy też chęci. Cele słuchania muzyki są bardzo 
różne. Ta kwestia nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
percypowania i oceniania interpretowanych utworów muzycz-
nych. Także aspekt rozwojowy, szczególnie przedział dotyczący 
adolescentów wymaga, ze względu na znaczny stopień skompli-
kowania, bardziej szczegółowych badań. Chociaż intensywne 
badania w tym kierunku trwają, to jednak opracowanie uniwer-
salnej klasyfikacji zachowań dzieci i młodzieży, także w obszarze 
percepcji i recepcji, jest sprawą przyszłości21. Wieloaspektowość 
ujęcia percepcji i recepcji muzyki przez młodzież, wymaga dal-
szych, bardziej precyzyjnych badań, zważywszy na fakt, że są one 
wykładnią kształtowania ważnych kompetencji u uczniów, stu-
dentów i pedagogów, chociażby np. w sferze oceny interpretacji 
i osiągnięć muzycznych. 
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Abstract
In the paper, music is defined as a set of information concerning three 

levels: acoustic, semantic and aesthetic. Listening to a piece of music de-
pends on various factors leading to diverse aesthetic experiences. 

Depending on a degree of understanding, a listener should properly 
interpret the intentions of a composer and performer as well as other 
factors in order to identify artistic and aesthetic values of the piece of 
music listened to. Based on the identified criteria two ways of behaviour 
during perception may be differentiated: reactive and intentional. The 
outcome of tests carried out on pupils of primary and junior secondary 
education schools concerning perception skills reveals the degree of un-
derstanding and proper perception of pieces of music. 

Keywords: music, information, values, pupils.
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KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO

Wprowadzenie

Profesjogram to opis (charakterystyka) zawodu, określający 
cechy psychofizyczne jednostki, które dotyczą realizacji zadań 
związanych z działalnością artystyczną. Według Włodzimierza 
Goriszowskiego 

profesjogram - to opis zawodu, który odzwierciedla cele i zadania danego 
rodzaju pracy, jej warunki i organizację, a także cechy psychofizyczne czło-
wieka, które są oczekiwane w czasie realizacji czynności, operacji i ról zawo-
dowych, podstawowych dla działalności pedagogicznej1. 
Autor uwzględnia: wiadomości, umiejętności konstruktorskie, 

organizatorskie, komunikatywne, poznawcze, praktyczne, kie-
rownicze, pomocnicze, projektowania i planowania, percepcyjne 
i adaptacyjne, cechy osobowości, inne- dobry stan zdrowia.

1 W. Goriszowski, Metodologiczno-metodyczne problemy wychowania muzycznego 
w zarysie, Kielce 1994, s. 160-162.
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Konstruowanie modelu współczesnego profesjogramu nauczy-
ciela szkoły muzycznej jest postrzegane wieloaspektowo. Zawód 
specjalisty zależny jest od specyfiki polskiego szkolnictwa arty-
stycznego i ogólnego systemu oświatowego. Warto zatem przy-
wołać uwarunkowania osobowościowe, określić role i zadania 
a także obszary działalności artystyczno-społecznej nauczyciela.

Uwarunkowania roli zawodowej nauczyciela

Uwarunkowania osobowościowe dotyczą cech fizycznych, 
temperamentu, uzdolnień intelektualnych, postaw społecznych, 
zainteresowań, wartości, stylu bycia czy sposobów wyrażania się.

Nauczyciele-muzycy powinni łączyć specjalistyczną wiedzę 
i odpowiednie kompetencje z zakresu sztuki muzycznej z umie-
jętnościami dydaktycznymi.

Wiedza psychologiczna powinna obejmować determinan-
ty rozwoju artystycznego uczniów, znajomość narzędzi pomia-
ru zdolności muzycznych, odpowiednie kompetencje diagno-
styczne z zakresu specyficznych trudności w nauce artystycznej, 
a także umiejętności wsparcia profilaktyczno-terapeutycznego. 
Wiedza i kompetencje pedagogiczne dotyczą metod i sposobów 
pracy, organizacji warsztatu pracy nauczyciela (to m.in. znajo-
mość i studiowanie aktualnej literatury metodycznej, opracowań 
programowych, sposobów oceny itp.), skutecznej współpracy 
z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność oświa-
tową, artystyczną.

Czy środowisko nauczycielskie jest gotowe do głębszej refleksji 
nad sposobem rozumienia i realizacji swoich zadań? Czy uczymy 
tak, jak nas uczono, ćwiczono? Czy staramy się zmienić swoje 
podejście do ucznia?

Kompetencje

Rozpoczęty już XXI wiek będzie stuleciem kompetencji, co oznacza za-
potrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach i bogatej 
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osobowości. Może im sprostać tylko taki system edukacji ...., który efek-
tywnie przygotuje ... do wielostronnej aktywności w świecie szybkich prze-
mian2.

Termin kompetencja jest bardzo szeroko omawiany w litera-
turze przedmiotu (m.in.: Elżbieta Perzycka, Andrzej Serdyński, 
Janusz Bielski, Anna Marcisz i in.). Najszerszy zakres pojęcia wy-
prowadzić można z jego źródłosłowu - łac. competere – co tłu-
maczy się jako nadawać się, współzawodniczyć, zajmować okre-
śloną pozycję3. Elżbieta Goźlińska i Franciszek Szlosek podają 
następującą definicję: kompetencja - przygotowanie zawodowe, 
zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności do wykonywa-
nia określonych zadań. Jest potencjalną umiejętnością, ujawnia-
jącą się w chwili wykonywania danego działania4. W pedagogice 
kompetencja rozumiana jest jako zdolność do osobistej samore-
alizacji, co jest podstawowym warunkiem wychowania i uzna-
wana jest za rezultat procesu uczenia się5. Parlament Europejski 
zdefiniował kompetencje, jako połączenie wiedzy, umiejętności 
i postaw odpowiednich do sytuacji6. Oznacza to, że polegają one 
przede wszystkim na umiejętnym stosowaniu posiadanej wiedzy 
przy wykorzystaniu umiejętności i zdolności. Umiejętności okre-
ślono jako zdolność do stosowania wiedzy w celu wykonywania 
zadań i rozwiązywania problemów7. 

2 J. Bielski, Nauczyciel doskonały: kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, 
warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela, Kraków 2017, s. 8.

3 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2 G-Ł, Warszawa: Żak, 2003, s. 693.
4 E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, 

Radom 1997, s. 52.
5 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s 186-187.
6 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w  procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), 
dostęp on-line: eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 
(14.12.2017).

7 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w  sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez 
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Rys. 1. Zawód nauczyciela szkoły muzycznej, opracowanie własne

Kompetencje osobowościowe dotyczą myślenia poznawczego, 
problemowego, takich cech, jak: obowiązkowość, życzliwość, re-
fleksyjność, tolerancyjność,

Kompetencje komunikacyjne dotyczą nadawania i odbierania 
komunikatów, obejmują relacje między podmiotami - nauczyciel
-uczeń. Wśród nich należy wyróżnić umiejętności współpracy, 
interpersonalne, komunikowania własnych pomysłów.

Kompetencje związane z rozwojem zawodowym to kompeten-
cje autoedukacyjne. Nauczyciel zobowiązany jest do samodosko-
nalenia się, uczestnictwa w kursach doskonalących itp.

Do zestawu standardów kompetencji zawodowych nauczycie-
li zalicza się kompetencje prakseologiczne, które odnoszą się do 

całe życie (2008/C 111/01), dostęp on-line: eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
ALL/?uri=OJ%3AC%3A2008%3A111%3ATOC (14.12.2017).
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umiejętności planowania, organizowania, kontroli i oceny proce-
sów edukacyjnych. Nauczyciel zobowiązany jest stosować różne 
metody, formy, środki kształcenia, a także oceniać efekty własnej 
pracy. Z kolei kompetencje informatyczne służą do właściwego 
wykorzystywania technologii informatycznych w celu wspoma-
gania procesu kształcenia, rozwiązywania problemów zawodo-
wych, doskonalenia metod pracy. Nauczyciel powinien znać do-
stępne edukacyjne oprogramowanie i inne zasoby elektroniczne 
(gry dydaktyczne, strony WWW, grupy dyskusyjne i in., progra-
my do opracowywanie rozkładu materiału czy projektowania 
konspektów).

Kompetencje diagnostyczne dotyczą poznawania uczniów 
i ich środowiska. Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne zarów-
no własne, jak i swoich uczniów jest bardzo ważne w zawodzie 
nauczyciela szkoły muzycznej. Należy przypominać zasady zdro-
wego stylu życia, dbać o skutecznie wykorzystywany czas wolny 
i motywowanie uczniów do nauki, muzykowania.

Nauczyciel - wychowawca, ekspert dba o całościowy proces 
wychowawczo-artystyczny, atmosferę poszczególnych zajęć, do-
bre relacje w wymiarze indywidualnym (nauczyciel-uczeń, na-
uczyciel-rodzic) i grupowym (klasa, zespół, nieformalne grupy 
uczniów, samorząd, rada pedagogiczna, rada rodziców).

Nauczyciel to propagator aktywnych inicjatyw i działań 
wzmacniających potencjał uczniów. Jest twórczym, aktywnym 
specjalistą podczas przesłuchań, egzaminów, uroczystości szkol-
nych i pozaszkolnych, popisów. To doskonały obserwator, me-
diator, diagnosta, rozpoznający potrzeby i możliwości ogólno-
rozwojowe, artystyczne, zaburzenia psychofizyczne i wspierający 
mocne strony uczniów. Szerokie umiejętności komunikacyjne 
ułatwiają budowanie więzi emocjonalnych, osiąganie zysków in-
terpersonalnych, zwiększają odporność psychofizyczną. Ułatwia-
ją także samoocenę, podnoszą poczucie własnej wartości, pozwa-
lają na odpowiedzialne zachowania. Warto też zwrócić uwagę na 
kompetencje profilaktyczne związane ze zdrowym stylem życia, 
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odpowiednim zagospodarowaniem czasu wolnego, odpoczyn-
kiem, relaksem, radzeniem sobie z tremą, z sukcesem itp.

Nauczyciel to dobry organizator i menadżer współpracujący 
z organizacjami, instytucjami, placówkami, które mogą udzielać 
fachowego wsparcia i pomocy w zakresie organizacji i realizacji za-
planowanych działań. Istotna w tym zakresie jest współpraca z po-
radnią psychologiczno-pedagogiczną, ze specjalistami szkolnymi 
Centrum Edukacji Artystycznej (CEA), z placówkami doskonale-
nia nauczycieli, z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na 
rzecz uczniów szkoły muzycznej, w tym uzdolnionych artystycz-
nie, wspomagających materialnie szkoły muzyczne (instrumenty 
muzyczne, materiały dydaktyczne, lekcje mistrzowskie itp.).

Do zadań nauczyciela szkoły muzycznej należy kształtowa-
nie wartości uniwersalnych, uszlachetniających wszechstronnie 
osobowość ucznia. Wartości te mają charakter transcendentalny 
i dotyczą prawdy, dobra i piękna8. Stanowią doskonałą podstawę 
dla rozwoju wysokiego stanu świadomości. 

Szkoła, nie tylko muzyczna, potrzebuje nauczycieli wszech-
stronnie wykształconych, z intuicją opartą na interdyscyplinar-
nej wiedzy i bogatej osobowości, którzy potrafią wywierać wie-
lostronny wpływ na swoich uczniów, znają zasady komunikacji 
interpersonalnej, mają wewnętrzną motywację do rzetelnego 
wypełniania obowiązków zawodowych, znają zasady i zalety au-
toprezentacji, radzą sobie z trudnościami w pracy, są mobilni 
w zmianie branży lub przedmiotu szkolnego i są stale gotowi do 
podnoszenia swoich kwalifikacji9. 

W warunkach pełnego rozwoju można upatrywać możliwo-
ści wzrostu efektywności kształcenia muzycznego i wychowania,  
a szczególnie w motywacji do podejmowania nauki, nowych wy-
zwań w świecie sztuki muzycznej. 

8 Por. K. Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, 
Katowice 2002.

9 J. Bielski, Nauczyciel doskonały ..., op. cit., s. 9.
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Każdy nauczyciel powinien wiedzieć i pamiętać o tym, że systemy warto-
ści reprezentowane przez niego stanowią dla uczniów swoisty kodeks norm 
określających to, co dobre oraz to, czego nie wolno robić10. 

Zgadzamy się z poglądami psychologów Abrahama Maslowa 
i Carla Rogersa - człowiek po zaspokojeniu podstawowych po-
trzeb dąży do zaspokajania tzw. potrzeb wyższych, z których naj-
wyższą w hierarchii jest potrzeba samorealizacji, czyli dążenie do 
wykorzystania swoich potencjalnych możliwości, do stawania się 
w pełni sobą11. To stawanie się zależeć będzie od atmosfery zaufa-
nia i to zarówno nauczyciela do samego siebie, jak i do ucznia, od 
partnerskiego traktowanie uczniów, autentyczności czy empatii 
nauczyciela. Najlepszy nauczyciel to ten, przez którego przema-
wia pasja. Powinien być sprawiedliwy i pozbawiony uprzedzeń, 
wrażliwy na indywidualne potrzeby uczniów, entuzjastycznie na-
stawiony do wykonywanej pracy.

Urszula Bissinger-Ćwierz słusznie zauważa, że 
„uzdolniona artystycznie młodzież ze względu na swoją podwyższoną wraż-
liwość i doświadczanie wielu silnych i emocjonalnych przeżyć, które są in-
tegralnym elementem edukacji artystycznej, w sposób szczególny narażona 
jest na doświadczanie różnorodnych problemów natury osobowościowej, 
emocjonalnej i społecznej. Przeciążenie, trema, rywalizacja, wystawianie się 
na ciągłą ocenę, wymagają specjalistycznego wsparcia w budowaniu odpor-
ności psychicznej i adekwatnej samooceny”12. 

Podobne problemy ma nauczyciel, który powinien wspierać 
ucznia, ale także zadbać o siebie. 

10 E. Kumik, Wartości niezbędne w kształtowaniu osobowości studenta - przyszłego 
nauczyciela szkoły muzycznej, [w:] Wartości w muzyce, T.2, red. J. Uchyła-Zroski, 
Katowice 2009, s. 179.

11 Szerzej A. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986, s. 159.
12 U. Bissinger-Ćwierz, Model pracy psychologa i pedagoga szkolnego w szkolnictwie 

artystycznym, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji 
Artystycznej” 2017, Nr 4, s. 140.
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Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów oświatowych

Nauczycielem szkoły muzycznej może zostać osoba, która po-
siada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pe-
dagogicznym, przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz 
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 
W szkołach muzycznych zajęcia dydaktyczne prowadzone są 
przez nauczycieli– muzyków. Najczęściej są to absolwenci uczelni 
muzycznych, którzy w trakcie studiów uzyskali również przygo-
towanie pedagogiczne, co oznacza nabycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, na-
uczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powią-
zaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie 
ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 
150 godzin. 

Od 2012 roku kształcenie nauczycieli na studiach pierwsze-
go stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania 
zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach muzycznych 
I stopnia, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 
magisterskich do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach 
placówek. Ważnym elementem w przygotowaniu studenta do 
pracy w zawodzie nauczyciela muzyki, obok specjalistycznego 
przygotowania muzycznego, jest zdobycie wykształcenia psycho-
logiczno-pedagogicznego. Istotne jest również poznanie dydak-
tyki i metodyki przedmiotowej tak, aby właściwie zastosować je 
w działaniach edukacyjnych. Szczegółowe kwalifikacje wymagane 
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach muzycznych 
określił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozporzą-
dzeniu z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych kwali-
fikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek 
kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli13. 

13 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 
maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia 
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Drugim, wskazanym w ustawie - Karta Nauczyciela14, warunkiem 
zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest przestrzeganie przez 
daną osobę podstawowych zasad moralnych. Nauczycielem nie 
może być osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych lub ma ograniczone prawa publiczne, przeciw której 
toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie 
o ubezwłasnowolnienie lub która była karana za przestępstwo 
popełnione umyślnie. Do zajmowania stanowiska nauczyciela 
konieczne jest także spełnienie niezbędnych warunków zdrowot-
nych i uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Tak 
więc nauczycielem w szkole muzycznej może być osoba, która 
przestrzega podstawowych zasad moralnych, spełnia warunki 
zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz 
posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem 
pedagogicznym. 

Obowiązki nauczyciela jako pracownika szkoły muzycznej wy-
nikają z dwóch ustaw oświatowych: Karty Nauczyciela i Ustawy 
o systemie oświaty oraz z Kodeksu Pracy. Podobnie jak pracow-
nicy innych zawodów, nauczyciel zobowiązany jest wykonywać 
prace sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń prze-
łożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem, przestrzegać 
czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku, 
ma obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bhp, a także 
przepisów przeciwpożarowych, ma dbać o dobro szkoły, chronić 
jej mienie, zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie 
może narazić dobra osobiste lub interes pracodawcy oraz prze-
strzegać zasad współżycia społecznego. Nauczyciel obowiązany 
jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu sta-
nowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 

nauczycieli, Dz.U. 2014 poz. 784, dostęp http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20140000784, (21.12.2017).

14 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz.U. 1982 nr 3 poz. 
19, dostęp http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu19820030019, 
(21.12.2017).
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wychowawczą i opiekuńczą. Wspierać każdego ucznia w jego roz-
woju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczy-
ciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiło-
waniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka. Powinien dbać o kształtowanie u uczniów postaw mo-
ralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przy-
jaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Na-
uczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, 
troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszano-
waniem godności osobistej ucznia. 

Nauczyciel szkoły muzycznej – pozytywny, negatywny, idealny....
Wybrane opinie absolwentów szkół muzycznych

W szkole muzycznej nauczyciel to dla ucznia bardzo ważna 
osoba. Inaczej bowiem układają się relacje nauczyciel-uczeń 
w szkole podstawowej czy gimnazjum, kiedy w klasie jest oko-
ło trzydziestu uczniów, a inaczej w szkole muzycznej, w której 
zajęcia odbywają się indywidualnie lub w niewielkich liczebnie 
grupach. Ta sytuacja sprawia, że nauczyciel ma bardzo duże moż-
liwości wpływania na swojego ucznia. Przekazuje mu nie tylko 
swoją wiedzę, ale całego siebie - swoją postawę, osobowość, sys-
tem wartości. Oczywiście końcowy rezultat tej edukacji zależy od 
ich wzajemnych oddziaływań. Zofia Konaszkiewicz podaje, że 
pozytywne i wszechstronne oddziaływanie nauczyciela na ucznia 

zależy od trzech rodzajów dyspozycji: od wartości estetycznych uznawa-
nych przez nauczyciela i jego kompetencji muzyczno-dydaktycznych, od 
systemu wartości ogólnych przyjętych przez nauczyciela, od dojrzałości jego 
osobowości. Harmonijne połączenie tych wszystkich dyspozycji daje szansę 
pełnej edukacji muzycznej15. 

Tadeusz Wroński w książce Zdolni i niezdolni wymienia 

15 Z. Konaszkiewicz, Szkice z pedagogiki muzycznej, Warszawa 2002, s. 79.

100



Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Kumik/ Profesjogram nauczyciela...

następujące cechy doskonałego pedagoga: 
Jest komunikatywny, posiada duże zdolności artystyczne i pedagogiczne, 
umie uczniowi przekazać swą umiejętność, dba równomiernie o rozwój 
techniczny i muzyczny ucznia, uczy go dobrych sposobów pracy, bezbłędnie 
dobiera materiał dydaktyczny, ustala programy, stopniuje trudności indywi-
dualizując swe podejście w każdym konkretnym wypadku (…) ma szero-
kie zainteresowania, którymi potrafi ucznia zarazić, interesuje się uczniem 
jako takim, jego życiem i problemami, starając się zawsze pomagać w ich 
rozwiązywaniu, posiada umiejętność takiego ustawienia swego stosunku do 
ucznia, że zachowując swój autorytet, zbliża się do niego16. 

Sam autor tych słów wyraża wątpliwość, czy nauczyciel o ta-
kich walorach w ogóle istnieje.

Badania prowadzone przez Ewę Kumik wśród absolwentów 
szkół muzycznych w latach 2009–2014 wykazują, że swoją wiedzę 
i umiejętności muzyczne zdobywali u różnych nauczycieli. Byli 
wśród nich tacy, których wspominają z przyjemnością, niektó-
rych nie pamiętają bądź pozostali im obojętni. Większość bada-
nych (85%) miała okazję uczyć się pod kierunkiem nauczycieli, 
którzy swoją postawą i zaangażowaniem zaszczepili w uczniach 
zamiłowanie do muzyki i wiedzy oraz rozbudzili w nich chęć cią-
głego doskonalenia się. W ocenie respondentów dobrym nauczy-
cielem muzyki jest osoba, która potrafi właściwie organizować 
proces dydaktyczny swoich uczniów, jest wymagająca i konse-
kwentna w działaniach, zawsze ma czas, aby wysłuchać swojego 
ucznia, traktuje każdego z szacunkiem, bez względu na jego wiek, 
zdolności i warunki życiowe. To także osoba, która ustawicznie 
doskonali swoje umiejętności oraz jest miłośnikiem muzyki. 
Wśród pozytywnych cech nauczyciela muzyki badani studenci 
wymieniali najczęściej: powołanie, pasję, umiejętność przekazy-
wania wiedzy, spokój, cierpliwość, życzliwość oraz stały system 
wartości. Badani uważają, że nauczyciele instrumentaliści różnią 
się nieco od nauczycieli uczących przedmiotów teoretycznych. 

16 T.Wroński, Zdolni i niezdolni, Kraków 1979, s. 38.
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I tak: nauczyciele instrumentaliści to często osoby nerwowe, 
mało tolerancyjne, uparte, spóźniające się na zajęcia, gwałtowne, 
bezlitosne, ale też wymagające, odpowiedzialne, komunikatywne 
i kompetentne. Nauczyciele teorii to osoby często nietolerancyj-
ne, agresywne, posępne, mało kreatywne, ale punktualne, cierpli-
we i kontaktowe. Zarówno jedni, jak i drudzy, są nauczycielami 
komunikatywnymi, wymagającymi oraz kulturalnymi.

Jak podają badani zajęcia z osobą nietuzinkową, jedyną w swo-
im rodzaju, sprawiają, że lekcje stają się wyjątkowe oraz wspoma-
gają przejmowanie postaw nauczyciela. Nauczyciel powinien być 
osobą charyzmatyczną, czyli posiadać takie cechy i umiejętności, 
które ułatwią jego posłuch i uczynią go tak wiarygodnym, że pój-
dziemy za nim. Z charyzmą wiążą też badani szereg umiejętności 
społecznych, takich jak: łatwe nawiązywanie kontaktów między-
ludzkich, pragnienie przebywania z ludźmi, niesienie pomocy 
potrzebującym. Respondenci uważają, że istotny jest stosunek 
nauczyciela wobec pojedynczego ucznia, grupy uczniów, ich ro-
dziców, a także koleżanek i kolegów nauczycieli oraz pracowni-
ków szkoły. Bardzo ważna jest u nauczyciela umiejętność dobrej 
komunikacji z innymi ludźmi, stanowi bowiem podstawę w re-
lacjach mistrz-uczeń. Dobrze się dzieje, kiedy nauczyciel potrafi 
nawiązać kontakt z nowym uczniem tak, aby on czuł się bezpiecz-
nie i swobodnie na lekcji; kiedy uda się nauczycielowi wzbudzić 
w danym uczniu zaufanie do siebie – jest to połowa sukcesu peda-
gogicznego.

Istotnym elementem w pracy nauczyciela szkoły muzycznej 
jest według badanych umiejętne planowanie pracy z uczniem. 
Program nauki, repertuar, uczestnictwo w koncertach, konkur-
sach i warsztatach powinien nauczyciel przemyśleć i dostosować 
do możliwości rozwojowych każdego swojego ucznia. Nauczyciel 
powinien również w sposób umiejętny motywować ucznia do 
ćwiczenia oraz uczyć systematycznej pracy. Nie wystarczy bo-
wiem powiedzenie nauczyciela w stylu – że to nie tak; źle grasz ten 
fragment; musisz ćwiczyć. Po takich słowach uczeń dalej nie wie, 

102



Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Kumik/ Profesjogram nauczyciela...

jak poprawić trudne miejsca. W takim wypadku może lepiej było-
by, gdyby uczeń przestał ćwiczyć. Badani cenią takich nauczycieli, 
którzy demonstrowali im na lekcjach - jak zagrać i jak ćwiczyć 
trudne fragmenty danego utworu, w jaki sposób rozwiązywać 
problemy techniczne i warsztatowe, jak pracować nad interpreta-
cją utworu. Gra nauczyciela na zajęciach często inspirowała, po-
budzała do działania, pomagała podejmować wyzwania, wiedzieli 
do czego dążyć.

Badani zwrócili również uwagę na fakt, że dobrze jest, gdy na-
uczyciel jest czynnym, koncertującym muzykiem. Jeśli sam gra, 
występuje, to z pewnością doskonali swój warsztat pracy. Peda-
gog, który sam nie gra, nie chodzi na koncerty, nie słucha muzy-
ki, nagrań, również tych najnowszych – niewiele może zaofero-
wać swoim uczniom. 

Respondenci podkreślają, że teraz, kiedy sami przygotowują 
się do pracy pedagogicznej, zaczynają zauważać, jak odpowie-
dzialny jest to zawód. Oto niektóre wypowiedzi studentów:

 W swojej przyszłej pracy chciałabym być nauczycielem inspirującym, który 
będzie potrafił odnaleźć w uczniu jego indywidualność, wesprze, rozśmie-
szy, ale i nauczy dziecko, jak być konsekwentnym w ćwiczeniu oraz grze, 
który nauczy rozróżniać co w muzyce jest dobre, a co złe, otworzy umysł 
dziecka i nakieruje go na właściwy tor pracy, który nie będzie przeszkadzał 
w indywidualnym rozwoju ucznia, który będzie dla dziecka wsparciem 
i którego będzie można dobrze wspominać po latach (…)

Sumienność i pracowitość są dla mnie podstawą. Rozumiem przez to bar-
dzo dobre przygotowywanie się do zajęć. Nie mogę przecież wymagać od 
wychowanków, kiedy sama nie wymagam od siebie (…)

Dobra atmosfera na lekcjach jest najważniejsza – jeśli uczeń dobrze czuje 
się z nauczycielem i potrafi się z nim porozumieć, chętniej działa i praca jest 
dużo bardziej efektywna (…)

Uważam, że od każdego można się czegoś nauczyć, także od swoich uczniów 
(…)
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Bycie idealnym nauczycielem nie jest możliwe. Każdy ma jakieś wady, które 
są związane z naszym charakterem. Ważne jest, aby starać się dążyć do swo-
jego wymarzonego ideału.

Naukę w szkole muzycznej wspominam bardzo źle. Uczyła mnie bardzo 
młoda nauczycielka i była bardzo nerwowa. Nie prezentowała utworów, tyl-
ko natychmiast kazała odczytywać utwór, przy tym krzycząc.

Swoja naukę gry na fortepianie wspominam nawet dobrze. Początki były 
trudne, gdyż uczyła mnie nauczycielka z małym doświadczeniem. Kiedy 
zmieniono mi nauczyciela, dopiero polubiłam szkołę muzyczną, nową na-
uczycielkę. Była bardzo cierpliwa, wyszukiwała dla mnie ciekawe utwory, 
grałyśmy często na 4 ręce, pytała o szkołę, o koleżanki, moje zainteresowa-
nia. Do dzisiaj kontaktujemy się i rozmawiamy o muzyce.

W kształceniu muzycznym bardzo ważne jest pierwsze spotka-
nie nauczyciela i ucznia. To od nauczyciela zależy, czy małe dziec-
ko pokocha muzykę i z entuzjazmem będzie przychodziło na ko-
lejne lekcje muzyki, czy będzie muzykę traktowało jako nudny 
obowiązek wymyślony przez rodziców. Nauczyciel powinien 
wiedzieć i pamiętać, że swoim zachowaniem i postawą kształtuje 
i wychowuje uczniów. Początki nauczania odgrywają decydującą 
rolę w życiu muzycznym dziecka, które szybko przyswaja dobre 
i złe informacje oraz wskazówki. Jak podaje George Steiner 

rzetelnie nauczać to dotykać tego, co w człowieku najbardziej żywotne. To 
szukać dostępu do tego, co w dziecku i człowieku dorosłym najbardziej 
wrażliwe i własne. Mistrz atakuje, wdziera się, potrafi burzyć, aby oczyścić 
pole i budować na nowo. Liche nauczanie, rutyna pedagogiczna, cyniczne 
instruowanie – świadomie lub nie – są w swym czysto utylitarnym zamyśle 
niszczycielskie. Wyrywają nadzieję z korzeniami. Złe nauczanie jest niemal 
dosłownie morderstwem, a metaforycznie: grzechem. Umniejsza ucznia, 
czyni jego osobę szarą miałkością. Poraża wrażliwość dziecka czy dorosłego 
bardziej zjadliwym kwasem, nudą, duszącym gazem obojętności. Źli na-
uczyciele, być może nieświadomie mszczą się za swą mierność17. 

17 G. Steiner, Nauki mistrzów, przeł. J. Łoziński, Poznań 2007, s. 25-26.
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Podsumowanie

Skuteczny przebieg kształcenia muzycznego w dużej mierze 
zależy od profesjonalizmu dydaktycznego nauczyciela szko-
ły muzycznej i środowiska rodzinnego. Jak wskazuje Wincenty 
Okoń, nauczanie to 

planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniem mająca na celu wy-
wołanie trwałych zmian w ich postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowo-
ści - pod wpływem uczenia się i opanowania wiedzy, przeżywania wartości 
i działań praktycznych18. 

Powszechnie mówi się, że nauczycielami stajemy się, a nie ro-
dzimy. Mamy prawo popełniać błędy, oddawać się z pasją swojej 
codziennej pracy, zainteresowaniom i doskonalić stale własny, 
twórczy warsztat pracy.

Zdaniem Jerzego Marchwińskiego 
szczególnie ważną umiejętnością jest gotowość zaakceptowania siebie ta-
kim, jakim jest... Nieocenioną jest świadomość uczciwego, indywidualnie 
możliwego do osiągnięcia perfekcyjnego przygotowania się, bez względu 
czy jest to wykonanie indywidualne czy zespołowe, mające się zrealizować 
na wielkiej filharmonicznej estradzie, czy w jakimś skromnym zakątku 
ludzkiej zbiorowości19. 
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Abstract
The authors present the characteristic features of the music school te-

acher’s profession. They emphasize significant competences and duties 
in the light of educational law. They also present selected opinions about 
the music school teachers by students of the Lodz Music Academy – gra-
duates of music schools.
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Reflections on music partnership

ASPEKTY PROFESJONALNEGO 
KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO

Moje wystąpienie przed Państwem miało nosić tytuł: Wykład 
o muzycznym partnerstwie. Nalegałem jednakże, żeby zostało 
zmienione właśnie na Refleksje o muzycznym partnerstwie.

Prelekcja lub wykład kojarzą mi się od razu z klimatem nauki, 
z oczekiwaniem sformułowań skierowanych ku uogólnieniom, 
nawet ze szczególnym poszukiwaniem prawidłowości i jedynie 
słusznych rozwiązań.

Zdecydowanie czymś innym jest klimat refleksji, który dosko-
nale się realizuje w pewnej swobodzie indywidualnych, osobi-
stych sformułowań, zachowujących margines dowolności, unika-
towego spojrzenia na problem. Nie waham się podpowiedzieć, że 
refleksje dopuszczają też możliwość obcowania z tajemnicą, która 
niekoniecznie musi być do końca poznana i nazwana.

Na swój prywatny użytek posługuję się takim prostym, być 
może nawet nieco trywialnym porównaniem różnicy pomiędzy 
nauką i sztuką. Jest to pojęcie krzyżówki. W nauce, jak w krzy-
żówce, jeśli wszystko się zgadza w poziomie i w pionie, problem 
jest rozwiązany. A w sztuce? Wszystko się zgadza i w poziomie 
i w pionie, a sztuki nie ma!
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Refleksje, którymi chciałem się z podzielić, przynależą do świa-
ta sztuki, nawet jeśli bezpośrednio nie rezydują w świecie dźwię-
ków. Dotyczą jednakże unikatowej rzeczywistości wyjątkowej 
grupy ludzi, naznaczonych znamieniem artyzmu i tajemniczych 
dyspozycji, zwanych talentem lub zdolnościami. W rzeczywisto-
ści tej trudno by znaleźć rozwiązania jedynie słuszne i jedynie 
prawidłowe. Tu jest miejsce dla intuicji i szczególnej wrażliwości. 

