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A l e k s a n d r a  L i t a w a  

CHÓRZYŚCI  AMATORZY  
O  SWOIM  UCZESTNICTWIE  W  ZESPOLE  

(komunikat z badań)  

 
Słowa kluczowe: amatorska działalność artystyczna, chór, uczenie się w czasie 
wolnym 
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie niektórych wyników badań wła-
snych, dotyczących opinii osób dorosłych – uczestników krakowskich chórów na 
temat zdobywanej przez nich wiedzy i umiejętności dzięki aktywności w amator-
skich zespołach śpiewaczych. Prezentowane w artykule wyniki badań mają charak-
ter ilościowy i stanowią wycinek szerszych badań autorki nad procesem oddziały-
wania sztuki (a dokładniej muzyki) i zespołu artystycznego na człowieka.  
 

 
Amatorską działalność artystyczną rozumieć można jako wszelkie czynno-

ści podejmowane przez jednostkę w obrębie danej dziedziny sztuki z pobudek 
czysto miłośniczych, dobrowolnie, dla przyjemności i chęci własnego rozwoju. 
Warto zaznaczyć, że w niektórych środowiskach (np. artystycznych) termin 
amatorstwo ma konotacje negatywne, jako synonim bylejakości, niestaranności, 
braku profesjonalizmu w wykonywanej pracy itd. Zupełnie inaczej sytuacja 
wygląda w pedagogice, gdzie terminy amator czy działalność amatorska po-
strzega się pozytywnie.  

Informacje metodologiczne  

Celem artykułu jest przedstawienie opinii uczestników krakowskich chó-
rów amatorskich na temat poznawczych i kształcących walorów uczestnictwa 
osób dorosłych w tego rodzaju zespołach śpiewaczych. Prezentowane w artyku-
le wyniki badań mają charakter ilościowy i stanowią wycinek szerszych badań 
autorki nad procesem oddziaływania sztuki (a dokładniej muzyki) i zespołu 
artystycznego na człowieka. 
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Badania przeprowadzono w 17 krakowskich chórach amatorskich, w okre-
sie od października 2011 roku do czerwca 2012 roku. Dobór próby miał charak-
ter celowo-kwotowy. Wyznaczono trzy kategorie zespołów śpiewaczych, do 
których dobrano grupę badawczą: chóry akademickie, parafialne oraz środowi-
skowe. Badaniami objęto 5 chórów parafialnych, 6 akademickich i tyleż samo 
środowiskowych. W celu zebrania danych zastosowano dwie techniki badaw-
cze. Jedną z nich była systematyczna, bezpośrednia obserwacja prób zespołów 
chóralnych, podczas których chórzyści przygotowywali się do występów. Pod-
stawowym celem obserwacji było poznanie metodyki pracy z zespołem.  

Drugą zastosowaną techniką była ankieta. Ankietowani zostali wszyscy 
obecni na próbach (w czasie przeprowadzania badań) chórzyści (N = 449). Re-
spondentów pytano m.in. o to, jaką wiedzę i umiejętności zdobyli w chórze. 
Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety wyposażono w kafeterię półotwartą, 
dysjunktywną.  

Charakterystyka badanej grupy 

Członkowie amatorskich zespołów chóralnych to przedstawiciele licznych 
i przeróżnych zawodów, a w przypadku studentów – większości kierunków stu-
diów. W badanej grupie chórzystów największy odsetek stanowiły osoby pracu-
jące zawodowo (40,3%), na drugim miejscu znalazły się osoby studiujące 
(37,4%). Emeryci i renciści stanowili 19,4% ogółu, obowiązek pracy ze studia-
mi łączyło 1,9% osób. Najmniej wśród chórzystów było osób bezrobotnych 
(1,0%).  

Śpiewacy posiadali wszystkie możliwe poziomy wykształcenia. Jednak 
znakomita większość osób legitymowała się wykształceniem wyższym (49,7%) 
i średnim (45,5%), zasadnicze zawodowe posiadało 4,1% osób, podstawowe – 
0,7%.  

Liczba kobiet i mężczyzn w chórach była zbliżona (odpowiednio 51,4% 
i 48,6%). Średnia wieku dla badanej próby chórzystów wyniosła 46 lat. Cechy 
demograficzne społeczności chórzystów przedstawiono w tabelach 1–4. 

