
Załącznik nr 5 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU         WNH1 (cykl 2019-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ludowe śpiewy religijne  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Folk religious songs  

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 30+30 III, IV 3+3 

 

Wymagania wstępne Ogólna znajomość zagadnień z zakresu etnomuzykologii i hymnologii. dostatecz-
nie wykształcony słuch muzyczny oraz znajomość nut, niezbędne do dokonywa-
nia transkrypcji muzycznych. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenie na ludową tradycję muzyczną, której integralny element 
stanowią ludowe śpiewy religijne, co pozwala studentowi lepiej zrozumieć badaną rzeczywistość, dostrzec 
jej związki z różnymi przejawami życia jednostki czy społeczności. Wskazanie na czynniki, które powodują 
utrwalanie się muzycznych tradycji, sposób ich przekazu oraz przyczyny ich transformacji i zanikania. Za-
poznanie się ze zbiorami archiwalnymi Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii oraz wykształcenie umiejęt-
ności opracowywania zarchiwizowanych źródeł dźwiękowych (transkrypcji muzycznych) 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Określa zależności między głównymi subdyscyplinami muzykologicz-
nymi ze szczególnym uwzględnieniem etnomuzykologii. 

K_W02 

W_02 Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę z zakresu 
etnomuzykologii i hymnologii 

K_W03 

W_03 Student identyfikuje i opisuje podstawowe metody badawcze oraz 
strategie argumentacyjne właściwe dla studiów nad ludowymi śpie-
wami religijnymi 

K_W05 

W_04 Prezentuje główne stanowiska współczesnej etnomuzykologii. K_W07 

W_05 Student zna różne aspekty kultury muzycznej i znajduje sposoby jej 
rozpowszechniania w zakresie etnomuzykologicznych badań nad lu-
dowymi śpiewami religijnymi 

K_W08 

W_06 Opisuje zarys historyczny kształtowania się idei etnomuzykologicznej 
uzasadniając na poziomie podstawowym rolę tej refleksji w kształto-
waniu kultury etnomuzykologicznej. 

K_W12 

W_07 Student prezentuje wiedzę z zakresu ludowych śpiewów religijnych z 
uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i kulturowego 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student umie rozpoznawać i analizować różne rodzaje wytworów kul-
tury muzycznej w zakresie etnomuzykologii i hymnologii oraz przepro-
wadzać ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu 
określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. 

K_U02 
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U_02 Student czyta i interpretuje tekst muzyczny i etnomuzykologiczny. K_U05 

U_03 Odczytuje różne rodzaje źródeł z zakresu etnomuzykologii i posiada 
podstawową umiejętność ich edycji. 

K_U06 

U_04 Efektywnie organizuje własną pracę, samodzielnie zdobywa wiedzę 
etnomuzykologiczną planując swój dalszy rozwój w tym obszarze. 

K_U09 

U_05 Student dokonuje oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej w stop-
niu i formie zależnej od założeń etnomuzykologii i hymnologii. 

K_U11 

U_06 Wykorzystuje do pracy z tekstem muzycznym oraz prezentacji swojej 
wiedzy współczesne technologie oraz programy komputerowe. 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy etnomu-
zykologicznej i powiązanych z nią umiejętności praktycznych, a także 
rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy i do-
skonalenia umiejętności. 

K_K01 

K_02 Student jest gotów do formułowania krytycznych sądów, będąc 
otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostęp-
nych danych i opinii ekspertów. 

K_K02 

K_03 Wykazuje gotowość do zaangażowania w różne formy aktywności w 
zakresie etnomuzykologii w sposób bezpośredni lub przy pomocy me-
diów. 

K_K03 

K_04 Student wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu 
etnomuzykologii i hymnologii w sposób profesjonalny i etyczny. 

K_K05 

K_05 Student uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji etnomuzykolo-
gicznej dla kształtowania się kultury. 

K_K06 

K_06 Efektywnie i twórczo wykorzystuje nabyte doświadczenie z zakresu et-
nomuzykologii w celu profilowania swoich zachowań w warunkach 
związanych z publicznymi prezentacjami. 