Oczywiście, cały ten świat wspiera się na fundamencie moż-
liwej do nauczenia się profesji i specyficznej wiedzy. Bo profesji 
można się nauczyć; chyba jednak jeszcze nikomu nie udało się 
nauczyć talentu!! Jestem głęboko przekonany, że te moje reflek-
sje odnoszą się właśnie do zakresu profesji i, być może, okażą się 
komuś przydatne w znalezieniu swojego miejsca w niełatwym 
świecie bycia artystą. 

W moim osobistym postrzeganiu, widzę trzy idee, które wiążą 
ludzi ze sobą i stanowią istotną część sukcesu ich współżycia. Jest 
to miłość, przyjaźń i, właśnie, partnerstwo.

Internetowy almanach wyraźnie wskazuje na uprzywilejowane 
usytuowanie miłości w literaturze. To o niej wylali morze atra-
mentu autentyczni geniusze niemal od zarania ludzkich losów aż 
do chwili obecnej. To Salomonowa Pieśń nad Pieśniami, niemal 
cała grecka mitologia, niezliczone wiersze i poematy, powieści 
i przypowieści. 

Wprawdzie idea przyjaźni przewija się przez Iliadę, nawet Bi-
blię i twórczość znakomitych literatów, łącznie z Cervantesem, 
Goethem czy naszym Krasickim i Prusem, ale w porównaniu 
z miłością, jest to część znikoma.

O partnerstwie? Nic z literatury, ostatnio, trochę dziennikar-
skich sygnałów. A przecież wydawałoby się, że to właśnie part-
nerstwo pomiędzy ludźmi wydaje się być niemal pewnym i sku-
tecznym gwarantem sukcesu współpracy i współżycia z drugim 
człowiekiem. To partnerstwo oferuje chyba najwięcej szans uda-
nego, trwałego kreowania wspólnej rzeczywistości. Z miłością 
różnie bywa, bo miłość to cygańskie dziecię, ani jej nie ufaj ani 
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wierz. Przyjaźń też nie zawsze wytrzymuje próbę konfrontacji 
z rozmaitymi, trudniejszymi sytuacjami.

Niekiedy wydaje mi się, że partnerstwo wciąż oczekuje swoje-
go Szekspira albo naszego Kotarbińskiego. Moje, osobiste reflek-
sje to być może drobna, bezprecedensowa i pionierska zapowiedź 
czegoś dotychczas nieistniejącego. Kiedy zacząłem je spisywać, 
ze zdumieniem uświadomiłem sobie, że obraz partnerstwa, mu-
zycznego partnerstwa, wcale nie jest odległy od partnerstwa 
międzyludzkiego, że wręcz, pomijając specyfikę pojęć muzycz-
nych, właściwie mówi o tym samym. Dlatego też traktuję temat 
muzycznego partnerstwa jako rodzaj pretekstu, narzędzia, które 
może służyć próbie ogarnięcia tego fascynującego, acz dość roz-
ległego zjawiska. 

Archiwalne, sprzed ponad 60 laty, nagranie Winterreise ze 
znakomitym Edmundem Kossowskim, będącym wówczas 
w apogeum swej formy, ze mną, zaledwie świeżo upieczonym 
absolwentem ówczesnego PWSM, stało się zaczynem mej życio-
wej pasji, partnerstwa i akompaniamentu. Od samego początku 
współpracy uświadomiłem sobie, że pieśń Franza Schuberta jest 
jedna, nie tylko dla śpiewaka, ale dla obydwu wykonawców, śpie-
waka i pianisty, obarczonych niepodzielną troską o możliwie naj-
lepszą realizację arcydzieła.

Kolejnym, autorskim odkryciem było uświadomienie sobie 
- w moim odczuciu - ewidentnego faktu, że cała muzyczna ak-
tywność wykonawcza ma tylko dwie formy: albo solową, indy-
widualną, albo zespołową, jako współpraca z innym wykonawcą. 
Jestem przekonany, że najlepszym, kreatywnym fundamentem 
sukcesu współpracy wykonania zespołowego jest właśnie part-
nerstwo, a nie krzywy układ solista-akompaniator.

Kilka słów o akompaniamencie i akompaniatorze, o ich roli 
artystycznej i usługowej. Tzw. akompaniament stanowi inte-
gralną część utworu i tak, jak wszystkie pozostałe, musi być 
wykonany bez skazy, w idealnym kontekście relacji pomiędzy 
elementem wiodącym i wtórującym. Posługuję się przykładem 
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Chopinowskich nokturnów. Prawa ręka to naczelny śpiew nok-
turnu, a lewa to jego wtór, akompaniament. Marnie zrealizowany 
przez lewą rękę wtór zniweczy nawet najpiękniejszy śpiew pra-
wej. W moim osobistym pojmowaniu, nie ma zresztą potrzeby 
uciekania się do przykładu nokturnu. Wiem, że nawet najprost-
szy bas Albertiego może być wykonany marnie albo znakomicie, 
może wykonanie całości degradować albo je kreować. Pianista, 
realizujący ten tzw. akompaniament, nie powinien się rozstawać 
z myślą, że jest artystą, współtwórcą wykonania, wykorzystują-
cym całą paletę swej pianistycznej profesji.

W sprawach artystycznych, problemy związane z relacją po-
między wykonawcami, w zasadzie nie odbiegają od relacji part-
nerskich. Komplikacje zaczynają się ujawniać w, obciążonych pe-
joratywnymi konotacjami, relacjach pomiędzy tzw. solistą i tzw. 
akompaniatorem. W szkolnictwie wszystkich szczebli, z akade-
mickim łącznie, popełniany jest przez pedagogów, często nawet 
tych renomowanych, zatrważający błąd. Zakodowują oni w świa-
domości uczniów pojęcie pianisty-akompaniatora, od którego 
oczekuje się niemal wyłącznej usługi, nawet w Sonatach, wciąż 
nagminnie określanych jako utwory instrumentalne z akompa-
niamentem fortepianu. Ta skandaliczna deformacja potrafi pozo-
stawić ślad na całe życie nawet u renomowanych artystów.

Problem relacji pomiędzy wykonawcami, z których jeden jest 
uprzywilejowany, a drugi, tzw. akompaniator, zobowiązany do 
subordynacji, nawet w wymiarze trywialnym, niestety wciąż ist-
nieje. Mnie chodzi w istocie o nierówne relacje pomiędzy wy-
konawcami, przekładające się na rezultat artystyczny wykonania. 
Walor pieśni Mozarta wykonanych przez Elizabeth Schwarzkopf 
i akompaniatora, nawet określanego mianem cesarza akompa-
niatorów, jakim był Gerald Moore i tą samą Schwarzkopf z Wal-
terem Giesekingiem, ówczesnym królem pianistów, jest dostrze-
galnie inny. Wydaje mi się, że przyczyna jest głównie mentalna, 
psychologiczna: albo jest się partnerem, jednym z dwu równych 
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wykonawców, albo akompaniatorem, nawet jeśli jego gra jest 
z najwyższej półki. 

Tyle wstępnych, zaledwie sygnalnych refleksji. Teraz czas na 
najważniejszą, rodzaj definicji fascynującego zjawiska, jakim jest 
partnerstwo. Będzie to definicja przeniesiona in extenso z moich 
poprzednich tekstów.

Mój osobisty dekalog lub raczej Dodekalog Muzycznego Part-
nerstwa jest listą podstawowych refleksji i wartości, które mogą 
dopomóc w zaistnieniu udanego współsprawstwa. Jakkolwiek 
refleksje mają charakter osobisty, ich treść wydaje się być uni-
wersalna.

W The Encyclopedia Britannica, hasło Partnership (Partner-
stwo), brzmi następująco: 

Partnership, voluntary association of two or more persons for the purpose 
of managing a business enterprise and sharing its profits or losses, czyli: 
Partnerstwo, dobrowolny związek dwu lub więcej osób, którego celem jest 
prowadzenie przedsięwzięcia oraz dzielenie jego zysków lub strat.

Tak brzmi definicja partnerstwa w tej, być może, najznakomit-
szej encyklopedii, jaka istnieje na świecie. Właściwie, nic dodać, 
nic ująć. Wszystko jest powiedziane, zwięźle i zrozumiale. 

Ale niemal natychmiast po jej lekturze przypomniała mi się 
wyborna, wyczytana u wielkiego Abby Ebana, niezwykle mądra 
i ważna anegdota o dociekliwym uczniu, który zapytał rabina, czy 
można w jednym zdaniu streścić całą Torę. Oto odpowiedź, którą 
usłyszał z ust mistrza, podejrzewam, że okraszoną nieco filozo-
ficznym uśmiechem: Of course, yes. What is hateful to you, do not 
do to your neighbor. This is the whole Torah. The rest is commenta-
ry, co w dowolnym tłumaczeniu brzmi: Oczywiście, tak. Nie czyń 
bliźniemu, co tobie niemiłe. To jest cała Tora. Reszta, to komentarz.

Nieco podobnie rzecz się ma z partnerstwem. Istota encyklo-
pedycznej definicji ma wymiar jednego, krótkiego zdania. Teraz 
miejsce na komentarz. Oczywiście, będzie to komentarz osobisty. 
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Nigdy nie ośmieliłbym się nawet na chwilę pomyśleć o jakimś 
komentarzu uniwersalnym!

Zacznę od refleksji, że partnerstwo, podobnie jak kultura 
i wszelkie kreatywne relacje pomiędzy ludźmi, nie dzieje się samo. 
Wszystko wymaga wysiłku, zaangażowania, mądrości, wytrwało-
ści, może też w pewnym sensie poświęcenia i innych, im podob-
nych, pokrewnych wartości. 

W konkretnym przypadku muzyka - wykonawcy, warunkiem 
nieodzownym jest możliwy do osiągnięcia, indywidualny poziom 
umiejętności profesjonalnych. Nie mam na myśli jakichś warto-
ści absolutnych. Chodzi mi raczej o poziom aktualny, umożli-
wiający partnerstwo pomiędzy uczniami, pomiędzy studentami 
i w końcu, pomiędzy dojrzałymi artystami.

Spośród wielu ważnych wartości, zdecydowałem się do moje-
go osobistego komentarza wybrać 12, bez jakiejś hierarchicznej 
kolejności. Mogą one stanowić zbiór potrzebnych elementów, dla 
w miarę kompletnego obrazu całości. Taki rodzaj Dodekalogu 
Muzycznego Partnerstwa. 

Są to:

Wartość pierwsza 
Wspólna, wzajemna odpowiedzialność za całość wykonania

Dla porządku zacytuję fenomenalne określenie dzieła muzycz-
nego autorstwa naszego wspaniałego, nieocenionego prof. Kazi-
mierza Sikorskiego: Wprawdzie dzieło muzyczne jest jednością, 
ale składa się z wielu elementów: melodii, rytmu, harmonii, dy-
namiki, agogiki, artykulacji, kontrapunktu, formy i zawartości 
emocjonalnej.

Solista realizuje wykonanie utworu, wszystkie jego elementy 
sam jeden, na swoją wyłączną odpowiedzialność. Jego jest sukces 
i jego jest niepowodzenie. Nie musi z nikim i z niczym się liczyć.

W partnerskim wykonaniu zespołowym odpowiedzialność 
ma podwójny charakter: za element lub może elementy dzieła 
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realizowane przez siebie oraz za walor całości. Wykonawca ze-
społowy winien więc działać w nieustającej świadomości, że mar-
nie realizowane przez niego wybrane elementy utworu degradują 
wykonanie, deprecjonując wysiłek i starania pozostałych uczest-
ników. 

Wartość druga 
Wzajemność 

Niepodobieństwem jest wyobrazić sobie partnerstwo w jedną 
stronę, podobnie jak przyjaźń w jedną stronę. Te dwie, być może 
najpiękniejsze relacje pomiędzy ludźmi, bez wzajemności, po 
prostu nie istnieją. 

Jedynie, w pewny sensie, można sobie wyobrazić miłość 
w jedną stronę, miłość nieodwzajemnioną. Oczekiwanie szczę-
ścia i sukcesu w takim układzie jest osobistą sprawą zakochane-
go, na jego wyłączną odpowiedzialność.

Od zawsze uważałem, że – cytuję sam siebie – to, że ja ciebie 
kocham, ciebie do niczego nie zobowiązuje, a mnie do niczego nie 
upoważnia. 

Wartość trzecia 
Rozumienie partnera

Rozumienie partnera pojmuję zarówno w sensie dosłownym, 
jak i w sensie szerokim.

Rozumienie w sensie dosłownym, prostym, wbrew wszelkim 
pozorom, wydaje się być niepozbawione znaczenia, bardziej 
niż się to powszechnie sądzi. Każdy człowiek przecież, nawet 
we wspólnym, rodzimym języku, ma specyficzny sposób wysła-
wiania się i wypowiadania swych myśli, indywidualne poczucie 
humoru, intonację i styl zwracania się do bliźnich. Jakże często 
zdarzają się nieporozumienia, nawet irytujące, będące wynikiem 
właśnie tych pozornie błahych drobiazgów!
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Rozumienie szersze, głębiej dotykające całej sfery psycholo-
gicznej, to znajomość indywidualnych cech partnera, jego tem-
peramentu i osobowości. 

Osobiście, za dość ważną uważam też odmienność, wynika-
jącą np. z płci. Zawsze miałem inne poczucie muzycznego by-
cia partnerem mężczyzny i kobiety. Można wprawdzie uznać, że 
w sferze czystej profesji aspekt ten nie ma znaczenia, ale bywa to 
równocześnie niuans, który może mieć wpływ na komfort bycia 
razem.

Wartość czwarta
Otwarcie na dialog

Lubię takie oczywiste stwierdzenie, że dwa monologi nie two-
rzą dialogu. Istotnie, kiedy każdy z partnerów zajmuje się wy-
łącznie swoją kwestią, bez żadnego związku z kwestią partne-
ra, dialog po prostu nie istnieje. W równej mierze dotyczy to 
dialogu w muzycznej profesji, jak i w zwyczajnym byciu razem 
człowieka z człowiekiem.

Wartość piąta
Gotowość rozumienia odmienności partnera

Wprawdzie powszechnie wiadomo, że każdy człowiek jest jed-
nostką unikatową i niepowtarzalną, ale w zwyczajnych relacjach 
nader często zapomina się o tym. Dotyczy to szczególnie dłużej 
trwającego układu z partnerem lub partnerami. Te zrozumiałe 
odmienności mogą stać się problemem, kiedy w miejsce atrakcji 
zaczyna pojawiać się trudna do uniknięcia irytacja. 

Nie należy też do najłatwiejszych zaakceptowanie faktu, że 
w równym stopniu gotowość rozumienia odmienności partnera 
dotyczy a rebours nas samych, tzn., że partner winien wzajemnie 
rozumieć nasze odmienności, podobnie jak my jego.

Nieoceniona jest, oczywiście, świadomość tego zjawiska, która 
ułatwia poruszanie się po tak delikatnym i nader drażliwym terenie.
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Wartość szósta
Wewnętrzna przestrzeń

Chodzi mi o przestrzeń myślenia, która zapewnia bezkonflik-
towe przebywanie i współpracę z partnerem, wolne od doktryn, 
zawężonych preferencji estetycznych, obciążeń światopoglądo-
wych, moralnych i historycznych czy nawet śladowych kojarzeń 
rasowych.

Taka przestrzeń, jak wolność, w ogromnej mierze zapewnia 
luksus i komfort bycia razem i współpracę z partnerem, niemal 
całkowicie gwarantuje swobodę wypowiedzi artystycznej, bez 
poczucia zagrożenia i rozmaitych niewygód.

Wartość siódma
Zdolność równoczesnego słyszenia siebie i partnera

Jest to jedna z podstawowych odmienności pomiędzy graniem 
solowym i zespołowym. Nie będzie z pewnością odkrywcze, jeśli 
wspomnę, że solista słyszy wyłącznie sam siebie. Z kolei muzyk 
koncertujący w zespole musi, po prostu musi doskonale słyszeć 
sam siebie i równocześnie słyszeć i rozumieć, co gra jego partner. 

Jestem przekonany, że jest to nie tylko zdolność, ale również 
umiejętność, której można nauczyć.

Nie widzę specjalnego powodu, żeby uświadamiać znaczenie 
i wartości takiego słyszenia dla fascynacji wspólnego kreowania 
sztuki wykonawczej i zwyczajnego życia. Bo czyż ta powinność 
słuchania siebie, słuchania i rozumienia partnera nie dotyczy 
w równym stopniu wspólnego grania, jak i codziennego bycia ra-
zem z drugim człowiekiem?

Wartość ósma
Kultura bycia z drugim człowiekiem

Chciałoby się powiedzieć, że wymagania kultury są powin-
nością bycia z drugim człowiekiem w każdej sytuacji, w równej 
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mierze profesjonalnej, jak i tej zwyczajnej, codziennej. W moim 
odczuciu, powszechne realizowanie oczekiwań kultury w rela-
cjach międzyludzkich pod znakiem zapytania stawiałoby ko-
nieczność istnienia wszelkich kodeksów i dekalogów.

W sytuacji wspólnego działania kultura zachowania się, wza-
jemnego zwracania się do siebie w klimacie napięcia i zaangażo-
wania w pracę, wydaje się być czymś szczególnie oczekiwanym.

W sytuacji pojawiających się napięć, wspomniana przed chwi-
lą kultura, takt i dobra wola oraz ludzka życzliwość w ich rozwią-
zywaniu są po prostu nieocenione. 

Wartość dziewiąta
Takt w rozwiązywaniu napięć

Jestem przekonany, że w partnerstwie, nawet najpełniejszym 
i najdoskonalszym, pewne napięcia są nieuniknione. Przecież 
naiwnością byłby oczekiwanie, że partnerstwo jest jakąś perma-
nentną sielanką.

Napięcia w partnerstwie są być może wynikiem złożoności 
ludzkiej natury, ale również pozornie drobnych sytuacji, które 
mogą nieść w sobie ukrytą groźbę poważniejszego konfliktu.

Wydaje się również, że walka przynależy istocie człowieczeń-
stwa. Ważne, żeby w walce wektory sił były skierowane ku wspól-
nemu dobru, a nie przeciwko sobie.

Warto może też zachować świadomość, że pewne niewygody, 
które odczuwam podczas bycia z drugim człowiekiem, są w ja-
kimś sensie odwracalne, tzn., że partner może również odczuwać 
niewygody bycia ze mną (Wciąż to partnerskie oczekiwanie wza-
jemności!).

Wartość dziesiąta
Zdolność akceptowania kompromisu

Próby uniformizacji na ogół kończą się niepowodzeniem. 
Tu właśnie jest miejsce na kompromis, umożliwiający swobodę 
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wypowiedzi. W delikatnej materii pewnych odmienności prefe-
rencji estetycznych jest to chyba czymś oczywistym. 

Za wielce pomocną uważam świadomość, że interpretacja 
muzycznej frazy wcale nie musi być identyczna u wszystkich 
wykonawców zespołu, którzy są przecież profesjonalistami i ża-
den nie proponuje muzycznych nonsensów. A pewne odmien-
ności i niuanse interpretacyjne, które wynikają ze zrozumiałych 
różnic indywidualnych, mogą wykonanie wręcz uatrakcyjnić 
i ubarwić.

Wartość jedenasta
Zaufanie i szacunek do partnera

Zaufanie i szacunek do wartości partnera są czymś ewident-
nym. Oczywiście, zaufanie i szacunek nie tylko do umiejętności 
profesjonalnych, ale również do wartości czysto ludzkich, posta-
wy życiowej, sposobu postępowania z drugim człowiekiem, ra-
dzenia sobie z trudnościami i rozlicznymi problemami współży-
cia. Jednym słowem, do wszystkiego, co składa się na pełny obraz 
osobowości.

Wartość dwunasta
Rozumienie niedoskonałości partnera i… swoich własnych

Od razu chciałoby się zacytować angielskie: Nobody is per-
fect, Nikt nie jest doskonały. I nie jest to zwyczajne porzekadło! 
Rozumienie i aprobata tego pozornego drobiazgu chroni przed 
szkodliwą, niekiedy ekscesywną irytacją, a w stosunku do siebie 
samego pozwala zachować dystans wobec własnych niedoskona-
łości. Być może nawet zapobiega destruktywnej frustracji i eks-
cesywnej rozterce.

Wszak, Errare humanum est. Błądzenie jest rzeczą ludzką. Błąd 
jest wliczony w koszt postępu i rozwoju. A lęk przed błędem 
może być gorszy i bardziej szkodliwy niż sam błąd. Ode mnie 
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zależy, czy w tym, w gruncie rzeczy niemiłym zjawisku, potrafię 
dostrzec element pozytywny, kreatywny, czy jedynie destruktyw-
ny i negatywny.

Jak wspomniałem, mój komentarz do encyklopedycznej de-
finicji partnerstwa jest osobisty, nazwałbym go nawet, autorski. 
Wymiar pojęcia partnerstwa, a partnerstwa w muzyce w szcze-
gólności, wydaje się być bardzo rozległy i jakieś omówienie na 
miarę kompletnego, z trudem zmieściłoby się w pokaźnej try-
logii. Dlatego też selekcja jest nieunikniona. Mam nadzieję, że 
elementy, które przedstawiłem dla moich celów, mają szansę dać 
w miarę zwięzły i konkretny obraz tej absolutnie fascynującej re-
lacji profesjonalnej i międzyludzkiej. 

Zdaję sobie również sprawę, iż moje refleksje o muzycznym 
partnerstwie mają charakter idei, która niekoniecznie znajduje 
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ale pocieszam się, że nawet 
Dekalog, ze swoim Nie zabijaj, Nie cudzołóż, Nie kradnij, jak-
że często nijak się ma do tego, co dzieje się pomiędzy ludźmi. 
W moim prywatnym, muzycznym dekalogu np., od ponad pół 
wieku wołam Bądź partnerem, a wciąż jeszcze słyszę wokół Bądź 
akompaniatorem.

Abstract
The beginning is signals – reflections vs lectures, and an immediate 

reflection – science vs art.
I see three ideas that constitute the possible success of human co-

existence: love, friendship and partnership. Hectoliters of ink were po-
ured out on love, but probably only one inkwell about friendship and just 
a few articles about partnership (concerning business only).

Also, I only see two options to perform music – either solo or in a 
group. Partnership seems to be the foundation for the success of an 
ensemble performance as opposed to a soloist – accompanist arran-
gement.

I created the Dodecalogue of the Music Partnership. It includes: com-
mon responsibility for the whole performance, reciprocity, understan-
ding of the partner, openness to dialogue, understanding of dissimila-
rities, internal space, simultaneous hearing of oneself and the partner, 
the culture of being with another human being, tact in resolving ten-
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sions, accepting compromise, trust and respect for the partner, and final-
ly understanding of our own and our partner’s imperfections.

It does not take much imagination to see that this Dodecalogue of the 
Music Partnership equally extends to the partnership of human beings.

Keywords: partnership, friendship, love, dodecalogue, solo, ensemble

E-mail : JMarchwinski@gmail.com 
Blog: jerzy-marchwinski.blogspot.com
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ASPEKTY PROFESJONALNEGO 
KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO

Kilka słów wstępu

Konkursy są dla artystów jedną z dróg osiągnięcia sukcesu 
w dziedzinie muzyki. Obecny rynek muzyczny jest bardzo roz-
budowany. Ilość konkursów rośnie nieustannie, wciąż powstają 
nowe, bardziej lub mniej prestiżowe. Dotyczy to wszystkich dys-
cyplin muzycznych, wszystkich instrumentów i głosów. Wzrasta 
też liczba laureatów głównych nagród. By osiągnąć sukces, trzeba 
mieć w dorobku nie tylko kilka pierwszych nagród, ale i przysło-
wiowy łut szczęścia, odpowiedni charakter oraz ... znakomitego 
menedżera.

Instrumentaliści i śpiewacy są tutaj w dużym stopniu uzależ-
nieni od pianistów towarzyszących im podczas konkursowych 
zmagań.

Zarówno moje własne doświadczenia konkursowe, jak i obser-
wacja, często pełna podziwu, innych pianistów partnerujących 
młodym artystom stającym w konkursowych szrankach, skłania-
ły mnie zawsze do stawiania sobie pytań:
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Jaka jest rzeczywista rola pianisty w towarzyszeniu kandyda-
tom, śpiewakom i instrumentalistom w konkursach międzyna-
rodowych? Czym ta rola charakteryzuje się w przygotowawczej 
fazie pracy? Jakie są walory i specyficzne utrudnienia pracy 
w charakterze tzw. pianisty konkursowego w stosunku do - na 
ogół preferowanej - współpracy na zasadzie tzw. pianisty własne-
go? Czy istnieją jakieś istotne różnice jeśli chodzi o współpracę 
z instrumentalistami oraz śpiewakami?

Myślę, że dla kameralistyki fortepianowej, wykonawstwa mu-
zycznego oraz dydaktyki na wszystkich stopniach muzycznej 
edukacji, wymienione wyżej problemy są sprawą na tyle waż-
ną, że warto poświęcić im trochę miejsca i uwagi. Zwłaszcza, że 
dotyczą strefy konkursów, tego fenomenu współczesnej kultury 
i praktycznie nieodzownego dziś szczebla na drodze do kariery 
artystycznej muzyków.

Dostępna mi literatura dotycząca kameralistyki fortepianowej 
i problemów pianistów - korepetytorów również sporadycznie tyl-
ko wspomina o problemach związanych z konkursami, dlatego po-
stanowiłam uporządkować własne w tej dziedzinie doświadczenia. 

Moja wieloletnia działalność artystyczna związana z kamera-
listyką wielokrotnie ocierała się o konkursy. Uczestniczyłam we 
wszystkich niemal wielkich konkursach, wspomagając młodych 
instrumentalistów i śpiewaków. Moi partnerzy otrzymali ponad 
50 nagród, w tym wiele pierwszych. Obecnie przygotowuję do 
konkursów młodych kameralistów. Moi podopieczni również 
zdobywają nagrody, zatem uważam, że przemyślenie i ustalenie 
pewnych reguł i zasad czy zwykłej metodyki pracy obowiązuje 
mnie jako pedagoga. Sama czerpałam z wiedzy moich mistrzów 
- prof. Wiktora Mierżanowa i p. Iriny Rumiancewej, pod których 
kierunkiem miałam szczęście studiować fortepian, oraz prof. 
Jerzego Marchwińskiego, mojego Szefa i pedagoga kameralisty-
ki fortepianowej. Oczywiście, doświadczenie przychodzi z cza-
sem, wraz ze znajomością repertuaru i pogłębieniem pewnych 
umiejętności, jak granie a vista, szybka orientacja wzrokowa 
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w partyturze, umiejętność słuchania i szybkiej reakcji, umiejęt-
ność grania tego samego utworu w różny sposób, w zależności od 
potrzeb i wizji partnera itp. Jednak pewne zasady, wpojone przez 
pedagogów, z którymi się pracowało na studiach czy w szkole, 
zostają na całe życie. W zawodzie muzyka relacja Mistrz - Uczeń 
jest relacją oczywistą i w przypadku dobrego porozumienia mię-
dzy stronami jest to czynnik decydujący o przyszłości, a więc 
bardzo ważny. Ja swoim Mistrzom jestem wdzięczna, ponieważ 
mam wrażenie, że to oni zbudowali moje zawodowe życie. Bar-
dzo im za to dziękuję.

Rola pianisty w konkursie

Trudno zaiste wyobrazić sobie jakikolwiek konkurs muzyczny 
bez udziału całego sztabu pianistów, tzw. akompaniatorów. Kim 
jest akompaniator?

Znakomicie definiuje to prof. Jerzy Marchwiński w swym ar-
tykule z 1976 roku, opublikowanym przez COPSA w materiałach 
pt. Dydaktyczne zagadnienia akompaniamentu:

Akompaniator - artysta muzyk, posiadający cechy osobowości warunkujące 
współpracę z partnerami, któremu umiejętności i wszechstronne wykształ-
cenie muzyczne i humanistyczne umożliwiają wykonanie tej partii utworu 
muzycznego dla dwu lub więcej wykonawców, która jest tradycyjnie uważa-
na za podporządkowaną tzw. partii solowej, wokalnej lub instrumentalnej, 
a będąca w rzeczywistości integralną i istotną treścią dzieła, stanowiąca ele-
ment, którego ważność nie jest a priori zdeterminowana.

Od czasu opublikowania tego artykułu minęło wiele lat, sło-
wo pianista zostało zastąpione słowem akompaniator. Walka  
prof. Marchwińskiego o status tego zawodu prowadzona nie-
zmordowanie od ponad 40 lat trwa, następcy profesora walczyli 
i walczą również, więc ja też pozwolę sobie słowa tego nie używać, 
zastępując go po prostu pianistą. Człowiek grający na skrzypcach 
czy to solo, czy w zespole, czy w orkiestrze jest i pozostaje skrzyp-
kiem. Pianista grając solo jest pianistą, zaś z kimś - akompaniato-
rem. Czemu? A przecież pianista - kameralista to człowiek, który 
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powinien dysponować szeregiem umiejętności znacznie bardziej 
złożonych niż zwykły pianista solista.

Rozpocznę od tzw. pianisty własnego.

Przygotowawcza faza pracy:

Wyodrębnienie tej fazy dotyczy w szczególności pianisty, któ-
ry z kandydatem przygotowuje się do konkursu po raz pierwszy. 
Jest to niezwykle ważny i ciekawy proces twórczy, polegający na 
współpracy w zakresie:

 – perfekcyjnego opracowania konkretnego repertuaru,
 – stawania się duetem.

Pianista musi wiedzieć z kim decyduje sie jechać na konkurs 
i powinien spełniać następujące kryteria:

 – mieć osobowość artystyczną,
 – dysponować biegłością techniczną,
 – być dojrzałym muzycznie.

W przypadku przygotowywania do konkursu kandydata, któ-
ry jest jeszcze pod opieką swego pedagoga, pianista powinien 
bezwzględnie tworzyć z tym pedagogiem wspólny front. Jeśli 
współpracują ze sobą stale i znają wzajemnie swoje oczekiwania, 
mogą się znakomicie uzupełniać. Mówię tu raczej o konkursowi-
czach studiujących i tych co studia już ukończyli, jednakże wśród 
laureatów pierwszych nagród wielu wielkich międzynarodowych 
konkursów coraz częściej można spotkać 17-latków, a więc arty-
stów bardzo młodych. Po prostu wymagania stale rosną, sposób 
kształcenia się zmienia, muzycy od najwcześniejszych lat eduka-
cji są do uczestnicwa w konkursach zmuszani, świat zmienia się 
również pod tym względem.

Wybór repertuaru

W przypadku instrumentalistów problem ten jest nieco mniej 
skomplikowany. Zwykle konkurs narzuca bardzo ścisłe ramy re-
pertuarowe, dylemat zatem dotyczy decyzji, którą z dwóch sonat 

126



 Katarzyna Jankowska-Borzykowska / Pianista w międzynarodowym ...

wcześniej granych wybrać. Pianista może tu tylko służyć radą, 
nierzadko w porozumieniu z pedagogiem.

O wiele większe pole do popisu ma pianista w przypadku 
współpracy z wokalistą. Tu dowolność wyboru programu jest 
zwykle bardzo duża, rzadko narzucany bywa utwór obowiązko-
wy. Trzeba zwrócić uwagę śpiewaka na fakt, że układając swój 
repertuar powinien przede wszystkim doskonale skomponować 
I etap. Jest to pierwsza możliwość zaprezentowania się jury, gdzie 
można od razu zwrócić na siebie uwagę, pozwolić się zapamiętać. 
Zatem dobrać trzeba utwory, w których pokazuje się wszystkie 
swoje dobre strony, jak np. nienaganną technikę, różnorodność 
stylu, osobowość, piękno głosu, dobrą dykcję. Występ powi-
nien być skomponowany w taki sposób, aby wytworzyć napię-
cie. W dalszych etapach konstrukcja programu jest, oczywiście, 
równie ważna, jednak z moich doświaczeń wynika, że śpiewacy 
często starają się bardzo o świetny program etapów dalszych, zaś 
pierwszy etap traktują jak wstęp do dalszych zmagań. Tu była-
bym ostrożna...