 

Tabela 1. Status zawodowy chórzystów 

Chóry 
akademickie 

N = 207 
parafialne 
N = 120 

środowi-
skowe 
N = 94 

ogółem 
N = 422 

Lp. Status zawodowy   

l. % l. % l. % l. % 
1  Pracujący zawodowo 47 22,7 69 57,0 54 57,4 170 40,3 
2 Studenci 150 72,5 7 5,8 1 1,1 158 37,4 
3 Studiujący i pracujący 8 3,9 - - - - 8 1,9 
4 Emeryci, renciści - - 44 36,4 38 40,4 82 19,4 
5 Bezrobotni 2 0,9 1 0,8 1 1,1 4 1,0 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 2. Poziom wykształcenia chórzystów 

Chóry 
akademickie 

N = 224 
parafialne 
N = 121 

środowi-
skowe 
N = 94 

ogółem 
N = 439 

Lp. Poziom wykształcenia 

l. % l. % l. % l. % 
1  Wyższe 102 45,5 54 44,6 62 66,0 218 49,7 
2 Średnie 122 54,5 51 42,1 27 28,7 200 45,5 
3 Zasadnicze zawodowe - - 14 11,6 4 4,2 18  4,1 
4 Podstawowe - - 2 1,7 1 1,1 3 0,7 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 3. Płeć chórzystów 

Chóry 
akademickie 

N = 224 
parafialne 
N = 121 

środowisko-
we 

N = 104 

ogółem 
N = 449 

Lp. Płeć 

l. % l. % l. % l. % 
1  Kobiety 141 62,9 67 55,4 23  22,1  231 51,4 
2 Mężczyźni 83 37,1 54 44,6 81 77,9 218 48,6 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 4. Wiek chórzystów 

Chóry Lp. Wiek 

akademickie parafialne środowiskowe ogółem 

1 Rozpiętość wieku 19 – 51 20 – 89 26 – 88 19 – 89 

2 Średnia wieku dla zespołu 23,4 52,5 62 46 

Źródło: badania własne. 

 
Zdaniem badanych ich muzyczne zainteresowania wykraczają poza śpiew 

w chórze i wiążą się również z innymi formami aktywności. Większość śpiewa-
ków (86,2% osób) przyznała, że regularnie słucha muzyki, spora część (42,8% 
osób) gra na instrumentach, kolejne 34,3% osób interesuje się tańcem. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że wśród chórzystów-amatorów znalazła się również 
grupa hobbystów (8,2%) skoncentrowana na najwyższej formie aktywności 
artystycznej, czyli tworzeniu muzyki. Dane na temat form aktywności muzycz-
nej podejmowanych przez chórzystów zilustrowano tabelą 5.  

 
 
 



Aleksandra Litawa 194 

Tabela 5. Pozostałe formy aktywności muzycznej chórzystów 

Chóry 
akademickie 

N = 224 
parafialne 
N = 121 

środowi-
skowe 

N = 104 

ogółem 
N = 449 

Lp. Forma aktywności 

l. % l. % l. % l. % 
1  Słuchanie muzyki 211 94,2 102 84,3 74 71,2 387 86,2 
2 Gra na instrumentach 128 57,1 33 27,3 31 29,8 192 42,8 
3 Taniec 92 41,1 32 26,4 30 28,8 154 34,3 
4 Tworzenie muzyki 32 14,3 - - 5 4,8 37 8,2 

Źródło:  badania własne. Ze względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi dane nie 
sumują się do 100%. 

 
Konstruując typową sylwetkę chórzysty-amatora, należy stwierdzić, że jest 

to osoba aktywna zawodowo (40,3%) lub studiująca (37,4%), z wykształceniem 
wyższym (49,7%) lub średnim (45,5%), w wieku 46 lat, regularnie słuchająca 
muzyki (86,2%). Pozostałe dane społeczno-demograficzne są jednostkowo zróż-
nicowane i nie mogą stać się podstawą uogólnień.  

