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Kieruję do Państwa list, którego ternatyka jest ważrla dla nas i dla naszego społeczeństwa.

Jego intencją jest pomoc i wsparcie popierające inicjatywę, aby polski taniec narodowy Folonez

został wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego" Wniosek taki

pragniemy złożyć do końca marca br do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsze opisy Poloneza pochodząiuż z XVł wieku, a dokonał ich sarn Jan Kochanowski. Jak

pisze Grazyna Władysława Dąbrowska: ,,Folonez to najstarszy, najdoskonalszy taniec spośród

polskich tańców narodowych (.,.} jest rytmicznym pochodem, korowodem wielu par,

podążających jedna za drugą, Wynraga obszerneg* miejsca, gdyż szerokim kręgiem wiedzie je za

sobą pierwsża para. Po łiniach esowatych wije się i rozwija" Łiczne grono tancerzy i tancerek,

jakby stanowiło jedność zespo}oną dźwiękami muzyką, podąża jednorodnym, plynącym krokiem

posuwistym w trójrniarcwym metrum"1" Pslonez stał się stah/m elementern tożsamsŚci

narodowej. PrakĘka wykonawcza tego polskiego tańca jest kui|fwowana przez społeczeństwc

do dnia dzisiejszego. Z każdym rokiem zyskuje na popularności, co potwierdzają różne

wydarzenia" podczas których jest on *łlkonywany {np. §tudniówki, bałe Środowiskowe,

karnawałowe czy sylwestrowe itd,}.

Z Państwa pomocą możemy dołączyć do wniosku dotyczącego wpisu Poloneza na krajową

listę niemateriainego dziedzictwa niezbędne dokumenty, które uwiarygod*ią kuitywowanie tej

pięknej, polskiej tradycji tanecznej w teraźniejszcści.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie naseej inicjatywy, Prośbę kierujemy głównie

do klas maturalnych, przed któryrni czas studniówek. Zachęcamy do pornocy, która

przejawiałaby się w nastqpujących działaniach:

. wybranie kilku wolontariuszy ze szkoły oraz zaanBażowanie samorządu szkolnego w celu

zebrania podpisów Uczniów i Uczennic pod listą: POŁONEZ * wpis na krajową listę dziedrictwa

kulturowego, Lista powilrna zawierać podpisy odręczne z podaniem imienia i nazwiska

podpisującego Wzór takiej listy załączam do listu.

r Napisanie listu przez Dyrekcję szkoły, w którym poprzecie Faństwo pcmysł, aby wpisać

Poloneza na krajową listę niełnaterial*ego dziedzictwa kł;lturoweg*" Fod iistem mile widziane

byłyby podpisy wszystkich nauczycieli ze szkoły.

r przesłanie nagrań i zdjęć z występŁl kłas maturalnych na studniówce, które tańczą poloneza,

1 G"W. Dąbrowska, traniec w palskiej tradycji. Leksykon, Warstaląla 2006. Muza" s- 2B6-ż01 .
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Wszystkie uzyskane materiały aral listy proszę kierować na adres: e-mail:

pam, piotrowska @gma i|.cqm

Mając nadzieję na współpracę z Państwem życzę powodzenia dla całej Spoteczności Szkoły na

wszelkich polach realizacji !
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