Metodyka pracy z instrumentalistą

Pianista powinien wiedzieć jak najwięcej o możliwościach 
swojego partnera oraz o specyfice jego instrumentu. Ma to zna-
czenie dla znalezienia właściwych proporcji dynamicznych, 
a także artykulacji i frazowania. Ważna jest też, oczywiście, ana-
liza i doskonała znajomość partytury (u obojga wykonawców). 
W pracy przygotowawczej kapitalne znaczenie ma takie pokie-
rowanie wspólnym muzykowaniem, żeby nie odebrać młodemu 
człowiekowi świeżości wykonania. W naszym zawodzie takie 
niebezpieczeństwo istnieje, czasem jeden utwór gra się z kilkoma 
partnerami i to właśnie my pianiści musimy być elastyczni. Na-
leży sobie zdać sprawę z tego, że każdy człowiek ma prawo grać 
utwór po raz pierwszy i znajdować w nim własne pole inspiracji 
i zachwytu. W przypadku kiedy stwierdzamy, że partner nasz gra 

127



     Aspekty profesjonalnego kształcenia muzycznego

nieciekawie, możemy, a nawet powinniśmy, interweniować. Wte-
dy to pianista ma szansę tak pobudzić wyobraźnię i pokierować 
umiejętnościami partnera, aby powstała interpretacja ciekawa 
i indywidualna. 

Każdy pianista powinien wypracować własną metodykę pracy. 
Można wyjść od strony bardzo formalnej, analizować dzieło wy-
konywane, można też opowiadać bajki czy posunąć się do sko-
jarzeń kolorystycznych lub wzrokowych. Ale można też, grając, 
narzucić pewne rozwiązania i wtedy czasem coś drgnie, a z cha-
osu wyłania się obraz całkiem inny niż na początku. Chwytamy 
wtedy ten moment i kultywujemy go jak drogocenną roślinkę. 
W efekcie dąży się przecież do takiego dopracowania strony wy-
razowej utworu, aby pokazać swą inność, indywidualność oraz 
piękno muzyki, którą się wykonuje.

Metodyka pracy z wokalistą

Współpraca ze śpiewakiem w efekcie końcowym nie różni się 
specjalnie od pracy z instrumentalistą, jednakże jeśli chodzi o re-
pertuar różni się zasadniczo. Mamy tu do czynienia z pieśnią lub 
arią, a są to w przypadku pieśni miniatury, zaś w przypadku arii 
- wyciągi fortepianowe.

Pianista musi zatem zadbać o tekst - zwykle w kilku językach, 
musi pomóc w powiązaniu tego tekstu z muzyką i zadbać o do-
brą dykcję. Powinien też znać doskonale opery, z których arie są 
wykonywane, ich kontekst w całości dzieła i umieć pomóc stwo-
rzyć sylwetkę postaci, która arię śpiewa. W przypadku studentów 
robi to, oczywiście, przede wszystkim pedagog, ale pianista jest 
tu również niejako uchem zewnętrznym i doradcą. Pianista bywa 
często również korepetytorem, biorąc na siebie większą odpowie-
dzialność za właściwe przygotowanie programu. 

Znajomość tekstu i budowanie na nim interpretacji jest w mu-
zyce wokalnej sprawą wielkiej wagi. Głęboka analiza poezji czy 
operowego libretto przynosi znakomite rezultaty. Bezwzględnie 
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należy zastanowić się, w jaki sposób muzyka splata się ze słowem, 
zadać sobie pytanie - o czym naprawdę jest pieśń czy aria, jakie 
przesłanie zawiera? Z jakim typem frazy mamy do czynienia? Jak 
ma się do tego harmoniczny przebieg utworu? Dobrze jest zdo-
być poetyckie tłumaczenie słów oraz – równolegle – dokładne 
tłumaczenie każdego słowa, nawet gdy na pozór nie ma to sensu. 
Trzeba wiedzieć dokładnie, co znaczy każde słowo oddzielnie, 
każdy przyimek czy zaimek, bowiem każde słowo ma swoje od-
zwierciedlenie w muzyce. 

Metodyka pracy własnej

Pianista – kameralista od początku swojej aktywności zawo-
dowej powinien nie tylko dbać o rozwój swojego warsztatu wy-
konawczego - jak każdy muzyk, ale przede wszystkim budować 
repertuar. A to, jak wiadomo, musi potrwać. W zasadzie przez 
całe życie uczymy się czegoś nowego, mamy na to zwykle niewie-
le czasu i przydaje się bardzo umiejętność grania a vista. Przydaje 
się też świadomość faktu, iż z każdym właściwie instrumentem 
gra się trochę inaczej, zwłaszcza w warstwie dynamicznej, dźwię-
kowej czy artykulacyjnej. Inaczej buduje się balans z wiolonczelą, 
inaczej z fletem, inaczej z saksofonem. Trzeba więc pracować nad 
rodzajem i gatunkiem dźwięku, legato, dynamiką i artykulacją, 
jednocześnie starając się nie zatracić własnej osobowości. Nie 
wolno dać się sterroryzować instrumentaliście, dla którego for-
tepianu jest zwykle za wiele. Jednocześnie ważna jest taka praca 
nad dźwiękiem, która poszerza dynamikę w piano w kierunku 
znalezienia wielu jego odcieni. Wtedy powstaje wrażenie pełni 
dynamiki w fortepianie. Oczywiście ważna jest też praca nad 
pedalizacją, trzeba umieć osiągnąć idealne legato palcami, np. 
instrumenty smyczkowe i dęte nie lubią pedalizacji zbyt obfitej. 
W pracy nad pieśnią nie ma może tak karkołomnych trudności 
technicznych, jak w pracy nad sonatami, z wyjątkiem niektórych 
pieśni Schuberta, Straussa i Wolfa. Dochodzi za to trudność pracy 
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nad miniaturą, która wymaga dokładności, wysłyszenia i wykoń-
czenia każdego szczegółu, umiejętnego zbudowania lapidarnej 
formy, znalezienia odpowiedniej artykulacji, frazy, dźwięku, no 
i oczywiście słuchania śpiewaka i oddychania razem z nim.

Stawanie się duetem

Przygotowanie konkursowego programu wymaga od pianisty 
pełnego zrozumienia muzycznych intencji partnera oraz pełnego 
z nim zespolenia. Jest to granie z nim i dla niego, nawet za cenę 
pewnego kompromisu. Uczestnik konkursu ma bowiem pełne 
prawo pokazać się takim, jakim jest on i właśnie on. Mimo to pia-
nista musi grać na najwyższym poziomie artystycznym, aby jego 
gra była interesująca. Nie ma bowiem nic bardziej irytującego, niż 
bezbarwny szmerek dobiegający z fortepianu. Proces stawania 
się duetem rozpoczyna się od pierwszych chwil wspólnej pracy. 
Partnerzy poznają się, zaczynają docierać, ich muzyczne światy 
stykają się i zaczynają nawzajem przenikać. Aby stać się duetem, 
dobrze jest rozmawiać ze sobą również o sprawach pozamuzycz-
nych, jest to bowiem poznawanie siebie i akceptowanie swoich 
cech charakterologicznych. Nie wierzę w udane partnerstwo na 
estradzie z kimś, kogo nie akceptuje się jako artysty i człowieka.

Estrada

Przed konkursem warto zorganizować sobie kilka występów 
z programem obowiązkowym. Bez tego przygotowanie do kon-
kursu nie będzie pełne. Dopiero na estradzie można sprawdzić, 
na ile rzeczywiście udało się zrealizować wszystkie założenia. 
Zdarza się, że podczas koncertu przychodzą do głowy nowe po-
mysły, wytwarza się korzystne napięcie. Nawet jeden słuchacz 
powoduje czasem wzmożoną chęć pokazania tego, co rzeczy-
wiście chciałoby się powiedzieć. Również dopiero na estradzie 
wychodzą niedoskonałości, okazuje się co jeszcze trzeba dopra-
cować, jaki element na próbach uległ przeoczeniu. Pianista też 
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musi skontrolować swoją dyspozycję psychiczną oraz stan swoje-
go przygotowania i umiejętności bycia na estradzie z konkretnym 
partnerem. Ma też cenną możliwość sprawdzenia, jak przyszły 
konkursowicz zachowa się na estradzie. Czy uskrzydli go ona, 
czy też zahamuje? Czy zdarzają się wpadki pamięciowe, czy jest 
typem pewniaka? Na ile potrafi się skoncentrować? Czy jego gra 
będzie sugestywna?

Problem tremy

Trema jest zmorą towarzyszącą artyście przez całe życie, nie 
tyko podczas konkursów. Jest ona stanem umysłu, wynikiem 
niedoceniania siebie, brakiem myślenia pozytywnego. Trema 
jest również brakiem koncentracji. Nie mogąc zachować pozy-
tywnego myślenia, godzimy się z niepowodzeniem. W związku 
z tym, że w szczególnie jaskrawych przypadkach jest ona również 
stanem niemożności, można przypuszczać, iż jest ściśle związana 
z fizjologią. Walczyć z nią można poprzez treningi relaksacyjne, 
które pomagają zwalczać bariery fizjologiczne, choć nie zawsze 
je likwidują. Pomaga głębokie oddychanie. Myślę, że każdy musi 
poznać i utrwalić swój własny sposób na walkę z krnąbrnym or-
ganizmem. Najważniejszym jednak kluczem do sukcesu w walce 
z tremą jest wyrobienie w sobie tak silnej chęci zagrania, że ta 
chęć jest silniejsza od strachu. Oczywiście, istnieją szczęśliwcy, 
którym poczucie tremy jest obce, można im tylko pozazdrościć. 
Jednak dotyczy to nielicznych. Jest to nieodłączna towarzyszka 
występów estradowych i trzeba nauczyć się z nią żyć.

Ofiarność

Decydując się na wyjazd na konkurs, trzeba pamiętać też 
o tym, że jest to wielki akt darowania i ofiarności. Uczestnicze-
nie w konkursie to sytuacja, gdzie, co prawda, ocenia się muzykę 
wykonaną przez dwóch wykonawców, ale nagradzany jest tylko 
jeden. Pianisty słucha się jakby mimochodem, jako kogoś, kto 
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musi być obecny w tej chwili na estradzie, bo nie ma innego wyj-
ścia. Uwaga skoncentrowana jest jednak tylko na kandydacie. 
Również gazety, opisując występy konkursowe, nie wspominają 
często o istnieniu pianisty, tak jakby utwór wykonywany był na 
instrument lub głos solo (np. nie tylko w przypadku omówień 
konkursowych, jest to typowe również dla dużej części wszelkiej 
krytyki koncertowej). Jest to jednak praca na tyle interesująca, 
że wynagradza gorycz bycia nieustającym cieniem. Problemem, 
który się z tym wiąże, jest niewątpliwie dobre poznanie kandyda-
ta, z którym się na konkurs jedzie. Trzeba wiedzieć, jaki jest jego 
poziom kultury osobistej, stosunek do pianisty, czy potrafi doce-
nić jego pracę, ofiarność, pomoc i czy na nią zasługuje.

Praca na konkursie

Na samym konkursie też można napotkać pewne problemy, 
z których trzeba szybko wybrnąć. Próba akustyczna w sali – do-
brze, jeśli jest. Jeśli nie ma - pół biedy, gdy mamy do czynienia 
z instrumentalistą, podając a dotykamy klawiatury, słyszymy 
dźwięk fortepianu i nawet trochę akustykę sali. Lecz ze śpiewa-
kiem takiej szansy nie ma. Zatem pierwsze nuty występu bez pró-
by akustycznej są naszym pierwszym kontaktem z instrumentem 
i salą. Takie są fakty, taki zawód, trzeba wcześniej założyć taką 
ewentualność i pogodzić się z nią. Wtedy warto posłuchać kandy-
datów grających wcześniej, oczywiście, jeśli jest taka możliwość. 
Innym mankamentem jest różny czas przesłuchań związany z ko-
niecznością występów o różnych, zgoła niekoncertowych porach. 
Warto uświadomić sobie, że spotyka to nie tylko nas, ale wszyst-
kich konkursowiczów i ich pianistów. Dodać należy, że zadania 
pianisty własnego niejednokrotnie bywają dość skomplikowane. 
Musi być często niańką, tłumaczem, czasem i kucharzem, przeby-
wa z kandydatem 24 godziny na dobę. Jednocześnie musi być ar-
tystą, pedagogiem, dyplomatą, psychoterapeutą, podręcznikiem 
savoir vivru i damą do towarzysta. W przypadku śpiewaczek 
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zdarza się, że pianista musi delikatnie wyperswadować przemoż-
ną chęć występu o 10 rano w długiej sukni z lamy!

Wreszcie - trochę uwag o pracy pianisty konkursowego. 
Jest to najtrudniejsza forma pracy w tym zawodzie. Tak jak 

sam konkurs, tak i sytuacja konkursowa jest zwielokrotnieniem 
wszystkich trudności, nie tylko tego zawodu, ale i zawodu mu-
zyka wykonawcy w ogóle. Trzeba grać co chwila z kimś innym, 
o innej kulturze, wyobraźni, talencie, o innym brzmieniu, wolu-
menie, typie frazowania, stylu. Aby porozumieć się ze swymi kan-
dydatami, trzeba przestawiać się co chwila na inny język w sensie 
dosłownym. Praca ta wymaga od pianisty ogromnego zaplecza 
warsztatowego i repertuarowego. Musi znać ogromny repertuar, 
w przypadku śpiewu także w różnych tonacjach. Praca pianisty 
konkursowego jest pracą mrówczą. Wymaga niesamowitej kon-
dycji oraz żelaznych rąk. Nierzadko próbuje się godzinami z wie-
loma osobami, w międzyczasie grając przesłuchania, a są to prze-
cież wykonania koncertowe, z reguły publiczne i nagrywane przez 
radio i telewizję. Nie oszczędza się rąk, gra się zawsze tak, jakby 
to był pierwszy i ostatni występ. Nawet jeśli wcześniej dostaje się 
spis repertuaru, zdarzają się utwory nowe, które przygotowuje 
się specjalnie na konkurs, na ogół w krótkim czasie. Trzeba więc 
przeczytać jak najwięcej między wierszami, starając się odgadnąć 
intencje kompozytora. Dobrze jest posiadać umiejętność trans-
pozycji. Nawet jeśli utwory grane w różnych tonacjach ma się 
zapisane, transponowanie nie jest rzeczą prostą. Zagranie pieśni 
z sopranem i z altem, występujących bezpośrednio po sobie, cza-
sem sprawia trudności, ręce przyzwyczajone do schematów nie 
chcą przyjąć innego, nieraz mniej wygodnego układu. Próby też 
mogą spowodować pewne trudności, zdarzają się bowiem kan-
dydaci, którzy słownie próbują opisać swoje intencje, zamiast po 
prostu zagrać czy zaśpiewać, nie wierząc widocznie, że pianista 
coś usłyszy. Trzeba wykrzesać z siebie ogromne pokłady cierpli-
wości i zrozumienia, że uwagi typu moja pianistka gra tu inaczej 
nie są skierowane przeciw nam, lecz są próbą wytłumaczenia, że 
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coś jest inaczej. Zdarzają sie sytuacje, niekoniecznie przyjemne, 
kiedy winą za swoje niepowodzenie (lub odczucie niepowodze-
nia) kandydat z miejsca obarcza pianistę i w trakcie konkursu 
domaga się zmiany. Niezależnie od tego czy jest to uzasadnione, 
czy też nie, trzeba pozwolić w sytuacji konkursowej rozejść się 
zwaśnionym stronom, bowiem nic dobrego z tej współpracy nie 
wyniknie.

Cechy pianisty konkursowego konieczne do tego, by podjąć się 
tego zadania:

Biegła znajomość repertuaru, znakomity warsztat akompania-
torski, stalowe palce, odporność na długotrwały stres, umiejętno-
ści dyplomatyczne, umiejętność współżycia z ludźmi, znajomość 
kilku języków obcych, postępowanie wg znanej nie tylko leka-
rzom myśli Hipokratesa Primum non nocere

Na zakończenie tych krótkich, z konieczności, wywodów jed-
na myśl: w ważnym życiowym przedsięwzięciu, jakim jest udział 
w konkursie międzynarodowym, potrzebny jest nie tylko piani-
sta. Potrzebny jest też Anioł Stróż! Niektórzy potrafią go sobie 
wymodlić, dla większości powinien być nim ten właśnie pianista.

Abstract
This article is a presentation of some thoughts about the pianist’s 

work in the instrumental and vocal competition.
It includes the thoughts on two aspects of this work: the competition 

pianist and the so-called own pianist. The author presents the specificity 
of this cooperation, its characteristics, the possibilities of managing it in 
order to succeed and help the partner succeed. There are also a few ide-
as about didactics, both of pianists – to become good chamber musicians 
and partners of the contestants, as well as of the pedagogical role of 
the pianist who prepares a singer or instrumentalist for the competition. 
Competitions are in fact the domain of young people, often very young, 
sometimes children. A pianist, in turn, is already an independent, grown
-up person, often an experienced graduate and a teacher.

The author briefly analyzes the individual stages of the preparatory 
work for the competition and also the work during the competition, as 
it is an equally important stage leading to success. She also analyzes the 
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criteria for selecting a young singer or instrumentalist who should be pre-
pared for the competition and emphasizes the importance of choosing 
the repertoire. The author shows pianists the methods of their own work 
on the repertoire and the way of fighting stage fright, as well as certain 
personal features that the pianist should have to successfully prepare 
participants of the competition and to psychologically help them during 
this event.

Keywords: pianist, competition, partnership, personal and professio-
nal development
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Podstawy improwizacji w kształceniu artystycznym

Marta Mołodyńska-Wheeler
Akademia Muzyczna w Krakowie

The basics of improvisation in artistic education

ASPEKTY PROFESJONALNEGO 
KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO

W procesie współczesnego kształcenia artystycznego nauka 
improwizacji zdaje się mieć znaczenie marginalne, a tendencja 
do ścisłego podporządkowania tekstowi muzycznemu przeważa 
w wymaganiach stawianych uczniom. Nie są oni zatem gotowi do 
napisania swoich własnych kadencji w wykonywanych koncer-
tach, ani do zaimprowizowania choćby kilku dźwięków. Sytuacja 
ta dotyczy wszystkich instrumentalistów, nie tylko pianistów. 

Dla pianistów jednak, improwizacja (zarówno klasyczna jak 
i rozrywkowa) to etap nieco późniejszy, który musi być poprze-
dzony rozwojem świadomości harmonicznej i przebiegu utwo-
ru. Na początek ważna jest umiejętność zagrania nawet prostej 
piosenki (kolędy, znanej melodii) z zapisu akordowego, czyli 
umownego, po uprzednim zapoznaniu się ze sposobami odczytu 
zapisanych funkcji i sprawnego ich chwytu na klawiaturze. Naj-
ważniejszy więc w moich rozważaniach będzie temat świadomo-
ści harmonicznej i swobody odnalezienia się w przebiegu utworu 
o zapisie umownym, jako sposobu rozwoju wyobraźni muzycznej 
i dążenia do własnych poszukiwań melodycznych, harmonicz-
nych, rytmicznych, formalnych i stylistycznych.
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Problemy

Obecnie w szkolnictwie artystycznym napotykamy na szereg 
problemów utrudniających otwarcie się na swobodną improwi-
zację.
1. Uzależnienie od tekstu muzycznego 

Od uczniów wymaga się dokładnej realizacji zapisu nutowego z ozna-
czeniami dynamicznymi, agogicznymi, artykulacyjnymi i interpre-
tacyjnymi, co może powodować brak miejsca na rozwój wyobraźni 
muzycznej i własnych poszukiwań. Rozwój wyobraźni jest, oczywi-
ście, nieustający, jeśli chodzi o warstwę wykonawczą (poszukiwanie 
odpowiedniego gatunku dźwięku i rozwiązań interpretacyjnych), na-
tomiast mocno ograniczony w sferze materiału dźwiękowego per se.
2. Brak potrzeby grania bez nut

Na przestrzeni wielu lat kształcenia muzycznego nie mamy wyrobio-
nego nawyku grania bez nut. Od dziecka jesteśmy uczeni, by pilnie 
trzymać się tego, co napisane w nutach. Często nawet nie zastana-
wiamy się nad zagraniem czegoś ze słuchu lub jedynie na podsta-
wie zapisu akordowego – wygodniej jest nam sięgnąć po pełny za-
pis nutowy. Niestety wpływa to na spowolnienie rozwoju wyobraźni 
muzycznej i nie pozostawia miejsca (a przede wszystkim czasu) na 
własne poszukiwania melodyczno-harmoniczne przy instrumencie.
3. Strach i wstyd przed podjęciem próby improwizacji

Niejednokrotnie (a właściwie przeważnie), kiedy poprosimy ucznia, 
a często doświadczonego już muzyka klasycznego, o zagranie cze-
goś ze słuchu, z zapisu akordowego bądź zaimprowizowanie jakiejś 
melodii, pojawia się niechęć do wykonania tego zadania. Powodem 
jest strach przed popełnieniem błędu lub zagraniem fałszywej nuty 
oraz wstyd z powodu braku takiej umiejętności (Przecież jako wy-
kształcony muzyk powinienem to umieć, wiedzieć, usłyszeć jaki tam 
byłby poprawny akord). Nie unikniemy tego typu zahamowań wśród 
dojrzałych już muzyków, jeśli nie zaczniemy uczniów oswajać z ode-
rwaniem się od nut już na poziomie szkoły muzycznej (często pewne 
podstawy improwizacji mogą być wprowadzane już w szkole mu-
zycznej I stopnia).
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4. Nie wszyscy zostają solistami 
Wielu uczniów, mimo talentu i wrodzonej muzykalności, nie zostaje 
solistami – czasem tak toczą się ich losy, a czasem po prostu jest to 
kwestią wyboru. Jeśli nie stajemy się solistami, to wielu z nas, zaj-
mując się szeroko pojętą muzyką – nie tylko klasyczną, potrzebuje 
umiejętności gry z zapisu funkcyjnego lub ze słuchu. Są to na przy-
kład: akompaniament (niejednokrotnie wymagający umiejętności 
zaakompaniowania bez nut lub tylko z zapisanych akordów), gra 
w zespole, wymagająca umiejętności improwizatorskich i gry ze słu-
chu, a czasem zwyczajnie zostajemy poproszeni o zagranie kolędy lub 
piosenki podczas różnych okazji. 
5. Przekonanie o zgubnym wpływie uprawiania muzyki rozrywko-

wej i improwizacji na młodych muzyków
U uczniów takie podejście wzbudza często poczucie winy z powodu 
zainteresowań improwizacją i podejmowanych prób gry ze słuchu. 
Często spotykamy się z następującymi reakcjami pedagogów: On 
tam wiecznie gdzieś chałturzy i nie ma czasu na porządne ćwiczenie, 
Tą rozrywką popsuje sobie dźwięk, Powinien to umieć, a nie szukać ze 
słuchu. Trzeba przyznać, że w podobnych wypowiedzaich jest spo-
ro racji, lecz jedynie w kontekście edukowania klasycznego muzy-
ka – przyszłego solisty. Jednak nie dostrzega się pozytywnych cech 
muzyki rozrywkowej i improwizacji, czyli ciągłej ewolucji i rozwoju, 
dzięki swobodzie twórczej i budowaniu wyobraźni muzycznej. Nie-
którzy studenci oraz muzycy już pracujący w zawodzie godzą kon-
certy klasyczne z improwizowaniem w klubach lub inną działalno-
ścią muzyczną wymagającą gry bez nut. Poszerza to niezmiernie ich 
horyzonty i wzbogaca paletę artystycznych możliwości.

Cel

Głównym celem niniejszych rozważań jest próba wypełnienia 
luki w edukacji artystycznej – stworzenie uczniom możliwości 
zapoznania się ze sposobami korzystania ze zdobytej w szko-
le muzycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
w celu rozwinięcia umiejętności improwizacji, gry ze słuchu 
lub z zapisu akordowego. Mogłoby być to realizowane w postaci 
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przedmiotu lub cyklicznych warsztatów dla pianistów i innych 
instrumentalistów. Podczas gdy nauka gry ze słuchu i improwi-
zacji może być prowadzona dla wszystkich instrumentalistów, to 
nauka gry z zapisu akordowego (podkładanie harmonii) byłaby 
możliwa jedynie dla pianistów.

Rozwiązania

1. Cykliczne warsztaty improwizacji, gry bez nut lub z zapisu 
uproszczonego, które realizowałyby te zagadnienia, pokazując 
jednocześnie jak samemu rozwijać swobodne poruszanie się po 
tonacjach i modyfikację melodii (przeprowadzone przeze mnie 
takie warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem 
uczniów oraz chęcią kontynuacji tego typu zajęć).

2. Wprowadzanie elementów improwizacji i swobodnego trakto-
wania zapisu nutowego równolegle z klasyczną nauką gry z nut 
w rozumieniu tradycyjnym. 

3. Analiza granych utworów pod względem harmonicznym, melo-
dycznym i formalnym – budowanie większej świadomości tego, 
co gramy, dostrzeganie schematów, widzenie całości harmonicz-
nych.

4. Nauka gry z zapisu akordowego, zaczynając od prostych piose-
nek aż do standardów jazzowych – znaczenie i umiejętność od-
czytu funkcji przebiegu harmonicznego.

5. Analiza współczesnej harmonii – bardziej liberalne traktowanie 
przebiegu harmonicznego, choć w muzyce popularnej nie wy-
kracza ona zbyt poza model tonalności dur-moll.

6. Nauka realizacji elementów niezbędnych do gry z zapisu umow-
nego (akordowego):

 – znajomość stylów innych niż klasyczne (bossa nova, swi-
ng, blues, latino, ballada, pop),

 – sposoby rytmicznej realizacji danego stylu z podziałem na 
prawą i lewą rękę,

 – właściwa realizacja formy,
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 – umiejętność odszyfrowania zapisu akordowego,
 – konstruowanie, ułożenie i następstwo akordów z uwzględ-

nieniem dźwięków wspólnych,
 – zapoznanie się z różnymi sposobami zapisu akordów,
 – sposoby gry z funkcji w charakterze solisty: trzy linie (me-

lodia, harmonia, bas) lecz tylko dwie ręce / lub z zespołem 
(rozdział realizacji melodii, harmonii i basu do obu rąk).

7. Rozwój gry ze słuchu na dwa sposoby:
 – z nagrania: śpiewanie na głos linii melodycznej oraz linii 

basu, w której podstawą są skoki interwałowe i ustalenie, 
czy akord jest oparty na prymie / rozpoznanie akordu 
i trybu / urytmizowanie całości w odpowiednim stylu,

 – z pamięci: kroki jak w grze z nagrania oraz dodatkowo 
stworzenie tonacji (nie musi być oryginalna – całość może 
być relatywna).

Większość z nas znalazła się zapewne w sytuacji, kiedy ktoś 
poprosił, żeby coś podegrać ze słuchu, zagrać utwór lub piosenkę 
bez nut. Łatwiej byłoby zaśpiewać, gdyż zagranie wymaga już od-
powiednich narzędzi – zasobu wiedzy muzycznej, umiejętności 
i biegłości w grze na instrumencie. Jednak większość z tych na-
rzędzi, jako klasycznie wykształceni muzycy, posiadamy wszyscy. 
Wystarczy tylko, aby na etapie edukacji artystycznej pokazano 
nam sposoby posługiwania się nimi. Każdy uczeń może nauczyć 
się improwizować oraz grać ze słuchu lub z zapisu akordowego, 
co okazuje się tak przydatne w późniejszej pracy zawodowego 
muzyka.

Abstract
The article focuses on the need of teaching improvisation during arti-

stic education as most students are only taught to play from the musical 
score and are not able to write their own cadenzas, decipher the harmo-
nic structure of the piece or even play a simple song by ear. It explains 
why even professional classical musicians cannot improvise as part of 
their everyday artistic activity discussing such reasons as being intimida-
ted, the fear of making a mistake or being completely dependent on the 
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musical score. Also, it presents the reasons why it is vital for every mu-
sician to have this skill. Moreover, it discusses possible solutions to this 
problem including the organization of regular improvisation workshops 
for students, teaching them to play by ear, making them familiar with 
reading and playing the chords (for pianists) as well as encouraging the 
analysis of modern and jazz harmony.

Keywords: improvisation, play by ear, harmony, jazz, problems, solu-
tions
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ASPEKTY PROFESJONALNEGO 
KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO

Wstęp

Sprawne czytanie nut a vista jest umiejętnością niezwykle 
cenną i pożądaną u każdego instrumentalisty. Wymaga ono jed-
nak regularnego i wieloletniego kształcenia. Osiągnięcie biegło-
ści w czytaniu nut a vista jest rezultatem nie tylko efektywnego 
kształcenia pod kierunkiem pedagoga, ale również determinacji 
i wysiłku ucznia. Zależy też od jego systematyczności w nauce, 
zdolności muzycznych (szczególnie słuchu melodycznego, har-
monicznego, intonacyjnego), pamięci i wyobraźni muzycznej, 
poczucia tonalnego, poczucia rytmu i pulsu. Istotnym czynni-
kiem jest także zdolność koncentracji i mobilizacji.

Do niedawna, w polskim szkolnictwie muzycznym, nie było 
miejsca na odrębny przedmiot przygotowujący przyszłych mu-
zyków, w tym wypadku skrzypków, do pracy wymagającej samo-
dzielnego, szybkiego i skutecznego przygotowania obszernego 
repertuaru – pracy muzyka orkiestrowego czy kameralisty. Coraz 
wyższe wymagania i ogromna konkurencja na rynku pracy spra-
wiły jednak, że liczba szkół muzycznych drugiego stopnia, które 
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decydują się na wprowadzenie przedmiotu czytanie nut a vista, 
systematycznie wzrasta.

Cele kształcenia:

 – przygotowanie do samodzielnej pracy nad repertuarem,
 – doskonalenie umiejętności sprawnego czytania tekstu muzycznego,
 – kształtowanie wyobraźni muzycznej,
 – kształtowanie świadomości formy utworu i jego przynależności do 

epoki muzycznej,
 – rozwój techniki gry na skrzypcach,
 – doskonalenie płynnego czytania zapisu nutowego w zespole,
 – kształtowanie umiejętności dostosowania własnej gry (artykulacji, 

intonacji, dynamiki) do pozostałych muzyków,
 – rozwijanie zainteresowania uczniów repertuarem muzyki orkie-

strowej i kameralnej,
 – poznanie skrzypcowych partii w orkiestrowych utworach z róż-

nych epok i gatunków muzycznych,
 – wdrażanie ucznia do samodzielnej, systematycznej pracy i rozwi-

janie umiejętności korekty własnych błędów,
 – przygotowanie do publicznych występów.

Treści nauczania – sposoby realizacji celu:

 – rozwijanie umiejętności analizy zapisu nutowego (określenie to-
nacji, metrum, tempa, stylu, charakteru, artykulacji),

 – zwrócenie uwagi na aplikaturę i smyczkowanie, rozwijanie umie-
jętności samodzielnego opalcowania utworu, wskazanie różnic 
między aplikaturą w utworach solowych i orkiestrowych,

 – mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwojem 
umiejętności gry a vista,

 – zachęcanie uczniów do uczęszczania na koncerty muzyki kame-
ralnej, symfonicznej i operowej,
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 – wspólne słuchanie wybranych utworów i rozwijanie umiejętności 
śledzenia swojej partii w partyturze,

 – zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas gry,
 – doskonalenie pamięci wzrokowej,
 – wskazanie najważniejszych elementów gry podczas wykonania 

(dokładnej realizacji zapisu rytmicznego, umiejętności utrzyma-
nia stałego pulsu, prawidłowego odczytania oznaczeń artykulacyj-
nych, dynamicznych i agogicznych, precyzji intonacyjnej),

 – praca nad aktualnym repertuarem realizowanym przez orkiestrę 
szkolną - zwrócenie uwagi na staranność odczytania tekstu i reali-
zację oznaczeń muzycznych,

 – przygotowanie do gry zespołowej (umiejętność dostosowania spo-
sobu gry do reszty grupy, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowa-
nie i punktualność),

 – zasady upraszczania tekstu muzycznego na rzecz płynnego wyko-
nania, 

 – rozwijanie umiejętności wzrokowego wyprzedzania wykonywane-
go tekstu muzycznego.

