
MUZYKA KLASA II, III 

Witajcie „Słoneczka”. 

Muzyka i zdrowie: 

zapraszam was na HIP-HOP https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI  

ZUMBĘ https://www.youtube.com/watch?v=RoYxG0avSfY 

Temat 6: Celem dzisiejszego spotkania jest nauka piosenki „Leć muzyczko”  

oraz przypomnienie osoby Św. Jana Pawła II - Papieża Polaka.  

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Karola Józefa Wojtyły, który przyszedł 

na świat w Wadowicach w dniu 18 maja 2020 r. między godz. 1700 a 1800. 58 lat później,  

16 października 1978 r. również między godz. 1700 a 1800 został wybrany na papieża. Wynik 

głosowania podano o godz. 1844. W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 

1340 osób i kanonizował 483, więcej niż wszyscy jego poprzednicy w okresie pięciu 

poprzedzających wieków. Do czasu swojej śmierci 02 kwietnia 2005 r. powołał większość 

składu Kolegium Kardynałów, konsekrował znaczną liczbę biskupów na świecie i wyświęcił 

wielu księży. Obejrzyjcie: https://www.youtube.com/watch?v=LgpnvKq5EBc 

 Piosenka „Leć muzyczko” po raz pierwszy została nagrana w 2002 roku z okazji ostatniej, jak 

się później okazało, pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Golec uOrkiestra wykonywała 

piosenkę w czasie pożegnania Jana Pawła II na lotnisku w krakowskich Balicach.  

W kolejnych latach utwór stał się hymnem wielu szkół w Polsce, noszących imię polskiego 

papieża. 

Nauka piosenki: „LEĆ MUZYCZKO”. 

Autor tekstu: Olga Golec/Rafał Golec 

Kompozytor: Łukasz Golec/Paweł Golec/Rafał Golec 

Rok powstania: 2002 

Wykonanie 

oryginalne: 
Golec uOrkiestra 

Covery: BRACIA GOLEC I PRZYJACIELE - LEĆ MUZYCZKO  

  

Z gniazda co przetrwało próby czas 

W którym ran jest tyle, ilu nas 

Wzbił się w niebo niczym Biały Orzeł 

Urzeczony blaskiem gwiazd 

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
https://www.youtube.com/watch?v=RoYxG0avSfY
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikowani_i_kanonizowani_przez_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikowani_i_kanonizowani_przez_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_Kardyna%C5%82%C3%B3w
https://www.youtube.com/watch?v=LgpnvKq5EBc


Tak jak strumień co wypływa z gór 

Niosąc wodę dla spragnionych pól 

Swoim słowem nas do Miasta wiedzie 

Gdzie anielski śpiewa chór 

Ref.: Leć muzyczko do Niebiańskiej Krainy 

Powiedz Bogu, że Go za to wielbimy 

On Ducha w podarte żagle tchnął 

W dniach niedoli pod opiekę wziął 

Swą Ojczyznę jak łupinkę kruchą 

Na szerokie wody pchnął 

Dostrzegając w nas wolności głód 

Mocą Boga Ojca sprawił cud 

Suchą stopą przez CZERWONE MORZE 

Przeprowadził polski lud 

Leć muzyczko... 

Tuląc w swych ramionach życia dar 

Mową roztaczając Prawdy czar 

Doł sie poznać jako śwarny baca 

Strzegąc stada pośród hal 

 

Leć muzyczko... 

 

Dni znikają tak jak biały dym 

Co przed laty uniósł się nad Rzym 

Chociaż rzeka czasu rwie do przodu 

On jest z nami a my z Nim 

 

Leć muzyczko.. 

Odsłuchajcie nagranie piosenki a następnie śpiewajcie piosenkę razem z nagraniem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PaZK27yDMo8 

https://www.youtube.com/watch?v=PaZK27yDMo8


Odpowiedzcie na pytania: Kiedy i gdzie urodził się Św. Jan Paweł II? Ile podróży odbył 

podczas pontyfikatu? Ile razy był w Polsce? Jak nazywano papieża Polaka? Odpowiedzi 

zapiszcie w zeszycie. 

Muzyczne pożegnanie:  https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI 

UWAGA: Na nauczenie się piosenki i odpowiedzi na pytania macie czas do 12.05.2020 r. 

Spotkamy się online i wspólnie będziemy ją śpiewać. Termin spotkania online będzie podany 

w późniejszym czasie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI

