
Przedmiot: muzyka 
Klasa: VII SP 
Temat: Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej.  

♪ Zaśpiewaj piosenkę „Pamięć w nas”                                                                                        
(muzyka: Adam Skorupka, słowa: Grażyna Orlińska) 
https://www.youtube.com/watch?v=42CAIBIIIKQ 

 

„Pamięć w nas” 
(muzyka: Adam Skorupka, słowa: Grażyna Orlińska) 

1. Korowodem, cni Sarmaci, 
wznieśmy dumnie swoje głowy, 
bośmy nie są jacy tacy, 
jeno dzielny ród piastowy.    
 
Ref. Pamięć w nas wiecznie trwa, 
poloneza dziejów gra. 
Pamięć w nas – mocny dąb,  
gniazdo orła to nasz dom. 
 
2. Wojen i niewoli wieki, 
polskie dzieje niczym blizna, 
ale zawsze na sztandarze: 
Bóg i Honor, i Ojczyzna. 
 
Ref. Pamięć w nas wiecznie trwa… 
 
3. Dzisiaj szable od parady, 
poloneza w sercach nuta, 
białe skrzydła nad głowami 
i Polonia Restituta. 
 
Ref. Pamięć w nas wiecznie trwa... 
 
 
 
 
 
 



 

Ćwiczenie 1  

Wyklaszcz rytm poloneza wraz z jego zakończeniem, a następnie wyrecytuj go za pomocą 
sylab rytmicznych. 

 

Podstawowy rytm poloneza: 

 



Rytm zakończenia poloneza: 
 

 
 
Słynne polonezy: 
 
1) Kolęda „Bóg się rodzi”                                                                                                                            
♪ Posłuchaj: Kolęda „Bóg się rodzi” 
https://www.youtube.com/watch?v=TmgN1WwzNm4 
Po raz pierwszy wykonano tę wzniosłą kolędę z tekstem Pieśni o Narodzeniu Pańskim 
Franciszka Karpińskiego w 1792 r. w Białymstoku. W wersji polonezowej jest znana od             
I połowy XiX w. Kompozytor pozostaje anonimowy. 
 
2) Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” 
♪ Posłuchaj: Michał Kleofas Ogiński – Polonez a-moll „Pożegnanie Ojczyzny” 
https://www.youtube.com/watch?v=eWajYHs4goU 
Ten polonez na fortepian – skomponowany przez Michała Kleofasa Ogińskiego i wydany 
drukiem w 1794 r. – był do lat 90. XX w. najpopularniejszym utworem na studniówkach                            
i balach maturalnych. Układano do niego także teksty i wykonywano go jako pieśń, ale bez 
większego powodzenia. 
 
3) Polonez z filmu „Pan Tadeusz” 
♪ Posłuchaj: Wojciech Kilar – Polonez z filmu “Pan Tadeusz” 
https://www.youtube.com/watch?v=rKaoCndSZI8 
Skomponowany w 1998 r., jeden z najwybitniejszych utworów Wojciecha Kilara. Dzięki 
fanfarowemu wstępowi ma podniosły, uroczysty charakter. Obecnie jest najczęściej 
odtwarzanym utworem na balach studniówkowych i maturalnych. 
 
4) Polonez A-dur, op. 40, nr 1 
https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss 
♪ Posłuchaj: Fryderyk Chopin – Polonez A-dur, op. 40 nr 1 
To jeden z najbardziej znanych polonezów Fryderyka Chopina. Początkowy fragment utworu 
jest sygnałem Programu 1 Polskiego Radia. 

Materiały zostały opracowane w oparciu o: 
- podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy VI!, autorstwa Moniki Gromek i Grażyny Kilbach  