Przewidywane efekty kształcenia:

 – uczeń potrafi dokonać wstępnej analizy wykonywanego utworu 
przed przystąpieniem do czytania,

 – uczeń potrafi prawidłowo (z uwzględnieniem wszystkich ozna-
czeń muzycznych) wykonać podany fragment tekstu muzycznego,

 – uczeń potrafi śledzić tekst z wyprzedzeniem i przewidywać cha-
rakterystyczne zwroty muzyczne, 

 – uczeń zna najważniejsze pozycje repertuaru muzyki kameralnej 
i symfonicznej (partia I i II skrzypiec),

 – uczeń zna najważniejsze elementy gry zespołowej,
 – uczeń potrafi obserwować przebieg utworu w partyturze,
 – uczeń potrafi publicznie zaprezentować efekty swojej pracy.
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Komentarz

Podczas nauki przedmiotu czytanie nut a vista na skrzypcach 
w szkole muzycznej drugiego stopnia należy realizować program 
dobrany indywidualnie do umiejętności ucznia oraz korzystać 
z materiałów adekwatnych do poziomu jego warsztatu instru-
mentalnego na danym etapie kształcenia. Dobór repertuaru 
i jego zróżnicowanie są bardzo znaczące, dlatego w pracy nad do-
skonaleniem gry a vista należy przygotowywać z uczniami utwo-
ry o różnym stopniu trudności i problematyce.

Istotnym elementem w pracy z uczniami jest możliwość wy-
korzystania przez nich wiedzy teoretycznej zdobytej podczas 
realizacji innych przedmiotów muzycznych (harmonia, formy 
muzyczne, historia muzyki i literatura muzyczna). Uczeń, który 
potrafi zintegrować zdobytą wiedzę, będzie świadomym wyko-
nawcą.

Ważnym elementem podczas realizacji przedmiotu czytanie 
nut a vista na skrzypcach jest wdrażanie uczniów do pracy ze-
społowej. Ciekawym uzupełnieniem repertuarowym będzie tu 
bogata literatura przeznaczona na duety skrzypcowe. Istotne jest 
również przygotowywanie i doskonalenie z uczniami utworów, 
które będą wykonywane podczas koncertów orkiestry szkolnej. 

Głównym celem nauki czytania nut a vista na skrzypcach jest 
przygotowanie przyszłego solisty, kameralisty czy muzyka orkie-
strowego do szybkiej i efektywnej pracy nad repertuarem.

Abstract
In my publication I am presenting the goals and benefits of systematic 

and conscious  sight-reading training for violinists. Fluent sight reading is 
an extremely important skill in the music profession and therefore the 
article aims to explain how to encourage students to practice and deve-
lop it. Good sight-readers are more versatile performers because they are 
able to assimilate new music and diverse styles very quickly, as well as 
perform with minimal rahearsal time. Lerning how to sight-read properly 
and fluently should be a top priority for every violinist.

Keywords: violin, sight-reading 
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w szkole muzycznej I stopnia

Grzegorz Mania
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Piano sight-reading at primary music schools

ASPEKTY PROFESJONALNEGO 
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Artykuł niniejszy powstał z dwóch powodów. Po pierwsze, ma 
stanowić głos w sprawie wprowadzenia w szkołach muzycznych 
regularnego kształcenia umiejętności czytania a vista jako od-
dzielnego przedmiotu dla uczniów klas fortepianu. W polskim 
systemie szkolnictwa muzycznego od lat istnieje nie tylko taka 
potrzeba, ale i możliwość, a zatem – co należy wyrazić już na 
wstępie – ocena polityki oświatowej w tym zakresie wypada po 
prostu druzgocąco. Po drugie jednak, artykuł zawiera propozy-
cje i sugestie, w jaki sposób realizować treści programowe w za-
kresie rozwoju umiejętności gry a vista w obecnej rzeczywistości 
edukacyjnej. Biorąc bowiem pod uwagę, jak długo już formułuje 
się postulaty co do konieczności rozwoju czytania a vista1, a tak-
że jaki opór budzi wprowadzanie zmian2, nieprędko pojawi się 

1 J. Adamowski, Gra a vista na fortepianie, Wrocław 1979, s. 7; R. Strokosz-
Michalak, Gram a vista na fortepianie, Częstochowa 1998, s. 5. 

2 Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
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oddzielny przedmiot. Tradycyjnie więc w polskiej szkole zadanie 
spada na nauczyciela, który musi sobie jakoś poradzić. 

Gra a vista i jej miejsce w kształceniu instrumentalnym 

Zanim przejdę do dalszych rozważań, muszę odnieść się do 
kwestii terminologicznej. Celowo sięgam po termin czytanie 
a vista, chcąc podkreślić wagę analizy tekstu muzycznego dokony-
wanej przed jego realnym wykonaniem, a więc przed grą a vista3. 
Jest to, w mojej opinii, etap kluczowy, dotyczy bowiem popraw-
nego odczytania, rozszyfrowania i zrozumienia zapisu muzycz-
nego4. Uważam, iż bardzo ważne jest wyrobienie, od możliwie 
najwcześniejszego etapu kształcenia, nawyku niemej lektury5, 
obejmującego nie tylko treść muzyczną, ale również aspekt wy-
konawczy (palcowanie, ruchy rąk itd.). Innymi słowy, stworzenie 
wyobrażenia dźwiękowego opartego z jednej strony na wyobraź-
ni muzycznej, a z drugiej odwołującego się do posiadanych in-
formacji i doświadczeń. Gra a vista jest jedynie weryfikacją tych 
elementów, a na jej sprawność składa się – poza umiejętnością 
odczytania tekstu – także zasób doświadczeń praktycznych zdo-
bywanych w toku rozwoju umiejętności pianistycznych6. 

w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1039 zostały wycofane już po 3 latach Rozporządzeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych 
szkołach artystycznych, Dz.U. 2017 poz. 1793.

3 W sprawie różnicy terminologicznej zob. J. Adamowski, Gra a vista..., op. cit., 
s. 10-11. 

4 Na tę świadomą decyzję terminologiczną wskazujemy również z M. Gardoń-
Preinl w naszym podręczniku dla szkoły średniej: G. Mania, M. Gardoń-Preinl, 
Czytanie a vista w szkole muzycznej II stopnia, cz. I, Kraków 2017, s. 6.  

5 Termin J. Hoffmana i A. Riegera, Szkoła czytania nut na fortepian, Kraków 1953, 
s. 14. Por. także T. Bugaj, [w:] Gra a vista jako nieodzowny element wykształcenia 
muzyka, red. K. Borucińska, Warszawa 2006, s. 73 i n. 

6 Chcę podkreślić, iż niewskazany jest przesadny puryzm terminologiczny – nie 
widzę niczego niewłaściwego w zamiennym stosowaniu obu pojęć („gra a vista” 
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Umiejętność szybkiego i poprawnego odczytania nowego ma-
teriału jest dla każdego pianisty kluczowa, gdyż pozwala spro-
stać różnorodnym wyzwaniom pojawiającym się w zawodzie. 
Przyczynia się nie tylko do bardziej efektywnej czasowo i mery-
torycznie pracy nad utworem, ale jest także warunkiem wycho-
wania kompetentnego i świadomego muzyka, który potrafi połą-
czyć posiadaną wiedzę teoretyczną z praktyką. Nieprzypadkowo 
Jan Hoffman i Adam Rieger czytanie a vista uznają za solfeż 
i rytmikę przy fortepianie7. Zbyt często w polskim kształceniu 
muzycznym pojawia się sztuczna i szkodliwa separacja dyskur-
sów: teoretycznego i praktycznego. Nauka w ramach przedmio-
tów teoretycznych często nie jest powiązana z praktyką, praktyka 
zaś sprowadza się do monotonnego ćwiczenia, pustego treningu. 
Czytanie a vista zmusza do zerwania z takim podejściem, reali-
zując postulat integralnego, holistycznego kształcenia muzycz-
nego. Jest, jak powiada Juliusz Adamowski, soczewką, w której 
skupiają się: wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne, pre-
dyspozycje muzyczne i psychiczne8. 

Rozwój umiejętności czytania a vista przyczynia się do wy-
chowania muzyka dogłębnie rozumiejącego tekst muzyczny. 
Dlatego tak istotne jest rozwijanie umiejętności czytania a vista 
w toku kształcenia instrumentalnego. Jeszcze ważniejsze jest, by 
pracę w tym zakresie rozpocząć jak najwcześniej, co pozwala 
na wyrobienie poprawnych nawyków, przede wszystkim samo-
dzielnego zapoznawania się z nowym materiałem. Wykonywanie 

i „czytanie a vista”). Rozważania dotyczące czytania/gry a vista opierają się wszak na 
praktyce, są sumą różnorodnych doświadczeń pokoleń pianistów. W tym zawodzie 
oczywistym jest, iż aspekt intelektualny jest ściśle powiązany z aspektem praktycznym, 
a zatem posługiwanie się terminami „czytanie” lub „gra” postrzegam jedynie jako 
chęć podkreślenia określonych aspektów obu tych procesów. Por. J. Adamowski, Gra 
a vista na fortepianie, Wrocław 1979, s. 10-11. 

7 J. Hoffman, A. Rieger, Szkoła..., op. cit.,  s. 20. 
8 J. Adamowski, Gra..., op. cit., s. 24. Por. także J. Hoffman, A. Rieger, Szkoła ..., 

op. cit., s. 19. 
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nowych utworów może stać się oczywistością, stanem natural-
nym, a nie kojarzyć z mozołem, trudem przedzierania się przez 
gąszcz nowych, nieznanych nut. Rozwijanie umiejętności czyta-
nia a vista przyczynia się również do rozwijania nawyku prze-
prowadzania intelektualnej analizy przed wykonaniem, oducza 
bezrefleksyjnego grania od razu, bez przemyślenia i próby zro-
zumienia tekstu. Ponadto uczy łączenia perspektywy teoretycz-
nej i praktycznej. Im później rozpoczyna się wyrobienie powyż-
szych nawyków, tym osiągnięcie pożądanych efektów staje się 
trudniejsze9, a kształcenie pianistyczne zaczyna przypominać 
proste trenowanie odruchów i naśladownictwo. Gdy rozwój 
umiejętności czytania a vista rozpoczyna się dopiero w ostatnich 
klasach szkoły średniej lub niekiedy nawet na studiach, nieprzy-
padkowo towarzyszy mu nie tylko wyrobione już przekonanie 
o słabym czytaniu, ale również problemy z pamięcią, tremą oraz 
trudności z przełożeniem wyobrażenia dźwiękowego na realne 
wykonanie (innymi słowy: komunikację artystyczną). 

Sami, jako nauczyciele fortepianu, jesteśmy sobie winni – sku-
piając się na przygotowaniu programu i rozwoju technicznym, 
z  pola widzenia tracimy tak istotną część kształcenia, jaką jest 
zapoznawanie się z  literaturą w sposób świadomy i możliwie 
częsty10. Kształcenie pianistyczne wszak to zbieranie różnorod-
nych doświadczeń praktycznych, do których odwołujemy się 
w toku dalszego kształcenia11. Zdobycie odpowiedniego zasobu 
tych doświadczeń to warunek efektywnego kształcenia, a także 
gry a vista. Pomiędzy nauką gry na instrumencie a rozwojem 

9 Obserwacje, jakich wspólnie z M. Gardoń-Preinl dokonaliśmy w dwóch 
pierwszych klasach szkoły średniej, opisaliśmy w artykule M. Gardoń-Preinl,  
G. Mania, Czytanie a’vista ... op. cit.,  s. 291-292. 

10 Słuszne jest zdanie J. Hoffmana i A. Riegera: „pełny rozwój wyobraźni 
muzycznej i muzykalności powinien być naczelnym zadaniem kształcenia, a rozwój 
sprawności technicznej jednym z przejawów tego wszechstronnego rozwoju”, Szkoła 
..., op. cit., s. 15. Zob. także uwagi na stronach 18-19. 

11 J. Adamowski, Gra ..., op. cit., s. 23 i 32-33.
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umiejętności czytania a vista istnieje ścisła korelacja12. Z niezro-
zumiałych przyczyn tematyka czytania bez przygotowania przy-
pisywana jest kameralistyce fortepianowej. Owszem, pianiści wy-
stępujący z innymi muzykami znacznie częściej zwracają uwagę 
na konieczność szybkiego czytania nut, problem jednak w tym, 
że gra a vista to zagadnienie nie z zakresu kameralistyki fortepia-
nowej (zresztą, jakikolwiek podział na grę solistyczną i kameral-
ną jest sztuczny, absurdalny i oderwany od praktyki), ale ogólnie 
z obszaru kształcenia pianistycznego. Rozwój umiejętności gry 
a vista wiąże się nie tylko z jednorazową grą wybranych utworów 
czy fragmentów – to także pierwsze wykonanie nowego tekstu, 
który będzie przedmiotem pracy z nauczycielem. Odpowiednie 
odczytanie tekstu nutowego pozwoli znacząco skrócić proces 
przygotowywania programów i usprawni ćwiczenie. 

Pytanie, czy czytanie a vista można ćwiczyć? Odpowiedź 
twierdząca jest oczywista dla każdego, kto zajmował się rozwo-
jem tej umiejętności. Jest również oczywista dla tych, którzy, 
jak choćby doświadczeni akompaniatorzy, przyswajają ogromne 
ilości nowego tekstu. Najprostszym bowiem sposobem rozwija-
nia sprawności gry bez przygotowania jest po prostu granie no-
wego materiału, stałe zapoznawanie się z  – obfitą wszak – lite-
raturą muzyczną. Obserwowany od lat13 kryzys czytania a vista 
spowodowany jest w znacznej mierze przez zanik zjawiska mu-
zykowania domowego14 oraz w wyniku poznawania literatury za 
pośrednictwem nagrań w miejsce realnego wykonania nowych 
utworów. Skoro coraz rzadziej grywa się w domach, tym bardziej 
kształcenie pianistyczne nie powinno skupiać się wyłącznie na 
przygotowaniu zadanego programu, ale również na stałym zapo-
znawaniu się z nowym materiałem muzycznym.  

12 Ibidem, s. 11-12. 
13 Ibidem, s. 7.
14 R. Strokosz-Michalak, Gram ..., op. cit., s. 6.
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Skandaliczne zaniedbanie

Dochodzimy do dyżurnego paradoksu dyskusji o czytaniu 
a vista w Polsce. Z jednej strony problem słabego poziomu czyta-
nia a vista dostrzegany jest od lat przez wielu autorów15, pojawia 
się w dyskusjach nauczycieli, badaniach16. Przekonanie o słabym 
a vista bywa powszechne już wśród studentów fortepianu i często 
paraliżuje ich w dalszym rozwoju zawodowym. Z drugiej jednak 
strony, od lat nie czyni się niemal nic, by ten stan rzeczy zmienić. 
Drobnym wyjątkiem od tej indolencji decyzyjnej była podjęta 
w 2014 r. próba reformy podstaw programowych, wprowadzająca 
grę a vista dla wszystkich specjalności. 

Czytanie a vista wprowadzone – opcjonalnie wprawdzie – roz-
porządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 lip-
ca 2014 r.17 zawierało następujące cele kształcenia:

 
1. Sprawne zagranie na instrumencie według zapisu nutowego

Uczeń:
1. dokonuje wstępnej analizy nowego tekstu muzycznego w  celu 

poprawnego wykonania na instrumencie;
2. wykorzystuje nawyki wzrokowe, słuchowe i ruchowe do spraw-

nej gry z nut;
3. wykonuje a vista utwory muzyczne dostosowane do jego możli-

wości oraz przestrzega zasad poprawności:
a. zachowując zgodność z zapisem nutowym,
b. realizując wszelkie oznaczenia zamieszczone w tekście,
c. zachowując ciągłość wypowiedzi;

15 J. Adamowski, Gra ..., op. cit., s. 7 i n.; R. Strokosz-Michalak, Gram ..., op. cit.,  
s. 5. 

16 Por. M. Gardoń-Preinl, G. Mania, Czytanie a’vista ..., op. cit., s. 285-286. 
17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 

2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 1039.
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4. dostrzega i  analizuje błędy popełniane podczas wykonywania 
utworów.

2. Łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi

Uczeń wykonuje a vista utwory muzyczne dostosowane do 
jego możliwości, wykorzystując w grze:
1. podstawową wiedzę o notacji muzycznej;
2. wiedzę o tonacjach, interwałach i akordach;
3. podstawowe wiadomości o budowie formalnej utworów.

3. Samodzielne opracowywanie utworów

Uczeń samodzielnie przygotowuje i wykonuje nowe, wskazane 
przez nauczyciela lub wybrane przez siebie utwory:
1. realizuje zapis nutowy zgodnie z oznaczeniami metrorytmicz-

nymi, dynamicznymi, agogicznymi, artykulacyjnymi i wyrazo-
wymi;

2. rozpoznaje zawarty w utworze sens muzyczny;
3. stosuje wskazówki nauczyciela odnoszące się do pracy nad 

utworem;
4. proponuje własną interpretację.

4. Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną

Uczeń:
1. zdobywa informacje o literaturze muzycznej w zakresie wskaza-

nym przez nauczyciela;
2. zapoznaje się z literaturą muzyczną w swojej specjalności instru-

mentalnej;
3. poznaje poprzez wykonanie na instrumencie wybrane, dostoso-

wane do jego możliwości utwory;
4. wyraża własne opinie dotyczące poznawanych utworów.
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5. Przygotowanie do gry zespołowej

Uczeń:
1. wykonuje na instrumencie wspólnie z nauczycielem lub innymi 

uczniami utwory muzyczne, dostosowane do jego możliwości 
(bez uprzedniego ćwiczenia);

2. samodzielnie przygotowuje łatwe utwory muzyczne do wspól-
nego wykonania na instrumencie z nauczycielem lub innymi 
uczniami;

3. nawiązuje poprawne relacje z kolegami w zespole;
4. współdziała w pracy zespołowej w celu osiągnięcia zamierzone-

go rezultatu.
Anna Dramowicz, autorka nagrodzonego w konkursie Cen-

trum Edukacji Artystycznej programu nauczania dla przedmiotu 
Gra a vista, do powyższych celów kształcenia dodaje dwa dodat-
kowe. Choć mieszczą się one, w mojej opinii, w zaproponowanych, 
szerokich ramach rozporządzenia, to rozumiem ich sformułowa-
nie jako próbę podkreślenia wagi niektórych aspektów rozwoju 
gry a vista, z którą w pełni się zgadzam. Warto przytoczyć te cele:

6.  Kształcenie wyobraźni dźwiękowej i ruchowej 

Uczeń: 
1. wyobraża sobie muzykę i ruch potrzebny do jej wykonania na 

podstawie zapisu nutowego;
2. korzysta z przygotowanego w pamięci ruchowej zestawu struk-

tur odpowiadających zapisowi typowemu dla danego instru-
mentu.

7. Zaciekawienie ucznia czytaniem nut i budowanie poczucia wła-
snej wartości (sukcesu)

1. Uczeń cieszy się swoimi osiągnięciami i z przyjemnością sięga 
po literaturę muzyczną swojego instrumentu18.

18 A. Dramowicz, Program nauczania przedmiotu gra a vista. Szkoła muzyczna 
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Powyższa zmiana podstaw programowych została wycofana 
wraz z całą reformą19, bez podjęcia choćby próby refleksji i wy-
łuskania tych propozycji, co do których panowała powszechna 
zgoda, iż mają charakter pozytywny. Takie było ogólne przeko-
nanie o wprowadzeniu czytania a vista, albowiem rozwój tej 
umiejętności jest istotny dla wszystkich specjalności instru-
mentalnych: ma istotne znaczenie dla muzyka-solisty, muzyka 
orkiestrowego, akompaniatora, nauczyciela w szkole, członka 
różnorodnych zespołów itd. Podjęcie tak bezrefleksyjnej decyzji 
należy ocenić bardzo krytycznie. 

Dla kształcenia młodych pianistów ten powrót na utarte, 
sprawdzone ścieżki jest wyjątkowo niekorzystny. Chcę wszak 
przypomnieć, iż są oni od lat pozbawieni nauki dodatkowego 
instrumentu. Fortepian obowiązkowy – wbrew bardzo błędne-
mu i szkodliwemu przekonaniu niektórych pianistów – nie służy 
kształceniu pianistycznemu, a rozwojowi ogólnomuzycznemu: 
rozwojowi wyobraźni muzycznej, przede wszystkim harmonicz-
nej, a także rozwojowi umiejętności właśnie gry a vista. Młodzi 
pianiści takiej możliwości są od lat pozbawieni. W rezultacie sty-
kają się z  rozwojem umiejętności gry bez przygotowania często 
dopiero pod koniec edukacji w szkole średniej (w ramach przed-
miotu Nauka akompaniamentu). Stan ten trwa od lat, a próba 
zmiany wprowadzona w 2014 r. i tak była niewystarczająca. Obec-
nie zaś wróciliśmy do punktu wyjścia. Ujmując sprawę dosadnie: 
nieobecność gry a vista w toku kształcenia pianistycznego jako 
oddzielnego przedmiotu należy uznać za skandaliczne, trwające 
od lat zaniedbanie w polityce oświatowej. 

I stopnia i ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia, Centrum Edukacji Artystycznej, 
s. 5. 

19 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 
2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, Dz.U. 2017 poz. 1793  
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Propozycje dla początkowych klas szkół muzyczych I stopnia 

Rozwijanie umiejętności gry a vista należy rozpoczynać jak 
najwcześniej. Kształcenie jej można zacząć nawet przed wpro-
wadzeniem zapisu nutowego, może również z powodzeniem 
towarzyszyć nauce metodą beznutową. Metoda ta przydatna 
jest szczególnie w pracy z najmłodszymi uczniami, nieumie-
jącymi jeszcze czytać i pisać20. W takiej sytuacji dokładanie 
im dodatkowego trudu przedzierania się przez zapis muzyczny 
może zniechęcać i ograniczać ich rozwój muzyczny. Jest więc, 
w opinii M. Preuschoff-Kaźmierczakowej, błędem metodycz-
nym21. Błędem metodycznym jest jednak także zupełne od-
stawienie tekstu, rezygnacja choćby z przygotowania ucznia 
do odczytywania niektórych jego właściwości. Sama Autorka 
wskazuje wszak, iż zasadniczymi składowymi gry na instru-
mencie są: realizacja tekstu nutowego, technika gry i muzy-
kowanie22. Zadaniem nauczyciela jest zatem harmonijne 
rozwijanie wszystkich aspektów gry. Idzie więc w istocie 
o proporcje. Nadmierne skupienie się na odczytywaniu tek-
stu jest równie niekorzystne, co uczenie wyłącznie na pamięć, 
ze słuchu, bez nut i zupełne zarzucenie choćby zabaw, któ-
re wprowadzałyby niektóre elementy zapisu. W mojej opinii 
wprowadzanie zapisu nutowego zbyt późno, niepodejmowanie 

20 M. Preuschoff-Kaźmierczakowa, Fortepian dla najmłodszych, cz. I – Metodyka 
nauczania początkowego, Warszawa 2009, s. 17 i n.

21 Ibidem, s. 19.
22 Ibidem, s. 18. Dlatego też na stronie 20 podkreśla, iż należy niemal od początku 

procesu nauczania rozpocząć zapoznawanie ucznia z graficznym obrazem muzyki, 
jednakże w oderwaniu od właściwej gry. Odnoszę więc wrażenie, że Autorka sztucz-
nie próbuje oddzielić naukę zapisu muzycznego od pozostałych aspektów nauczania 
początkowego, a jednocześnie sugeruje wprowadzenie gry bezpośrednio z nut zdecy-
dowanie zbyt późno, bo dopiero wtedy, gdy uczeń zna klucze, odczytuje wysokości 
nut i kojarzy je z miejscem na klawiaturze (nasuwa się pytanie – skąd ma kojarzyć?), 
rozróżnia wartości nut, rozumie znaki chromatyczne i inne znaki (arytykulacja, dy-
namika) (Fortepian…, op. cit., s. 99).
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prób zaznajamiania uczniów z właściwościami tekstu i ich 
przełożeniem na realną grę, skutkuje później trudnościa-
mi w rozczytywaniu materiału muzycznego i może stanowić 
czynnik hamujący rozwój muzyczny. Rezultatem może być 
znany nam zbyt dobrze obraz: sprawny technicznie pianista, 
który niechętnie zapoznaje się z nową literaturą, nie ma takie-
go nawyku albo stanowi to dla niego zbyt wielką trudność23.

Warto więc wprowadzać zapis muzyczny stopniowo od sa-
mych początków nauki gry na fortepianie, jako – wskazane 
wszak w pracy z dziećmi – urozmaicenie Będzie to wówczas 
rodzaj zabawy24, improwizacji, pozwalającej na poznawanie 
właściwości wysokościowych i czasowych zapisu nutowego25. 
Ćwiczenia w tym zakresie mogą opierać się na realizacji kolo-
rowych linii łączących dowolne punkty w przestrzeni. Uczeń 
sam może tworzyć takie kompozycje, w których za pomocą 
kropek i kresek zobrazuje odległości pomiędzy kolejnymi 
punktami zapisu (dźwiękami), skoki pomiędzy rejestrami, 
a także relacje obu rąk (zarówno wysokościowe, jak i czasowe, 
uczące obserwacji, kiedy ręce grają razem, a kiedy oddziel-
nie), jeśli wprowadzona zostanie np. druga linia (przykłady 
nr 3 i 4). 

W zależności od stopnia rozwoju ucznia można wprowadzić 
zróżnicowanie rytmiczne (np. kropki puste i wypełnione), 

23 Nie winię za ten stan samej metody beznutowej (por. M. Preuschoff-Kaź-
mierczakowa, Fortepian…, op. cit., s. 111), uważam ją zresztą za bardzo przydatną. 
Podkreślam jednak, iż od samego początku należy przygotowywać ucznia do odczy-
tywania w przyszłości zapisu poprzez przyswajanie niektórych jego właściwości. Ge-
neralnie natomiast uważam, iż ogólnym problemem polskiego systemu nauczania gry 
na fortepianie jest zbyt mała „rotacja” utworów, częstotliwość ich wymiany na nowe.

24 Na istotną rolę zabawy w nauczaniu początkowym wskazuje także M. Pre-
uschoff-Kaźmierczakowa, Fortepian…, op. cit., s. 19.

25 A. Kierska zauważa słusznie, iż „występuje zależność pomiędzy sprawnym 
graniem a vista a sposobem poznawania zapisu nutowego”, Nauczanie gry na 
fortepianie – powołanie, umiejętność, wiedza. Propozycje dla metodyków, przewodnik 
dla pedagogów, podręcznik dla studentów, Wrocław 2011, s. 195. 
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dynamiczne (obrazowane zmieniającą się intensywnością 
kształtów – przykład nr 4), dwudźwięki, a także stopniowo 
wprowadzać pięciolinię poprzez pojawienie się jednej, dwóch 
lub trzech linii (zob. przykłady nr 6-10), a nawet kompletnej 
pięciolinii wypełnionej niesztampowymi znakami (zob. przy-
kłady 11-13). Możliwe jest także wprowadzenie do tej zaba-
wy punktów odniesienia, np. konkretnych dźwięków (nuta c), 
a także dodanie punktów odniesienia na klawiaturze poprzez 
np. kolorystyczne oznaczenie klawiszy lub posłużenie się ga-
dżetem. Ćwiczenia te w naturalny sposób można połączyć 
z rozwijaniem prawidłowego aparatu gry, ucząc ucznia, by 
przy przenoszeniu ręki prawidłowo stawiał kolejne dźwięki. 
Bardzo ważne jest, że tego typu ćwiczenia od samego początku 
uczą nawyku antycypacji, wyprzedzania. Powinny być również 
poprzedzone krótką analizą (choćby kształtu konstruktu czy 
powtórzeń), by kształtować jeszcze ważniejszy nawyk – anali-
zy poprzedzającej grę. 

Przykład 1. Opracowanie własne 

 

158



Grzegorz Mania / Czytanie a vista na fortepianie w szkole muzycznej...

Przykład 2. Opracowanie własne 

Przykład 3. Opracowanie własne 
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Przykład 4. Opracowanie własne 

Przykład 5. Opracowanie własne 
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Przykład 6. Opracowanie własne

Przykład 7. Źródło: P. Lajos, Piano ABC. Piano Tutor for Beginners – Individuals or 
Groups – Using European Children’s and Folk Songs, Editio Musica Budapest, Budapeszt 
1995, s. 8 (wypełnienie lub brak wypełnienia oznaczają zróżnicowanie rytmiczne. Pionowe 
kreski zakończone krzyżykiem oznaczają uderzenie lub klaskanie innej osoby (np. 
nauczyciela lub drugiego wykonawcy)

Przykład 8. Źródło: P. Lajos, Piano ABC. Piano Tutor for Beginners – Individuals or 
Groups – Using European Children’s and Folk Songs, Editio Musica Budapest, Budapeszt 
1995, s. 8
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Przykład 9. Źródło: P. Lajos, Piano ABC. Piano Tutor for Beginners – Individuals or 
Groups – Using European Children’s and Folk Songs, Editio Musica Budapest, Budapeszt 
1995, s. 9

Przykład 10. Źródło: P. Lajos, Piano ABC. Piano Tutor for Beginners – Individuals 
or Groups – Using European Children’s and Folk Songs, Editio Musica Budapest, Budapeszt 
1995, s. 9

Przykład 11. Źródło: A. Dramowicz, Przygody kota Midora w krainie muzyki. Bajka 
z ćwiczeniami do nauki czytania nut na fortepianie dla najmłodszych, Wyd. Centrum 
Kultury Muzycznej Anna Dramowicz, Olsztyn 2015, s. 21

Przykład 12. Źródło: A. Dramowicz, Przygody kota Midora w krainie muzyki. Bajka 
z ćwiczeniami do nauki czytania nut na fortepianie dla najmłodszych, Wyd. Centrum 
Kultury Muzycznej Anna Dramowicz, Olsztyn 2015, s. 21
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Przykład 13. Źródło: A. Dramowicz, Przygody kota Midora w krainie muzyki. Bajka 
z ćwiczeniami do nauki czytania nut na fortepianie dla najmłodszych, Wyd. Centrum 
Kultury Muzycznej Anna Dramowicz, Olsztyn 2015, s. 22 

Po wprowadzeniu zapisu nutowego podstawą dla rozwoju gry 
a vista na początkowym etapie jest przede wszystkim ilość. Nale-
ży dążyć do tego, by uczeń po prostu grał i czytał jak najwięcej, 
by jak najczęściej obcował z tekstem muzycznym. Ma to szczegól-
ne znaczenie obecnie, gdy niemal zanikło zjawisko muzykowania 
rodzinnego, domowego. Czytanie nut powinno być równie istot-
nym filarem nauki, jak budowanie podstaw prawidłowej techni-
ki i aparatu gry. Zdarza się, iż niektórzy nauczyciele skupiają się 
zbytnio na kwestiach technicznych, a marginalizują czytanie. Co 
więcej, wciąż zdarza się, iż poprawna technika gry budowana jest 
długo bez użycia fortepianu (np. ćwiczy się na sucho prawidło-
we postawienie dźwięku). Uważam, iż kwestie te z powodzeniem 
można połączyć z zasadą graj i czytaj jak najwięcej. Nauczyciel 
może wszak zadać do czytania takie fragmenty, które będą jed-
nocześnie służyły pracy nad określonym zagadnieniem technicz-
nym – np. nauką określonej artykulacji, podkładania palca itd. 

W klasie pierwszej nauczyciel może swobodnie dobierać re-
pertuar i nie jest tak dalece usztywniony perspektywą przesłu-
chań i egzaminów. Może więc w ciągu roku wprowadzać jak 
najwięcej krótkich, prostych utworów i zmieniać je możliwie 
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często26. U uczniów należy jak najwcześniej rozwijać nawyk sys-
tematycznego zapoznawania się z nowym materiałem27. Bardzo 
ważne jest, by realizacja ćwiczeń w dużej mierze odbywała się na 
lekcji i by nauczyciel analizował wspólnie z uczniem tekst mu-
zyczny, przygotowując go do pracy samodzielnej w domu. Nawyk 
analizy tekstu należy kształtować bowiem od samego początku. 
Warto również przyzwyczajać ucznia do wyprzedzania wzro-
kiem, antycypacji, a także pokazywać wizualne prawidłowości 
zapisu muzycznego, które ułatwią późniejsze czytanie: powtó-
rzenia, zastosowane przez kompozytorów schematy, charaktery-
styczny wygląd interwałów, akordów. 

