
MUZYKA I JEJ ROLA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 

 

Witajcie, moi drodzy. 

Jak wiecie, uwielbiam muzykę. W związku z tym chciałbym dziś 

zaprezentować Wam kilka rodzajów muzyki regionalnej z różnych stron 

świata, jak też opowiedzieć w skrócie o roli muzyki w naszym życiu. 

Muzyka przede wszystkim jest znakomitym sposobem na relaksację. 

Obok tańca i słowa, w czasach kiedy nie było pisma ani radia czy telewizji, 

muzyka była jedynym sposobem na złapanie oddechu. 

Muzyka pełniła i pełni do dziś również rolę międzynarodowego 

języka, którego nikt nie musi się uczyć i wszyscy go rozumieją. To język 

ludzkości. Za pomocą tego języka przekazywano nie tylko emocje, ale 

również  opowieści o losach ludzi, plemion i narodów. 

„Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można 

przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, 

zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od 

początku łączona była z tańcem i słowem. 

Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała 

w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się 

także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się 

jako jedna z gałęzi sztuki”. 

Muzyka – Wikipedia, wolna encyklopedia 

 

A teraz posłuchajmy wybranych utworów z różnych stron świata. 

Apache song - Tatanka - YouTube 

The Altai band from Mongolia - YouTube 

Muzyka Afryki - african music mix - YouTube 

Celtic Music - Dance with the Trees - YouTube 

Piosenka o miłości chińska muzyka Beautiful Chinese Music Tong Li 童丽 - 

YouTube 

Tradycyjna ludowa muzyka japońska - Reiki - Chiński flet bambuso - 

YouTube 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrzęd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka
https://www.youtube.com/watch?v=PoO3yga6Ln8
https://www.youtube.com/watch?v=7RujKG9hmCY
https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE
https://www.youtube.com/watch?v=1PuIYDyOwc8
https://www.youtube.com/watch?v=UxDHKqWVvNw
https://www.youtube.com/watch?v=UxDHKqWVvNw
https://www.youtube.com/watch?v=OpEfxcPMYVo
https://www.youtube.com/watch?v=OpEfxcPMYVo


The most beautiful Didgeridoo player in the world ! "Ticki Stamasuri" - 

YouTube 

Eskimosi - YouTube 

chechenskaia pesnia po gruzinski grupa bani - YouTube 

Piękna Arabska Muzyka I Taniec---Арабская красивая музыка и танцы - 

YouTube 

Sławiańska Muzyka Etniczna | 432 Hz - YouTube 

Niezwykly Swiat - Muzyka indyjska - YouTube 

 

Wojciech Karaszewski 

https://www.youtube.com/watch?v=NaBI1SqIhak
https://www.youtube.com/watch?v=NaBI1SqIhak
https://www.youtube.com/watch?v=v6VgNcG5VcI
https://www.youtube.com/watch?v=24fBOaA0Ldg
https://www.youtube.com/watch?v=0HEhx4qsqC4
https://www.youtube.com/watch?v=0HEhx4qsqC4
https://www.youtube.com/watch?v=nCPvrsCX3Ns
https://www.youtube.com/watch?v=REIyKrkRORo

