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Śląsk

W Śląskiej dzielnicy kraju polski folklor muzyczny

występował przede wszystkim na Śląsku Górnym (w

tym Opolskim i Cieszyńskim) oraz w północno-

wschodniej części Dolnego. Stusunkowo duże

znaczenie miała tu muzyka instrumentalna,

również ta bez wokalnych pierwowzorów, taneczna, niemieckiego 

lub austriackiego pochodzenia (np. "szpacyr-polka", "lendler", "tyrol"), niektóre tańce-

zabawy, oraz popularna: modne szlagiery w rytmie tanga czy fokstrota.



Kapele ludowe

Śląskie kapele ludowe rzadko zachowały do naszych czasów dawne smyczkowe składy

(skrzypce i basy). Już w drugiej połowie XIX wieku nierzadko były rozbudowywane do

postaci: pierwsze i drugie skrzypce, klarnet, kornet lub trąbka, kontrabas, niekiedy też

flet, puzon. Rozpowszechniały się także orkiestry dęte złożone z trąbek, kornetów,

sakshornów, tub, poszerzane o klarnety oraz dwumembranowy bęben

(a nawet cały zestaw perkusyjny). Orkiestry dęte były szczególnie charakterystyczne dla

Śląska Cieszyńskiego, Opolskiego i Górnego, gdzie działały (a częściowo działają

nadal) przy kopalniach. Górnicy grali też na innych nietradycyjnych w naszym kraju

instrumentach: gitarach, mandolinach, cytrach, harmoniach guzikowych i

stoliczkowych.



Skład kapeli
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Skład kapeli

W składzie śląskich kapel
znajdowały się dawniej też
cymbały, jeszcze dawniej
zapewne też dudy. Znano
diabelskie skrzypce (zwłaszcza
na Opolszczyźnie, ale też
Dolnym Śląsku), grano na
drumli (głównie na Śląsku
Cieszyńskim, pod nazwą
bromble, brombla).

dudy

diabelskie skrzypce

drumla cymbały



Cechy muzyki ludowej na Śląsku

• wyraźna dominacja metrum 
trójdzielnego i rytmiki 
mazurkowej

• obecność tempa rubato

• szeroki ambitus melodii

• urozmaicona, pełna dynamizmu
melodyka

• dwutaktowa budowa fraz

• szybkie i bardzo szybkie tempo

• taneczna funkcja folkloru



Najpopularniejsze utwory

Grozik Trojak

Czworok Kokotek

Druciorz Gołąbek



Zespoły ludowe działające na Śląsku

KATOWICE - Studencki Zespół Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Śląskiego

Zespół powstał w 1969 roku, z inicjatywy grupy
studentów Uniwersytetu Śląskiego. W repertuarze
posiada stylizowany folklor z różnych zakątków Polski:
od Śląska poprzez Zagłębie Dąbrowskie, Kraków,
Beskidy, Żywiec aż po Nowy Sącz. Jednym z założycieli
był, nieżyjący już choreograf Józef Zielina.
Przygotowane prze niego układy choreograficzne, jak
np. "Wiosna w Beskidach" czy "Krakowiak" pozostają
nadal w repertuarze zespołu. Zespół KATOWICE jest
gospodarzem corocznego Międzynarodowego
Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, który
przyciąga ludzi z najdalszych zakątków świata



MAŁY ŚLĄSK - Zespół Pieśni i Tańca

Zespół Pieśni i Tańca MAŁY ŚLĄSK rozpoczął
swoją działalność w roku 1973 przy Domu Kultury
w Radzionkowie, jako Młodzieżowy Zespół Tańca
Ludowego RADZINKOWIANIE. Jego
założycielem był Edward Sosna, a pierwszym
choreografem - Jolanta Siewierska. W roku 1978
utworzono Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bytomskiej,
nad którym patronat objęło Towarzystwo
Miłośników Bytomia. Choreografem i kierownikiem
artystycznym została Regina Furmańska. Już wtedy
tancerze i śpiewacy mieli na swoim koncie wiele
występów w różnych miastach Polski. W 1991 roku
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bytomskiej objęty
został patronatem artystycznym przez Państwowy
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ŚLĄSK prof.
Stanisława Hadyny i uzyskał prawo do używania
nazwy MAŁY ŚLĄSK.



ŚLĄSK - Zespół Pieśni i Tańca

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i
Tańca Śląsk powstał w 1953 r.
Założycielem Śląska i jego dyrektorem
artystycznym był prof. Stanisław Hadyna
- syn śląskiego nauczyciela muzyki
i znanego zbieracza pieśni ludowych. Na
siedzibę Zespołu przeznaczono zamek
w Koszęcinie koło Lublińca. Zespół
kontynuuje początkową linię
programową, z wyraźnie określonym
narodowym i ludowym charakterem,
z podkreśleniem śląskiego i beskidzkiego
rodowodu. Zespół Śląsk koncertował
wielokrotnie we wszystkich stolicach
Europy i wielkich miastach Ameryki,
Azji, Afryki, Izraela, Australii i Chin,
Japonii.



Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej istniej już 55

lat. Tańczy i śpiewa przy akompaniamencie własnej

kapeli ludowej. Z racji swego pochodzenia prezentuje

głównie folklor Śląska Cieszyńskiego i górali

beskidzkich. W repertuarze ma także scenki, tańce i

pieśni sądeckie, rzeszowskie, lubelskie, łowickie,

krakowskie, górnośląskie, górali żywieckich oraz tańce

narodowe. Przez 55 lat działalności Zespół dał ponad

2300 koncertów w kraju i za granicą, zdobywał

prestiżowe nagrody na Międzynarodowym Festiwalu

w Zakopanem, brał udział w nagraniach radiowych,

telewizyjnych i filmowych, nagrywał materiały

szkoleniowe i instruktażowe.