Wskazane jest, by w pracy z uczniem stosować utwory cha-
rakterystyczne (np. imitujące zwierzęta, maszyny, odgłosy) lub 
programowe – do utworów pozbawionych odniesień pozamuz-
nycznych można stworzyć własne historie lub dodać tekst. Warto 
również posługiwać się melodiami znanymi28: ludowymi, pocho-
dzącymi z popularnych bajek, piosenkami śpiewanymi w przed-
szkolach lub szkołach, dziecięcymi kołysankami itd. Istotne jest 
również zachęcanie ucznia do śpiewania wykonywanego mate-
riału (por. przykład nr 17). Ma to znaczenie nie tylko dla rozwoju 
ogólnomuzycznego, ale także rozwoju gry a vista, uczy bowiem 
słuchowej kontroli własnej gry. 

Utwory można czerpać z różnych źródeł – dostępna w Polsce 
literatura dydaktyczna jest obszerna i bardzo pomocna. Nauczy-
ciel może dobierać krótkie fragmenty z dostępnych zbiorów. Wie-
le z nich jest opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej, warto 
też niektóre ćwiczenia przepisać w komputerowym edytorze nut 
(np. darmowym programie MuseScore), by wprowadzić element 
kolorystyczny.

26 Por. uwagi M. Preuschoff-Kaźmierczakowej (Fortepian…, op. cit., s. 110-
111), zalecającej granie wielu krótkich, ośmiotaktowych ćwiczeń oraz rozpoczy-
nanie każdej lekcji od realizacji jednego ćwiczenia pod okiem nauczyciela.

27 R. Strokosz-Michalak, Gram ..., op. cit., s. 7. 
28 Por. J. Hoffman, A. Rieger, Szkoła ..., op. cit., s. 9. 
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Przykład 14. Opracowanie własne 

Przykład 15. Opracowanie własne 

Przykład 16. Opracowanie własne

Przykład 17. W. Markiewiczówna – ćwiczenie nr 14, źródło: W. Markiewiczówna, 
Do-re-mi-fa-sol. Początki nauki gry na fortepianie, PWM, Kraków 2010, s. 11
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Przykład 18. J. Garścia – Wesoły kotek (z wierszykiem: „Kotek babci ma z uciechy 
/ aż złociutkie oczy, / bo u babci po podłodze / kłębek wełny toczy”), źródło: J. Garścia, 
Abecadło na fortepian, PWM, Kraków 2010, s. 83

Podobnych miniatur jest wiele w zacytowanych zbiorach Wła-
dysławy Markiewiczówny i Janiny Garści, a także w opracowaniach 
Marii Grzebalskiej (Krasnoludki grają na fortepianie. Elementarz 
muzyczny młodego pianisty), Agnieszki Lasko (Fortepian pierw-
sza klasa), Krystyny Longchamps-Druszkiewiczowej (Podręcznik 
początkowego nauczania gry na fortepianie), Józefa Grawińskiego 
(Podręcznik nauczania początkowego gry na fortepianie), Teresy 
Sozańskiej-Czajkowskiej (Podręcznik do nauki gry na fortepianie), 
Hanny Lachertowej i Gabrieli Stempniowej (Nuta-Dźwięk-Klawisz. 
Początki gry na fortepianie) czy Mirosławy Preuschoff-Kaźmiercza-
kowej (Fortepian dla najmłodszych). Można wykorzystać również 
wiele miniatur dziecięcych wydawanych na przestrzeni lat przez 
PWM29.

Na początkowym etapie kształcenia istotną rolę odgrywa również 
drugi z filarów rozwoju gry a vista – zabawa. Tekst nutowy powi-
nien towarzyszyć uczniowi jak najczęściej pod różnymi postaciami 
– nie tylko jako ćwiczenia przeznaczone do rzeczywistej gry, ale tak-
że jako różnego rodzaju zadania, gry, wyzwania, własne improwi-
zacje, kompozycje oraz w formie aplikacji mobilnych. Aktywności 
te w naturalny sposób wpisują się w proces rozwoju muzycznego 
i ogólnego uczniów, rozwijają wszak pamięć, słuch, wyobraźnię, 
a przy tym stanowią ciekawą alternatywę dla szkolnej rutyny. A vista 
bowiem może, a nawet powinno kojarzyć się z przyjemnością30. 

29 Zob. wykaz przykładowych miniatur zawarty w artykule M. Gardoń-Preinl,  
G. Mania, Czytanie a’vista ..., op. cit., s. 294-295. 

30 J. Adamowski, Gra ..., op. cit., s. 33.
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Poniżej znajdują się przykłady wybranych zabaw. Można 
w nich wykorzystać tradycyjne ćwiczenia, których pomysłodaw-
cą jest Vlastimil Tichý31 – poniższy przykład pochodzi wpraw-
dzie z podręcznika dla szkoły średniej, ale z powodzeniem, w tej 
lub prostszej wersji, może być zastosowany w szkole I stopnia. 

Przykład 19. Źródło: G. Mania, M. Gardoń-Preinl, Czytanie a vista w szkole 
muzycznej II stopnia, cz. I, PWM, Kraków 2017, s. 15

31 V. Tichý, Blattspielen für Pianisten, Wiedeń 1972, s. 9 i n. 
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Można również stworzyć podobne ćwiczenia w atrakcyjniej-
szej dla dziecka formie graficznej. 

Przykład 20. Opracowanie własne
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Przykład 21. Źródło: P. Hall, F. Macardle, Piano time. Sight-reading, Book 1, Oxford 
University Press, Oxford 1996, s. 14
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Warto, by zabawy stanowiły dla uczniów również wyzwanie, 
choćby pamięciowe czy słuchowe. W poniższych przykładach 
można posłużyć się zapamiętywaniem poszczególnych fragmen-
tów tekstu muzycznego, wyszukiwaniem zmian lub słuchowym 
rozpoznawaniem rozrzuconych odcinków zapisu nutowego.

Przykład 22. Opracowanie własne na podstawie P. Hall, F. Macardle, Piano time. 
Sight-reading, Book 1, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 10. Zadaniem ucznia jest 
zagranie poszczególnych fragmentów i ułożenie ich w całość. Ułożoną melodię należy 
przepisać i zagrać ponownie. Ćwiczenie można realizować również w ten sposób, iż na-
uczyciel wskazuje uczniowi, który fragment ma grać, przeskakując między nimi dowolnie 
(taka propozycja jest w podręczniku A. Lasko, Fortepian pierwsza klasa, s. 48, 50, 58, 99). 
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Przykład 23. Opracowanie własne na podstawie P. Hall, F. Macardle, Piano time. 
Sight-reading, Book 1, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 22. Poniższy przykład to 
gra pamięciowa. Zadaniem ucznia jest zapamiętanie poszczególnych fragmentów, a na-
stępnie ich zagranie. Każdy fragment może być punktowany, fragmenty dłuższe lub bar-
dziej skomplikowane mogą być za więcej punktów. Grę można rozwinąć i stworzyć np. 
karty pamięciowe, odkrywane i zakrywane przez uczniów. 
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Przykład 24. Opracowanie własne na podstawie P. Hall, F. Macardle, Piano time. 
Sight-reading, Book 3, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 8. Zadaniem ucznia jest 
wysłuchanie fragmentu, a następnie znalezienie go wśród rozrzuconych elementów. Dla 
sprawdzenia uczeń może zagrać wskazany fragment. Zadanie może realizować dwóch 
uczniów, wzajemnie zadając sobie zagadki słuchowe. 

Można również stosować inne zagadki, jak na przykład po-
rządkowanie rytmiczne melodii, szukanie błędów, uzupełnianie 
długich wartości, zapisywanie określonych fragmentów w róż-
nych rejestrach lub kluczach. 
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Przykład 25. Opracowanie własne. Znajdź różnice 
1. 

2. 

Przykład 26. Opracowanie własne. Znajdź różnice 
1. 

2. 
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Przykład 27. Opracowanie własne. Zadaniem ucznia jest uporządkowanie rytmiczne 
fragmentów, zapisanie ich w jednej linii i wykonanie zapisanej melodii. 

Wiele podobnych ćwiczeń i zabaw (szczególnie w zakresie 
poszukiwania błędów, uzupełniania długich wartości lub zapisy-
wania w rejestrach/kluczach) stosowanych jest w początkowych 
etapach nauki kształcenia słuchu i rytmiki. Ich zastosowanie na 
lekcjach fortepianu do rozwoju umiejętności gry a vista jest na-
turalne, albowiem proces ten sprzyja integracji treści, łączeniu 
nauki szeroko rozumianej teorii z praktyką wykonawczą. Warto 
również skorzystać ze znakomitych tablic, stanowiących uzupeł-
nienie opracowania M. Preuschoff-Kaźmierczakowej32.1

Nie wszystko musi odbywać się pod okiem nauczyciela, wystar-
czy, by inspirował on uczniów do pracy samodzielnej. Ważnym ele-
mentem rozwoju umiejętności czytania nut i procesu oswajania się 
z zapisem muzycznym jest własna twórczość muzyczna. Bardzo 
ważne, by nauczyciel nie tłumił spontaniczności, nie bagatelizował 
ekspresji uczniów. Wielokrotnie zdarza się bowiem, że nauczy-
ciele nie wyrażają zainteresowania dziecięcymi improwizacjami, 

32 M. Preuschoff-Kaźmierczakowa, Fortepian dla najmłodszych, tablice, Warszawa 
2009. 
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uznając je za marnowanie czasu przeznaczonego na ćwiczenie. 
Tymczasem próby te można z powodzeniem połączyć z rozwojem 
czytania a vista, zachęcając uczniów do zapisywania swoich kom-
pozycji i wspólnego ich wykonywania. Uczniów warto mobilizo-
wać do tworzenia własnych utworów, a także własnych ćwiczeń 
(aby sami tworzyli zadania dla siebie). Można stosować ćwicze-
nia stymulujące twórczość, jak na przykład dokończenie melodii, 
uzupełnienie taktów, długich nut, dopisanie własnej partii do par-
tii nauczyciela itp. Szereg takich ćwiczeń zawiera podręcznik A. 
Lasko Fortepian pierwsza klasa. Autorka przewidziała wiele twór-
czych zadań dla ucznia, takich jak realizacja mini-partytury gra-
ficznej (s. 12), uzupełnianie utworu poznanymi dźwiękami (np. 
s. 21, 26, 80, 118, ), dowolnymi dźwiękami (s. 38), określonymi 
dźwiękami skali (s. 55), zaproponowanymi tekstami alternatyw-
nymi (tekstami mini-aleatorycznymi, s. 41, 93, 126, na stronie 116 
uczeń może powtarzać dowolnie wskazany takt, decydując o cza-
sie trwania utworu), tworzenie własnej kompozycji (Bukietu liści, 
s. 30) spośród zaproponowanych fragmentów (podobny pomysł 
zawarty jest w przykładzie 26 powyżej), tworzenie dowolnej me-
lodii na zaproponowanym schemacie rytmicznym (s. 70), granie 
w różnych rejestrach (s. 31, s. 56), własnych melodii na czarnych 
klawiszach (s. 35, 115), kończenie melodii (s. 46, 47). 

Przykład 28. A. Lasko – Marsz przez pustynię. Zadaniem ucznia jest dokończenie 
utworu poprzez równoległe zagranie dźwięków z początku w dowolnej kolejności i ryt-
mie. Do utworu przygotowany został również akompaniament nauczyciela. Źródło: A. 
Lasko, Fortepian pierwsza klasa, Wyd. Euterpe, Kraków 2015, s. 46. 
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Przykład 29. Opracowanie własne. Dokończ melodię 

Przykład 30. Opracowanie własne. Dokończ melodię 

Przykład 31. Opracowanie własne. Dokończ melodię 

Dla rozwoju muzycznego ważne jest, by od początków nauki 
grać z uczniem na 4 ręce (gra na 2 fortepiany nie pozwala nauczy-
cielowi na równie uważną obserwację ucznia, pomoc w trakcie 
gry oraz kształtowanie nawyków). Wspólna gra rozwija wyobraź-
nię metrorytmiczną, wprowadza do gry ucznia uporządkowanie 
rytmiczne i jednolity puls. Pozwala także na zerwanie przy grze 
a vista z bolączką przystawania i poprawiania się. Umożliwia tak-
że wykonywanie utworów bardziej zaawansowanych muzycznie, 
dając uczniom satysfakcję i, co równie istotne, radość ze wspólne-
go grania. Nauczyciel może skorzystać zarówno z nieco bardziej 
skomplikowanych utworów, zadając ich wcześniejsze przygoto-
wanie w domu, jak również z prostych utworów z akompania-
mentem, które służyć mogą do czytania a vista podczas lekcji. 
Przykłady takich ćwiczeń można znaleźć w wielu zbiorach, np. 
znakomitym podręczniku A. Lasko (Fortepian pierwsza klasa), 
wielokrotnie wznawianym opracowaniu M. Preuschoff-Kaźmier-
czakowej (Fortepian dla najmłodszych, cz. I, Metodyka nauczania 
początkowego), Ferdinanda Beyera (Vorschule im Klavierspiel, op. 
101), Pappa Lajosa (Piano ABC), J. Grawińskiego (Podręcznik 
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nauczania początkowego gry na fortepianie) czy Anny Dramowicz 
(Przygody kota Midora w krainie muzyki). Niektóre z tych ćwiczeń 
może wykonywać również dwóch uczniów, prostą partię nauczy-
ciela może realizować uczeń starszej klasy. 

Przykład 32. P. Lajos, Trumpet Song, melodia hiszpańska, źródło: P. Lajos, Piano ABC. 
Piano Tutor for Beginners – Individuals or Groups – Using European Children’s and Folk 
Songs, Editio Musica Budapest, Budapeszt 1995, s. 20

Przykład 33. A. Lasko – Droga do szkoły, źródło: A. Lasko, Fortepian pierwsza klasa, 
Wyd. Euterpe, Kraków 2015, s. 20 
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Przykład 34. Źródło: A. Dramowicz, Przygody kota Midora w krainie muzyki. Bajka 
z ćwiczeniami do nauki czytania nut na fortepianie dla najmłodszych, Suplement  – akom-
paniamenty, Wyd. Centrum Kultury Muzycznej Anna Dramowicz, Olsztyn 2015, s. 7

W czasach, gdy uczniowie mają tablety i smartfony, zachęce-
nie ich do ćwiczenia oraz czytania tekstu muzycznego jest coraz 
trudniejsze. Nie należy jednak postrzegać technologii jako wroga 
– można bowiem wykorzystać ją do rozwoju umiejętności gry 
a vista. Służyć temu mogą liczne aplikacje, wiele z nich dostęp-
nych jest darmowo dla systemów operacyjnych Android i iOS. 
Niektóre z nich do gry a vista wykorzystują atrakcyjną formę gra-
ficzną. 

Aplikacja Note Fighter – zadaniem jest wykonanie popularnych melodii na kla-
wiaturze na czas. Dostępna jest dla obu najpopularniejszych systemów operacyjnych 
(źródło grafiki: https://itunes.apple.com/us/app/note-fighter/id975553899?mt=8).
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Aplikacja NoteWorks, w której zadaniem jest wykonanie kolejnych dźwię-
ków na klawiaturze. Skalę i szybkość można modyfikować. Dostępna jest dla 
obu najpopularniejszych systemów operacyjnych (źródło grafiki: https://itunes.
apple.com/us/app/noteworks/id546003758?mt=8).

Aplikacja Rhythm Training pozwala skupić się w szczególności na rytmie, 
umożliwiając wykonywanie zadanych rytmów z towarzyszeniem metronomu. 
Tego typu aplikacje są wyjątkowo przydatne przy kształtowaniu wyobraźni 
metrorytmicznej. (Źródło grafiki: https://itunes.apple.com/us/app/rhythm-
training-sight-reading/id517988587?mt=8). 
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Warte uwagi są również: 
 – Aplikacja Nutka, dostępna dla obu systemów operacyjnych, po-

zwala przede wszystkim na wysokościowe rozpoznawanie dźwię-
ków (https://itunes.apple.com/us/app/learn-music-notes-sight
-read/id1205662433?mt=8, https://play.google.com/store/apps/
details?id=borama.co.musicnotes&hl=pl).

 – Aplikacja Dust Buster 2, umożliwiająca wykonywanie popular-
nych melodii (https://itunes.apple.com/us/app/piano-dust-buster
-by-joytunes/id502356539?mt=8). 

 – Aplikacja iClef, w której przesuwanie się zadań wymusza za-
pamiętywanie następstwa dźwięków (https://itunes.apple.
com/us/app/iclef-sight-reading-note-recognition-your-way/
id1182637915?mt=8). 

 – Aplikacja ChordIQ, umożliwiająca rozpoznawanie na klawiatu-
rze m.in. akordów (https://itunes.apple.com/us/app/sight-readin-
g-trainer-chordiq/id1275024100?mt=8, https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.songtive.chordiq.android).

Czytanie a vista w starszych klasach szkoły muzycznej I stopnia

Po wprowadzeniu zapisu muzycznego oraz zebraniu pewnej 
ilości doświadczeń praktycznych przez uczniów, w wyższych 
klasach można kontynuować i rozwijać umiejętność gry a vista, 
odwołując się nie tylko do zabaw, ale również do różnorodnych 
ćwiczeń na antycypację, rozwijających spostrzegawczość, refleks 
i całościowe obejmowanie tekstu. Nadal na pierwszym planie po-
zostaje nawyk analizowania tekstu muzycznego przed przystą-
pieniem do jego realizacji. Nawyk ten należy podtrzymywać lub 
wyrobić, pochylając się wspólnie z uczniem nad każdym tekstem, 
zarówno realizowanym incydentalnie, jak i składającym się na 
wykonywany w danym semestrze program (a ściślej, jego frag-
menty). 

Aby umożliwić uczniowi analizę tekstu, nie powinno się wy-
bierać zbyt długich fragmentów. Nie powinny być one również 
zbyt skomplikowane. Przy rozwoju umiejętności gry a vista zbyt 
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często popełnia się błąd czytania zbyt trudnego repertuaru. Za-
dania przeznaczone do gry a vista z natury rzeczy powinny być 
prostsze niż wykonywany repertuar33.2 Sięganie po tekst, który 
byłby dla ucznia wyzwaniem, jest niewskazane, uniemożliwia 
bowiem dokładną analizę, a także zniechęca ucznia do samo-
dzielnego zapoznawania się z nowym tekstem. Wielu nauczycieli 
wie bowiem, jakim koszmarem jest etap rozczytywania utworów 
– w dużej mierze wynika to z nieodpowiedniego przygotowania 
do czytania oraz negatywnych doświadczeń. 

Poniżej znajdują się przykłady ćwiczeń, które można wyko-
rzystać w starszych klasach szkoły muzycznej I stopnia. Należy 
pamiętać, iż ćwiczenie umiejętności gry a vista wymaga skupie-
nia, dlatego nie powinno trwać zbyt długo, powinno być rów-
nież urozmaicone. Warto uwzględniać zasadę, by a vista ćwiczyć 
krótko, ale za to możliwie często. 

Przykład 35. A. Diabelli – Ćwiczenie nr 4 z Die ersten 12 Lectionen am Pianoforte, op. 
125 

33 Por. kryteria doboru repertuaru do gry a vista A. Kierskiej, Nauczanie gry…, 
s. 218. 
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Przykład 36. F. Beyer – Ćwiczenie nr 29 z Vorschule im Klavierspiel, op. 101 

Przykład 37. K. Longchamps-Druszkiewiczowa – Marsz harcerzyków ze zbioru Pod-
ręcznik początkowego nauczania gry na fortepianie. Metoda beznutowa, PWM, Kraków 
2011, s. 12 

Przykład 38. K. Longchamps-Druszkiewiczowa – Piosenka warszawska ze zbioru Pod-
ręcznik początkowego nauczania gry na fortepianie. Metoda beznutowa, PWM, Kraków 
2011, s. 12 
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Przykład 39. I. Pfeifferówna – Nie chcę cię znać, [w:] J. Hoffman, A. Rieger, Szkoła 
czytania nut na fortepian, Wyd. Czytelnik, Kraków 1953, s. 139  

Przykład 40. A. Malawski – A wczora z wieczora, [w:] J. Hoffman, A. Rieger, Szkoła 
czytania nut na fortepian, Wyd. Czytelnik, Kraków 1953, s. 149  

Przykład 41. P. Hall, F. Macardle, Piano time. Sight-reading, Book 3, Oxford University 
Press, Oxford 1996, s. 21
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Przykład 42. A. Bullard, Joining the Dots. A Fresh Approach to Piano Sight-Reading, The 
Associated Board of the Royal Schools of Music, Londyn 2010, s. 9

Przykład 43. P. Harris, Improve your sight-reading, Grade 4, Wyd. Faber Music, Londyn 
1991, s. 9

Podczas wspólnej analizy należy wskazać uczniowi, jakie ele-
menty powinien wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem realnej 
gry – powinien zebrać nie tylko informacje wstępne, dotyczące 
np. metrum, tempa, tonacji, ale również dokonać pobieżnej ana-
lizy całego utworu, a w przypadku krótkich utworów oraz frag-
mentów – pogłębionej analizy obejmującej obserwację ruchu 
głosów, powtarzalność zwrotów melodycznych i rytmicznych, 
pojawiające się w toku narracji muzycznej znaki chromatyczne, 
skoki, cezury. Dobrze, by uczeń – w miarę możliwości – próbo-
wał wyobrazić sobie realizację partii poszczególnych rąk bez re-
alnego grania (np. wyobraził sobie palcowanie). 

Warto wskazywać uczniowi, iż znajomość zasad notacji ułatwia 
grę bez przygotowania. Nauczyciel powinien pokazywać (uświa-
domić) uczniowi prawidłowości zapisu dotyczące interwałów 
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i akordów – chodzi w szczególności o charakterystyczny zapis 
(wygląd) niektórych z nich: np. kwint czy tercji (oba dźwięki na 
polach lub na linii), kwart czy sekst (jeden ze składników na polu, 
drugi na linii lub odwrotnie), sekund (obok siebie), trójdźwię-
ków w pozycji zasadniczej (wszystkie dźwięki na polach lub na li-
niach), przewrotów trójdźwięków itd. W starszych klasach szkoły 
muzycznej I stopnia warto również wprowadzić proste ćwiczenia 
na przestrzenne wyczucie klawiatury34, które można potraktować 
także jako rodzaj zabawy (uczeń wszak ma zasłoniętą klawiatu-
rę). W podanych przykładach dźwięki nie wychodzą poza układ 
5-palcowy w prawej i lewej ręce. Podobne, choć podkreślam, iż 
bardzo proste ćwiczenia można przygotować z interwałami se-
kundy lub tercji. 

Przykład 44. Prawa ręka – opracowanie własne 

Przykład 45. Prawa ręka – opracowanie własne 

Przykład 46. Lewa ręka – opracowanie własne 

Przykład 47. Lewa ręka – opracowanie własne

34 Podobne ćwiczenia znajdują się w zbiorze W. Keilmanna, Ich spiele vom Blatt, 
Frankfurt-Londyn-Nowy Jork 1970, s. 7 i n., R. Strokosz-Michalak, Gram..., op. cit.,  
s. 17 i n. oraz w podręczniku dla szkół średnich: G. Mania, M. Gardoń-Preinl, 
Czytanie a vista w szkole muzycznej II stopnia, cz. I, Kraków 2017, s. 33 i n.  
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Uczeń powinien ponadto przed przystąpieniem do realizacji 
zadanego materiału przeanalizować go nie tylko pod względem 
informacji wstępnej, zapisu, ewentualnych trudności, ale rów-
nież budowy – jednym z elementów ułatwiających grę a vista 
jest umiejętność identyfikacji formalnej utworu (fragmentu), 
w szczególności wskazanie części powtarzających się (np. ABA 
lub rondo). Innym ważnym aspektem jest metrorytmiczna stro-
na utworów. Uczniowie bardzo często nie trzymają pulsu, zmie-
niają go co kilka taktów lub wraz z pojawieniem się zagęszcze-
nia rytmicznego. Zdecydowanie za często podchodzą do rytmu 
swobodnie, zapominając, że jest on równie istotnym elementem 
tekstu muzycznego, jak zapis wysokościowy. Dlatego warto sto-
sować ćwiczenia rytmiczne, w których zadaniem ucznia jest re-
alizacja schematu rytmicznego przy jednoczesnym wystukiwa-
niu (lub tataizowaniu) pulsu. Mogą to być ćwiczenia zawierające 
wyłącznie wartości rytmiczne, jak i konkretne utwory – dzia-
łania takie (wystukaj rytm) podejmujemy wszak bardzo często, 
próbując uporządkować z uczniem stronę metryrytmiczną wy-
konywanych utworów. W poniższym przykładzie znajdują się 
schematy rytmiczne, które wykonywane są przy jednostajnym 
akompaniamencie np. drugiej ręki. Ćwiczenia takie pomagają 
w wyrabianiu poczucia jednolitego pulsu i prawidłowego gru-
powania35.4 

Przykład 48. Opracowanie własne 

35 Szereg podobnych ćwiczeń zawarliśmy w podręczniku dla szkoły średniej:  
G. Mania, M. Gardoń-Preinl, Czytanie a vista ..., op. cit., s. 38 i n. Znaleźć je można 
również w serii P. Harris’a, Improve your sight-reading, Grade 1-8, Londyn 1991.
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Przykład 49. Opracowanie własne 

U uczniów należy wykształcić nawyk przewidywania dalszych 
partii utworu, antycypowania narracji muzycznej. W tym celu 
powinno się rozwijać zarówno pamięć muzyczną uczniów, jak 
również ich spostrzegawczość oraz umiejętność uwzględniania 
wielu elementów podczas gry. Celowi temu służyć może realiza-
cja ćwiczeń o charakterze graficznym, np. poprzez rozstrzelenie 
melodii na partyturze czy rozdział partii obu rąk w sposób po-
ziomy w miejsce pionowego (partia lewej ręki po prawej stronie, 
partia prawej ręki po lewej stronie – obie w jednym poziomie). 
Przydatne okazać się mogą również ćwiczenia, w których roz-
strzelenie materiału w poziomie zmusza do wyprzedzania wzro-
kiem (zob. przykład 53). 

Przykład 50. Opracowanie własne na podstawie popularnej melodii Panie Janie 
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Przykład 51. Opracowanie własne 

Przykład 52. Béla Bartók – Balkéztanulmány ze zbioru Gyermekeknek, Sz. 42, BB 53, 
opracowanie G. Mania, M. Gardoń-Preinl, źródło: G. Mania, M. Gardoń-Preinl, Czytanie 
a vista w szkole muzycznej II stopnia, cz. I, PWM, Kraków 2017, s. 44. 

Przykład 53. Opracowanie własne: F. Beyer – Ćwiczenie nr 16 z Vorschule im Klavier-
spiel, op. 101
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Uczniowie czytający a vista muszą wiedzieć, iż czytanie ma 
charakter ciągły, tj. nie ma w nim miejsca na przystawanie i po-
prawianie. Nie oznacza to jednak, co nauczyciel powinien pod-
kreślać, przyzwolenia na popełnianie błędów tekstowych. Po 
każdym czytaniu należy poprosić ucznia o analizę własnego 
wykonania i wskazanie zauważonych błędów. Następnie należy 
zwrócić mu uwagę na ewentualne niewymienione przez nie-
go usterki. Uczeń powinien podczas gry uwzględniać wszystkie 
zawarte w materiale nutowym elementy – wskazane jest, by ich 
natężenie było dobrane stosownie do umiejętności i stopnia roz-
woju.

Jednym z podstawowych warunków rozwoju umiejętności 
czytania nut a vista jest praca samodzielna. W tym celu nauczy-
ciel powinien dostarczyć uczniowi przykłady prostych ćwiczeń 
i utworów, które może codziennie, przez okres choćby 5 minut, 
realizować. Należy na każdym kroku podkreślać rolę systema-
tyczności. Nauczyciel może również zachęcać ucznia do korzy-
stania z materiałów mu znanych, popularnych melodii, a także 
utworów z poprzednich lat nauki gry na fortepianie. Zadane 
ćwiczenia lub ćwiczenia zbliżone pod kątem trudności do zada-
nych uczeń powinien co jakiś czas wykonać na lekcji. Pozwoli 
to nauczycielowi na sprawdzenie, po pierwsze, czy uczeń pracuje 
w domu, czy robi postępy, a także czy prawidłowo odczytuje tekst 
i czy samodzielna praca nie wymaga korekty. 

Rozwój umiejętności czytania a vista jest ściśle skorelowany 
z poznawaniem literatury muzycznej. Jest zarówno jej pochodną, 
jak również warunkiem poszerzania wiedzy o niej. Należy zatem 
zachęcać ucznia do czytania a vista utworów z repertuaru in-
strumentalnego na fortepian solo, jak również zespołowego – ze 
względu na możliwość realizacji utworów z nauczycielem wska-
zana jest literatura na cztery ręce. Nie należy przy tym zabraniać 
uczniowi zapoznawania się z literaturą muzyczną o charakterze 
filmowym czy popularnym – jeżeli bowiem poznawanie tej litera-
tury jest dla niego bodźcem do czytania nut, to osiągnięty zostaje 
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cel w postaci regularnej i samodzielnej gry bez przygotowania. 
Warto jednak zachęcać ucznia do przynoszenia na lekcje granych 
przez niego utworów i mieć wzgląd w to, co gra w domu. Wiele 
dostępnych opracowań np. popularnych piosenek nie jest rozpi-
sana poprawnie na fortepian. Zdarzają się szerokie akordy, odle-
głe skoki między rejestrami, złożone oktawy. Elementy te mogą 
nie tylko zniechęcać do grania, ale mieć negatywny wpływ na 
technikę gry.

Bardzo przydatna w rozwijaniu gry a vista jest gra na 4 ręce. 
W miarę możliwości czasowych i logistycznych można realizo-
wać grę a vista w parach, w duetach fortepianowych. Pozwala to 
zarówno na wspólne motywowanie, jak również obniżenie stresu 
związanego z realizacją nieznanego materiału muzycznego. Jest 
również okazją do wyzwolenia pierwiastka zabawowego podczas 
zajęć. Wspólne wykonawstwo uczy wzajemnego zrozumienia dla 
trudności wynikających z gry bez przygotowania. Uniemożliwia 
przy tym krytykanctwo, uczy dobrych relacji i zaufania pomiędzy 
partnerami. Jest to znakomity wstęp do wykonawstwa zespoło-
wego w przyszłości. Wspólne czytanie a vista, a także gra z na-
uczycielem lub ilustratorem, pozwalają na rozwój umiejętności 
porozumiewania się podczas grania. Należy uczulić ucznia na 
konieczność czujnego i bacznego obserwowania partnera, a tak-
że czytelnego wysyłania sygnałów (np. rozpoczęcia). Warto więc, 
tak jak w przypadku młodszych uczniów, skorzystać ze zbiorów 
utworów na 4 ręce z trudniejszą partią nauczyciela – np. A. Ru-
thardta (Lehrer und Schüler) czy L. Godowskiego (46 miniatur na 
4 ręce), a także zbiorów zawierających popularne melodie, np. J. 
Garścia, Piosenki mojego dzieciństwa, op. 63 (Wyd. PWM, Kra-
ków 2002) czy J. Garścia, Graj ze mną na cztery ręce, PWM, Kra-
ków 1994. 
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Przykład 54. A. Diabelli – ćwiczenie 3 z cyklu Ćwiczenia melodyjne, op. 149

Przykład 55. F. Beyer – Ćwiczenie nr 9 z Vorschule im Klavierspiel, op. 101
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Przykład 56. S. Majkapar – Ćwiczenie nr 2 ze zbioru Pierwsze kroki, op. 29.
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Przykład 57. A. Ruthardt – God save the king ze zbioru Lehrer und Schüler, Wyd. C.F. 
Peters 

Primo

Secondo
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Przykład 58. A. Ruthardt – Kolęda walijska ze zbioru Lehrer und Schüler, Wyd. C.F. 
Peters 

Primo

Secondo
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Przykład 59. J. Garścia – Taniec zbójnicki ze zbioru Graj ze mną na cztery ręce, cz. II, 
Wyd. PWM, Kraków 1994 

Primo

Secondo
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Przykład 60. L. Godowsky – Kołysanka (nr 3) z II Suity, 46 Miniatur

Pomimo, iż w starszych klasach szkoły muzycznej I stopnia 
praca nad grą a vista staje się poważniejsza, nie należy rezygno-
wać z elementu zabawy, rozrywki. Czytanie nut powinno koja-
rzyć się z przyjemnością. Może stanowić intelektualne wyzwanie, 
grę pamięciową, odstępstwo od rutyny. Można więc sięgnąć po 
wszystkie te zabawy, które omawiane były w poprzednim rozdzia-
le, tj. po porównywanie fragmentu tekstu, układanki muzyczne, 
rozstrzelenie nut na partyturze. W ćwiczenia te warto angażować 
słuch i wyobraźnię muzyczną. Przydatna pozostaje również wła-
sna twórczość uczniowska – jej stymulowanie może przyczyniać 
się nie tylko do rozwoju gry a vista, ale także improwizacji forte-
pianowej (warto zajrzeć np. do publikacji Danuty Łady, Zabawy 
z fortepianem). Oczywiście, także starszych uczniów można za-
chęcać do korzystania z aplikacji służących rozwojowi gry a vista. 
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Posiadają bowiem znacznie większą wiedzę muzyczną, a także 
rozeznanie w rozwiązaniach technicznych, co umożliwia stawia-
nie przed nimi trudniejszych wyzwań. 

