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Tytuł 
Dzień z życia zespołu śpiewaczego 

W skr ócie 
Zapoznanie uczniów z codzienną organizacją zespołu muzycznego, z pojęciami takimi jak kierownik 
muzyczny, śpiewnik, z nazwami zespołów gminy Psary, z historią zespołów, miejscami, gdzie zespoły 
mają próby. 

Obszary tematyczne/słowa kluczowe 
lokalni muzycy – amatorzy 
pojęcia muzyczne, przebieg próby 
nazwy i historia zespołów z gminy Psary 

Podstawa programowa 
edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze 

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy 
Uczestnicy potrafą wymienić nazwy zespołów z gminy Psary, znają podstawowe pojęcia takie jak: 
kierownik zespołu, śpiewnik. 

Metody i f ormy pracy 
•  analiza tekstów źródłowych 
•  analiza materiałów audio i wideo 
•  dyskusja 
•  praca w grupach 

Jak to zrobić 
Wprowadzenie: praca w grupach polegająca na analizie, pod wybranym kątem, materiałów znajdujących 
się na stronie zespolyspiewacze.pl. Można w poleceniu dla uczestników zastosować pytania pomocnicze. 

Prezentacja w dowolnej formie analizowanych treści. 

Podsumowanie: quiz – można skorzystać z aplikacji na urządzenia mobilne służącej do przygotowywania 
tego typu narzędzi np. Kahoot!, Quizizz 

Czego potrzebujemy 
projektora, tablicy multimedialnej, głośników, połączenia z internetem 

Warianty 
Dla uczestników w wieku od 12 lat. 

Materiały do pobrania 
1.  Materiały dla nauczyciela. 
2.  Fotografe zespołów śpiewaczych z gminy Psary na przeglądach i konkursach. 
3.  Materiał wideo – opowieść członkini zespołu „Górzanki” pani Marii Sikory. 
4.  Materiał wideo – flm o Kole Gospodyń wiejskich z Góry Siewierskiej. 
5.  Interaktywna Mapa Obrzędowa Górnego Śląska. 
6. Publikacja Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego 
7.  Strona internetowa zespolyspiewacze.pl 

http://mapaobrzedowa.pl/mapa/
https://instytutkorfantego.pl/wp-content/uploads/2019/02/Tropem-Badaczy-Zaglebia-Dabrowskiego.pdf
http://zespolyspiewacze.pl
https://zespolyspiewacze.pl
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Słownik 
zespół śpiewaczy – grupa kobiet i mężczyzn, którzy wspólnie śpiewają przy lub bez akompaniamentu, 
wykonują zwyczaje i obrzędy 

kapela – ludowy zespół muzyczny 

kronika – czasem niektórzy członkowie zespołów śpiewaczych prowadzą dziennik swojej aktywności 
opisują w nim wydarzenia, w jakich brali udział, umieszczają zdjęcia i notatki. Na podstawie takiej kroniki 
można zobaczyć jaka jest historia danej grupy 

Historię powstania i działalności zespołów z gminy Psary możecie znaleźć na stronie zespolyspiewacze.pl 

nazwa zespołu śpiewaczego – często tworzona jest od nazwy miejsca, w którym zespół spotyka się 
na próby lub, z którego pochodzą jego członkinie i członkowie 

np.: Brzękowianie – pochodzą z sołectwa Brzękowice Górne 
Górzanki – pochodzą z sołectwa Góra Siewierska 
Strzyżowiczanie – pochodzą z sołectwa Strzyżowice 

śpiewaczki, śpiewacy, muzycy amatorzy – to osoby, które śpiewają w zespołach, robią to dla przyjem-
ności w swoim wolnym czasie, dla takiej osoby na pierwszym miejscu jest budowanie relacji w grupie 
o takich samych zainteresowaniach. 

kierowniczka, kierownik zespołu – to osoba, która może, ale nie musi, mieć wykształcenia muzycznego. 
Jest ona/on odpowiedzialna/-y za organizację prób zespołu, ćwiczenie pieśni i dykcji, repertuaru. Często 
akompaniuje śpiewakom i w dużej mierze to właśnie od tej osoby zależy równe, precyzyjne rozpoczęcie 
wykonywanego utworu. Kierownik dba również o szczegóły organizacyjne, takie jak doprecyzowanie 
ubioru koncertowego, planowanie wyjazdów zespołu itp. 

repertuar – to zbiór pieśni i melodii danego zespołu, kapeli. Każdy zespół tworzy swój, niepowtarzalny 
„śpiewnik”, w którym zebrane są wszystkie utwory wykonywane przez zespół. Dawniej teksty pieśni 
i ich melodie były przekazywane ustnie, nie zapisywano ich, wszystkie były gromadzone w pamięciach 
członkiń i członków zespołów. Z tego względu folklor muzyczny cechuje różnorodność – mnogość 
wariantów melodycznych i tekstowych. W każdej wsi śpiewano trochę inaczej, gdyż przekaz ustny 
sprawiał, że tekst i melodia ulegały przekształceniom. Dopiero od niedawna pieśni są spisywane lub 
dostępne w wersji elektronicznej. 