K_K07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Ludowe śpiewy religijne w Polsce– geneza i rozwój historyczny. Chronologizacja gatunków polskich śpie-
wów religijnych. Kantyczki, śpiewniki i modlitewniki – rodzaje źródeł pisanych, ich zawartość i przeznacze-
nie. Rys historyczny i omówienie wybranych zbiorów śpiewów religijnych. Pojęcie żywej tradycji śpiewów 
religijnych i jej uwarunkowania. Etnomuzykologia i hymnologia jako dyscypliny uzupełniające się w bada-
niach na ludowymi śpiewami religijnymi (tradycja pisana a tradycja ustna). Oskar Kolberg i jego XIX-wieczne 
zbiory ludowych śpiewów religijnych. Pokolbergowska dokumentacja żywej tradycji śpiewów religijnych. 
Badania terenowe prowadzone w ramach działalności Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii w historycz-
nym kontekście ogólnopolskich akcji zbierania folkloru. Zasady porządkowania i archiwizacji danych zgro-
madzonych w Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL. Dotychczasowe osiągnięcia i opracowania 
powstałe w ramach działalności Katedry. Transkrypcje muzyczne melodii ludowych – założenia teoretyczne 
o ich praktyczna realizacja. Dokonywanie zapisów muzycznych wybranych gatunków ludowych śpiewów 
religijnych. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 

Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne / pisemne Protokół 

W_02 

W_03 

W_04 

W_05 

W_06 

W_07 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Praca pod kierunkiem Zaliczenie ustne / pisemne Protokół 

U_02 

U_03 

U_04 

U_05 

U_06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Praca pod kierunkiem Zaliczenie ustne / pisemne Protokół 

K_02 

K_03 

K_04 

K_05 

K_06 

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

Ocena bardzo dobra Student w bardzo spójny sposób prezentuje uporządkowaną wiedzę z zakresu 
etnomuzykologii i hymnologii, bezbłędnie identyfikuje i opisuje podstawowe me-
tody badawcze oraz strategie argumentacyjne właściwe dla studiów nad ludo-
wymi śpiewami religijnymi, zna wszystkie aspekty kultury muzycznej oraz prezen-
tuje pogłębioną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględnieniem 
zróżnicowania etnicznego i kulturowego. Student umie bezbłędnie rozpoznawać 
i analizować różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie etnomuzy-
kologii i hymnologii, potrafi czytać i wnikliwie interpretować tekst muzyczny i et-
nomuzykologiczny oraz przeprowadzać ich bardzo rzetelną interpretację z zasto-
sowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym. Student jest zawsze gotów do formułowania krytycz-
nych sądów, będąc bardzo otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii 
w świetle dostępnych danych i opinii ekspertów oraz z pełną świadomością 
uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji etnomuzykologicznej dla kształto-
wania się kultury. 

Ocena dobra Student w spójny sposób prezentuje uporządkowaną wiedzę z zakresu etnomu-
zykologii i hymnologii, dobrze identyfikuje i opisuje podstawowe metody badaw-
cze oraz strategie argumentacyjne właściwe dla studiów nad ludowymi śpiewami 
religijnymi, zna wiele aspektów kultury muzycznej oraz prezentuje ugruntowaną 
wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględnieniem zróżnicowania et-
nicznego i kulturowego. Student umie rozpoznawać i analizować różne rodzaje 
wytworów kultury muzycznej w zakresie etnomuzykologii i hymnologii, potrafi 
czytać i poprawnie interpretować tekst muzyczny i etnomuzykologiczny oraz 
przeprowadzać ich właściwą interpretację z zastosowaniem typowych metod w 
celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Stu-
dent jest zwykle gotów do formułowania krytycznych sądów, będąc otwartym na 
nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i opinii eks-
pertów oraz uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji etnomuzykologicznej 
dla kształtowania się kultury. 

