
Drodzy uczestnicy WYZWANIA ON-LINE. 

 

Tak, jeśli mieliście problemy z odświeżeniem strony w godzinach 11.00 -11.28 (28 marca) to jest to 

miarą popularności naszego spotkania. Przez ostatni tydzień przeprowadziliśmy wiele testów, 

włączyliśmy w przygotowania informatyków i sprawdziliśmy serwer na okoliczność ogromnej liczby 

synchronicznych odwiedzin. A było to wyzwanie – bo spotkaliśmy się nawet z próbami 

nieuprawnionego dostania się do zasobów serwera(!). A jednak jesteście jeszcze większą i wspaniałą 

grupą słuchowych fascynatów - wspólnie „rozsadziliśmy” serwer poza ramy wyobraźni – nie tylko 

muzycznej. Przesilenie serwera nie jest rzeczą niezwykłą, zdarza się największym portalom: bankom, 

gazetom, urzędom. W naszym przypadku - jak dyskretnie rozważaliśmy przed „startem” – to raczej 

domiar sukcesu, że zbudowaliśmy z Wami wszystkimi tak silną i skoordynowaną społeczność.  

Dokładnie o 11 Internet „zadziwił się”,  że jesteśmy tak mocną ekipą! Efekt widzieliście…  

Po zresetowaniu i uruchomieniu przygotowanych lokalizacji zapasowych – zadanie wystartowało!  

Od 11:29 arkusze zostały udostępnione. Od tej godziny, każdy kto skutecznie zresetował 

przeglądarkę mógł już wyświetlić jej odświeżoną postać z arkuszami. Przepraszamy za to opóźnienie - 

było ono źródłem dyskomfortu dla nas wszystkich.  

WSZYSTKIE MAILE Z ROZWIAZANIAMI, które zostały wysłane na adres myear@myear.pl dotarły 

niezawodnie na miejsce, nawet, jeśli komukolwiek wyświetlił się komunikat o częściowym ich 

niedostarczeniu (takim osobom dziękujemy za ponowne ich wysłanie, ale uwzględniać będziemy 

najwcześniejszy z duplikatów). Dla bezpieczeństwa każda nadsyłana odpowiedź była deponowana na 

trzech serwerach i to tylko jeden z nich zwracał komunikat o niemożliwości dostarczenia maila.  

W skrzynce mailowej myear@myear.pl widzę ich natomiast multum, a WSZYSTKIE wyjaśniane dotąd 

wątpliwości prowadziły do wniosku, że oryginał pierwszej przesyłki niezawodnie do nas dotarł. 

 

O ustaleniu wyników: 

Na szczęście wyzwanie on-line nie odbywa się dla samych nagród – choć rozumiemy, że potencjalne 

zwycięstwo ma atrakcyjny „smak”. I choć większość uczestników po prostu chce się sprawdzić, 

przeżyć tę ciekawostkę – to stoimy przed trudnym zadaniem wskazania tych najsprawniejszych w 

okolicznościach problemów z serwerem. Mamy nadzieję, że przede wszystkim każdy będzie się 

dobrze bawił przy tych zadaniach – ale spróbujemy znaleźć tych zwycięzców w duchu fair play. 

Trudno będzie po awarii serwera oceniać element czasu, lecz pod kątem zwycięzców wdrożymy kilka 

działań, które zmaksymalizują uczciwość porównania prac: 

1) te kilka osób, które zdołały pobrać w całości arkusz w pierwszych sekundach prosimy o informację, 

że to im się udało 

2) postanowiliśmy dla wszystkich uznać 11:30 za godzinę startu (to zrówna szanse najszybszych na 

wygraną, dodatkowo pierwsze osoby z dobrymi pracami zapytamy, czy miały dostęp do arkusza 

przed zawieszeniem serwera czy dopiero po restarcie) 

3) zadania nadesłane w ciągu 45 minut od otrzymania rozwiązań pierwszego uczestnika – będą 

traktowane jako jedna grupa czasowa, tak aby każdy miał szansę znaleźć się na podium, nawet jeśli 

zaczął pracę z niezawinionym „poślizgiem” 

4) podium będzie płaskie: tzn. zamiast trzech miejsc – laureaci trzech najlepszych wyników z tej samej 

grupy czasowej (nawet jeśli będzie to więcej osób) zostaną po prostu zwycięzcami i otrzymają 

nagrody. 

Mamy nadzieję, że odkryjemy wspaniałych zwycięzców, a wszyscy zapamiętają zadania z WYZWANIA 

ON-LINE jako porcję świetnej zabawy. A nawet poza konkursem – jeśli ktokolwiek wciąż się waha – 

warto podejść do tych ćwiczeń, słuchowe WYZWANIE ON-LINE wciąż jest aktywne.  

Przecież naprawdę nie spotkaliśmy się tu z powodu miejsc i nagród.  

Uszy do góry mYear’owicze! Moc pozdrowień! 

 

Michał Moc   z zespołem mYear 

Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 


