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Ursynów Muzyczny



Ursynów

Nazwa dzielnicy pochodzi od drugiego imienia
pisarza Juliana Ursyna Niemcewicza, który 
w tych okolicach posiadał swoje 
dobra. Mieszkał w nich w latach 1822-1831.

Ursynów nazywany jest sypialnią Warszawy, 
której kręgosłup wyznacza ulica Komisji 
Edukacji Narodowej z położonym pod nią 
tunelem metra. Urbanistyczną koncepcję 
szeregu osiedli współprojektował słynny 
architekt Marek Budzyński w latach 70- tych 
XX w.

Część nazw ulic została nadana według klucza 
"muzycznego".

Oto niektóre z nich:



KOMPOZYTORZY



Ulica Béli Bartóka
• Béla Bartók(1881-1945) kompozytor i

pianista węgierski. Jest uważany za 
jednego z największych kompozytorów
XX wieku.

• Badał muzykę ludową, odbywał
podróże badawcze i zbierał węgierskie
pieśni ludowe.

• W 1940 r. wyemigrował ze wzgledów
politycznych do Stanów
Zjednoczonych.

• Zadanie: Wysłuchaj kompozycji
B. Bartóka:

• https://www.youtube.com/watch?v=Q
vdJSVmi404

https://www.youtube.com/watch?v=QvdJSVmi404


Swer muzyki węgierskiej

• Franciszek Liszt (1811-1886) węgierski

kompozytor, pianista i dyrygent wielkiej sławy.
• Przyjaźnił się z Fryderykiem
Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem
Słowackim, Julianem Ursynem Niemcewiczem.
• Skomponował około 350 dzieł.

• Liszt był jednym z pierwszych bardzo
popularnych muzyków w Europie. Zjawisko to 
zostało określone mianem lisztomanii.

• Fani często prosili kompozytora o pukiel jego
włosów, więc ten zmęczony listami wysyłał
wielbicielom pukle sierści swojego psa.
• Zadanie: Posłuchaj utworu F. Liszta:

https://www.youtube.com/watch?v=KpOtuoHL45
Y

https://www.youtube.com/watch?v=KpOtuoHL45Y


Ulica Koncertowa 8-
Szkoła Podstawowa 303 
im. Fryderyka Chopina

• Fryderyk Chopin (1810-1849) polski kompozytor I 
pianista. Jest nie tylko najbardziej znanym na
świecie twórcą polskiej kultury, lecz także
najpopularniejszym kompozytorem
wszechczasów.

• W wieku 5 lat zaczął grać na fortepianie, w wieku 7 
lat napisał swoją pierwszą kompozycję.

• Jako nastolatek grał koncerty na całym świecie.

• Potrafił pięknie rysować, pisać, posiadał zdolności
aktorskie, był duszą towarzystwa.

• Zadanie: Wysłuchaj życiorysu Chopina:

• https://www.youtube.com/watch?v=12UMs4pUi1
g

https://www.youtube.com/watch?v=12UMs4pUi1g


INSTRUMENTY



•

Grajkowie- rzeźbę stworzył Edmund 
Majkowski w 1977 podczas pleneru
rzeźbiarskiego zorganizowanego przez
Związek Polskich Artystów Plastyków.

Zadanie: Rozpoznaj na zdjęciu
instrumenty: fidel, lutnia, flet.

Koński Jar 6



Ulica Puszczyka 10 –
Osiedle Jary
• Ceramiczna rzeźba Muzykująca
rodzina powstała w 1977 r. podczas pleneru
rzeźbiarskiego i jest jedyną pracą Niny
Mireckiej-Maciejewskiej. Pierwotnie rzeźba
przedstawiała rodziców muzykujących z 
dzieckiem.

• Zadanie: Na jakim instrumencie 
gra mężczyzna z Muzykującej rodziny (rzeźba)



Ulica Okaryny

Okaryna - ludowy instrument muzyczny z 
grupy aerofonów wargowych wykonany z 
wypalonej gliny albo porcelany, czasami zaś i
z innych materiałów (plastik, szkło, drewno). 
Posiada od 4 do 24 otworów, które zamykane
palcami grającego kształtują wysokość
dźwięku.

Zadanie: Posłuchaj gry na tym instrumencie:

https://www.youtube.com/watch?v=Nad5AJ
aIcBI

https://www.youtube.com/watch?v=Nad5AJaIcBI


Pojęcia i terminy
muzyczne



Ulica Wokalna

• https://www.youtube.com/watch?v=s5sKYuRWPx0

Krystyna Krahelska ps. „Danuta” (1914-1944) –
polska poetka, harcerka, pielęgniarka, 
etnografka, żołnierz Armii Krajowej, 
uczestniczka powstania 
warszawskiego. Pozowała do pomnika syrenki 
Ludwice Nitschowej. W 1943 r. napisała 
piosenkę " Hej chłopcy, bagnet na broń". 
Zadanie: Wysłuchaj wokalnego wykonania tej 
pieśni:
https://www.youtube.com/watch?v=s5sKYuRW
Px0

https://www.youtube.com/watch?v=s5sKYuRWPx0


Ulica Wiolinowa

O ulicy wspomina Krzysztof Krawczyk w 
swojej piosence "Znalazłem Ciebie na
Ursynowie", która została opublikowana
w 1980.

Zadanie: Wysłuchaj piosenki Krzysztofa 
Krawczyka i powiedz jakie ulice na
Ursynowie wymienia?

https://www.youtube.com/watch?v=GB
bQn-NBuTc

Wiolin- to górna część muzycznej skali
dźwiękowej. Krzysztof Krawczyk (1946) – polski 

piosenkarz, gitarzysta i kompozytor.

https://www.youtube.com/watch?v=GBbQn-NBuTc


Ulica Symfonii

Symfonia to wieloczęściowy utwór
muzyczny przeznaczony na orkiestrę. 
Zbudowana jest zwykle z czterech, a 
czasem trzech skontrastowanych
części. Pierwsze symfonie
powstawały w okresie
klasycyzmu (XVIII w.) - rozwinęli je 
klasycy wiedeńscy czyli Józef Haydn, 
Wolfgang Amadeusz Mozart i Ludwig 
van Beethoven.

Zadanie: Wskaż te osoby na
zdjęciach.



Ulica Nutki 3/5

• Muzyczny mural nawiązujedo miejsca, w którym
powstał, czyli ulicy Nutki i jest częścią muzycznego
cyklu powstałegow ramach
projektu "Historie Ucha". Został stworzony w marcu
2011 r. przez Twożywo.

• Zadanie: Czy potrafisz rozpoznać jaki budynek
został narysowany za pomocą pięciolinii? 
Spróbuj odczytać co jest na nim napisane?



Ulica Pięciolinii

Pięciolinia - układ pięciu równoległych linii
stanowiący podstawę zapisu nutowego
dźwięków we współczesnej notacji
muzycznej.

Czy wiesz, że to Guido z Arezzo 
wprowadził około 1030 roku do notacji dwie
równoległe linie– na wyższej umieścił literę
C, na niższej – F. Pod koniec XI w. do linii
wprowadzonych przez Guidona zaczęto
dodawać w rękopisach kolejne linie w 
wyninku czego powstała pięciolinia.


