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Gram już wiele lat
i ćwiczę każdego dnia…no prawie ;)

 

Nie będę tu opowiadać ile dyplomów zdobyłam,
gdzie występowałam i ilu znakomitych muzyków poznałam. 
Bo choć opierać się będę w dużej mierze na moich wła-

snych doświadczeniach, ten e-book nie jest o mnie. 

Za to jest  DLA CIEBIE

i mam nadzieję, że pomoże Ci lepiej zrozumieć, określić 
Twoje potrzeby i uporządkować codzienne ćwiczenie na 
instrumencie muzycznym. 
Chcę Cię od razu zapewnić, że nie odkrywam tu Ameryki, 
a jedynie pokazuję prostą metodę, dzięki której możesz 
osiągnąć lepsze, szybsze i trwalsze efekty. 
Oczywiście pamiętaj, że nic samo się nie zrobi i tak na-

prawdę wiele zależy od Ciebie. 

Wierzę w Ciebie i wiem, że Ci się uda. 
Jeśli ten prosty sposób (a według mnie 
proste sposoby są najlepsze) okaże się 
dla Ciebie tym idealnym, czyli zwyczajnie 
przynoszącym zamierzony efekt, będę 
chyba najszczęśliwszą osobą na świecie! 
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Absolutnie więc nie twierdzę, że nie spotkasz 
podobnych treści w innych źródłach. 
Moim celem jest przedstawić Ci w wielkim skrócie 
wiedzę, z której korzysta wielu muzyków, i która
w moim odczuciu może błyskawicznie odmienić 
sposób Twojej codziennej pracy. Będzie przy-

stępnie, normalnie i po ludzku, czytaj bez udziw-

nień i popisywania się erudycją ;)

 

Przeczytałam w swoim życiu kilka ;) książek
naukowych, poświęconych metodyce gry na 
skrzypcach.
Prawie w każdej z nich autorzy poruszają podob-

ne zagadnienia (w końcu granie na skrzypcach 
nie jest aż tak skomplikowane ;) 
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Myślę, że każdy grający nieraz zastanawiał się nad tym co 
może zrobić, żeby osiągnąć zamierzony efekt, opanować 
jakąś konkretną technikę gry albo nauczyć się wybranego 
utworu. 

Pewnie jeszcze do tego słuchał niemal perfekcyjnych
(co to właściwie znaczy?) wykonań wybitnych muzyków 
albo kolegów, prezentujących w danym momencie inny 
poziom gry. Naładowany energią, motywacją, z zapałem 
sięgał po instrument, by za chwilę przeżyć wielki zawód
i frustrację, bo to nijak się miało do ich “wzorca”. Jeden 
walczył i próbował, powtarzając wielokrotnie, trochę cha-
otycznie, pracując tzw. zrywami, inny zaś już na starcie re-
zygnował i zwyczajnie zniechęcał się do grania. Pamiętaj-
my, że nikt nie urodził się z umiejętnością gry na skrzyp-
cach. Są to umiejętności nabyte, oczywiście w dużej 
mierze zależne od wielu czynników: predyspozycji, pracy, 
okoliczności (tzw. szczęścia :) ale przede wszystkim mądre-
go ćwiczenia. 
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Rozdział 1
madre cwiczenie,



Nie jest tajemnicą, że 
istotnym elementem

decydującym o sukcesie, 
w każdej branży, 
jest:

Odpowiedz sobie na pytanie:
Po co grasz lub po co chcesz grać, 
co chcesz przez to osiągnąć? Czy robisz to dla 
siebie, czy dla kogoś? Czy to Cię uszczęśliwia
i przynosi zadowolenie? 

nastawienie
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To jak myślimy ma ogromne znaczenie i wpływ na wszystko,
wszystkich dookoła. Podobnie jest z graniem. 



Mnie zawsze wzrusza, gdy po koncer-

cie przychodzą do mnie słuchacze, 
mówiąc, że “czuli się jak w bajce ( …) 
tak jakby czas się zatrzymał”, przeżyli 
coś pięknego i ten wieczór był dla 
nich wyjątkowy. 
Są to dla mnie cudowne chwile, bo JA 
gram po to, by dzielić się muzyką z 
innymi. 

Ty możesz mieć swój cel, zupełnie inny 
od mojego. Teraz postaraj się odpo-

wiedzieć sobie na to pytanie, bo to 
da Ci prawdziwą, wewnętrzną 
motywację do pracy!
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KONCENTRACJA

I “SPOKOJNY” UMYSŁ

Tego punktu chyba nie muszę rozwijać,
ani tym bardziej długo przekonywać Cię o jego 
skuteczności (przynajmniej taką mam nadzieję …:). 
Chciałabym tylko, żebyś zwrócił/a uwagę na 
jakość swojego ćwiczenia. 

