
 

Szanowni rodzice i kochani uczniowie  
 Na wstępie chcę Was serdecznie pozdrowić i przekazać Wam 
wyrazy mojej solidarności w tym trudnym dla nas wszystkich 
czasie. Wierzę, że przez mądre i roztropne zachowanie, Wasze,  
i Waszych bliskich, a także kierowanie się zasadami 
bezpieczeństwa, uda się nam wszystkim, szybko przejść przez 
trudności dzisiejszej rzeczywistości. Oby jak najszybciej wróciły 
czasy w miarę beztroskiego funkcjonowania.  
 Kierując się instrukcjami wydanymi przez Ministerstwo 
Edukacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku na 
ręce naszego Pana Dyrektora i Szefa naszej placówki zapraszam 
Was do zapoznania się z kilkoma zagadnieniami, które chciałbym 
Wam przedstawić.  
 
DO DZIEŁA. 

26 III 2020 TEMAT: Omówienie polskich tańców narodowych. Poznanie Mazura, 

jego meldoyki, rytmiki i schematu tanecznego 

!!!! Kingusiu, Marku i Patryku, Panowie Kacprowie ora Piotrze!!!! 

 Przeczytaj uważnie poniższą treść zagadnień i spróbuj 

odpowiedzieć sobie na następujące pytania.  

1. Wysłuchaj dwóch poniższych linków 

https://www.youtube.com/watch?v=u5h0m4gUL1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=VNyjsY1a2RU 

(naciśnij link trzymając ctrl) 

 

2. Znajdź w internecie tekst piosenki Idzie Maciek bez wieś i 

wklej tutaj lub przepisz do zeszytu 

3. Przeczytaj krótki komentarz związany z tańcem narodowym 

jakim jest Mazur 

Utwór pochodzi z Mazowsza i jest mazurem[1]. 

Żegota Pauli odnotował tę pieśń o Maćku–pijaczku w roku 1838 
(Pieśni ludu polskiego w Galicji), Oskar Kolberg w latach 1865-
1890 spotkał ją w kilku regionach Polski. Z tekstu wyraźnie jednak 

https://www.youtube.com/watch?v=u5h0m4gUL1Q
https://www.youtube.com/watch?v=VNyjsY1a2RU
http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Idzie_Maciek#ps1
http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Kolberg_Oskar
http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Kolberg_Oskar


wynika, że Maciek jest Mazurem. Dla odmiany słynny twórca kapeli 
włościańskiej spod Zamościa Karol Namysłowski grywał Maćka 
w rytmie kujawiaka skrzyżowanego z oberkiem. Długa opowieść o 
Maćku doczekała się inscenizacji baletowej autorstwa Feliksa 
Parnella. Jest także w repertuarze wielu śpiewaków, choć z tekstem 
mocno okrojonym i ugładzonym na potrzeby estrady koncertowej. 
Ukochał ją też sobie i często wykonywał na bis nasz słynny Jan 
Kiepura[8]. 

4. Zapoznaj się z cechami charakterystycznymi Mazur 

Metrum : ¾  
Tempo : szybkie 
Rytm : dwie ósemki , dwie ćwierćnuty 
Charakter : wesoły , dynamiczny . 
Cechy : akcentowany na 2 czasem na 3 

5. Wystukaj z piosenką schemat rytmiczny Mazura wraz z 
nagraniem mazura „Idzie Maciek bez wieś” 

 

6. Przypomnij sobie które tańce oprócz Mazura wchodzą 

w skład Narodowych tańców polskich 

7. Zapoznaj się z mazurem ludowym Stanisława Moniuszki 

z opery Halka 

https://www.youtube.com/watch?v=SM3Zw4APPQI 

 

http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Namyslowski_Karol
http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Idzie_Maciek#ps8
https://www.youtube.com/watch?v=SM3Zw4APPQI
http://archiwum.bibliotekapiosenki.pl/Namyslowski_Karol