Podsumowanie

Rozwój umiejętności gry a vista jest filarem nauczania gry na 
fortepianie. Jest równie ważny, jak rozwój umiejętności technicz-
nych i ogólnej muzykalności. Dlatego powtarzam – czytanie a vista 
powinno pojawić się w procesie kształcenia pianistycznego jako 
oddzielny przedmiot. Pozbawienie uczniów takiej możliwości jest 
zbyt długo trwającym zaniedbaniem. Zajęcia z tego zakresu mogą 
pojawić się wtedy, gdy uczniowie pozostałych specjalności rozpo-
czynają naukę fortepianu dodatkowego. Ze względu na wyzwania, 
przed jakimi stają młodzi pianiści na dalszych etapach kształcenia 
oraz w swej pracy zawodowej, wprowadzenie przedmiotu czytanie 
a vista dla pianistów jest w pełni uzasadnione. 

W pierwszych trzech klasach także można pracować nad rozwo-
jem umiejętności gry a vista. Generalnie bowiem wskazane jest, by 
rozpoczynać pracę nad czytaniem bez przygotowania jak najwcze-
śniej oraz by wyrobić poprawne nawyki (nawyk analizy, nawyk 
antycypacji, nawyk całościowego obejmowania tekstu muzyczne-
go i zerwanie z poprawianiem się i przystawaniem). Na wczesnym 
etapie gry a vista można połączyć z ogólnym kształceniem piani-
stycznym. Jednocześnie wprowadzenie gier i zabaw może stano-
wić przyjemne urozmaicenie, stanowić zachętę do samodzielnego 
ćwiczenia w domu.  

Pomimo braku oddzielnego przedmiotu w obecnej rzeczywi-
stości edukacyjnej, w moim przekonaniu czytanie a vista można 
rozwijać przy okazji realizowania repertuaru na przesłuchania 
i egzaminy. Oczywiście, nie ma możliwości, by poświęcić na roz-
wój umiejętności czytania dostatecznej ilości czasu, ale realne jest 
wyasygnowanie choćby kilku minut podczas lekcji, a także zro-
bienie wszystkiego, by uczeń jak najwięcej i możliwie świadomie 
czytał samodzielnie. 
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Abstract
The article focuses on two matters. Firstly, it discusses the need to te-

ach and develop sight-reading skills from the very beginning of the music 
education. There is no such separate subject in the Polish curriculum, so 
sight-reading is usually a part of either a main piano course or the basics 
of accompaniment in secondary music schools. In result, there is either 
no time for developing sight-reading skills essential for every pianist or 
it is too late to do it effectively. The article contains a postulate to intro-
duce a separate subject for sight-reading with a suggestion on how and 
when to do it. Secondly, the article dissuses the methodogy of teaching 
sight-reading and contains several pratical ideas on how to develop sight
-reading skills with children, even before introducing them to the basics 
of musical notation. The article also contains more than 50 examples of 
traditional and non-traditional tasks for younger students. 

Keywords: sight-reading, piano, curriculum, tasks, games, strategies, 
skills 
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Wstęp

Strategia realizowana była w ramach Stypendium z budże-
tu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upo-
wszechnianie kultury w dziedzinie zarządzanie kulturą i wspie-
ranie kadr kultury. Działania w zakresie realizacji stypendium 
obejmowały stworzenie strategii rozwoju i działalności Myśle-
nickiej Orkiestry Kameralnej „Concertino” (obecnie Polish Art 
Philharmonic) na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz 
działalności orkiestr z małych aglomeracji miejskich (Krynica
-Zdrój, Zakopane). Prace nad Strategią Rozwoju i Działalności 
Orkiestry na lata 2017-2022 przebiegały zgodnie założeniami 
i planem przebiegu stypendium, realizowanego przez członka or-
kiestry i Rady Orkiestry - Monikę Gubała. Działania podzielone 
zostały na trzy etapy. Etap I dotyczył opracowania dotychczaso-
wego sposobu działania trzech orkiestr funkcjonujących na tere-
nie małych aglomeracji miejskich na podstawie wywiadów prze-
prowadzonych z liderami zespołów. Etap II dotyczył opracowania 



     Rozwój sektorów kreatywnych

metodologii badań i przeprowadzenia ankiet. Etap III - to opra-
cowanie Strategii Rozwoju i Działalności orkiestry. Prace nad 
Strategią prowadzone były przez Monikę Gubała metodami par-
tycypacyjno-eksperckimi. Podczas prac zaangażowano możliwie 
największą rzeszę różnorodnych środowisk życia publicznego 
Myślenic, m.in.: członków orkiestry, słuchaczy orkiestry, lokalne 
media, lokalne instytucje kultury i środowiska urzędnicze. Prace 
prowadzone nad całym projektem trwały od kwietnia 2017 do 
września 2017 roku.

Polityka kulturalna instytucji kultury musi uwzględniać zróż-
nicowane i stale rozwijające się aspiracje i potrzeby kulturalne 
członków danej społeczności, dla których przygotowywana ofer-
ta ma być atrakcyjna, inspirująca i przyciągająca. Kształtowanie, 
na szczeblu lokalnym i regionalnym, środowiska sprzyjającego 
lepszemu rozwojowi sektora kulturalnego i kreatywnego oraz 
ponoszenie odpowiedzialności za tworzenie warunków rozwoju 
działalności kulturalnej i ekspresji twórczej z korzyścią dla pu-
bliczności, uczestników kultury, to ważne elementy działalności 
instytucji kultury bez zinstytucjonalizowania. 

Opis działalności trzech orkiestr
1. Polish Art Philharmonic

Myślenicka Orkiestra Kameralna „Concertino”, obecnie dzia-
łająca pod nazwą Polish Art Phliharmonic, została powołana do 
istnienia przez Jolantę i Łukasza Antkiewiczów. Jej członkami, 
w przeważającej mierze, są absolwenci Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach.

Polish Art Philharmonic rozpoczęła działalność w maju 2010 r. 
w ramach Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, otrzymawszy 
od władz Miasta i Gminy Myślenice dotację niezbędną do roz-
poczęcia funkcjonowania. Punktem zwrotnym w działalności or-
kiestry był moment pozyskania dyrektora artystycznego, którego 
funkcję od trzech lat sprawuje Maestro Michael Maciaszczyk. Jest 
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on nie tylko znakomitym dyrygentem i skrzypkiem o między-
narodowej sławie, lecz również osobą ogromnie zaangażowaną 
w podnoszenie poziomu artystycznego orkiestry. Dzięki niemu 
zespół koncertuje ze światowej sławy artystami i ma możliwość 
prezentacji w kraju i za granicą. Orkiestra otrzymuje zaproszenia 
i bierze udział w prestiżowych festiwalach – Międzynarodowym 
Muzycznym Festiwalu w Łańcucie i Festiwalu Dell’Arte w Dolinie 
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, Freedom Jazz Festival 
w Łodzi. O poziomie wykonawczym świadczy także ścisła współ-
praca ze światowym jazzmanem i jedynym polskim zdobywcą 
nagrody Grammy Awards – Włodkiem Pawlikiem. W czerwcu 
2016 roku wydane zostały dwie płyty z utworami symfonicznymi 
Włodka Pawlika z towarzyszeniem Orkiestry „Concertino”, które 
cieszą się ogromną popularnością. Promocja tych płyt odbyła się 
26 czerwca 2016 roku w Filharmonii w Szczecinie.

Od chwili powstania orkiestra zagrała wiele koncertów na te-
renie Myślenic i poza miastem, odbyła kilka zagranicznych to-
urnee (Niemcy), wykonała gale operowo-symfoniczne, koncerty 
kameralne i symfoniczne, projekty edukacyjne, koncerty plene-
rowe i charytatywne. Zespół wystąpił z wybitnymi artystami pol-
skimi i zagranicznymi (m.in. Gili Schwarzman, Volkhard Steude, 
Piotr Pławner, Gast Walzing, Randy Brecker). 

Ważnym aspektem działalności zespołu jest podkreślanie 
tożsamości narodowej i dbałość o tradycję. Orkiestra wykonu-
je utwory kompozytorów polskich, promując narodową kulturę 
muzyczną, jak również organizuje koncerty o charakterze patrio-
tycznym (np. Koncert z okazji otwarcia Ronda im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Myślenicach, Koncert charytatywny na 
rzecz realizacji projektu płaskorzeźby „Pieta Smoleńska”, Koncert 
poświęcony pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki)1.

Dużym sukcesem orkiestry jest wykonanie dwóch koncer-
tów symfonicznych pod batutą maestro Michaela Maciaszczyka 

1 Concertino, dostęp on-line: http://concertino.myslenice.pl/ (12.11.2017).
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w Złotej Sali „Musikverein” w Wiedniu oraz koncertu kameral-
nego w Brahmssaal Musikverein.

Na przestrzeni wszystkich lat działalności na projekty arty-
styczne i edukacyjne orkiestra otrzymała dotacje z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kul-
tury, Sejmiku Małopolskiego, Urzędu Zachodniopomorskiego, 
których operatorami byli: Myślenickie Stowarzyszenie Artystów 
Muzyków i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach. 
Orkiestra wystąpiła w następujących projektach:

 – Lutosławskiego Bajki dla dzieci - 2013, Instytut Muzyki i Tańca,
 – Ethnopoland - premiera kompozycji Jacka Sykulskiego na kwartet 

głosów dziecięcych, orkiestrę kameralną i perkusję - 2015, Instytut 
Muzyki i Tańca,

 – Poranki muzyczne z muzyką ilustracyjną - 2016, Narodowe Cen-
trum Kultury,

 – Gala Symfoniczna - koncert jubileuszowy Myślenickiej Orkiestry 
Kameralnej „Concertino” - 2015, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego,

 – Gala Wiosenna Vivaldi 2016 - koncert Myślenickiej Orkiestry Ka-
meralnej „Concertino” - 2016, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego,

 – Promocja projektu płytowego Włodek Palik - utwory symfoniczne 
– 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomor-
skiego,

 – Wielka Wiedeńska Gala Symfoniczna - Koncerty Myślenickiej 
Orkiestry Kameralnej „Concertino” - 2016, Narodowe Centrum 
Kultury w Warszawie,

 – Art-Poranki-Koncerty familijne - 2017, Edukacja kulturalna 2017, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 – Art-Poranki-Koncerty familijne - 2017, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego,

 – Czterech kompozytorów w dwóch odsłonach - 2017, Muzyka 
2017, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Polish Art Philhamonic zarządzana jest przez Dyrektora 
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Artystycznego i Radę Orkiestry, działa przy Myślenickim Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Myślenicach i wspierana jest przez My-
ślenickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków. Finansowana jest 
przez dotację celową z budżetu Gminy Myślenice, której operato-
rem finansowym jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz 
dofinansowania z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, konkursów urzędów marszałkowskich oraz spon-
sorów prywatnych. Nie posiada stałych etatów.

Rada Orkiestry

Rada Orkiestry podejmuje wspólnie decyzje o repertuarze, zaj-
muje się wszelkimi działaniami z zakresu menagementu oraz or-
ganizacji koncertów wraz z pozyskiwaniem na nie środków finan-
sowych oraz partnerów wydarzeń kulturalnych. Radę Orkiestry 
tworzą: dyrektor artystyczny, koncertmistrz, założyciele orkiestry 
oraz dwie osoby z zarządu stowarzyszenia. Działania księgowo
-rozliczeniowe wspierane są poprzez Myślenicki Ośrodek Kultury 
i Sportu oraz Myślenickie Stowarzyszenie Muzyków Artystów. 

Misja orkiestry (idea powstania, cele i zadania)

Podstawą do powstania orkiestry była aktywna zawodowo gru-
pa absolwentów PSM I stopnia w Myślenicach, która to wspólnie 
koncertowała najpierw w kwartecie z okazji jubileuszu 25-lecia 
powstania szkoły, a później jako kameralna grupa orkiestrowa 
z okazji rocznicy jubileuszu 30-lecia powstania szkoły. 

Misją orkiestry jest szerzenie i upowszechnianie wysokiej kul-
tury i sztuki muzycznej poprzez działania artystyczno-edukacyj-
ne adresowane głównie do mieszkańców Gminy Myślenice.

Cele orkiestry to:
 – realizowanie wartościowych projektów poza największymi centra-

mi kulturalnymi i gospodarczymi Polski, w regionach o utrudnio-
nym dostępie do dóbr kultury,

 – prezentowanie wysokiej kultury muzycznej,
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 – tworzenie wizytówki współczesnej polskiej kultury wywodzącej 
się z małej aglomeracji miejskiej,

 – wspieranie działalności zawodowej zawodowych muzyków w ma-
łej aglomeracji miejskiej.
Zadania orkiestry to upowszechnianie wysokiej kultury mu-

zycznej poprzez wykonywanie koncertów złożonych z arcydzieł 
muzyki klasycznej, działania edukacyjne na rzecz dzieci i mło-
dzieży Gminy Myślenice poprzez wydarzenia interdyscyplinarne, 
integracja środowiska muzycznego i artystycznego regionu.

Statut

Myślenickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków, które po-
wstało 2012 roku, wspiera działalność orkiestry. Głównym celem 
Stowarzyszenia jest promowanie muzyki klasycznej i jej upo-
wszechnianie, w szczególności poprzez wspieranie działalności 
orkiestry Polish Art Philharmonic dawniej (Myślenicka Orkie-
stra Kameralna „Concertino”). Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez pomoc w organizowaniu koncertów muzyki kla-
sycznej (w tym koncertów orkiestry Polish Art Philharmonic), 
gromadzenie środków finansowych lub rzeczowych z przezna-
czeniem na działalność statutową, współdziałanie z instytucjami 
kultury oraz współdziałanie z organami władzy i administracji 
państwowej i samorządowej2.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i krajowym

Orkiestra działa bardzo aktywnie w środowisku lokalnym, 
tworząc wydarzenia artystyczne angażujące władze lokalne, re-
gionalne i państwowe, współdziałając z organizacjami pozarzą-
dowymi, domami kultury, stowarzyszeniami, bibliotekami, do-
mami kultury, szkołami ogólnokształcącymi oraz artystycznymi 
w regionie.

2 Polish Art Philharmonic, dostęp on-line: http://concertino.myslenice.pl/
stowarzyszenie (12.11.2017)..

208



Monika Gubała / Strategia działalności i rozwoju Polish Art Philharmonic

Współpraca międzynarodowa

Polish Art Philharmonic w ostatnich trzech latach rozszerzy-
ła swoją działalność na arenę międzynarodową, biorąc udział 
w kilku tournée w Niemczech oraz występując trzykrotnie w Mu-
sikverein w Wiedniu.

Kadra artystyczna

Polish Art Philharmonic to przede wszystkim doskonały ze-
spół, tworzą go młodzi instrumentaliści, głównie z regionu My-
ślenic. Sukces orkiestry wynika z opierania się na uniwersalnych 
wartościach solidarności, integracji i przyjaźni. Dyrektor Arty-
styczny gwarantuje wysoki poziom artystyczno-muzyczny, co 
przyciąga wielu wybitnych solistów z całego świata i pozwala or-
kiestrze na zaistnienie w szerszym wymiarze międzynarodowym.

 
2. Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego

Orkiestra Zdrojowa stanowi istotny element działalności kul-
turalnej Krynicy-Zdroju. Ten obecnie 11-osobowy zespół kon-
certuje cały rok przez 5 dni w tygodniu (w środę i czwartek od 
15.30, piątek od 11.00, sobotę i niedzielę od 10.30). Koncerty 
zwyczajowo odbywają się w Pijalni Głównej a w okresie letnim 
również w muszli koncertowej na deptaku. Dzięki bogatemu 
i różnorodnemu repertuarowi, orkiestra na każdym koncercie 
prezentuje odmienny program. Podczas dwuczęściowych kon-
certów wykonuje marsze, walce, tanga, przeboje muzyki klasycz-
nej, wiązanki melodii oraz różne inne utwory.

W celu stałego podnoszenia poziomu artystycznego orkiestry 
jej członkowie przeprowadzają systematycznie próby, których ce-
lem jest udoskonalanie wykonywanych dotychczas utworów, jak 
też wprowadzanie do swojego repertuaru nowych pozycji. Utwo-
ry te, to między innymi melodie filmowe, taneczne oraz oparte na 
folklorze polskim, jak i innych narodów.
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Na koncertach dominującym gronem słuchaczy są wczasowi-
cze i kuracjusze, dla których słuchanie koncertów orkiestry jest 
rodzajem muzykoterapii. W celu nawiązania bliższego kontaktu 
ze słuchaczami, orkiestra wprowadziła raz w miesiącu Koncerty 
Życzeń. Cieszą się one żywym zainteresowaniem słuchaczy, a or-
kiestrze pozwalają lepiej poznać oczekiwania swojej widowni. 
Koncerty Życzeń sukcesywnie zwiększają grono sympatyków or-
kiestry i przynoszą obopólne zadowolenie, zarówno słuchaczom 
jak i wykonawcom.

Od kilku lat zespół pod dyrekcją Mieczysława Smydy zaprasza 
do udziału we wspólnych projektach wybitnych polskich arty-
stów. Wspólnie z Orkiestrą Zdrojową występowali m.in.:

 – światowej sławy wirtuoz skrzypiec - Vadim Brodski,
 – śpiewacy: Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran, Agata Marce-

wicz-Szymańska – sopran, Aleksandra Kubas – sopran, Renata 
Drozd – sopran, Iwona Socha – sopran, Aleksandra Okrasa – so-
pran, Ewelina Pawłowska – sopran, Anna Wilk – sopran, Agniesz-
ka Adamczak-Hutek – sopran, Katarzyna Oleś-Blacha – sopran, 
Ewa Vesin – sopran, Joanna Horodko – sopran, Dorota Szcze-
pańska – sopran, Agnieszka Zabrzeska – sopran, Iwona Tober 
– sopran, Anna Lasota – sopran, Magdalena Stefaniak – sopran, 
Agnieszka Sokolnicka – sopran, Katarzyna Laskowska – sopran, 
Anna Lubańska – mezzosopran, Jadwiga Postrożna – mezzoso-
pran, Marta Forek – śpiew, Natalia Świerczyńska – śpiew, Piotr 
Rafałko – tenor, Andrzej Wiśniewski – tenor, Sylwester Targosz-
Szalonek – tenor, Jarosław Wewióra – tenor, Mikołaj Adamczak 
– tenor, Adam Zdunikowski – tenor, Adam Sobierajski – tenor, To-
masz Kuk – tenor, Bogusław Bidziński – tenor, Jakub Oczkowski 
– tenor, Tadeusz Szlenkier – tenor, Wojciech Sokolnicki – tenor, 
Miłosz Gałaj – tenor, Marcin Hutek – baryton, Stanisław Kufluk 
– baryton, Filip Szczepański – baryton, Aleksander Ładysz – bas, 
Jacek Ozimkowski – bas, Przemysław Firek – bas,

 – zespoły wokalne: Sopranissimo, TreVoci,
 – aktorzy i prezenterzy: Iwona Kubicz, Ewa Wachowicz, Julita Ko-

żuszek, Regina Gowarzewska-Griessgraber, Jowita Golec, Dariusz 
Stańczuk, Jan Jakub Należyty, Mariusz Krzemiński, Sebastian Foł-
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ta, Stefan Munch, Leszek Mikos, Tomasz Szuran, Magdalena Dro-
homirecka, Bogusław Nowak, Olimpia Górska, Monika Kwiat-
kowska, Tomasz Bednarek, Łukasz Lech, Katarzyna Krzeszowska, 
Radosław Elis,

 – scenarzyści, choreografowie i pisarze: Jan Kazimierz Siwek, Jan Ja-
kub Należyty, Władysław Szlęk, Wioletta Suska, Małgorzata Mal-
czak,

 – zespoły taneczne: Zespół Tańca Artystycznego MINIATURY, Mi-
strzowie tańca Szkoły ADeeM Dariusza Migacza i WirDance Ja-
nusza Szczepaniaka, Stowarzyszenie Taneczne KLASA TARNÓW, 
Zespół baletowy Teatru Muzycznego w Lublinie, Grupa Rekon-
strukcji Historycznych BLUSZCZ3.

Misja orkiestry (idea powstania, cele i zadania)

Orkiestra Zdrojowa została założona w 1875 r. przez Adama 
Wrońskiego i pod jego batutą stanowiła najpoważniejszą atrakcję 
sezonu letniego uzdrowiska. Dbał on zarówno o dobór wykonaw-
ców, jak i program. Obok muzyki tanecznej umieszczał w reper-
tuarze małe formy symfoniczne (uwertury, fantazje, miniatury 
liryczne itp.). W latach powstania zespołu działalnością kiero-
wała Komisja Zdrojowa. W statucie dla zdrojowiska w Krynicy 
z roku 1896 paragraf 15 stanowił, że fundusz utworzony z taks 
kuracyjnych może być wykorzystany m.in. na: 

tworzenie i utrzymanie zakładów mających na celu uprzyjemnienie pobytu 
gości, utrzymanie muzyki, teatru i czytelni, wydawanie listy gości, koszta 
oświetlenia i skrapiania ulic4. 

Komisja zdrojowa zarządzała życiem kulturalnym uzdrowiska, 
współpracowała z władzami miasta, zrzeszała przedstawicieli 

3 Orkiestra Zdrojowa z Krynicy, dostęp on-line: http://orkiestrazdrojowa.krynica.
pl/o_zespole.html (21.12.2017).

4 R. Kruk, Statut i budżet Komisji Zdrojowej w Krynicy 110 lat temu, [w:] 
Almanach Muszyny 2007, s. 187-193, dostęp on-line: http://www.almanachmuszyny.
pl/spisy/2007/STATUT%20I%20BUDZET%20KOMISJI%20ZDROJOWEJ.pdf 
(21.12.2017).
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różnych środowisk i ustalała wizję i misję oraz decydowała jak 
ma funkcjonować uzdrowisko we wszystkich aspektach m.in. 
i muzyczno-artystycznych.

Po dziś dzień orkiestra działa występując dla gości przybywa-
jących do Krynicy Zdroju. Stanowi również ważny element życia 
kulturalnego miasta. Orkiestra wykonuje bogaty repertuar z po-
granicza muzyki klasycznej i popularnej dzięki różnorodnej i nie-
typowej obsadzie instrumentalnej w składach 11-osobowych, jak 
również w składach symfonicznych na potrzeby udziału w festi-
walu Jana Kiepury i realizację innych projektów artystycznych. 
W repertuarze zespołu znajdujemy około kilkaset pozycji mu-
zycznych, co pozwala orkiestrze przez miesiąc wykonywać reper-
tuar bez powtarzania utworów. 

Orkiestra Zdrojowa swoje zadania realizuje poprzez: regular-
ne koncerty dla turystów i mieszkańców oraz organizację dużych 
projektów artystycznych.

Statut Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

Od roku 2012 Centrum Kultury w Krynicy, jako instytucja kul-
tury, zgodnie z paragrafem 5 statutu, prowadzi wielokierunkową 
działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, 
narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy oraz 
osób przebywających na jej terenie. Do podstawowych zadań CK 
należy w ramach Orkiestry Zdrojowej:

 – organizowanie lub współorganizowanie koncertów, festiwali, 
konkursów, występów itp.,

 – udział w konkursach, festiwalach, imprezach okolicznościowych,
 – wspieranie osób utalentowanych5.

Orkiestra prowadzona jest przez kierownika artystycznego, 
który jest jednocześnie muzykiem orkiestry i promuje orkiestrę 
poza jej główną siedzibą. 

5 Centrum Kultury w Krynicy Zdroju: statut, dostęp on-line: http://www.
ckkrynica.pl/onas_1608_0.html (21.11.2017).
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Współpraca ze środowiskiem lokalnym i krajowym

Od czasu jubileuszu 135-lecia w roku 2010, orkiestra nawią-
zała współpracę z kadrą artystyczną śpiewaków solistów z całej 
Polski i realizuje duże projekty koncertowe (gale noworoczne, 
koncerty w ramach festiwalu Jana Kiepury), zamieniając się ze 
składu kameralnego w skład symfoniczny. W tych projektach 
doangażowuje muzyków orkiestrowych związanych ze środowi-
skiem muzycznym regionu Małopolski.

Kadra artystyczna

W chwili obecnej stały skład Orkiestry Zdrojowej liczy 11 mu-
zyków, z których duża część związana jest z Państwową Szkołą 
Muzyczną I i II stopnia w Nowym Sączu oraz Filią Szkoły w Kry-
nicy-Zdroju. Skład instrumentalny to: instrumenty klawiszowe, 
trąbka, perkusja, troje skrzypiec, wiolonczela, gitara basowa, flet, 
klarnet, fortepian.

3. Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna 

Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna to jedyna orkiestra w Polsce, 
która może być jednocześnie ludową kapelą góralską. Powsta-
ła w Zakopanem w roku 2004. Tworzą ją profesjonalni artyści 
muzycy mieszkający i działający na Podhalu. W podstawowym 
składzie zespołu grają instrumenty smyczkowe oraz flet i klarnet. 
Orkiestra gra zazwyczaj w składzie 18-20 osobowym. Nazwa ze-
społu nawiązuje do międzywojennych tradycji muzycznych Za-
kopanego jako uzdrowiska. W szerokim repertuarze znajdują się 
zarówno dzieła muzyki klasycznej, jak i utwory popularne. Misją 
zespołu jest przede wszystkim popularyzowanie muzyki inspiro-
wanej górami i folklorem góralskim, zwłaszcza kompozytorów 
związanych z Tatrami i Podhalem. 

Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna koncertuje regularnie 
w Zakopanem, jest również zapraszana do innych miast (m. in. 

213



     Rozwój sektorów kreatywnych

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lublin, Nowy Targ, Olkusz, Strze-
gom). W roku 2011 Koncertowała w Orawskim Hradzie na Sło-
wacji, w ramach projektu współpracy transgranicznej. W maju 
2016 oraz 2017 roku orkiestra brała udział w prestiżowym festi-
walu „Gaude Mater” w Częstochowie.

W swoim dorobku TOK ma trzy płyty CD: Album tatrzańskie, 
Mieczysław Karłowicz oraz Klimatyczne Zakopane6.

W lipcu 2016, wraz z zespołem „Camerata Silesia”, pod dyr. 
Anny Szostak Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna uczestniczyła 
w prawykonaniu oraz nagraniu płytowym Oratorium Orawskiego 
Stanisława Radwana (z okazji 450-lecia Jabłonki). 

Założycielem, menadżerem i dyrektorem artystycznym Ta-
trzańskiej Orkiestry Klimatycznej jest Agnieszka Kreiner, kon-
certmistrzem Janusz Miryński. 

Orkiestra prowadzona jest przez Tatrzańską Fundację Mu-
zyczną, której Prezesem Zarządu jest również Agnieszka Kreiner.

Misja orkiestry (idea powstania, cele i zadania)

Idea powstania orkiestry i jej nazwa nawiązuje do dziewiętna-
stowiecznej tradycji, kiedy to Zakopane miało status uzdrowiska 
i było zobowiązane do utrzymywania orkiestr klimatycznych dla 
rozrywki kuracjuszy. Orkiestry te na ogół działały krótko, sezo-
nowo, albo też ich działalność kończyła się z powodu braku fun-
duszy.

Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna powstała z potrzeby muzy-
kowania i dzielenia się pasją do muzyki z publicznością. W swo-
ich projektach artystycznych wykorzystuje tradycje muzyczne 
i oraz potencjał współczesnego środowiska artystycznego Zako-
panego i Podhala.

Głównymi odbiorcami początkowo mieli stać się turyści, oka-
zało się jednak, że koncerty zdobyły także duże zainteresowanie 

6 Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna, dostęp on-line: http://klimatorkiestra.pl/
tok/index.php (21.11.2017).
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Zakopiańczyków, wśród których zebrała się liczna rzesza stałych 
bywalców koncertów. Orkiestra w swoim bogatym repertuarze 
koncertowym (dostępnym także na stronie internetowej www.
klimatorkiestra.pl) ma m. in. następujące projekty:

 – Wojciech Kilar in Memoriam – Koncert poświęcony muzyce Woj-
ciecha Kilara, 

 – Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem – Koncert piosenek poświęco-
nych Zakopanemu,

 – Koncert urodzinowy Ignacego Jana Paderewskiego - utwory Pade-
rewskiego, fragmenty pamiętników i przemówień,

 – W stronę Atmy – muzyka Karola Szymanowskiego, muzyka góral-
ska, fragmenty korespondencji i wiersze o Szymanowskim,

 – Nieszpory tatrzańskie – koncert muzyki góralskiej i muzyki inspi-
rowanej folklorem góralskim – Szymanowskiego, Góreckiego, Ge-
igera. Psalmy Dawida w tłumaczeniu na gwarę góralską, śpiewane 
„na góralską nutę”,

 – Czarodziejska Góra – koncert poświęcony muzyce i literaturze in-
spirowanej pięknem Alp.

Statut

Tatrzańska Fundacja Muzyczna powstała w 2004 roku i wspie-
ra działalność orkiestry. Główne cele i zasady działania Fundacji 
to:
1. podtrzymywanie muzycznych tradycji Zakopanego i regionu 

wokół Tatr,
2. wspieranie rozwoju życia muzycznego w regionie Tatr i Zako-

panego,
3. popularyzacja twórczości kompozytorów związanych z Tatrami,
4. wspieranie działalności Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej,
5. wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dzie-

dzinie muzyki,
6. wspieranie współpracy kulturalnej w ramach Euroregionu Tatry.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizację koncertów i imprez muzycznych,
2. wspieranie działalności Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej,
3. wspieranie nagrań muzycznych dzieł kompozytorów związa-

nych z Tatrami,
4. dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać dzia-

łalność innych instytucji i organizacji, których działalność jest 
zbieżna z celami Fundacji7.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i krajowym

Główną misją zespołu jest popularyzacja muzyki inspirowa-
nej górami – ich pięknem i mistyką – a także folklorem górskim. 
W związku z tym, prócz popularnego repertuaru, orkiestra do-
konała prawykonań dzieł specjalnie napisanych dla Tatrzańskiej 
Orkiestry Klimatycznej oraz wykonań szeregu utworów mało 
znanych i dzieł kompozytorów zapomnianych. Wiele z tych nut 
znajduje się w zbiorach muzycznych Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem.

Priorytetem działalności zespołu jest także współpraca z arty-
stami przebywającymi i wywodzącymi się z Podhala – artystami 
profesjonalnymi oraz muzykami ludowymi.

Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna współpracuje również 
z chórem.

Współpraca międzynarodowa

W roku 2011 orkiestra koncertowała w Orawskim Hradzie na 
Słowacji, w ramach projektu współpracy transgranicznej wyko-
nując utwory polskie i słowackie, z udziałem solistki słowackiej 
– Pavliny Arvayowej – poleconej przez Instytut Słowacki. 

7 Statut Tatrzańskiej Fundacji Muzycznej, dostęp on-line: http://klimatorkiestra.
pl/tok/index.php?statut-tatrzanskiej-fundacji-muzycznej,26 (21.11.2017).
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Kadra artystyczna

Artyści Orkiestry Klimatycznej w głównej mierze wywodzą się 
ze środowiska muzycznego Zakopanego, związanego z działają-
cą tam Szkołą Muzyczną i Szkołą Muzyczną w Nowym Targu. 
Orkiestra wśród swojego grona ma muzyków, którzy wykonują 
też autentyczną muzykę góralską. Orkiestra nie dysponuje stały-
mi etatami, nie ma możliwości ściągnąć muzyków na stałe, lecz 
zrzesza pasjonatów, którzy ceniąc świetny klimat i atmosferę, 
wspomagają zespół przyjeżdżając spoza Podhala. 