Ocena dostateczna Student w dostatecznym stopniu prezentuje uporządkowaną wiedzę z zakresu 
etnomuzykologii i hymnologii, w ograniczonym zakresie identyfikuje i opisuje 
podstawowe metody badawcze oraz strategie argumentacyjne właściwe dla stu-
diów nad ludowymi śpiewami religijnymi, zna nieliczne aspekty kultury muzycz-
nej oraz prezentuje wybiórczą wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z 
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uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i kulturowego. Student umie wybiór-
czo rozpoznawać i analizować różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w za-
kresie etnomuzykologii i hymnologii, potrafi czytać i w ograniczonym stopniu in-
terpretować tekst muzyczny i etnomuzykologiczny oraz częściowo przeprowa-
dzać ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich 
znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student w ograniczonym 
stopniu jest gotów do formułowania krytycznych sądów, będąc częściowo otwar-
tym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i 
opinii ekspertów oraz w dostatecznym stopniu uznaje znaczenie tradycji muzycz-
nej i refleksji etnomuzykologicznej dla kształtowania się kultury. 

Ocena niedostateczna Student nie posiada uporządkowanej wiedzy z zakresu etnomuzykologii i hymno-
logii, nie identyfikuje i nie opisuje podstawowych metod badawczych oraz stra-
tegii argumentacyjnych właściwych dla studiów nad ludowymi śpiewami religij-
nymi oraz nie prezentuje wiedzy o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględ-
nieniem zróżnicowania etnicznego i kulturowego. Student nie rozpoznaje i nie 
analizuje różnych rodzajów wytworów kultury muzycznej w zakresie etnomuzy-
kologii i hymnologii oraz błędnie przeprowadza ich interpretację z nieumiejętnym 
zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i miejsca w pro-
cesie historycznokulturowym oraz nie potrafi dokonać oceny zjawisk z zakresu 
kultury muzycznej w stopniu i formie zależnej od założeń etnomuzykologii i hym-
nologii. Student nie jest gotów do formułowania krytycznych sądów, nie będąc 
otwartym na nowe idee i nie jest gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych 
danych i opinii ekspertów oraz nie uznaje znaczenia tradycji muzycznej i refleksji 
etnomuzykologicznej dla kształtowania się kultury. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 120 
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Bartkowski B., Problem ludowości i wariabilności polskich pieśni religijnych, żyjących w tradycji ustnej, 
„Seminare. Poszukiwania naukowe 2”, s. 301-318.  
Zoła A., Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, Lublin 2003.  
Zoła A., Ludowe pieśni religijne w Polsce w dobie kulturowych transformacji, „Studia Sandomierskie” 
8:2001 s. 124-128.  
Zoła A., Pieśni maryjne w żywej tradycji. Typologia i charakterystyka, w: Muzyka Sakralna. Materiały z se-
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Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. T. 4. Lubelskie, cz. 1 – Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 2 – 
Pieśni i obrzędy rodzinne, red. J. Bartmiński, Lublin 2011.  
Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. T. 5. Podlasie, cz. 1 – Pieśni i obrzędy doroczne, cz. 2 – 
Pieśni i obrzędy rodzinne, red. L. Bielawski, Warszawa 2016.  
Bartmiński J., Kolędowanie na Lubelszczyźnie, Wrocław 1986.   
Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, red. K. Smyk, J. Dragan, Kolbuszowa 2019.  
Strycharz-Bogacz K., Zoła A., Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, 
w: Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2015, s. 387-
405.  
Strycharz-Bogacz K., Zoła A., Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych, w: A.  
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Strycharz-Bogacz K., Ksiądz Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomu-
zykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce, w: Tradycje ludowe w kulturze muzycz-
nej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, red. T. Rokosz, K. Strycharz-Bogacz, B. Bo-
dzioch, Lublin 2019, s. 19-31.  
Strycharz-Bogacz K., Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako 
zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze, w: Polska muzyka tradycyjna – dziedzic-
two fonograficzne. Tom 2. Studia pod redakcją Jacka Jackowskiego, Warszawa 2019, s. 108- 126.  
Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, red. T. Ro-
kosz, K. Strycharz-Bogacz, B. Bodzioch, Lublin 2019. 

Literatura uzupełniająca 

Kusto Agata, Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „za Obrazem”, Lublin 2015. 
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