Wiedza zdobywana poprzez członkostwo w chórach 

Badani, odpowiadając na pytanie dotyczące wiedzy zdobywanej dzięki 
uczestnictwu w chórze, najczęściej wymieniali poznanie i przyswojenie słow-
nictwa muzycznego (52,8% osób) oraz elementów muzyki (51,7% osób). Te 
dwie dziedziny są ze sobą ściśle powiązane – wszak poznanie elementów muzy-
ki łączy się ze znajomością ich nazewnictwa. Z przeprowadzonych obserwacji 
wynika, że większość dyrygentów w kontaktach z chórzystami podczas prób 
posługiwała się fachową terminologią muzyczną. Używano określeń związanych 
z melodią i harmonią (sekunda, kwinta, fraza, oktawa, krzyżyk, kasownik, dyso-
nans, półton), dynamiką (piano, pianissimo, forte, fortissimo, crescendo), arty-
kulacją (legato, staccato, glissando, forzato), rytmiką (takt, synkopa, ćwierćnu-
ta, fermata, cezura), tempem (vivo, allegro). Oswajanie chórzystów z terminami 
muzycznymi przyniosło skutek, czego dowodzą uzyskane wyniki. Niestety, 
trzech dyrygentów (chóry: środowiskowy i dwa parafialne) w czasie prób 
w ogóle nie posługiwało się nomenklaturą muzyczną.  

Na poznanie literatury chóralnej różnych krajów i epok wskazało 46,3% 
śpiewaków. Wynik uznać można za stosunkowo niski. W przypadku każdej 
innej dziedziny wiedzy muzycznej, wskazanej w kwestionariuszu ankiety, ist-
niała możliwość zdobywania informacji z innych źródeł, w drodze samokształ-
cenia. Dostęp do literatury chóralnej jest natomiast ograniczony i utrudniony. 
Zresztą samo dotarcie do partytur nie oznacza jeszcze ich poznania, szczególnie 
w przypadku muzyków-amatorów. Z dużą dozą pewności można założyć, że dla 
większości osób zespół był pierwszym i czasem jedynym miejscem kontaktu 
z dziełami chóralnymi.  
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Kolejne 39,6% chórzystów deklarowało zdobycie wiedzy na temat form 
muzycznych, 22,5% osób zgromadziło pewien zasób informacji o polskich 
i zagranicznych kompozytorach. W obu przypadkach, zarówno form muzycz-
nych, jak i kompozytorów, wiedza „przemycana” była chórzystom przy okazji 
pracy nad danym utworem.  

Zaangażowanie w działalność artystyczną wiąże się ze stałym poszerza-
niem horyzontów kulturalnych. Część chórzystów (20,3%) podkreślała, że 
członkostwo w zespole wyposażyło ją w wiedzę na temat organizacji życia mu-
zycznego w kraju. Pewnym źródłem informacji o odbywających się imprezach 
kulturalnych byli dyrygenci, czyli osoby profesjonalnie związane ze środowi-
skiem muzycznym. Ponadto chórzyści gromadzili swoją wiedzę na temat życia 
muzycznego, przede wszystkim regionu, biorąc udział w różnego rodzaju kon-
kursach, festiwalach czy koncertach.  

Stosunkowo niewielki odsetek badanych przyznawał się do zdobycia wie-
dzy na temat folkloru polskiego (13,4% chórzystów) oraz historii muzyki (8,9% 
osób). W przypadku pierwszego zagadnienia niski wynik można tłumaczyć re-
pertuarem zespołów, który w bardzo małym stopniu uwzględnia utwory folklo-
rystyczne. Powód zaniedbania drugiej kwestii – historii muzyki – był bardzo 
prozaiczny, wynikał z ograniczeń czasowych. O ile wiedza na temat form mu-
zycznych, elementów muzyki czy warsztatu kompozytora znacznie pomaga 
w wykonawstwie, o tyle historia muzyki nie ma tu już takiego znaczenia. 

W wypowiedziach skategoryzowanych jako inne w chórach akademickich 
(1,8% osób) wskazywano na: poznanie zasad obowiązujących na konkursach 
chóralnych (kobieta, 29 l., rekruter, 5 lat śpiewu w chórze), zdobycie podstawowej 
wiedzy o nutach i technikach śpiewu (kobieta, 23 l., studentka, 10 lat śpiewu 
w chórach); podstawową wiedzę na temat dyrygowania (kobieta, studentka, 8 lat 
śpiewu w chórze); teoretyczną wiedzę o zasadach emisji głosu (kobieta, 26 l., 
absolwentka kierunku architektura krajobrazu, 5 lat śpiewu w chórze).  

