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Karta scenariusza wyśpiewana tradycja

Tytuł
Strój zespołów śpiewaczych z Zagłębia Dąbrowskiego

Rozwinięcie
Tak jak zespoły są różne, tak różne są ich stroje, w których występują na scenie.

W skrócie
• zapoznanie ze strojem zagłębiowskim
• zapoznanie z wpływami kulturowymi kształtującymi strój zagłębiowski

Obszary tematyczne/słowa kluczowe
ubiór zagłębiowski damski
ubiór zagłębiowski męski
typy stroju
czynniki wpływające na zróżnicowanie stroju na omawianym terenie

Podstawa programowa
edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy
Uczestnicy potrafią:

• wymienić i opisać elementy ubioru zagłębiowskiego
• odpowiedzieć na pytania: 

Dlaczego strój zagłębiowski jest tak zróżnicowany? 
Czy w ogóle możemy mówić o tradycyjnym stroju zagłębiowskim, charakterystycznym 
dla tego regionu? 

• potrafią opisać elementy stroju co najmniej jednego zespołu regionalnego wykonującego muzykę 
ludową (materiały do pobrania – zdjęcia par zespołów śpiewaczych z gminy Psary)

Metody i formy pracy
• Omówienie tematu przez nauczyciela wraz z prezentacją zdjęć wykonanych podczas projektu, 

na których widoczny jest strój zespołów gminy Psary.
• Dyskusja (omówienie elementów stroju dziewięciu zespołów uczestniczących w projekcie 

na podstawie dołączonych materiałów – zdjęć zespołów gminy Psary).
• Praca w grupach / indywidualna – rozwiązywanie zadań (karty ćwiczeń z materiałów do pobrania).

Jak to zrobić
Wprowadzenie w którym omówione zostaną typy odzieży spotykane w Zagłębiu Dąbrowskim 
(wykorzystaj materiały dla nauczyciela).

Przedstawienie materiałów ikonograficznych: fotografii i rysunków (wykorzystaj fotografie z materiałów 
do pobrania). 

Omówienie elementów stroju widocznych na fotografiach, ich różnic i podobieństw, porównanie 
obecnie obowiązujących strojów z tzw. typem mazowieckim, śląskim i małopolskim. 

Praca w grupach bądź indywidualna (wykorzystaj propozycje zadań do rozwiązania z materiałów 
do pobrania). 
Podsumowanie tematu – dyskusja, pytania kontrolne.
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Karta scenariusza wyśpiewana tradycja

Czego potrzebujemy
komputer, projektor do zaprezentowania fotografii lub ich wydruki, druk zadań do rozwiązania

Warianty:
Osoba prowadząca zajęcia sama na bazie dostępnych materiałów dostosowuje zajęcia do grupy 
wiekowej, z którą pracuje.

Materiały do pracy do pobrania
1. Materiały dla nauczyciela.
2. Fotografie członkiń i członków zespołów śpiewaczych z gminy Psary.
3. Materiał wideo.
4. Karty pracy.

Propozycje
Ćwiczenia:
1. Dopasuj elementy stroju do ilustracji (typ małopolski, mazowiecki)
2. Opisz strój damski i męski wybranego zespołu z gminy Psary.
3. Wymień czynniki, które wywarły wpływ na kształtowanie się odzieży w regionie Zagłębia 

Dąbrowskiego.
4. Pokoloruj strój.

Autorki
Agata Hofelmajer-Roś, Agata Krajewska

Licencje
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
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wyśpiewana tradycjaMateriały dla nauczycieli

Wprowadzenie:
Zagłębie Dąbrowskie znajdujące się w środkowo-wschodniej części aktualnego województwa śląskiego, 
pozostając w cieniu obszarów o silnie ukształtowanej tożsamości lokalnej, takich jak pobliski i niejed-
nokrotnie mylnie łączony z nim Śląsk. Nigdy nie wywalczyło sobie istotnego miejsca w dziejach folklo-
rystyki polskiej, które świadczyłoby o odrębności regionalnej, a co za tym idzie, indywidualności tego 
regionu w zakresie tradycyjnej kultury muzycznej. 

Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż w pracach uznanych folklorystów i etnomuzykologów nie znaj-
dziemy o nim zbyt wielu wzmianek, podnoszących bogactwo jego tradycji i obrzędowości. Problem ten 
dotyczy także stroju zagłębiowskiego. W nielicznych opracowaniach omawia się najczęściej typy strojów 
małopolskich i śląskich, natomiast tradycyjny ubiór zagłębiowski nie jest charakteryzowany i klasyfiko-
wany do żadnej z grup. Znaczny wpływ na kształtowanie się stroju tutejszej ludności wywarła migracja 
spowodowana sytuacją gospodarczą (przyjazd do pracy w kopalniach i hutach) i wydarzeniami politycz-
no-społecznymi. Ponadto dzięki bliskości szlaków komunikacyjnych (z zachodu na wschód i z południa 
na północ w stronę Częstochowy) miejscowa ludność miała możliwość zetknięcia się z różnymi zmia-
nami i wpływami w zakresie mody, co spowodowało duże zróżnicowanie noszonej odzieży.

Treść zajęć:
Typy stroju:
W dostępnych publikacjach wyróżniono następujące typy odzieży, spotykane w Zagłębiu Dąbr

• Typ mazowiecki (elementy odzieży częstochowskiej)
• Typ śląski
• Typ małopolski (strój siewiersko-będziński)

TYP MAZOWIECKI
Kobiety

• wełniany pasiak, „wełniak” – spódnica sięgająca do połowy łydek zszyta ze stanikiem o duży
półokrągłym wycięciu. Pasiak był koloru czerwonego w czarne, granatowe bądź zielone prąż
a w rejonach południowych w niebieskie i białe prążki

• długa płócienna koszula o kroju przyramkowym ze stojącym kołnierzykiem i długimi rękawa

owskim.

m 
ki, 

mi
• płócienna halka
• płócienny czepek wykończony falbanką lub listewką w drobne karbki. Na czepek nakładano 

chustkę z cienkiej, czerwonej wełny z motywem kwiatowym, wiązaną z tyłu głowy (mężatki)
• chusta wiązana nad czołem w duży węzeł (dziewczęta)
Na przełomie xix i xx wieku zaczęto nosić „karbowanki”, czyli plisowane spódnice szyte 

 fabrycznych tkanin

koszule płócienne koloru białego
białe lub ciemne, farbowane spodnie z czasem zastąpione bawełnianą lub lniano-wełnianą tkaniną 
produkcji fabrycznej
na koszulę zakładano lniane kaftany z rękawami, a na wierzch brązowe lub granatowe sukmany 
z dwoma fałdkami
do końca xix wieku stosowano „gunie” – długie, lniane płótniaki z rękawami i wykładanym kołnierzem, 

z

Mężczyźni
• 
• 

• 

• 
dopasowane w pasie i rozszerzane na dole

• czarne buty z cholewami oraz kapelusz o szerokim rondzie i dużej trapezowej główce
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TYP ŚLĄSKI
Strój rozpowszechniony na linii rzeki – Brynicy, najczęściej przypominający ubiór rozbarsko-bytomski.

Kobiety
• „kabotek” – płócienna bluzka do pasa z krótkim rękawem i szeroką klockową koronką wokół szyi 

i na zakończeniu rękawów
• „kiecka” – suknia z wełny lub adamaszku z szerokim, płóciennym bądź jedwabnym fartuchem
• „wierzcheń” – sukienny gorset w kolorze czerwonym, granatowym lub czarnym, wykończony wzorzystą 

szeroką wstążką 
• chustki zwane „purpurkami” – czerwone, płócienne, bądź duże czepce obszyte klockową koronką 

i ozdobione z przodu luźno zwisającymi szerokimi i długimi wstęgami (mężatki)
• „galandy” – wieńce z kolorowych kwiatów i błyskotek (panny)
• korale
Zimą używano „katanki” – krótkiego do pasa, sukiennego kaftana, pod którym noszono białą 
lub kremową w drobne różyczki „merynkę”, skrzyżowaną na piersiach

Mężczyźni
• koszule – płócienne z wykładanym, mereżkowym kołnierzykiem
• jedwabna, kolorowa chusteczka, którą przewiązywano kołnierz
• „skórzoki”, „jelenioki” – spodnie z jasnej, jeleniej skóry
• kamizelka w kolorze granatowym
• czarny kapelusz z szerokim rondem i prostą główką
• wysokie buty z cholewami

TYP MAŁOPOLSKI – STRÓJ SIEWIERSKO-BĘDZIŃSKI
Kobiety

• czepiec z białego płótna, pokryty tiulową koronką, obszyty karbowaną listewką i koronką, wiązany 
pod brodą na dwie szarfy lub w tyle w „bukiet”. Czepki okrywano trójkątnie złożonymi chustkami – 