Oczywiście jesteśmy “tylko” ludźmi, mamy różne dni, 
mniej lub więcej czasu, który możemy poświęcić na 
grę na instrumencie, ale uwierz mi, że praca w 

pełnym skupieniu przyniesie Ci o wiele więcej 
niż się, być może, spodziewasz ! Mało tego, 
jeśli dokładnie wiesz co masz zrobić, wielce 
prawdopodobne jest, że to właśnie zrobisz!
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NARzeDZIA PRACY

Tak, wiem. Brzmi, jakbym tutaj miała 
zaraz o śrubokręcie albo jakichś
kluczach (a ja czytam biegle tylko
wiolinowym;). Chodzi mi o elementy 
gry, o które warto dbać
i równoważyć na codzień:
A są to między innymi:

Jakość dźwięku

Rodzaje smyczkowania

Artykulacja (spiccato, staccato, arpeggio etc.) 

Intonacja

Zmiany pozycji

Wibracja

Dwudźwięki

Akordy

Tryl itp.

Nie będę o nich pisać,
a przynajmniej nie tym razem. :) 
Napomknę tylko, że nad tymi 
elementami dobrze jakbyś pra-
cował i rozwijał je regularnie. 
Kiedy posiadasz pełny, 
sprawny zestaw narzędzi, 
szybciej wykonasz zadanie!
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sposoby cwiczenia

Jest ich ogromna ilość, którą każdy dobiera do swoich potrzeb. 
Korzystaj z nich, a efekty pojawią się niemal od razu. 
Wymieniam tylko kilka, bo o tym naprawdę w każdej dostępnej 
książce metodycznej można sobie poczytać.

rytmizacje 

technika przygotowawcza

grupowanie

połączenia dźwięków

ćwiczenie w wolnych tempach

POWTARZANIE

(nie mylić z przegrywaniem)
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Rozdział 2

elelmenty wspierajace

Chyba się ze mną zgodzisz, że jeśli chcesz odnieść sukces (cokol-
wiek to dla Ciebie oznacza, i właśnie dobrze by było gdybyś 
teraz odpowiedział/a sobie na to pytanie) w jakiejkolwiek dziedzi-
nie, będzie Ci łatwiej, jeśli zachowasz:

SYSTEMATYCZNOŚĆ 

OTWARTY UMYSŁ

ELASTYCZNOŚĆ

USTALENIE TERMINU KOŃCOWEGO

,
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systematycznosc

Jakiś czas upłynie zanim wejdzie Ci to w krew i stanie się Twoim 
nawykiem. Podobnie jest z graniem. Systematyczność to klucz 
do sukcesu. 
Proponuję Ci ustalić sobie realny czas, który możesz po-
święcić graniu, czyli godzina, dwie, może 30 minut ? Rób 
to codziennie, regularnie, stale. Trzymaj się tego, niech Ci to 
“wejdzie w krew”.

Gdy zaczynasz uprawiać sport
albo postanawiasz przejść na 
dietę (oby tę zdrową), nie oczeku-
jesz raczej błyskawicznych zmian.
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otwarty umysl
Słuchaj siebie, 
miej wyostrzone zmysły, 
próbuj nowych rozwiązań, 
eksperymentuj.

ela
styczno s c

Dostosuj stopień trudności do swoich możliwości i powoli podwyż-
szaj poprzeczkę.
Naucz się szybko reagować i ewentualnie skup się na ważniejszym 
na tę chwilę elemencie gry.
Miej plan i naucz się go modyfikować, jeśli to konieczne.

PAMIĘTAJ , 
że występując spotkasz się z różną akustyką sal koncertowych. 
Ucz się błyskawicznej reakcji. Tutaj będzie bezcenna. 
(patrz SŁUCHAJ SIEBIE). 
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ustalenie terminu koncowego
... czyli występ publiczny. 
Jednym słowem to, do czego dążymy - efekt końcowy! 
Może to być koncert, nagranie, lekcja. Jeśli sami ustalimy sobie taki 
termin i zamieścimy go w swoich planach, będziemy mogli stwo-
rzyć swoją własną mapę…która zaprowadzi nas dokładnie tam, 
gdzie chcemy…i tu… uwaga ! Dochodzę do sedna :)

Zastanawiasz się co takiego usprawni moje ćwiczenie, co sprawi, 
że stanie się ono dla mnie przyjemne? Czy faktycznie zauważę 
jakieś postępy? Pamiętasz, jak pisałam wcześniej, że według mnie 
najprostsze sposoby zazwyczaj działają najlepiej? Uważam, że tak 
też jest w tym przypadku.