W chórach parafialnych odpowiedzi innych niż podane w kwestionariuszu 
ankiety udzieliło 2,5% chórzystów. Dwie osoby przyznały, że w zespole zdoby-
ły wiedzę teoretyczną na temat techniki śpiewu (kobieta, 25 l., doktorantka, 
10 lat śpiewu w chórach; kobieta, 40 l., bibliotekarz, 17 lat śpiewu w chórze), 
jedna oznajmiła, że w chórze nabyła wiedzę życiową na temat ludzi (kobieta, 
bibliotekarz, ponad 40 lat śpiewu w chórach). 

Z kolei śpiewacy zespołów środowiskowych w kategorii inne (2,9% osób) 
wskazywali na: wiedzę na temat organizacji imprez muzycznych i koncertów 
(mężczyzna, 63 l., pracownik PKP, dyrekcja CARGO, 53 lata śpiewu w chó-
rach) oraz ogólną wiedzę na temat kultury muzycznej (mężczyzna, 67 l., emery-
towany elektronik informatyk, 20 lat śpiewu w chórach). Jedna chórzystka na 
zajęciach chóru dowiedziała się, a może raczej przekonała, że śpiewanie przyno-
si radość (70 lat, emerytka, 60 lat śpiewu w chórach).  
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Tabela 6. Wiedza zdobyta w chórach amatorskich 

Chóry 

akademickie 

N = 224 

parafialne 

N = 121 

środowi-
skowe 

N = 104 

ogółem 

N = 449 

 

Lp. 

 

Zagadnienie 

l. % l. % l. % l. % 

1 Słownictwo muzyczne 143 63,8 63 52,1 31 29,8 237 52,8 

2 Elementy muzyki 120 53,6 68 56,2 44 42,3 232 51,7 

3 Literatura chóralna 113 50,4 55 45,5 40 38,5 208 46,3 

4 Formy muzyczne 89 39,7 58 47,9 31 29,8 178 39,6 

5 
Kompozytorzy polscy 
i zagraniczni 

58 25,9 29 24,0 14 13,5 101 22,5 

6 
Organizacja życia muzycz-
nego w kraju 

54 24,1 25 20,7 12 11,5 91 20,3 

7 Folklor polski 27 12,1 21 17,4 12 11,5 60 13,4 

8 Historia muzyki 20 8,9 13 10,7 7 6,7 40 8,9 

9 Inne 4 1,8 3 2,5 3 2,9 10 2,2 

Źródło:  badania własne. Ze względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi dane nie 
sumują się do 100%. 

 
Analiza wypowiedzi skategoryzowanych jako inne pozwala stwierdzić, że 

w chórach akademickich respondenci udzielający odpowiedzi koncentrowali się 
tylko na kwestiach muzycznych. Natomiast śpiewacy dwóch pozostałych rodza-
jów chórów spojrzeli na zagadnienie wiedzy zdobywanej w zespole z nieco 
szerszej perspektywy. Ich wypowiedzi dotyczyły nie tylko kwestii muzycznych, 
ale również społecznych czy kulturowych. Dane na temat wiedzy zdobytej 
w chórach dla ogółu śpiewaków zilustrowano tabelą 6.  

Kształtowanie umiejętności badanych chórzystów  

Najczęściej wskazywaną przez śpiewaków umiejętnością ukształtowaną na 
zajęciach chóralnych była poprawna emisja głosu – 78,4% osób przyznało, że 
w chórze nauczyło się panować nad swoim głosem. To, że umiejętność ta znala-
zła się na pierwszym miejscu nie powinno dziwić, wszak emisji głosu na pró-
bach (i na dodatkowych zajęciach chóru) poświęca się najwięcej czasu. Zmian 
w tym zakresie nie dostrzegły u siebie tylko te osoby, które przychodząc do 
zespołu miały już tę umiejętność opanowaną.  

