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KARTA PRZEDMIOTU          WNH2 (cykl 2020-2023) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polski folklor muzyczny  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish musical folklore  

Kierunek studiów  Muzykologia  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Nauki o sztuce  

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Kinga Strycharz-Bogacz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15+15 I, II 1+1 

 

Wymagania wstępne Ogólne zainteresowanie studentów muzyką tradycyjną. Znajomość w zakresie 

podstawowym problematyki regionalnej 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przedstawienie podstawowych problemów związanych z polską muzyką ludową w jej wieloaspektowym 
wymiarze. Pokazanie polskiej ludowej tradycji muzycznej w aspekcie historycznym i regionalnym. Omó-
wienie polskiego instrumentarium ludowego oraz różnych gatunków i form polskiej muzyki ludowej (mu-
zyka wokalna, wokalno-instrumentalna, instrumentalna) 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę terminologiczną z zakresu etno-
muzykologii, w szczególności z polskiej ludowej kultury muzycznej. 

K_W03 

W_02 Student zna dzieje polskiej folklorystyki muzycznej, a także cechy pol-
skiego folkloru muzycznego, gatunki pieśni i tańców ludowych oraz in-
strumentarium ludowe. 

K_W08 

W_03 Student prezentuje wiedzę o regionalnych uwarunkowaniach ludowej 
tradycji muzycznej w kontekście historycznym 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi rozpoznawać i analizować różne gatunki ludowych 
pieśni, tańców oraz muzyki wokalno-instrumentalnej, a także umie 
określać ich znaczenie i miejsce w procesie historyczno-kulturowym 

K_U02 

U_02 Student umie przygotować (samodzielne lub zespołowe) proste prace 
naukowe dotyczące etnomuzykologicznych zagadnień z zakresu pol-
skiego folkloru muzycznego, wykorzystując różne źródła 

K_U07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Opisanie w zarysie dziejów polskiej folklorystyki muzycznej. Przedstawienie polskiej muzyki ludowej jako 
ważnego elementu polskiej tradycji muzycznej. Omówienie polskiej muzyki ludowej w aspekcie jej regio-
nalnej różnorodności Charakterystyka instrumentarium ludowego. Zaprezentowanie i omówienie cech 
polskiego folkloru muzycznego. Wskazanie na zakorzenienie polskiego folkloru muzycznego w ludowej ob-
rzędowości i pokazanie wielu funkcji muzyki ludowej w codziennym życiu człowieka. Pokazanie ludowej 
tradycji muzycznej jako czynnika mającego istotny wpływ na muzykę artystyczną w Polsce. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Karta oceny 

W_02 Dyskusja Wypowiedź ustna Karta oceny 

W_03 Metoda analityczna Zaliczenie ustne Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

U_02 Metoda problemowa Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student prezentuje w bardzo spójny sposób uporządkowaną wiedzę w zakresie 
właściwym dla polskiego folkloru muzycznego, identyfikuje i wnikliwie opisuje 
podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla pol-
skiego folkloru muzycznego oraz bezbłędnie definiuje podstawową terminologię 
etnomuzykologiczną, dogłębnie zna stanowiska współczesnej muzykologii bez-
błędnie wymienia idee i argumenty wybranych muzykologów na podstawie sa-
modzielnej lektury ich pism oraz prezentuje rzetelną wiedzę o współczesnym ży-
ciu kulturalnym z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i kulturowego. Stu-
dent na poziomie podstawowym bezbłędnie formułuje i analizuje problemy ba-
dawcze w zakresie polskiego folkloru muzycznego i dyscyplin pomocniczych et-
nomuzykologii, bardzo dobrze stawia tezy, dobiera metody i narzędzia badawcze 
oraz wnikliwie opracowuje i prezentuje wyniki, a także znakomicie rozpoznaje i 
analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie polskiego folk-
loru muzycznego oraz przeprowadza ich rzetelną interpretację w celu określenia 
ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, a także w sposób me-
rytoryczny chętnie uczestniczy w dyskusji naukowej, bezbłędnie dobierając wła-
ściwe strategie argumentacyjne, wykorzystując poglądy innych autorów oraz 
wprawnie formułując wnioski. Student bardzo dobrze formułuje krytyczne sądy, 
będąc w pełni otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle do-
stępnych danych i opinii ekspertów, całkowicie uznaje znaczenie tradycji muzycz-
nej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury oraz wykazuje stałą 
gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu etnomuzykologii w sposób 
profesjonalny i etyczny. 