Orkiestra kierowana jest i zarządzana przez lidera-kierownika 
artystycznego i dyrygenta. Przez kilka lat działalności wyrobiła 
sobie markę w regionie i przy stosunkowo małym udziale kam-
panii reklamowych, zdobyła wielu sympatyków zainteresowa-
nych jej koncertami. Fundacja, która wspiera orkiestrę, jej zarząd 
oparty jest ściśle na wolontariacie i pracy przyjaciół orkiestry. 
Orkiestra nie posiada swojej siedziby i współpracuje ze Szkołą 
Muzyczną oraz kościołami i galeriami w Zakopanem. 

Skład orkiestry to kwintet smyczkowy, wzbogacony o flet, 
klarnet, czasem fagot oraz instrumenty klawiszowe. Koncertmi-
strzem jest pan Janusz Miryński.

Charakterystyka porównawcza działania orkiestr
Tabela 1: Zestawienie charakterystyki działania trzech orkiestr 

Orkiestra Miasto Liczba 
mieszkańców

Szkoły 
muzyczne 
rok 
powstania

Rok 
powstania

Polish Art 
Philharmonic

Myślenice 17 870 1980 2010

Tatrzańska 
Orkiestra 
Klimatyczna

Zakopane 27 442 1946 2004

Krynicka 
Orkiestra 
Zdrojowa

Krynica-
Zdrój

16 858 1949 1875

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 2: Zestawienie charakterystyki działania trzech orkiestr

Nazwa 
orkiestry

Plany 
koncertowe

Odbiorcy System 
zarzą-
dzania

Wynagro-
dzenie

Polish Art 
Philharmonic

projekty 
kilka razy 
w roku o zasięgu 
lokalnym 
i między-
narodowym 
w składach 
kameralnych 
i symfonicznych.

mieszkańcy 
Myślenic 
i okolicy

Rada 
Orkiestry, 
Dyrektor 
Artystyczny 

brak 
regularnych 
wpływów, 
wynagro-
dzenie za 
projekt

Tatrzańska 
Orkiestra 
Klimatyczna

kilka 
w roku - projekty 
koncertowe

mieszkańcy 
i turyści

Prezes 
Fundacji

brak 
regularnych 
wpływów, 
wynagro-
dzenie za 
projekt 

Krynicka 
Orkiestra 
Zdrojowa

stałe koncerty
5 x w tygodniu

mieszkańcy, 
turyści 
i kuracjusze

Dyrektor 
Centrum 
Kultury, 
kierownik 
artystyczny

kontrakty 
sezonowe 
plus 
wynagro-
dzenie za 
dodatkowe 
projekty

Źródło: Opracowanie własne.

 Tło problemu w zarysie 

Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z zakresu upowszechniania kultury w dziedzinie za-
rządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury. Działania w zakre-
sie realizacji stypendium obejmują stworzenie strategii rozwoju 
i działalności Myślenickiej Orkiestry Kameralnej "Concertino” 
(obecnie działającej pod nazwą Polish Art Philharmonic) na 
bazie dotychczasowych doświadczeń oraz działalności orkiestr 
z małych aglomeracji miejskich (Krynica-Zdrój, Zakopane).

W Myślenicach istnieje Myślenicka Orkiestra Kameralna „Con-
certino”, obecnie działająca pod nazwą Polish Art Philharmonic. 
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Odległość od dużego miasta z instytucjami kulturalnymi, które 
promują wysoką sztukę muzyczną, wynosi 35 km. Orkiestra nie 
posiada strategii, dlatego ważne jest stworzenie wyspecjalizowa-
nej oferty kulturalnej, przeznaczonej dla całej społeczności lokal-
nej. Interesujące aspekty w zakresie tworzenia strategii to:

 – zwiększenie potencjału kulturowego gminy Myślenice,
 – rozwój strategii orkiestry w aspekcie spędzania wolnego czasu 

i rozwoju kultury muzycznej wśród społeczności lokalnej,
 – budowanie więzi społecznych,
 – profilaktyka dobrego spędzania wolnego czasu,
 – działania na rzecz poprawy stanu wiedzy z zakresu kultury mu-

zycznej,
 – wyszukiwanie talentów muzycznych,
 – tworzenie nowych miejsc pracy,
 – aktywność organizacji pozarządowych w zakresie kultury,
 – pomysły na rozwój regionu,
 – pozyskiwanie grupy sponsorskiej do organizowanych koncertów 

i projektów edukacyjnych. 

Ogólny cel

Dopasowanie oferty kulturalnej do potrzeb różnych grup 
mieszkańców Myślenic oraz rozszerzenie działalności orkiestry 
o działalność międzynarodową.

Szczegółowe cele, pytania badawcze, hipotezy badawcze

Cele: 
 – badanie sposobu działania orkiestr w małych aglomeracjach miej-

skich,
 – badanie zadowolenia mieszkańców z działalności orkiestry,
 – badanie potencjału kulturowego orkiestry,
 – diagnoza możliwości rozwoju oferty kulturalnej dopasowanej do 

oczekiwań mieszkańców gminy.
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Szczegółowe pytania badawcze

1. W jaki sposób z oferty koncertowej korzystają i jak ją oceniają:
 – dzieci, młodzież, dorośli?
 – mieszkańcy miasteczka oraz mieszkańcy spoza terenów 

gminy?
 – użytkownicy i animatorzy kultury?
 – użytkownicy zrzeszeni (w szkołach) oraz klienci indywi-

dualni?
2. Jaka jest dostępność oferty orkiestry (dostępność informacji – 

reklama, strona internetowa, notatki prasowe)?
3. Jakie rodzaje koncertów i działalności kulturalnej prowadzone 

są przez orkiestrę?
4. Jaka oferta kulturalno-edukacyjna utworzona w oparciu o dzia-

łalność orkiestry byłaby atrakcyjna dla mieszkańców (rodzice, 
dzieci)?

5. W jaki sposób mieszkańcy widzą rozwój oferty muzycznej or-
kiestry?

Pytania do członków orkiestry

1. W jaki sposób oceniają ofertę koncertową orkiestry?
2. Jaka jest dostępność oferty orkiestry (dostępność informacji – 

reklama, strona internetowa)?
3. Czy orkiestra powinna posiadać strategię rozwoju?
4. Jakie rodzaje koncertów i działalności kulturalnej prowadzone 

są przez orkiestrę?
5. Jaka oferta kulturalno-edukacyjna utworzona w oparciu o dzia-

łalność orkiestry byłaby atrakcyjna dla członków orkiestry?
6. W jaki sposób muzycy widzą rozwój oferty muzycznej orkiestry?
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Zagadnienia do liderów orkiestr

1. Misja i wizja orkiestry (idea powstania, zadania i cele orkiestry),
2. Statut,
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i krajowym,
4. Współpraca międzynarodowa,
5. Kadra artystyczna.

Dobór technik i metod badawczych

I. Metoda ilościowa: 
1. ankiety dla grup społecznych – korzystających z oferty orkiestry,
2. ankiety przeprowadzone na terenie szkoły muzycznej w Myśle-

nicach podczas np. lekcji zbiorowych z uczniami, ankiety dla na-
uczycieli, ankiety dla rodziców oczekujących na dzieci,

3. ankiety w instytucjach działających na terenie Myślenic (dom 
kultury, miejska biblioteka).

II. Metoda jakościowa - wywiady fokusowe i eksperckie z:
1. liderami orkiestry - jako zawodowcy w dziedzinie prowadzenia 

orkiestr, pomogą wskazać sposoby jej prowadzenia w teraźniej-
szości i w przyszłości, 

2. członkami Rady Orkiestry.

Wskazania populacji i określenie doboru próby

Metoda ilościowa - dobór losowy mieszkańców poprzez ankie-
tę na stronie facebook orkiestry, ankieta wysyłana pocztą mailową 
do urzędów władzy lokalnej, instytucji kultury (biblioteka, dom 
kultury), do mediów lokalnych (prasa, telewizja powiatowa), an-
kiety dla dzieci i młodzieży przeprowadzone podczas koncertów 
Art – poranki - koncerty familijne w Myślenicach i Dobczycach.

Metoda jakościowa:
 – do wywiadów fokusowych - członkowie Rady Orkiestry, dyrektor 

artystyczny,
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 – do wywiadów eksperckich - liderzy orkiestr z Myślenic, Krynicy
-Zdroju, Zakopanego.

Uwagi metodologiczne

Badania przeprowadzone zostały przez autora strategii oraz 
nauczycieli teorii Szkoły Muzycznej w Dobczycach oraz Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Myślenicach w roku 2017. W poniższym 
opracowaniu, w celu pogłębienia analizy, wykorzystano do ba-
dań również ankiety z września 2016 roku, które powstały pod-
czas realizacji projektu Poranki Muzyczne z Muzyką ilustracyjną. 
Liczby procentowe, ukazane w zestawieniach tabelarycznych, 
były zawsze liczone w stosunku do ilości odpowiedzi uzyskanych 
na konkretne pytanie, nie zaś w stosunku do rzeczywistej liczby 
kwestionariuszy ankietowych. Sumy procentowe w zestawieniach 
tabelarycznych nie zawsze muszą wynosić 100%.

 Wyniki ankiet
1. Uczestnictwo mieszkańców Myślenic i okolic w ofercie kultural-
nej orkiestry

Wśród badanych respondentów 64 osoby skorzystały z oferty 
kulturalnej orkiestry. Byli to mieszkańcy Myślenic i okolic (patrz 
poniższy rysunek). 

Wykres 1. Ilość osób korzystających z oferty orkiestry

100%

0%

Tak Nie

Źródło: Opracowanie własne.
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Badani respondenci w 86% procentach oceniają poziom kon-
certów bardzo wysoko, a w 14% wysoko. Oceny neutralne (ani 
wysoko, ani nisko) oraz nisko i bardzo nisko nie zostały wska-
zane. 

Wykres 2. Ocena poziomu koncertów organizowanych przez orkiestrę

84%

16%
0%0%0%

b.wysoko wysoko ani wysoko ani nisko nisko b.nisko

Źródło: Opracowanie własne.

42% badanych korzysta z oferty orkiestry od roku 2010, 2011, 
najmniejszy przyrost zaobserwować można w latach 2014, 2015 
- tylko 9%. 

Wykres 3. Lata rozpoczęcia korzystania z oferty orkiestry

Źródło: Opracowanie własne
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Ranking określający atrakcyjność oferty, przedstawia się na-
stępująco:

 – kameralne – 49 wskazań 
 – symfoniczne – 38 wskazań 
 – Gala Noworoczna – 38 wskazań 
 – Art Poranki – 2 wskazania 
 – koncert dla dzieci – 1 wskazanie 
 – prawykonania, koncerty okolicznościowe, utwory  

W. Pawlika – 1 wskazanie 
 – koncert na Rynku Myślenickim – 1 wskazanie
 – biorę udział we wszystkich wspaniałych koncertach – 1 

wskazanie 
Reasumując, w badaniu wzięły udział 64 osoby, które korzystały 

z oferty kulturalnej orkiestry, z tego duża grupa, bo 84,4%, ocenia 
ją jako bardzo wysoką, pozostała część ankietowanych - jako wy-
soką. Nie zaznaczono odpowiedzi negatywnej i obojętnej. Wśród 
ankietowanych 42% osób towarzyszy orkiestrze od początku jej 
istnienia, czyli od 2010 roku, kolejny przełom w pozyskaniu no-
wych 21,90% odbiorców przypada na rok 2014-2015, kiedy to 
dr Michael Maciaszczyk został dyrektorem artystycznym, a or-
kiestra rozpoczęła współpracę z Włodkiem Pawlikiem. W latach 
2016-2017 orkiestra pozyskała kolejnych nowych sympatyków 
(26,60%), kiedy rozpoczęła współpracę międzynarodową w ra-
mach cyklu koncertowego Musik der Meister w wiedeńskim Mu-
sikverein (Złota Sala – siedziba Filharmoników Wiedeńskich). 
Największą popularnością cieszą się koncerty kameralne, który 
zostały wskazane przez respondentów 49 razy. Koncerty symfo-
niczne oraz gale noworoczne zostały wymienione przez 38 re-
spondentów, co daje im drugie i trzecie miejsce w rankingu. 

Badani respondenci dostępność oferty koncertowej poprzez 
stronę internetową oceniają następująco: 35,90% - bardzo wy-
soko 48,40% - wysoko, ocena neutralne (ani wysoko, ani nisko) 
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- 11% badanych, 3% oceniło nisko, oceny bardzo nisko nie zosta-
ły wskazane.

Wykres 4. Ocena dostępności informacji poprzez stronę internetową 

36%

48%

11%

5%0%

b.wysoko wysoko ani wysoko ani nisko nisko b.nisko

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci zapytani o rodzaj atrakcyjnej oferty kulturalno
-edukacyjnej, którą byliby zainteresowani, wskazali: 

 – ofertę musicalową,
 – działania edukacyjne na rzecz dzieci i seniorów, koncerty 

symfoniczne w oparciu o utwory rozrywkowe,
 – koncerty muzyki filmowej,
 – koncerty z czynnym udziałem publiczności, w tym dzieci,
 – koncerty z muzyką filmową,
 – zwiększenie częstotliwości koncertów,
 – cykliczne koncerty i dla małych, i dla średnich wiekowo, 

i dla starszych,
 – z muzyką przez świat,
 – regularne cykle koncertów,
 – organizowanie warsztatów dla młodych ludzi,
 – koncerty dla dzieci, koncerty na świeżym powietrzu,
 – koncerty kameralne dla uczniów,
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 – więcej koncertów,
 – muzykę filmową,
 – prezentacje tematyczne muzyki, np. okresów, epok itp.,
 – przybliżenie muzyki w powiązaniu z epoką, w jakiej po-

wstała,
 – większą ilość koncertów dla dzieci i młodzieży,
 – koncerty dla dzieci,
 – koncerty familijne (podobne jak ostatnio organizowane),
 – więcej koncertów na terenie Polski (sale filharmoniczne),
 – koncerty kameralne lub symfoniczne w Myślenicach co 

najmniej raz w miesiącu,
 – większą ilość koncertów w Krakowie, symfoniczne i ka-

meralne,
 – wspólne muzykowanie z amatorami muzyki,
 – symfoniczne koncerty,
 – różnorodną ofertę, 
 – koncerty edukacyjne w wielu miastach i miejscowościach 

regionu, cykliczne koncerty symfoniczne.
Dostępność oferty koncertowej poprzez stronę internetową 

oceniono bardzo różnorodnie. 48,40% badanych oceniło ją wy-
soko a 35,90% bardzo wysoko. Istotne dla badania jednak są od-
powiedzi obojętne – 11% i negatywne (nisko) – 4,70% odpowie-
dzi, co stanowi około 16 % badanych, oceny bardzo niskiej nie 
wskazano. 26 respondentów wskazało różnorodną ofertę kultu-
ralno-edukacyjną, która byłaby w przyszłości dla nich atrakcyjna, 
odpowiedzi można podzielić na cztery grupy:

 – repertuar musicalowo-rozrywkowy,
 – koncerty dla dzieci, koncerty familijne i o charakterze 

edukacyjnym,
 – zwiększenie częstotliwości koncertów symfonicznych 

i kameralnych,
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 – koncerty orkiestry nie tylko w Myślenicach, lecz również 
w innych salach koncertowych.

Ranking najważniejszych priorytetów strategii rozwoju przed-
stawia się następująco:

 – tworzenie nowych wydarzeń – 40 wskazań (62,5%), 
 – wykorzystanie potencjału kulturowego orkiestry do pro-

mocji na zewnątrz regionu i Polski – 37 wskazań (57,8%),
 – wzbogacanie oferty instytucji kultury – 19 wskazań 

(29,7%). 
Reasumując, dla badanych osób najważniejsze obszary w roz-

woju orkiestry to: tworzenie nowych wydarzeń (62,5%) oraz wy-
korzystanie potencjału kulturowego orkiestry do promocji na 
zewnątrz regionu i Polski (57,8%). Jest to zbieżne z kolejnymi 
wynikami, gdzie 75% badanych wskazało, iż w stopniu bardzo 
wysokim oferta kulturalna wpływa na kształtowanie wizerunku 
Myślenic i postrzeganie miasta a 25% oceniło ją w stopniu wyso-
kim. Nie zostały wskazane oceny neutralne (ani wysoko ani ni-
sko) oraz oceny negatywne (nisko, bardzo nisko).

Wykres 5. Ocena wpływu oferty kulturalnej na kształtowanie wizerunku 
Myślenic i postrzeganie miasta

75%

25%

0%0%0%

b.wysoko wysoko ani wysoko ani nisko nisko b.nisko

Źródło: Opracowanie własne.

227



     Rozwój sektorów kreatywnych

Tabela nr 3: Metryczka 
Płeć Wiek Wykształcenie Miejsce 

zamieszkania

kobieta – 48– 75%
mężczyzna – 16-25%

mniej niż 30 lat – 14 
od 30 do 50 lat – 32
więcej niż 50 lat– 18

wyższe – 48 
średnie – 13
zawodowe – 1
licencjat – 2

Myślenice – 31
Powiat 
Myślenicki – 15
poza Powiatem 
Myślenickim 17
Kujawsko-
Pomorskie – 1

Źródło: Opracowanie własne.

Charakterystyka ankietowanych: 75% badanych stanowiły ko-
biety, grupa wiekowa była zróżnicowana, największą grupę stano-
wili badani w przedziale wiekowym 30-50 lat, co jest niezwykle 
ważne, gdyż średnia wieku osób korzystających z oferty wysokiej 
kultury muzycznej w krajach zachodnioeuropejskich jest dużo 
wyższa. Osoby uczestniczące w koncertach to w zdecydowanej 
większości (75%) ludzie z wyższym wykształceniem. W odnie-
sieniu do miejsca zamieszkania – 71% ankietowanych mieszka 
w Myślenicach i powiecie myślenickim, pozostała część to osoby 
z zewnątrz 29%, co przekłada się na wskazywanie przez badanych 
różnorodnej oferty koncertowo-kulturalnej i cieszy fakt, iż orkie-
stra jest znana nie tylko w regionie.

2. Ankieta dla celów badawczych, dotycząca uczestnictwa dzie-
ci i młodzieży w koncertach Myślenickiej Orkiestry Kameralnej 
„Concertino”– 22 ankiety

Spośród 22 badanych respondentów, uczniów szkół muzycz-
nych, 19 osób wzięło udział w koncertach orkiestry (patrz poniż-
szy rysunek).
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Wykres 6. Ilość osób korzystających z oferty orkiestry

86%

14%

Tak Nie

Źródło: Opracowanie własne.

Badani respondenci w 57% procentach oceniają poziom kon-
certów bardzo wysoko a w 30% wysoko, oceny neutralne (ani 
wysoko, ani nisko) wystawiło 13% badanych, oceny negatywne 
(nisko i bardzo nisko) nie zostały wskazane.

Wykres 7. Ocena poziomu koncertów organizowanych przez orkiestrę

59%

32%

9% 0%0%

b.wysoko wysoko ani wysoko ani nisko nisko b.nisko

Źródło: Opracowanie własne.

Badani respondenci w 68% procentach oceniają poziom at-
mosfery koncertów bardzo wysoko, w 18% wysoko, oceny neu-
tralne (ani wysoko, ani nisko) podaje 14% badanych, oceny nega-
tywne nisko i bardzo nisko) nie zostały wskazane. 
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Wykres 8. Ocena poziomu atmosfery koncertów 
organizowanych przez orkiestrę

68%

18%

14%
0%0%

b.wysoko wysoko ani wysoko ani nisko nisko b.nisko

Źródło: Opracowanie własne.

Ranking określający atrakcyjność oferty, przedstawia się na-
stępująco: 

 – symfoniczne – 15 wskazań, 
 – kameralne – 8 wskazań,
 – Gala Noworoczna – 7 wskazań,
 – inne – 0 wskazań.

Reasumując, wśród badanych dzieci i młodzieży znalazły się 
3 osoby, które nie uczestniczyły w koncercie orkiestry, jest to 
ważny sygnał dla społeczności szkół muzycznych, które powinny 
być pierwszymi beneficjentami koncertów w Myślenicach. Cie-
kawym zjawiskiem jest, iż tylko 2 osoby zaznaczyły odpowiedź 
obojętną, 59% dzieci odpowiedziało, iż koncerty bardzo im się 
podobają. 68% badanych bardzo wysoko ocenia także atmosferę 
koncertów, nie było odpowiedzi negatywnych oceniających nisko 
zarówno pytanie 2 jak i 3. Najwięcej badanych dzieci uczestniczy-
ło w koncertach symfonicznych.

Wśród 22 badanych respondentów, uczniów szkół muzycz-
nych, 19 osób wzięło udział w koncertach orkiestry (patrz poniż-
szy rysunek).
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Wykres 9. Ilość osób, która chce w przyszłości skorzystać z oferty orkiestry

95%

0%5%0%0%

Tak Nie Trudno powiedzić

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaj oferty kulturalno-edukacyjnej wskazany przez respon-
dentów jako wymarzony:

 – poszerzenie składu orkiestry o bałałajkę, banjo,
 – więcej muzyki pop do grania, 
 – dodanie do orkiestry ciekawych instrumentów,
 – połączenie muzyki, tańca, teatru,
 – sama nie wiem, chcę aby coś mnie zaskoczyło,
 – żeby było więcej tańca,
 – wiele muzyki, ruch,
 – wolałbym, żeby nic się nie zmieniło,
 – aby tematyka był z filmów,
 – gdyby orkiestra grała częściej i koncerty trwały dłużej, ponie-

waż cały skład orkiestry zazwyczaj gra świetnie i miło się go 
słucha,

 – każde,
 – koncert piosenek dziecięcych np. z filmu Piraci z Karaibó”,
 – skrzypcowy, fortepianowy,
 – ważne, żeby był ruchliwy, 
 – każdy, 
 – nie mam pojęcia, 
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 – skrzypcowy, 
 – koncert J.S. Bacha. 

Podsumowując, 21 dzieci chętnie przyjdzie na kolejny kon-
cert orkiestry, co stanowi 95% badanych. W odpowiedziach na 
pytanie o wymarzony koncert pojawia się, jak w przypadku do-
rosłych, muzyka filmowa rozrywkowa, pojawiają się odpowiedzi 
dotyczące ruchu i tańca, element zaskoczenia oraz wprowadzenie 
nowych instrumentów do orkiestry, trzy odpowiedzi oscylowały 
wokół konkretnych zagadnień z tematyki muzyki klasycznej.
Tabela 4: Metryczka 

Płeć Wiek Miejsce zamieszkania
Dziewczyna – 17
Chłopiec – 5 

8-10 lat – 5
11- 13 lat – 14
14-16 lat – 3
17 i więcej – 0

Myślenice – 6
poza Myślenicami – 16
poza Powiatem Myślenickim – 0

Źródło: Opracowanie własne.

W badaniu wzięło udział 77% dziewczynek (podobnie jak 
u dorosłych przewaga płci żeńskiej), największa grupa badanych 
znajduje się w przedziale wiekowym 11-13 lat – to 63%, istotną 
informacją jest, iż tylko 27% badanych dzieci jest mieszkańcami 
Myślenic.

3. Ankieta dla członków orkiestry na temat oferty kulturalnej  
zespołu

W badaniu wzięło udział 23 członków orkiestry.

42% badanych rozpoczęło współpracę z orkiestrą w roku 2010, 
czyli od początku jej istnienia, kolejny przyrost można obserwo-
wać w latach 2013 i 2015, najmniejszy przyrost zaobserwować 
można w roku 2012 tylko 4%. W latach 2011, 2014, 2016 obser-
wujemy stały przyrost na poziomie 8%.
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Wykres 10. Lata rozpoczęcia współpracy z orkiestrą

42%

12%

17%

8%

13%

8%

2010 2011-2012 2013 2014 2015 2016

Źródło: Opracowanie własne.

Badani respondenci w 67% oceniają poziom koncertów bar-
dzo wysoko, a w 33% wysoko, oceny neutralne (ani wysoko, ani 
nisko) oraz nisko i bardzo nisko nie zostały wskazane. 

 
Wykres 11. Ocena poziomu koncertów prezentowanych przez orkiestrę

67%

33%

0%0%0%

b.wysoko wysoko ani wysoko ani nisko nisko b.nisko

Źródło: Opracowanie własne.

Ranking udziału badanych w wykonywanych koncertach 
przedstawia się następująco: 
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 – symfoniczne – 22 wskazania,
 – Gala Noworoczna – 19 wskazań,
 – kameralne – 15 wskazań,
 – Inne:

 – Wiedeń – 2 wskazania,
 – koncerty plenerowe – 1 wskazanie,
 – U2 – 1 wskazanie,
 – rozrywkowe – 1 wskazanie,
 – nagranie płyty z W. Pawlikiem – 1 wskazanie,
 – tournee Niemcy – 1 wskazanie,
 – Gala Jubileuszowa – 1 wskazanie,
 – Pawlik – 1 wskazanie.

W badaniu wzięły udział 23 osoby, które bardzo wysoko (70%) 
i wysoko (30%) oceniają poziom koncertów granych przez or-
kiestrę. Z badania wynika, iż 10 osób, czyli 43% gra w orkiestrze 
od początku jej istnienia. Najwięcej badanych zaznaczyło udział 
w projektach koncertów symfonicznych 22 osoby, 15 badanych 
członków orkiestry grało wszystkie rodzaje koncertów, co sta-
nowi 65%, wśród innych zaznaczono projekty międzynarodowe 
oraz współpracę z Włodkiem Pawlikiem. 

Dostępność oferty koncertowej poprzez stronę internetową 
oceniono bardzo różnorodnie, podobnie jak i w ankiecie dla do-
rosłych. Istotne dla badania jednak są oceny neutralne (ani wy-
soko ani nisko) – 26% i negatywne (nisko) – 4%, dodatkowo 9% 
badanych nie zaznaczyło odpowiedzi, co razem stanowi około 
39% respondentów (patrz poniższy rysunek).
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Wykres 12. Ocena dostępności informacji poprzez stronę internetową

17%

44%

26%

4%
0%

9%

b.wysoko wysoko ani wysoko ani nisko nisko b.nisko brak odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród badanych członków orkiestry 96% uważa, iż orkiestra 
powinna posiadać własną strategię rozwoju, tylko 4% badanych 
nie ma na ten temat zdania.

Wykres 13. Ilość osób pozytywnie wyrażająca się o posiadaniu strategii

96%

0%4%0%0%

Tak Nie Nie mam zdania

Źródło: Opracowanie własne.

Ranking najważniejszych priorytetów strategii rozwoju orkie-
stry przedstawia się następująco:

 – współpraca międzynarodowa – 18 wskazań,
 – tworzenie nowych wydarzeń kulturalnych – 16 wskazań,
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 – udział w festiwalach – 16 wskazań,
 – wykorzystanie potencjału kulturowego orkiestry do promocji 

na zewnątrz regionu i Polski – 14 wskazań,
 – wzbogacanie oferty instytucji kultury – 11wskazań,
 – inne:

 – nagrania własne – 1 wskazanie,
 – płyty promocyjne –1 wskazanie,
 – edukacja – 1 wskazanie.

Dla badanych najważniejsze obszary w rozwoju orkiestry to: 
współpraca międzynarodowa - 18 odpowiedzi, tworzenie no-
wych wydarzeń - 17 odpowiedzi oraz udział w festiwalach - 16 
odpowiedzi. Wykorzystanie potencjału kulturowego orkiestry 
do promocji na zewnątrz regionu i Polski, które było ważne dla 
mieszkańców, tutaj znalazło się na czwartym miejscu. Dla 96% 
muzyków ważne jest, aby orkiestra posiadała strategię rozwoju.

Rodzaj zmian w ofercie kulturalnej, na jakie wskazują wskaza-
nych respondenci, to przede wszystkim: 

 – wydarzenia operowe, operetkowe, wokal, soliści, plener,
 – większa ilość projektów z muzyką filmową, teatralną czy też jazzo-

wo-symfoniczną,
 – większa ilość projektów koncertowych, projekty np. z muzyką fil-

mową,
 – udział orkiestry w projektach jazzowo-symfonicznych, muzyki fil-

mowej, rozpowszechnianie instrumentów wśród dzieci i młodzie-
ży - koncerty edukacyjne,

 – punkt nacisku na prestiżowy repertuar, skierowany także do wysu-
blimowanych odbiorców, jak i osób niemających styczności z kul-
turą wysoką,

 – więcej koncertów z muzyką filmowa i popularną,
 – wprowadzenie koncertów w mniejszych, kameralnych składach.

W przypadku zmian w działalności orkiestry respondenci 
przede wszystkim wskazali na: 
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 – ujednolicenie składu, stały trzon orkiestry pozwoli uzyskać wyż-
szy poziom brzmienia orkiestry,

 – próby popołudniami, 
 – stałe etaty, pozyskiwanie funduszy od sponsorów oraz większe 

środki finansowe na działalność orkiestry, 
 – stałość finansowania, 
 – informowanie wcześniej o planowanych koncertach, projektach, 
 – wybór inspektora (w razie nieobecności - zastępcy),
 – przejrzyste zasady doboru muzyków do kolejnych projektów, lo-

jalność wobec muzyków związanych z orkiestrą od wielu lat,
 – lepszą komunikację pośród członków orkiestry,
 – poprawę przepływu informacji wewnątrz orkiestry, większą 

transparentność informacyjną wobec planów orkiestrowych na 
przyszłość, rozpoczęcie działalności w zakresie ogólnie pojętej 
promocji orkiestry na wielu płaszczyznach (internet, filmy promo-
cyjne, itd.), zróżnicowanie gratyfikacji finansowej dla członków 
orkiestry w zależności od zaangażowania w pracę zespołu, odpo-
wiedzialności funkcyjnej, obecności na projektach,

 – lojalność wobec artystów, muzyków, którzy są związani z orkiestrą 
od bardzo dawna,

 – wzmocnienie pozycji Orkiestry na arenie Polski poprzez udział 
w polskich festiwalach, 

 – wzmocnienie świadomości istnienia Orkiestry w ogólnopolskim 
środowisku muzyków, 

 – logowanie na stronę jako muzyk i plan pracy poprzez stronę.
Podsumowując, 12 respondentów wskazało zmiany w ofercie 

kulturalnej orkiestry, co stanowi 52% badanych, które można po-
dzielić na następujące grupy:
1. grupa, która nic nie zmieniałaby lub jest ok, oferta jest różno-

rodna,
2. grupa, która chciałaby usłyszeć orkiestrę w repertuarze filmo-

wo-jazzowym.
W odniesieniu do kolejnych zmian, 18 badanych (78%) wska-

zało zmiany w działalności orkiestry i zagadnienia, które się 
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powtarzają to: stałe etaty, więcej finansów oraz zagadnienia do-
tyczące logistyki i komunikacji organizowanych projektów kon-
certowych.
Tabela nr 5. Metryczka 

Płeć Wiek
Kobieta – 9
Mężczyzna – 14 

do 30 – 7
30-40 – 11
40-50 – 5
50- więcej – 0

Źródło: Opracowanie własne.

Charakterystyka ankietowanych: 60% badanych stanowili 
mężczyźni. Muzycy orkiestrowi to ludzie młodzi: 30% to 30-latki 
a 48% to osoby w wieku 30-40 lat, co razem daje 78% ankietowa-
nych. 

4. Ankieta Art. – Poranki – Koncerty Familijne MYŚLENICE

Wyniki ankiet dla dzieci i młodzieży

W badaniu wzięło udział 65 dzieci, w tym 70,8% to dziewczyn-
ki, 26,2% - chłopcy, w dwóch ankietach nie zaznaczono płci. 86% 
dzieci i młodzieży koncert się podobał, oceny neutralne (ani mi 
się podobał, ani mi się nie podobało) wskazało 9%, oceny nega-
tywne wskazało 5% badanych respondentów.
Tabela nr 6. Zestawienie ogólne wyników

TAK NIE Brak 
zaznaczenia

Czy było to coś nowego 67% 29, 23% 3,07%
Czy chcesz przyjść na podobne 
wydarzenie

86,15 % 7,70% 6,15%

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela nr 7. Zestawienie szczegółowe wyników ankiety pod względem wieku

Przedział 
wiekowy 

Ilość Płeć - 
dziewczynka

Podobało 
się 

Czy było 
to coś
nowego - 
tak

Czy chce 
przyjść raz 
jeszcze - 
tak

Mniej niż 7 
(6 ankiet)

9,23% 66,66% 83,33% 83,33% 66,66%

7-9 lat 
(14 ankiet)

21,53% 78,57% 85,70 78,57% 64,30%

10-13 lat 
(31 ankiet)

47,70% 74,20% 83,90% 54, 83% 93,54%

14-16 lat
(4 ankiety)

4,61%  0% 66,66% 33,33% 100%

Powyżej 16 
(11 ankiet)

16, 92% 72,72% 100% 90,90% 100%

Źródło: Opracowanie własne.
Podsumowując, 65 uczestników koncertów Art. – Poranki 

– Koncerty Familijne dnia 23 września wypełniło ankiety. Naj-
większą grupę, bo 48% stanowiły dzieci w przedziale wiekowym 
10-13 lat, najmniej było dzieci w przedziale wiekowym 14-16 lat. 
Najwyższe wyniki uzyskano w następujących przedziałach: 100% 
badanych przyszłaby jeszcze raz na koncert z przedziału wie-
kowego 14-16 lat i powyżej 16 lat, 100% badanych w przedziale 
wiekowym powyżej 16 lat wskazało, iż podobał im się koncert, 
w tej samej grupie uzyskano najwyższe wyniki 90,90% uważa, że 
wydarzenie było dla nich czymś nowym.