Więcej o, tym jak podziale pieśni na kategorie możecie przeczytać w materiałach do Lekcji nr 4. 

melodia – to dźwięki składające się na daną pieśń. Muzycy z zespołów śpiewaczych często nie używają 
nut i grają „z pamięci”. Dopiero badacze wprowadzili nuty w czasie badania fenomenu pieśni 
tradycyjnych tworząc transkrypcję materiałów etnomuzykologicznych. 

transkrypcja materiałów – transkrypcja nagranego materiału muzycznego wymaga od etnomuzykolo-
ga wiedzy i doświadczenia. W Polsce obowiązuje metoda, którą w latach ’60 xx wieku rozpropagowali 
muzykolodzy z ośrodka poznańskiego, tj. małżeństwo – Jadwiga Sobieska (1909–1995) i Marian Sobieski 
(1908–1967). Warstwa muzyczna zanotowana jest na pięciolinii w taki sposób, by uniknąć dużej liczby 
znaków chromatycznych, a nuta romboidalna (na początku zapisu) to faktyczny dźwięk, od którego śpie-
wacy zaczynali melodię. W związku z tym pomija się również zapis tonacji, umieszczając znaki chroma-
tyczne przy poszczególnych nutach. 

https://zespolyspiewacze.pl
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Przykładowe transkrypcje możecie znaleźć na stronie zespolyspiewacze.pl 

próba – to spotkanie członkiń i członków zespołu, w czasie którego śpiewane są pieśni. Kiedyś próby 
odbywały się w prywatnych domach. Teraz coraz częściej zespoły mają próby w Ośrodkach Kultury, które 
starają się wspierać działalność zespołów 

Informacje ogólne o specyfc e zespołów śpiewaczych i kapel z gmin  y Psary 
Materiał przygotowany przez prowadzącą w r amach projektu badania dr hab. Magdalenę Szyndler, prof. uś. 

Położenie geografczne Ziemi Zagłębiowskiej, a także skomplikowane losy historyczne i polityczne miały 
bez wątpienia ogromny wpływ na kształt jej kultury, w tym również kultury ludowej. Zadecydowało 
o tym m. in. położenie na przecięciu dawnych szlaków handlowych i komunikacyjnych czy bliskość dróg 
wodnych (Wisła, Odra czy Przemsza). 

Historia badań nad folklorem Zagłębia sięga xix wieku. Na tym terenie działało wielu zbieraczy. Pierwsze 
zapisy pieśni zamieścił Władysław Siarkowski w pracy „Materiały do etnografi ludu polskiego z okolic 
Kielc”, która została opublikowana w „Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej” (Kraków 1880). 
Zaś sam Oskar Kolberg w 1885 roku opublikował kilkadziesiąt pieśni z powiatu będzińskiego w i i ii części 
monografi pt. Kieleckie (Kraków t. xviii i xix)1. Materiały zagłębiowskie ukazały się również w zbiorach 
Michała Federowskiego czy Stanisława Ciszewskiego2. 

Po  ii wojnie światowej, od 1950 roku, badacze reprezentujący ówczesną polską folklorystykę muzycz-
ną, zorganizowali szeroko zakrojoną Akcję Zbierania Folkloru Muzycznego. Powstało wtedy kilka grup 
regionalnych m. in. śląska, którą kierował Józef Ligęza3. Podczas tych eksploracji terenowych wyłonio-
nych zostało kilka postaci, które w szczególny sposób zapisały się w historii badań etnomuzykologicz-
nych. Między innymi w tej grupie badaczy działał Adolf Dygacz, który m. in. opublikował Śpiewnik pieśni 
Zagłębia Dąbrowskiego. 

Ziemia zagłębiowska podlegała różnym wpływom (kieleckie, małopolskie, śląskie etc.), co widoczne jest 
w repertuarze pieśniowym. Powyższe zespoły śpiewacze, ze względu na dużą rozpiętość czasową swojej 
działalności, podejmowały różną tematykę w śpiewie. Uzależnione było to od potrzeb, ale też od upodo-
bań i estetyki w obrębie działalności muzycznej. W repertuarze ludowym można zauważyć dużą rozpię-
tość – pojawiają się pieśni obrzędowe, dawne, związane z rokiem kalendarzowym, ale też te o tematyce 
miłosnej, rodzinnej, a także obscenicznej. Obecnie grupy uświetniają uroczystości i imprezy lokalne, tym 
samym wykonując repertuar , w którym gustują członkowie rodzimej społeczności. Dominują tutaj pieśni 
biesiadne, towarzyskie i tzw. szlagiery ogólnopolskie, często zasłyszane podczas przeglądów organizo-
wanych w innych regionach. Można wnioskować iż, ta tendencja będzie przeważała w najbliższych latach. 
Na pewno pozytywną cechą jest zaangażowanie instruktorów i śpiewaków, co bez wątpienia przyczyni 
się do wspólnego muzykowanie przez kolejne lata (niekoniecznie związanego z folklorem muzycznym). 

1  A. Dygacz: Śpiewnik pieśni Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 1983. 

2  Tamże 

3  J. Bobrowska: Polska folklorystyka muzyczna. Dzieje zbiorów i badań or az charakterystyka cech stylistycznych polskiej muzyki 

ludowej, Katowice 2000, s. 156–157; W latach 70.xx wieku pisał również o tym Adolf Dygacz: patrz: Wkład Zagłębia 

Dąbrowskiego w samor odną pieśń okresu powstań i plebis cytu na Śląsku, „Ziemia Będzińska, przeszłość, teraźniejszość 

i kultura”, R. iii, 1970, s. 93–134. 

https://zespolyspiewacze.pl
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Zdjęcia zespołów na wydarzeniach artystycznych 

Kapela Gródków 

Zespół Dąbie 

Zespół OD-DO 
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Zdjęcia zespołów na wydarzeniach artystycznych 

Zespół Górzanki Zespół Zagłębianki 

Zespół Strzyżowiczanie Zespół Tęcza 