TO ....
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Rozdział 3
dziennik cwiczenia

Plan pracy dostosowany do Twoich indywidualnych po-

trzeb, skoncentrowany na wszystkich elementach technicz-

nych, ale przede wszystkim na tych, które chcesz wzmocnić.

PLAN NA KAŻDY KOLEJNY DZIEŃ

prosty

przejrzysty

łatwy do zapisania

jasny do zrealizowania

Ja go często umieszczam na pulpicie i dokładnie wiem co mam 
robić, na czym się skupiać.
Nie marnuję czasu, nie zastanawiam się co teraz. Ja to wiem, mam 
zapisane, trzymam się rozpiski, chyba, że decyduję się świadomie 
na zmianę (czytaj Elastyczność).
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SPROBUJ !

Ten dzienny plan 

ćwiczenia zamieszczam dla 
Ciebie wraz z e-bookiem, żebyś 
mógł/mogła z niego korzystać 
każdego dnia.

TO NAPRAWDE DZIALA

 

Pamiętaj jednak, że jeśli poczujesz, 
że to nie jest Twoje, że jakiś czas się 
sprawdzało, ale masz potrzebę 
zmian, szukaj innych rozwiązań
(patrz Otwarty Umysł). 

Dla wielu osób jest to genialne rozwiązanie, może będzie też 
takim dla Ciebie.
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Teraz pokażę Ci jak ja wypełniam swój plan. 
Staram się pamiętać i uwzględniać wszystkie te 
elementy, o których wspominałam.
 

Ustalam plan długoterminowy, czyli deadline, 
datę występu, nagrania, opanowania wybra-

nego utworu, może usprawnienia jakiejś kon-

kretnej techniki, która czuję, że pilnie wymaga 
mojej uwagi. 
Jak już to zrobię, mogę zająć się prostym 
planem dnia.

Określam swój cel, potem notuję co
z tym faktycznie zrobiłam
(np. jakie techniki stosowałam ,ile czasu 
na to poświęciłam itd. ;), a na koniec 
zamieszczam mój plan na kolejny 

dzień, czyli zapisuję czym się zajmę 
jutro.  

ZOBACZCIE ...

U mnie to wygląda
mniej więcej tak:
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Gama- wibracja, punkty styczności smyczka ze struną

Część wewnętrzna (szybka)- Rozłożone oktawy-intonacja, płynne zmiany pozycji

Staccato 

Dynamika

Układ ręki- sposoby 

wiczenia

ce l  długoterm i nowy :

Zmiany pozycji

Intonacja
Rytm

Mój plan na jutro:

Staccato 

1

mój cel na dzis :

Jak dzisiaj cwiczyłam/em ?
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DLA CIEBIE

przygotowałam dziennik
do samodzielnego wypełniania.

Mam nadzieję, 
że będzie pomocny

 w Twojej 
codziennej

 pracy.

Oczywiście możesz plan tworzyć 
całkowicie po swojemu, według 
Twoich potrzeb i pomysłów. 
Pokazuję Ci jedynie przykład.

www.justyna-zanko.com 



Gama- wibracja, punkty styczności smyczka ze struną

Część wewnętrzna (szybka)- Rozłożone oktawy-intonacja, płynne zmiany pozycji

Staccato 

Dynamika

Układ ręki- sposoby 

wiczenia

ce l  długoterm i nowy :

Mój plan na jutro :

mój cel na dzis :

Jak dzisiaj cwiczyłam/em ?
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Gama- wibracja, punkty styczności smyczka ze struną

Część wewnętrzna (szybka)- Rozłożone oktawy-intonacja, płynne zmiany pozycji

Staccato 

Dynamika

Układ ręki- sposoby 

wiczenia

ce l  długoterm i nowy :

Mój plan na jutro :

mój cel na dzis :

Jak dzisiaj cwiczyłam/em ?
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Życzę Ci, żeby Twoja przygoda z muzyką trwała jak najdłu-
żej i była dla Ciebie piękną, wyjątkową podróżą w głąb 
siebie. 
Muzyka sprawia, że rozwijamy się na wszystkich płaszczy-
znach i po prostu stajemy się lepszymi ludźmi.

Mam nadzieję, że mój ebook pokazał Ci jedną z dróg, 
które pomogą Ci w realizacji Twoich marzeń. Teraz idź
i spełniaj swoje marzenia! 

Niech dobre wibracje będą z Tobą.
Do zobaczenia! 
                                             

ZAKONCZENIE

Justyna