Ocena dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę w zakresie właści-
wym dla polskiego folkloru muzycznego, identyfikuje i opisuje podstawowe me-
tody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla polskiego folkloru mu-
zycznego oraz definiuje podstawową terminologię etnomuzykologiczną, zna sta-
nowiska współczesnej muzykologii oraz wymienia idee i argumenty wybranych 
muzykologów na podstawie samodzielnej lektury ich pism, a także prezentuje 
spójną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględnieniem zróżnicowa-
nia etnicznego i kulturowego. Student na poziomie podstawowym poprawnie 
formułuje i analizuje problemy badawcze w zakresie polskiego folkloru muzycz-
nego i dyscyplin pomocniczych etnomuzykologii, właściwie stawia tezy, dobiera 
metody i narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki, poprawnie 
rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie pol-
skiego folkloru muzycznego oraz przeprowadza ich interpretację w celu określe-
nia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, a także w sposób 
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merytoryczny uczestniczy w dyskusji naukowej, dobierając właściwe strategie ar-
gumentacyjne, wykorzystując poglądy innych autorów oraz poprawnie formułu-
jąc wnioski. Student poprawnie formułuje krytyczne sądy, będąc otwartym na 
nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i opinii eks-
pertów, uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla 
kształtowania się kultury oraz wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów 
z zakresu etnomuzykologii w sposób profesjonalny i etyczny. 

Ocena dostateczna Student prezentuje nie w pełni uporządkowaną wiedzę w zakresie właściwym dla 
polskiego folkloru muzycznego, częściowo identyfikuje i opisuje podstawowe 
metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla polskiego folkloru 
muzycznego oraz wybiórczo definiuje podstawową terminologię etnomuzykolo-
giczną, w ograniczonym stopniu zna stanowiska współczesnej etnomuzykologii 
oraz wymienia nieliczne idee i argumenty wybranych badaczy polskiego folkloru 
muzycznego na podstawie samodzielnej lektury ich pism, wybiórczo prezentuje 
wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględnieniem zróżnicowania et-
nicznego i kulturowego. Student na poziomie podstawowym w ograniczonym 
stopniu formułuje i analizuje problemy badawcze w zakresie polskiego folkloru 
muzycznego i dyscyplin pomocniczych etnomuzykologii, wybiórczo stawia tezy, 
dobiera metody i narzędzia badawcze oraz częściowo opracowuje i prezentuje 
wyniki, a także w dostatecznym stopniu rozpoznaje i analizuje różne rodzaje wy-
tworów kultury muzycznej w zakresie polskiego folkloru muzycznego oraz prze-
prowadza ich pobieżną interpretację w celu określenia ich znaczeń i miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym. Student w dostatecznym stopniu formułuje 
krytyczne sądy, będąc dość zamkniętym na nowe idee i częściowo gotowym do 
zmiany opinii w świetle dostępnych danych i opinii ekspertów oraz w małym 
stopniu uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształ-
towania się kultury. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje uporządkowanej wiedzy w zakresie właściwym dla pol-
skiego folkloru muzycznego, nie identyfikuje i opisuje podstawowych metod ba-
dawczych i strategii argumentacyjnych właściwych dla polskiego folkloru muzycz-
nego, nie definiuje podstawowej terminologii etnomuzykologicznej oraz nie zna 
głównych stanowisk współczesnej etnomuzykologii oraz  nie wymienia idei i ar-
gumentów wybranych badaczy polskiego folkloru muzycznego na podstawie sa-
modzielnej lektury ich pism. Student na poziomie podstawowym błędnie formu-
łuje i analizuje problemy badawcze w zakresie polskiego folkloru muzycznego i 
dyscyplin pomocniczych etnomuzykologii, niewłaściwie stawia tezy, dobiera me-
tody i narzędzia badawcze oraz nieumiejętnie opracowuje i prezentuje wyniki, a 
także nie rozpoznaje i nieprawidłowo analizuje różne rodzaje wytworów kultury 
muzycznej w zakresie polskiego folkloru muzycznego oraz przeprowadza ich 
błędną interpretację w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie histo-
ryczno-kulturowym. Student nie formułuje krytycznych sądów, będąc zamknię-
tym na nowe idee i niegotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i 
opinii ekspertów oraz nie uznaje znaczenia tradycji muzycznej i refleksji muzyko-
logicznej dla kształtowania się kultury. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga (DWOK), T. 1-84 (wybrane tomy)  
Polska pieśń i muzyka ludowa, T. I Kujawy cz. I i II, red. B. Krzyżaniak i in., Kraków 1974.  
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Polska pieśń i muzyka ludowa, T. II Kaszuby, red. L. Bielawski i in., Warszawa 1977.  
Polska pieśń i muzyka ludowa, T. III Warmia i Mazury, red. B. Krzyżaniak i in., Warszawa 2002.  
Polska pieśń i muzyka ludowa, T. IV Lubelskie, red. J. Bartmiński, Lublin 2011.  
Polska pieśń i muzyka ludowa, T. V Podlasie, red. L. Bielawski, Warszawa 2016.  
Bobrowska J., Polska folklorystyka muzyczna : dzieje zbiorów i badań oraz charakterystyka cech stylistycz-
nych polskiej muzyki ludowej, Katowice 2000.  
Dahlig P., Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce, Warszawa 
1993.  
Kamiński W., Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich, Kraków 1971.  
Sachs C., Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.  
Nowak T., Proces przekazu tradycji na przykładzie kształcenia skrzypków podhalańskich, „Muzyka” 2001, 
nr 3, s. 39-49. 

Literatura uzupełniająca 

Sobiescy J. i M., Polska muzyka ludowa i jej problemy, red. L. Bielawski, Kraków 1973. 
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