„szalinówkami” o ciemnych kolorach, zdobionymi frędzlami, wiązanymi w tyle głowy w taki sposób, aby 
uwidocznić wyszyty w ornament roślinny narożnik. Noszono także tybetki, chustki tureckie, zakładane 
bezpośrednio na głowę

• dziewczęta chodziły z odkrytą głową i upiętymi włosami
• koszula w dwóch wariantach: z długimi rękawami bądź krótka koszulka o kroju przyramkowym
• halka z cienkiego płótna lub batystu, marszczona w pasie z falbaną u dołu, bądź wstawką z koronki 

lub białego haftu.
• płócienny lub flanelowy stanik, sznurowany z przodu. Stanik mógł być wyszywany w kolorowy 

ornament roślinny
• gorsety – czarne lub ciemno granatowe, noszone od początku xx wieku (jednak nietypowe dla stroju 

siewierskiego)
• spódnica – zwana kiecką, długa do połowy łydek. Płócienne, noszone na co dzień, białe lub farbowane 

na ciemny kolor z białym wzorem roślinnym. Wariant świąteczny – spódnica z cienkiej wełny, flaneli 
lub rypsu, w kolorach: brązowym, granatowym, zielonym, popielatym lub fioletowym. Obszyta u dołu, 
zakończona falbanami

• zapaska-fartuch wiązany z tyłu na dużą kokardę, we wzory lub prążki
• kaftanik, zapinany z przodu na guziki, ze stojącym kołnierzykiem z cienkiego, gładkiego lub 

wzorzystego materiału
• długa, ciemna katanka, kożuch bądź duża chusta
• pończochy koloru czerwonego lub czarnego i sznurowane, czarne buty bądź wiśniowe lub czarne, 

zapinane na guziki trzewiki
• koronkowa kreza i korale, będące ozdobą koszuli
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Mężczyźni
• biała koszula o kroju poncho z długimi rękawami ujętymi w mankiet
• jedwabna chustka lub czerwona tasiemka wiązana pod szyją

y i ze stojącym kołnierzykiem

• spodnie z białego lub farbowanego na ciemne barwy płótna. Na święta ubierano spodnie z wełny
• czarne buty
• kamizelka bez rękawów w kolorze granatowym lub czarnym na którą wykładany był kołnierz
• powszechnie noszono kaftan podobny do kamizelki z długimi rękawami i wykładanym wysoko 

kołnierzykiem 
• wierzchnie okrycie stanowiła „gunia” z długimi rękawami, wykładanym kołnierzem, ściągnięta w pasie 

czerwonym sznurem lub rzemiennym pasem
• filcowy kapelusz z szerokim rondem. Latem noszono również kapelusze słomiane.
• zimą noszono kożuchy i baranice
• surdut – był ubiorem miejskim z czarnego sukna, z czterema fałdami z tyłu, bądź „tużurek” wełniany, 

koloru czarnego lub popielatego, dopasowany w pasie, rozcięty z tyłu, natomiast zaokrąglony z przo

 Marcinkowa, K. Sobczyńska, W. Byszewski, Folklor Zagłębia Dąbrowskiego, Centralny Ośrodek Metody

du

Proponowane publikacje
.
powszechniania Kultury, Warszawa 1983. W scenariuszu wykorzystano ilustracje z tego źródła
. Skonieczna-Gawlik, Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, Regionalny Instytut Kultury, 
atowice 2016.
. M. Bazielich, Śląskie stroje ludowe, Śląsk, Katowice 1988.
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Zespół Dąbie wyśpiewana tradycja

fot. Michał Jędrzejowski
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fot. Michał Jędrzejowski

Kapela Gródków
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fot. Michał Jędrzejowski

Zespół Strzyżowiczanie
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fot. Michał Jędrzejowski

Zespół Nasz Gródków
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fot. Michał Jędrzejowski

Zespół Górzanki
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fot. Michał Jędrzejowski

Zespół Brzękowianie
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fot. Michał Jędrzejowski

Zespół OD-DO
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fot. Michał Jędrzejowski

Zespół Zagłębianki
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fot. Michał Jędrzejowski

Zespół Tęcza
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Folklor Zagłębia Dąbrowskiego, J. Marcinkowa, K. Sobczyńska, W. Byszewski, 

Centr. Ośr. Metod. Upowsz. Kult.

Materiały edukacyjne do projeku „Wyspiewana tradycja”

CC BY-NC-ND 4.0

Pokoloruj stroje
Typ mazowiecki

POKOLORUJ STROJE: 
typ mazowiecki

Materiały edukacyjne 
do projeku „Wyśpiewana tradycja”
CC BY-NC-ND 4.0

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”
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Folklor Zagłębia Dąbrowskiego, J. Marcinkowa, K. Sobczyńska, W. Byszewski, 

Centr. Ośr. Metod. Upowsz. Kult.

