
Audycje muzyczne – klasa II cykl 4 – letni   i  klasa IV cykl 6 – letni, 27.04.2020                                         

nauczyciel Małgorzata Bosak – Skrzyszowska 

Temat: Polonez – cechy tańca i jego wybitni twórcy. 

Polecenie: 

Przepisz podaną notatkę do zeszytu: 

POLONEZ – tradycyjny uroczysty i dostojny, korowodowy taniec polski. Taniec korowodowy  to taki,  

gdzie długi szereg osób podąża za wybraną, najbardziej godną i wyróżnioną parą  tancerzy. Korowód 

par, często w pięknych strojach narodowych, następował po parze prowadzącej w kolejnych figurach 

tańca. W XVIII wieku w  Europie, polonez był uosobieniem stylu polskiego. Wykonywany był zwykle 

na rozpoczęcie balów . Inne nazwy poloneza to: chodzony, polski. 

Cechy poloneza : 

. metrum – 3/4 

. tempo – umiarkowane 

. charakter – uroczysty, dostojny 

. forma – trzyczęściowa mała:  a b a   lub trzyczęściowa wielka:  A B A.  Środkowa, kontrastowa część  

-   b  /B/ to tak zwane trio.    

. podstawowy rytm – przepisz z książki na str. 40 i naucz się go wykonywać  np. klaskaniem lub 

stukaniem. 

Wybitni polscy twórcy polonezów to: Michał Kleofas Ogiński, Fryderyk Chopin, Stanisław 

Moniuszko, Henryk Wieniawski , a w naszych czasach Wojciech Kilar. 

Artystyczną formę poloneza stworzył polski kompozytor Michał Kleofas Ogiński /1765-1833/. Jego 

najbardziej znaną kompozycją jest: Polonez a – moll „ Pożegnanie  Ojczyzny” który powstał w 1794 r. 

Zadanie 1: Wysłuchaj na dołączonym linku: M. K. Ogiński – Polonez a – moll „ Pożegnanie Ojczyzny”, 

utwór ten jest wykonywany na instrumencie historycznym z czasów Ogińskiego. 

https://youtu.be/2lZHZxzVMSk 

Najwybitniejszym twórcą polonezów  jest  Fryderyk Chopin, w którego twórczości taniec ten otrzymał 

wysoką rangę artystyczną i stał się źródłem inspiracji dla innych kompozytorów.    

Zadanie 2:  Wysłuchaj na dołączonym linku: Fr. Chopin – Polonez A -dur op.40 nr 1 

https://youtu.be/h8LFJ6So_ss 

W naszych czasach  „przebojem”  stał się polonez z filmu  „ Pan Tadeusz”  w reżyserii Andrzeja Wajdy. 

Twórcą muzyki do tego filmu, jak również poloneza, jest wybitny polski kompozytor Wojciech Kilar 

/1932-2013/. Życiorys W. Kilara znajdziesz w podręczniku „W krainie muzyki” str.199. 

Zadanie 3: Obejrzyj obowiązkowo na dołączonym linku ciekawą audycję,  jak znany dyrygent Adam 

Sztaba  omawia elementy muzyki  na przykładzie „Poloneza” Wojciecha  Kilara. Czas trwania audycji  

około 26 minut. Polecam. 

https://youtu.be/SHWoQrLnstU 

https://youtu.be/2lZHZxzVMSk
https://youtu.be/h8LFJ6So_ss
https://youtu.be/SHWoQrLnstU
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