Wyniki ankiet dla dorosłych

W badaniu wzięło udział 61 osób, w tym 75,40% to kobiety, 
27% mężczyźni, w jednej ankiecie nie zaznaczono płci. 79% ba-
danych bardzo podobał się koncert, raczej się podobał wskazało 
6,60%, oceny neutralne (ani mi się podobało, ani mi się nie podo-
bało) wskazało 1,60% badanych, oceny negatywne (raczej mi się 
nie podobało, bardzo mi się nie podobało) wskazało 8,20%, brak 
wskazania w jednej ankiecie. 72,13% ankietowanych wskazało, 
iż wydarzenie było nowatorskie, 87,88% badanych wskazało, iż 
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wydarzenie było wartościowe, 88,52% badanych wskazało, iż 
wydarzenie było dobrze zorganizowane a 95% badanych chce 
przyjść raz jeszcze na koncert.
Tabela nr 8: Zestawienie szczegółowych wyników ankiety z podziałem na wiek.
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poniżej 
18 lat

26 69,23% 80,76% 73,07% 88,46% 96,15% 96,15%

18-24 
lata

0 0% 0% 0% 0% 0% 0%

25-35 lat 10 70% 80% 70% 100% 100% 100%
36-50 lat 21 85,71% 80,95% 71,42% 80,95% 76,19% 95,23%
50-60 
lat

1 100% 0% 0% 0% 0% 0%

powyżej 
60 lat

3 66,66% 66,66% 100% 100% 100% 100%

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, 61 uczestników koncertów Art. – Poranki 
– Koncerty Familijne dnia 23 września wypełniło ankiety. Naj-
większą grupę, bo 42% stanowiły osoby poniżej 18 lat. Najmniej 
liczna była grupa dorosłych w wieku 50-60 lat i powyżej 60 roku 
życia - stanowiła 6,55% respondentów. W przedziale wiekowym 
18-24 lat nie było badanych osób. Najwyższe wyniki uzyskano 
w następujących przedziałach: 100% badanych przyszłaby jeszcze 
raz na koncert z przedziału wiekowego 25-35 lat i powyżej 60 lat, 
100% badanych w przedziale wiekowym 25-35 lat i powyżej 60 
lat wskazało, iż koncert był wartościowy i dobrze zorganizowa-
ny. Dla 100% ankietowanych w przedziale wiekowym powyżej 60 
roku życia koncert był nowatorski.
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5. Ankieta Art. – Poranki – Koncerty Familijne DOBCZYCE

Wyniki ankiet dla dzieci i młodzieży

W badaniu wzięło udział 45 dzieci, w tym 60% to dziewczyn-
ki, 40% chłopcy. 91,11% dzieci i młodzieży koncert podobał się, 
oceny neutralne (ani mi się podobał, ani mi się nie podobał) 
wskazało 2,22%, oceny negatywne wskazało 6,67% badanych re-
spondentów.
Tabela nr 9: Zestawienie ogólne wyników

TAK NIE Brak 
zaznaczenia

Czy było to coś nowego 84,44% 6,66% 8,9%
Czy chcesz przyjść na podobne 
wydarzenie

84,44 % 11,11% 4,44%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 10: Wartości ankiet w rozłożeniu na przedziały wiekowe

Przedział 
wiekowy 

Ilość Płeć - 
dziewczynka

Podobało 
się 

Czy było 
to coś
nowego - 
tak

Czy chce 
przyjść raz 
jeszcze - 
tak

Mniej niż 7 
(18 ankiet)

40% 44,44% 88,88% 94,44% 83,33%

7-9 lat 
(11 ankiet)

24,44% 54,54% 90,90 81,81% 90,90%

10-13 lat 
(12 ankiet)

26,66% 75% 91,66% 75% 83,33%

14-16 lat
(3 ankiety)

6,66% 100% 100% 66,66% 66,66%

Powyżej 16 
(1 ankieta)

2,22% 100% 100% 100% 100%

Razem: 45 ankiet 60% 91,11% 84,44% 84,44%

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, 45 uczestników koncertów Art. – Poranki – 
Koncerty Familijne dnia 23 września wypełniło ankiety. Najwięk-
szą grupę, bo 40% stanowiły dzieci w przedziale wiekowym mniej 
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niż 7 lat, najmniej dzieci było w przedziale wiekowym 14-16 lat 
i powyżej 16 lat - 8,88%. Najwyższe wyniki uzyskano w nastę-
pujących przedziałach: 100% badanych przyszłaby jeszcze raz na 
koncert z przedziału wiekowego powyżej 16 lat, 100% badanych 
w przedziale wiekowym powyżej 16 lat wskazało, iż podobał im 
się koncert, w tej samej grupie uzyskano najwyższe wyniki 100% 
uważa, że wydarzenie było czymś nowym dla nich.

Wyniki ankiet dla dorosłych

W badaniu wzięło udział 91 osób (zakwalifikowano 88 ankiet), 
w tym 64,77% to kobiety, 31,81% -mężczyźni, 3,42% nie wska-
zało płci. Wydarzenie bardzo się podobało 87,5% badanych, dla 
79,54% było to coś nowego, a dla 87,50% było to wartościowe wy-
darzenie, 89,72% uważa, że było dobrze zorganizowane, a 92,04% 
badanych chce przyjść na podobne wydarzenie.
Tabela nr 11: Zestawienie szczegółowych wyników ankiety z podziałem na wiek.
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poniżej 
18 lat

3 66,70% 100% 100% 100% 100% 100%

18-24 
lata

3 100% 33,33% 66,66% 100% 100% 33,33%

25-35 lat 18 72,22% 100% 83,83% 94,44% 94,44% 100%
36-50 lat 33 63,63% 78,78% 84,84% 81,81% 87,87% 93,93%
50-60 
lat

13 53,84% 100% 100% 100% 100% 100%

powyżej 
60 lat

18 61,11% 88,88% 66,66% 77,77% 94,44% 100%

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, 88 uczestników koncertów Art. – Poranki – 
Koncerty Familijne dnia 24 września wypełniło ankiety. Najwięk-
szą grupę, bo 37,5% stanowiły osoby w przedziale wiekowym 
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36-40 lat. Najmniej liczna była grupa dorosłych w wieku 18-24 
lat i poniżej 18 roku życia (6,81%). Najwyższe wyniki uzyskano 
w następujących przedziałach: 100% badanych przyszłaby jeszcze 
raz na koncert z przedziału wiekowego 25-35 lat, 50-60 lat, poni-
żej 18 roku życia i powyżej 60 lat, 100% badanych w przedziale 
wiekowym 18-24 lat, 50-60 lat i poniżej 18 lat wskazało, iż koncert 
był wartościowy i dobrze zorganizowany. Dla 100% ankietowa-
nych w przedziale wiekowym poniżej 18 lat i 50-60 lat koncert był 
nowatorski.

6. Ankiety Poranki Muzyczne z Muzyką ilustracyjną Myślenice 2016 
rok

Wyniki ankiet dorosłych

W badaniu wzięły udział 33 osoby, które reprezentowały grupę 
seniorów, artystów, współorganizatorów i przedstawicieli mediów. 
93,1% badanych bardzo podobał się koncert, raczej się podobał 
- wskazało 6,9%, oceny neutralne (ani mi się podobało, ani mi 
się nie podobało) nie zostały wskazane, podobnie jak oceny nega-
tywne (raczej mi się nie podobało, bardzo mi się nie podobało). 
100% ankietowanych wskazało, iż wydarzenie było nowatorskie 
i dobrze zorganizowane, 97% potwierdziło, że chce przyjść na po-
dobne wydarzenie i 97% badanych wskazało, iż wydarzenie było 
wartościowe.

Wykres 14. Ilość osób z podziałem na wiek

0%0%

71%

25%

4%0%

mniej niż 18 18-24 lat 25-35 lat 36-50 lat powyżej 50 lat

Źródło: Opracowanie własne.
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Ankiety wypełniło 601 uczestników, z czego zakwalifikowa-
no 400 ankiet prawidłowo wypełnionych. 400 uczestników kon-
certów Poranki Muzyczne z Muzyką ilustracyjną we wrześniu 
2016 roku wypełniło ankiety. Z tego największą grupę stanowiły 
dziewczynki (60%), najliczniejszą grupę wiekową stanowiły dzieci 
w przedziale 10-13 lat (66,66%). Dla 67% respondentów wydarze-
nie to było czymś nowym, reszta uczestników, czyli 33% uczestni-
czyła już w podobnych koncertach, 79% badanych wyraziła opi-
nię, iż chce przyjść na podobne wydarzenie, a tylko 11% wskazało 
opinię negatywną. 74,2% ankietowanych wskazało, że koncert się 
podobał, ocenę neutralną (ani mi się podobało ani mi się nie po-
dobało) wskazało 18,5% ankietowanych, ocenę negatywną (nie 
podobało im się) - 7,3% (patrz poniższy rysunek).

Wykres 15. Ocena zadowolenia z wydarzenia

74%

19%

7%

pozytywna neutralna negatywna

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 12: Podsumowanie zbiorcze ankiet dla dzieci w trzech kategoriach

Dzieci 
Myślenice 2016

Dzieci 
Myślenice 2017

Dzieci 
Dobczyce 2017

Podobało mi 
się

74,2% 86,15% 91,11 %

Czy było to coś 
nowego

67% 67% 84,44%
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Dzieci 
Myślenice 2016

Dzieci 
Myślenice 2017

Dzieci 
Dobczyce 2017

Czy chcesz 
przyjść na 
podobne 
wydarzenie

79% 86,15 % 84,44%

Źródło: Opracowanie własne.

7. Wywiad fokusowy z Radą Orkiestry i Dyrektorem Artystycznym

Wywiad fokusowy przeprowadzony z grupą zarządzającą or-
kiestrą dotyczył charakterystyki i specyfiki działalności zespołu 
i planów na przyszłość.

Podczas wywiadu fokusowego w zakresie charakterystyki 
i specyfiki działalności orkiestry wskazano następujące elementy:

 – Polish Art Philharmonic jest zespołem wspieranym przez Myśle-
nickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków i Myślenicki Ośrodek 
Kultury i Sportu,

 – zespół tworzą muzycy, których celem artystycznym jest kreowanie 
własnej dialektyki wypowiedzi muzycznej w zakresie repertuaru 
okresu klasycyzmu oraz muzyki współczesnej, 

 – kreacja własnego języka muzycznego pozwala orkiestrze na wy-
raźne kreślenie oryginalnej charakterystyki brzmienia, prowadze-
nia frazy, poszukiwaniu nowych brzmień,

 – orkiestra poszukuje doświadczeń w zakresie dialektyki opartej na 
artykulacji,

 – odkrywanie nowego spektrum postrzegania muzyki, który po-
zwala na dalszy rozwój orkiestry,

 – szczególne miejsce w repertuarze współczesnym dla kompozycji 
polskich twórców,

 – orkiestra dzięki swoim artystycznym dokonaniom i absolutnie 
nowatorskiemu podejściu do każdego materiału muzycznego, zaj-
muje szczególne miejsce na „mapie” muzycznej Polski ale również 
i Europy,

 – orkiestra od kilku lat koncertuje w najważniejszych salach koncer-
towych, takich jak: Musikverein Wiedeń (trzy koncerty w trakcie 
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jednego sezonu), Kulturpalast Dresden, Nikolaisaal Potsdam, Mu-
zyczny Festiwal w Łańcucie etc., 

 – istotnym elementem działalności orkiestry jest prezentowanie 
muzyki małym środowiskom lokalnym, pozyskiwanie przez to nie 
tylko akceptacji społecznej, ale przede wszystkim dzięki spotka-
niom z publicznością możliwości wspólnego działania i oddzia-
ływania, 

 – orkiestra jest młodym zespołem, złożonym z wysoko wykwalifiko-
wanych muzyków,

 – bardzo istotnym elementem jest to, iż trzon orkiestry nie zmienia 
się od kilku lat,

 – orkiestra ma duży udział w działalności edukacyjnej, zarówno tej 
wewnętrznej, będącej bodźcem do samorozwoju, jak i zewnętrz-
nej,

 – koncerty dla dzieci i młodzieży, publiczności lokalnej cieszą się 
100% frekwencją,

 – częścią programu orkiestry jest nie tylko pozyskiwanie publiczno-
ści, ale również interakcje społeczne i edukacyjne,

 – budowanie wizerunku orkiestry jako europejskiej instytucji o wy-
sokich standardach,

 – wyróżnikiem orkiestry jest jej kierowanie w oparciu o działalność 
samorządową,

 – orkiestra w pełni jest jednostką, która w samodzielny i demokra-
tyczny sposób podejmuje wszelkie decyzje co sprawia, iż odpowie-
dzialność za funkcjonowanie i jakość wszelkich podejmowanych 
działań spada na członków Rady Orkiestry i Dyrektora Artystycz-
nego,

 – model zarządzania sprawia, iż pozyskiwane fundusze publicz-
ne (Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
środki z konkursów Województwa Małopolskiego) w postaci Pro-
gramów (Edukacja kulturalna, Muzyka 2017, Zamówienia kom-
pozytorskie), są w pełni wykorzystywane na wszystkie projekty 
i wydarzenia, wszystkich członków orkiestry i jej dalszy rozwój.
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Działania na przyszłość:

 – budowanie wizerunku Myślenickiej Orkiestry Kameralnej „Con-
certino” pod nową nazwą Polish Art Philharmonic,

 – orkiestra jako instytucja, która w nowatorski sposób tworzy rze-
czywistość sztuki – dawnej i nowej – spełniając wszelkie standardy 
instytucji o interdyscyplinarnym, artystycznie i społecznie, cha-
rakterze, tworząc mosty kulturowe w wymiarze lokalnym, krajo-
wym i międzynarodowym, 

 – wdrożenie w działalność orkiestry interdyscyplinarności nauko-
wej – na bazie współpracy ze szkołami, uczelniami o profilach nie 
artystycznych.

Rekomendacje

Słabe strony:
1. Dostępność oferty koncertowej poprzez stronę internetową oce-

niono w ankiecie dla dorosłych bardzo zróżnicowanie. Najwię-
cej, bo 31 osób oceniło ją wysoko, natomiast istotne dla badania 
są odpowiedzi obojętne 7 i negatywne (nisko) – 3, co stanowi 
około 16% badanych.

2. Podobnie oceniono dostępność oferty koncertowej poprzez 
stronę internetową w ankiecie przeznaczonej dla członków or-
kiestry. Istotne dla badania są odpowiedzi obojętne – 6 i nega-
tywne (nisko) – 1, dodatkowo 2 dwie osoby nie zaznaczyły od-
powiedzi, co stanowi razem około 39% badanych.

3. Pojawiające się wypowiedzi muzyków (22% badanych) doty-
czące poprawy przepływu informacji wewnątrz orkiestry oraz 
większej transparentności informacyjnej wobec planów orkie-
strowych na przyszłość.

Mocne strony:
1. Bardzo wysoki stopień wpływu oferty kulturalnej na kształtowa-

nie wizerunku Myślenic i postrzeganie miasta.
2. Największą grupę słuchaczy biorących udział w ankiecie stano-

wiły osoby w przedziale wiekowym 30-50 lat, co jest niezwykle 
ważne, gdyż średnia wieku w krajach zachodnioeuropejskich 
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korzystających z oferty wysokiej kultury muzycznej jest dużo 
wyższa.

3. 71% ankietowanych mieszka w Myślenicach i powiecie myśle-
nickim, pozostała część to osoby z zewnątrz (29%), co przekłada 
się na wskazywanie rodzajów oferty kulturalnej i cieszy fakt, iż 
orkiestra jest znana nie tylko w regionie.

4. Najwięcej badanych dzieci uczestniczyło w koncertach symfo-
nicznych. 21 z nich chętnie przyjdzie na kolejny koncert orkie-
stry, co stanowi 95% respondentów.

5. W badaniach ankietowych przeprowadzonych po wydarzeniu 
Art. Poranki, zarówno dzieciom jak i dorosłym, podobało się 
wydarzenie w wysokim stopniu (powyżej 80%), najlepszy wynik 
osiągnięto w grupie ankietowanych dzieci w Dobczycach 91%.

6. Muzycy orkiestrowi to ludzie młodzi – 30% to 30-latki a 48% to 
osoby w wieku 30-40 lat, czyli razem stanowi 78% ankietowa-
nych.

Rekomendacje:
1. Najważniejsze obszary w rozwoju orkiestry to: tworzenie no-

wych wydarzeń oraz wykorzystanie potencjału kulturowego or-
kiestry do promocji na zewnątrz regionu i Polski. 

2. Docieranie z ofertą do większej ilości dzieci i młodzieży regionu 
oraz dbałość o utrzymanie i pozyskiwanie nowych słuchaczy. 

3. Rozszerzenie repertuaru orkiestry o projekty w muzyką filmowo
-jazzową, symfoniką rozrywkową oraz muzyką filmową.

4. Praca nad próbą pozyskania stałych etatów, dbałość o zwiększe-
nie finansów oraz ulepszenie logistyki i komunikacji organizo-
wanych projektów koncertowych.

Charakterystyka demograficzna

Charakterystyka dorosłych ankietowanych poprzez internet: 
75% badanych stanowiły kobiety, grupa wiekowa była zróżnico-
wana, a największą stanowił przedział wiekowy 30-50 lat, co jest 
niezwykle ważne, gdyż średnia wieku w krajach zachodnioeuro-
pejskich korzystających z oferty wysokiej kultury muzycznej jest 
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dużo wyższa. Osoby korzystające z koncertów to w większości 
– 75% – ludzie z wyższym wykształceniem, 71% ankietowanych 
mieszka w Myślenicach i powiecie Myślenickim, pozostała część 
to osoby z zewnątrz 29%, co przekłada się na wskazywanie ro-
dzajów oferty kulturalnej i cieszy fakt, iż orkiestra jest znana nie 
tylko w regionie.

Ankieta przeprowadzona podczas koncertów w Myślenicach 
i Dobczycach

61 uczestników koncertów Art – Poranki – Koncerty Familijne 
dnia 23 września wypełniło ankiety w Myślenicach. Największą 
grupę stanowiły kobiety – 75,40%. Wiekowo statystyka przedsta-
wia się następująco: poniżej 18 lat – 26 osób (najwięcej), 25-35 
lat – 10 osób, 36-50 lat – 21osób, 50-60 lat – 1 osoba, powyżej 
60 – 3 osoby. 

88 uczestników koncertów w Dobczycach Art – Poranki – Kon-
certy Familijne dnia 24 września wypełniło ankiety. Z tego naj-
większą grupą były kobiety: 64,77%. Największą grupę, bo 37,50% 
,stanowiły osoby w przedziale wiekowym 36-50 lat. Poniżej 18 lat 
– 3 osoby, 18-24 lata – 3 osoby, 25-35 lat – 18 osób, 36-50 lat – 33 
osób, 50-60 lat – 13 osób, powyżej 60 – 18 osób. Charakterysty-
ka wiekowa podczas koncertów w roku 2016: mniej niż 18 – 0%, 
18-24 lata – 0%, 25-35 lat – 71%, 36-50 lat – 25%, Powyżej 50 lat 
– 4%.

Charakterystyka ankietowanych członków orkiestry: 60 % ba-
danych stanowili mężczyźni. Muzycy orkiestrowi to ludzie mło-
dzi 30% to 30-latki a 48 % to osoby w wieku 30-40 lat czyli razem 
daje 78% ankietowanych.

W badaniu wzięło udział 77% dziewczynek (podobnie jak 
u dorosłych), przedział wiekowy to 11-13 lat (63% badanych). 
Istotną informację stanowi to, iż tylko 27% badanych dzieci jest 
mieszkańcami Myślenic. 

W badaniu po koncercie 23 września wzięło udział 61 osób, 
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z których mniej niż 7 lat miało 6 – 9,23%, 7-9 lat (14 ankiet) – 
21,53%, 10-13 lat (31 ankiet) – 47,70%, 14-16 lat (4 ankiety) – 
4,61%, powyżej 16 (11 ankiet) – 16,92%. W Dobczycach w bada-
niu wzięło udział 45 dzieci, mniej niż 7 lat (18 ankiet) – 40%, 7-9 
lat (11 ankiet) – 24,44%, 10-13 lat (12 ankiet) – 26,66%, 14-16 lat 
(3 ankiety) – 6,66%, powyżej 16 (1 ankieta) – 2,22%. 

Dzieci i młodzież biorąca udział w ankiecie we wrześniu 2016 
to uczniowie szkół podstawowych z terenu Myślenic. Uczniowie 
na co dzień nie mają możliwości uczęszczania na koncerty w fil-
harmonii czy operze, natomiast uczestniczą w koncertach edu-
kacyjnych organizowanych przez PSM I stopnia w Myślenicach. 
Uczestników było około 900 w wieku 7-9 i 10-13 (największa 
grupa słuchaczy około 1/3 na podstawie dobrze wypełnionych 
ankiet).

Strategia Orkiestry 2017-2022 

1. Misja

Misją Strategii Rozwoju Orkiestry jest tworzenie zróżnicowa-
nej i bogatej oferty kulturalnej z poszanowaniem dziedzictwa 
kulturowego oraz stwarzanie warunków dla kreacji artystycznej 
i profesjonalizacji działań w sferze kultury. Misją orkiestry jest 
propagowanie i upowszechnianie wysokiej kultury i sztuki mu-
zycznej poprzez działania artystyczno-edukacyjne adresowane 
do środowiska lokalnego, ogólnopolskiego oraz międzynarodo-
wego, tworzenie wizytówki współczesnej polskiej kultury wywo-
dzącej się z małej aglomeracji miejskiej. 

2. Wizja Orkiestry 

Orkiestra animuje działania kulturalne w regionie na wysokim 
poziomie, integruje społeczność lokalną, zapewnia różnorodne 
formy spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnie edukuje do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. 
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Jest otwarta na wymianę doświadczeń i współpracę w oparciu 
o dobry przepływ informacji oraz skuteczną promocję działań 
artystyczno-promocyjnych. Orkiestra stanie się jednym z roz-
poznawalnych zespołów muzycznych w Polsce i Europie, który 
współtworzy w obszarze kultury i sztuki zjawiska w nurcie hu-
manistycznym.

Orkiestra wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organiza-
cji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, niezależnych 
animatorów kultury i  zaprasza je do współtworzenia swojego 
programu. Zespół proponuje działania interdyscyplinarne łączą-
ce różne media, nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. 
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami, biblio-
tekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem. 

3. Zadania Orkiestry

1. Zwiększenie potencjału kulturowego gminy Myślenice.
2. Rozwój strategii orkiestry w aspekcie spędzania wolnego czasu 

i rozwoju kultury muzycznej społeczności lokalnej.
3. Budowanie więzi społecznych.
4. Profilaktyka dobrego spędzania wolnego czasu.
5. Działania na rzecz poprawy stanu wiedzy z zakresu kultury mu-

zycznej.
6. Wyszukiwanie talentów muzycznych.
7. Tworzenie nowych miejsc pracy.
8. Aktywizacja organizacji pozarządowych w zakresie kultury.
9. Pomysły na rozwój Regionu.
10. Pozyskiwanie grupy sponsorskiej do organizowanych koncer-

tów i projektów edukacyjnych.

Kierunki rozwoju Polish Art Philharmonic

1. Rozwój działalności Polish Art Philharmonic, współpraca z wy-
bitnościami artystycznymi świata muzyki. 
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2. Orkiestra jako silnie i aktywnie rozwijająca się instytucja kultury.
3. Rozwój orkiestry poprzez zastosowanie innowacyjnych metod 

działania, wdrażanie nowoczesnych technologii, uatrakcyjnie-
nie procesu artystycznego.

4. Rozwój orkiestry jako organizacji budującej nową ofertę kultu-
ralną i edukacyjną nie tylko regionu poprzez poszukiwanie no-
wych form kształcenia, innowacyjnych, a jednocześnie integra-
cyjnych metod umuzykalnienia uczniów i społeczeństwa.

5. Tworzenie platformy współpracy z instytucjami kulturalny-
mi, oświatowymi, stowarzyszeniami, jednostkami samorzą-
du terytorialnego różnych szczebli przez tworzenie projektów 
o interdyscyplinarnym charakterze, mających szeroki zakres 
poruszanej tematyki kultury i sztuki – łączący wątki kształcenia 
artystycznego z upowszechnianiem kultury i ogólną edukacją 
artystyczną.

6. Konsekwentne budowanie wizerunku orkiestry jako instytucji 
w regionie i w Polsce o roli kulturotwórczej i popularyzującej 
muzykę, w tym w szczególności muzykę kompozytorów pol-
skich i muzykę nową poprzez realizację projektów muzycznych, 
dokonywanie nagrań, audycji, koncertów w środowisku lokal-
nym, ponadregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

7. Organizacja projektów edukacyjnych i warsztatów o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim, tworzenie platformy integracji 
środowiska muzycznego, budowanie szerokiej oferty edukacyj-
nej, poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie edukacji mu-
zycznej, wspieranie nauczycieli, tworzenie nowych kontekstów 
kulturowych i edukacyjnych.

8. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych w zakresie realizacji 
projektów muzycznych oraz promocji wysokiej sztuki pozwa-
lających na wymianę doświadczeń i sięganie po dobre wzorce 
wypracowane w innych krajach.

9. Przygotowywanie projektów koncertowych o zasięgu regional-
nym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

10. Ukierunkowanie działań orkiestry na walory szeroko rozumia-
nej improwizacji w edukacji i upowszechnianiu kultury, w tym 
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działania oparte o syntezę różnych sztuk i stylów oraz gatunków 
muzycznych.

11. Promowanie polskiej muzyki, w tym w szczególności twórczości 
L. Różyckiego oraz polskiej muzyki powstałej w ostatnich latach.

12. Opracowanie ciekawej oferty artystycznej i edukacyjnej, która 
będzie spełniała oczekiwania społeczności lokalnej zarówno 
pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

13. Wykreowanie marki orkiestry jako lokalnego lidera w dziedzi-
nie kultury, w którym pracuje zgrany, aktywny i doświadczony 
zespół, a zakres działania wykracza poza region.

14. Większa absorpcja środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrz-
nych poprzez większą ilość projektów, przyciąganie sponsorów, 
partnerów, lokalnych liderów.
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Finansowanie

Polish Art Philharmonic chce korzystać ze wszystkich możli-
wych form finansowania dostępnych dla samorządowych insty-
tucji kultury czy też organizacji pozarządowych. Ponieważ jed-
nak podstawowym źródłem finansowania są środki z programów 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sponsorów oraz 
dotacja Gminy Dobczyce, od ich poziomu zależy zrealizowanie 
strategii rozwoju. Utrzymanie poziomu dotacji z roku 2017 jest 
warunkiem koniecznym powodzenia planu strategicznego.

Ewaluacja strategii
1. Wskaźniki realizacji 

A. Osobowe:
1. liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach upo-

wszechniania kultury,
2. liczba osób uczestniczących w koncertach, warsztatach, zaję-

ciach tematycznych i formach edukacyjnych.
3. liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalnych,
4. liczba przeszkolonych pracowników.

B. Ilościowe:
1. liczba zorganizowanych form upowszechniania kultury (kon-

certy, festiwale, wystawy, spotkania itp.),
2. liczba nowych form / inicjatyw kulturalnych,
3. liczba wydanych publikacji,
4. liczba prowadzonych warsztatów, zajęć tematycznych i form 

edukacyjnych,
5. liczba odbytych szkoleń / wyjazdów studyjnych.

2. Źródła weryfikacji 

A. W stosunku do osób:
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1. listy udziału muzyków w projektach,
2. dokumentacja fotograficzna,
3. protokoły,
4. ankiety.
5. 

B. Inne:
1. Kronika,
2. strona internetowa,
3. sprawozdania,
4. publikacje,
5. raporty ewaluacyjne realizowanych projektów.

3. Monitoring strategii 

Monitorowanie działań wynikających ze strategii oraz wno-
szenie propozycji kierunków zmian i nowych form rozwoju 
orkiestry prowadzić będą członkowie Rady Orkiestry. Proces 
monitorowania polegać będzie na zbieraniu danych (wskaźni-
ków), opracowaniu na ich podstawie raportów i przygotowaniu 
opinii o stanie realizacji strategii. Opinia ta będzie uwzględniała, 
oprócz danych liczbowych (wskaźników), opis ogólnego charak-
teru działań w ramach projektów (w tym zachodzących zmian) 
zmierzających do realizacji strategii. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości i odchyleń w realizacji strategii pozwoli to na 
skorygowanie działań, w których stwierdzono odchylenia. Ra-
portowanie wraz z wypracowaniem opinii powinno odbywać się 
co rok przez cały okres realizacji strategii. Odpowiedzialnym za 
przygotowanie wskaźników i raportów z wykonania projektów 
jest autor strategii rozwoju. 

W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie z publiczno-
ścią celem zapoznania ze strategią i rozmowach na temat wyzna-
czonych kierunków rozwoju orkiestry.
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Podsumowanie

W rozumieniu osób realizujących i koordynujących dzia-
łalność kulturalną w instytucjach kultury działalność ta polega 
przede wszystkim na tworzeniu warunków poznania i interakcji 
artystycznej grupy dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Działalność 
upowszechniania kultury polega na rozwijaniu wrażliwości, za-
interesowań twórczych, zapewnieniu dzieciom i młodzieży oraz 
dorosłym możliwości uczestnictwa w kulturze z naciskiem na 
wysoką kulturę muzyczną, zachęcaniu do udziału w wydarze-
niach kulturalnych, kształceniu umiejętności odbioru sztuki. 
Ważnym zadaniem jest kształcenie potrzeb kulturalnych, uczenie 
korzystania z ofert instytucji kulturalnych, dostarczanie wiedzy 
o różnych dziedzinach sztuki, kształcenie umiejętności związa-
nych z aktywnością twórczą w różnych rodzajach sztuki, moty-
wowanie do uczestnictwa w kulturze, organizację i wypełnianie 
czasu wolnego, kształcenie kultury osobistej, podnoszenie kom-
petencji, wiedzy i umiejętności.

Strategia, prócz obszaru artystycznego, koncentruje się na pro-
blemach ekonomicznych, zarówno w wymiarze dofinansowania 
działalności (przedsięwzięć kulturalnych), jak i finansowania sta-
łego. Kolejny obszar to wyzwania dotyczące współpracy z różny-
mi instytucjami, stowarzyszeniami, władzami samorządowymi 
i państwowymi. Istotną sprawą jest też podnoszenie kwalifikacji 
kadry zarządzającej ewentualne pozyskiwanie nowych osób do 
działań managerskich, inspektora orkiestry i bibliotekarza. 

Strategia rozwoju orkiestry powstawała na kanwie wyznacz-
ników tworzenia strategia rozwoju kultury – jako jednej z po-
lityk lokalnych, która powinna koncentrować się na osiągnięciu 
możliwe największych efektów o charakterze twórczym (kreacyj-
nym), edukacyjnym, społecznym i gospodarczym przy optyma-
lizacji wykorzystania posiadanych i dostępnych oraz możliwych 
do pozyskania zasobów, w tym również finansowych dla realiza-
cji postawionych celów.
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Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do powstania strategii
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Abstract
Creating a strategy for the development and operation of cultural in-

stitutions, even in small urban agglomerations at local and regional level, 
is intended to foster better development of the cultural and creative sec-
tor. Promoting bottom-up initiatives and strengthening their role in the 
local environment is a crucial element. An important task is to safeguard 
equal access to culture and to prepare an attractive and inspirational of-
fer. The strategy is based on surveys and interviews with various groups.

Keywords: cultural institution, culture, development, strategy

262


