
ŻYWE LEKCJE 
HISTORII I MUZYKI 

prezentacja instrumentów; 
zapoznanie z polską sztuką
ludową poprzez
prezentację naszych
tańców narodowych;
zapoznanie z historią Polski  
i Polaków na przykładzie
kultury i sztuki ludowej;
nauka pojęć muzycznych
np. wirtuoz, meloman,
kompozytor, recital,
akompaniament, folklor;
koncert z udziałem
zaproszonych gości;
koncertowy savoir vivre;
zajęcia realizowane                   
w terminach 17-19.04.                 
oraz 24-26.04.2023 r.

NAJPIĘKNIEJSZA
ZE WSZYSTKICH
JEST MUZYKA
POLSKA 
Audycje muzyczne 
-druga edycja 

Audycje mogą być
przeprowadzone 

w siedzibie organizatora 
lub w placówce oświatowej 

- dla 3-4 oddziałów
jednocześnie. 

 

REZERWACJA:
Dział programowy GOKiS
w Kątach Wrocławskich

tel. 71/316-61-41 lub 691-733-918
programowy@gokiskwr.pl

Audycje są odpłatne - 7 zł/osoba
 



POMYSŁODAWCY I PROWADZĄCY
Iwona i Piotr Lerochowie

 
 Małżeństwo muzyków. 

Muzyków z wykształcenia, zawodu, 
a przede wszystkim pasji i powołania. 

Po latach pracy w polskich
filharmoniach i operach, setkach

koncertów w krajowych
 i zagranicznych szacownych salach, w

2009 roku spełnili swoje marzenie 
o połączeniu miłości do muzyki i Polski

zakładając Zespół Muzyki Polskiej
MOKOSZA w GOKiS 

w Kątach Wrocławskich. W 2019r. Zespół
został uhonorowany 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Odznaką "ZASŁUŻONY DLA
KULTURY POLSKIEJ". Oboje muzycy od lat

prowadzą zajęcia dydaktyczne w
szkołach i ośrodkach kultury 

na terenie Dolnego Śląska, podczas
których starają się zaszczepić wśród

najmłodszych odbiorców
zainteresowanie sztuką i historią

swojego kraju. 

REALIZACJA PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

rozpoznaje polskie tańce
narodowe, potrafi je wymienić.

słucha uważnie wypowiedzi
osób podczas koncertów,

przedstawień i innych zdarzeń
kulturalnych, przejawia

zachowanie adekwatne 
do sytuacji;

odróżnia i nazywa wybrane
instrumenty muzyczne;

śpiewa pieśni
charakterystyczne dla

tradycji i zwyczajów polskich;

Jakim tańcem rozpoczyna się każdy bal?
Czy dyrygent jest potrzebny orkiestrze?
Czy polka to taniec polski?
Który taniec jest szybszy: kujawiak czy
oberek?
Czy mazurek to mazur?
Jak zachować się w filharmonii? 
Czy każdy może być kompozytorem?
Czy muzyka "poważna" bywa wesoła?

Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są oczywiste,
jednak podczas naszych audycji muzycznych
postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości!

Prowadzący -  pani Iwona i pan Piotr Lerochowie
zapoznają Was z tańcami narodowymi, wyjaśnią

dlaczego oklaski
 nie zawsze są "w dobrym tonie", a także razem 

z tajemniczym gościem zaprezentują Wam utwory,
które wiele, wiele lat temu rozbrzmiewały 

na salonach całej Europy! 
 

Audycje muzyczne GOKiS w Kątach Wrocławskich
to niezapomniane wydarzenie historyczno-

muzyczne, będące połączeniem tradycyjnej lekcji 
i koncertu przy akompaniamencie żywych

instrumentów, stanowiące doskonały punkt wyjścia
do rozmów 

o zawiłej historii naszego kraju, losach Polaków, 
a także muzyce, której rola 

w budowaniu tożsamości narodowej 
była nie do przecenienia.

 
Zapraszamy! 

 

 

UCZEŃ:

CZY WIECIE....?


