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https://youtu.be/s42N5f3OGME

„Dużo, dużo uczuć i wirtuozi 
czyli krótka opowieść o romantyźmie”

https://youtu.be/s42N5f3OGME
https://youtu.be/s42N5f3OGME


AUDYCJA 1

DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
I SZKÓŁ
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Muzyka romantyczna powstała bardzo dawno, 
czyli około 200 lat temu. 

200 lat:

Tyle ile żyje przeciętnie żółw słoniowy

Wtedy gdy poruszano się dorożkami 

Wtedy gdy żyli nasi pra, pra, pra, pra dziadkowie i babcia 
czyli babcia, babci, która była babcią naszych rodziców

Wtedy gdy pisano atramentem i piórem
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200 lat temu muzycy byli niezwykle uczuciowi. To znaczy jeszcze 
bardziej uczuciowi niż ci dzisiejsi. 

Muzyk w XIX wieku – Niccolo Paganini 

Muzyk XXI wieku Hilary Hahn

W tamtych czasach muzycy zaczęli grać też  
bardzo trudne i szybkie utwory. 

Nazywamy ich WIRTUOZAMI INSTRUMENTÓW

Kaprys nr 4 op. 10, gra Ida Górczyńska uczennica  
prof. M. Orzechowskiej OSM im. Z. Brzewskiego 

i autorka audycji.

https://youtu.be/VD1ZSNPN09c

https://youtu.be/C_YphDNEBWo
https://youtu.be/VD1ZSNPN09c


AUDYCJA 2

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
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Kaprys nr 4 Henryka Wieniawskiego. Gra Ida Górczyńska, 
uczennica prof. M. Orzechowskiej OSM im. Z. Brzewskiego 
i autorka audycji. Dagna Sadkowska występuje w roli II skrzypka. 
Ida gra I skrzypce. Jej partia jest bardzo trudna i szybka.

Zadaniem II skrzypka jest śledzić szybką grę pierwszego i trafiać 
z szarpnięciami strun. Szarpnięcia strun nazywają się PIZZICATO.

https://youtu.be/9JUQ1ahYdQw

Julia Dąbrowska gra Walca e - moll F. Chopina.  
Julia jest uczennicą prof. M. Gambrych OSM II st. im. M. Sawy. 

https://youtu.be/OmYqV5l_NzU

https://youtu.be/9JUQ1ahYdQw
https://youtu.be/9JUQ1ahYdQw
https://youtu.be/OmYqV5l_NzU
https://youtu.be/OmYqV5l_NzU
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W tym wyjątkowym roku 2020 nie odbył się w Warszawie  
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina. To wielkie 
święto muzyki F. Chopina, które ma miejsce co 5 lat w stolicy 
Polski. Czekamy na kolejny konkurs Chopinowski! Przyjedzie  
na pewno więcej niż 100 pianistów z całego świata!!

 

 

Fragment Mazurka F. Chopina w wykonaniu Idy Górczynskiej. 
Ida Górczyńska uczy się gry na fortepianie pod kierunkiem 

prof. Agnieszki Nowackiej – Dyderskiej.

https://youtu.be/WyLAeV7po7I

https://youtu.be/WyLAeV7po7I
https://youtu.be/WyLAeV7po7I


Dzięki gościnności i przy współpracy Dyrekcji i Pracowników PSM im. K. Kurpińskiego, 
część nagrań odbyła się w sali koncertowej PSM im. K. Kurpińskiego w Warszawie
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