Materiały edukacyjne do projeku „Wyspiewana tradycja”

CC BY-NC-ND 4.0

Pokoloruj stroje
Typ małopolski – strój siewiersko-będziński

POKOLORUJ STROJE: 
typ małopolski - strój siewiersko-będziński

Materiały edukacyjne 
do projeku „Wyśpiewana tradycja”
CC BY-NC-ND 4.0

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”
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Folklor Zagłębia Dąbrowskiego, J. Marcinkowa, K. Sobczyńska, W. Byszewski, 

Centr. Ośr. Metod. Upowsz. Kult.

Materiały edukacyjne do projeku „Wyspiewana tradycja”

CC BY-NC-ND 4.0

Typ małopolski – strój siewiersko-będziński

TYP MAŁOPOLSKI – STRÓJ SIEWIERSKO-BĘDZIŃSKI

Podpisz wybierając z listy poniżej elementy stroju.

kobieta:
czepiec 
koszula 
halka 
stanik, sznurowany z przodu
gorset
spódnica
zapaska-fartuch 
kaftanik
katanka, kożuch bądź duża chusta
pończochy
czarne buty 
kreza i korale

mężczyzna:
koszula
chustka lub czerwona tasiemka 
spodnie
buty
kamizelka 
kaftan
„gunia” z długimi rękawami
kapelusz
kożuchy i baranice
surdut

Materiały edukacyjne 
do projeku „Wyśpiewana tradycja”
CC BY-NC-ND 4.0

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”

Podpisz, wybierając z listy poniżej, elementy stroju:

kobieta:
• czepiec
• koszula
• halka
• stanik, sznurowany z przodu
• gorset
• spódnica
• zapaska-fartuch
• kaftanik
• katanka, kozuch badz duza chusta
• ponczochy
• czarne buty
• kreza i korale

mężczyzna:
• koszula
• chustka lub czerwona tasiemka
• spodnie
• buty
• kamizelka
• kaftan
• „gunia” z długimi rekawami
• kapelusz
• kozuchy i baranice
• surdut
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Folklor Zagłębia Dąbrowskiego, J. Marcinkowa, K. Sobczyńska, W. Byszewski, 

Centr. Ośr. Metod. Upowsz. Kult.

Materiały edukacyjne do projeku „Wyspiewana tradycja”

CC BY-NC-ND 4.0

Typ mazowiecki

Podpisz, wybierając z listy poniżej, elementy stroju:

• koszula płócienna
• spodnie
• sukmany
• koszule
• kaftan z rekawami
• buty

TYP MAZOWIECKI

Podpisz wybierając z listy poniżej elementy stroju.

koszula płócienna
spodnie
sukmany
koszule
kaftan z rękawami
buty

Materiały edukacyjne 
do projeku „Wyśpiewana tradycja”
CC BY-NC-ND 4.0

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”
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Folklor Zagłębia Dąbrowskiego, J. Marcinkowa, K. Sobczyńska, W. Byszewski, 

Centr. Ośr. Metod. Upowsz. Kult.

Materiały edukacyjne do projeku „Wyspiewana tradycja”

CC BY-NC-ND 4.0

Typ mazowiecki

Podpisz, wybierając z listy poniżej, elementy stroju:

• chusta wiazana nad czołem
• czepiec z białego płótna
• długa, biała koszula
• krótkie koszulki o kroju przyramkowym
• wełniana spódnica – pasiak
• fartuch
• płócienna halka
• wzorzysta husta

TYP MAZOWIECKI

Podpisz wybierając z listy poniżej elementy stroju.

chusta wiązana nad czołem
czepiec z białego płótna
długa, biała koszula
krótkie koszulki o kroju przyramkowym
wełniana spódnica – pasiak
fartuch
płócienna halka
wzorzysta husta

Materiały edukacyjne 
do projeku „Wyśpiewana tradycja”
CC BY-NC-ND 4.0

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”

TYP MAZOWIECKI

Podpisz wybierając z listy poniżej elementy stroju.

chusta wiązana nad czołem
czepiec z białego płótna
długa, biała koszula
krótkie koszulki o kroju przyramkowym
wełniana spódnica – pasiak
fartuch
płócienna halka
wzorzysta husta

Materiały edukacyjne 
do projeku „Wyśpiewana tradycja”
CC BY-NC-ND 4.0

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”