Drugą pod względem ważności umiejętnością wykształconą w chórze, 
wskazaną przez badanych, była zdolność do współpracy i współdziałania 
(60,6% osób). Zarówno chórzyści, jak i dyrygenci podkreślają, że każda praca 
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zespołowa wymaga od zaangażowanych w nią jednostek poczucia odpowie-
dzialności nie tylko za siebie i swoje poczynania, ale też za ogół. Jeśli pomiędzy 
członkami zespołu nie ma zrozumienia, gotowości do ustępstw czy kompromi-
sów – nie ma mowy o jakiejkolwiek wspólnej pracy. Atmosfera panująca 
w zespole bezpośrednio przekłada się na jego osiągnięcia artystyczne, chórzyści 
doskonale zdają sobie z tego faktu sprawę. 

W trzeciej kolejności śpiewacy wskazali na wykształcenie u siebie wyczu-
cia tonacji (51,4% osób). Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że szczegól-
nie duży nacisk na kwestię idealnego trafienia we właściwą wysokość dźwięku 
kładło się w dwóch zespołach (akademickim – Camerata Iagellonica i środowi-
skowym – Hasło), gdzie ćwiczeniom intonacyjnym dyrygenci potrafili poświę-
cić bardzo dużo czasu (nawet połowę próby).  

Kolejne 48,3% śpiewaków na zajęciach chóru poprawiło swoją dykcję. 
Niewątpliwą zasługę miały w tym liczne ćwiczenia artykulacyjne proponowane 
przez większość dyrygentów w czasie rozśpiewania i w trakcie pracy nad utwo-
rami.  

Stosunkowo duży odsetek chórzystów-amatorów (41,6% osób) przyznał, że 
nabył w chórze umiejętność czytania zapisu nutowego. Każdy, kto kiedykolwiek 
grał na instrumencie muzycznym wie, jak wiele pracy i czasu trzeba poświęcić, 
by opanować tę sztukę. Należy zaznaczyć, że w przypadku uczenia się nut przez 
śpiewaków chórów amatorskich zmiany w zakresie tej umiejętności dokonywały 
się głównie w toku samokształcenia.  

Najmniej, bo 36,7% chórzystów stwierdziło, że uczestnicząc w zajęciach 
chóru wykształciło u siebie poczucie rytmu. Zważywszy, że tę umiejętność zali-
czyć należy do podstawowych predyspozycji muzycznych wymaganych już na 
poziomie kandydata na chórzystę, uzyskany wynik można uznać za stosunkowo 
wysoki. Można przypuszczać, że spora część spośród osób, które wskazały na 
poczucie rytmu, nie tyle wykształciła w sobie tę zdolność, ile raczej ją udosko-
naliła.  

Pozostałe umiejętności (2,7% osób), na które wskazywali chórzyści zespo-
łów akademickich to: interpretacja muzyki (kobieta, 21 l., studentka, 11 lat 
śpiewu w chórach); śpiewanie na głosy (kobieta, 26 l., niania, 8 lat śpiewu 
w chórze); słuchanie i wsłuchiwanie się w innych (kobieta, 25 l., nauczycielka, 
7 lat śpiewu w chórze), zwiększenie kontroli nad swoim głosem (mężczyzna, 21 
l., student, 1 rok śpiewu w chórze). Jedna osoba zauważyła, że bardzo wyostrzył 
jej się słuch (kobieta, 22 l., studentka, 6 lat śpiewu w chórze), inna zrozumiała 
zasady dyrygentury (kobieta, 22 l., studentka, pół roku śpiewu w chórze).  

Dodatkowe umiejętności wskazane przez chórzystów zespołów środowi-
skowych (2,9% osób), to: współpraca i współbrzmienie (mężczyzna, 63 l., pra-
cownik PKP, dyrekcja CARGO, 53 lata śpiewu w chórach); dobra dykcja oraz 
umiejętności organizacyjne (mężczyzna, 57 l., nauczyciel akademicki, 20 lat 
śpiewu w chórach); słuchanie współbrzmień i znajdowanie własnego dźwięku 
w akordzie (mężczyzna, 60 l., inżynier elektronik, 20 lat śpiewu w chórach).  
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W grupie odpowiedzi skategoryzowanych jako inne dominowały te zorien-
towane na muzykę i śpiew. Jedynie w chórach środowiskowych dwie osoby 
wskazały na kwestie istotne z punktu widzenia funkcjonowania zespołu: umie-
jętność organizacji i współpracy. Dane na temat umiejętności ukształtowanych 
w chórach dla ogółu śpiewaków zilustrowano tabelą 7. 

 

Tabela 7. Umiejętności ukształtowane w chórach amatorskich 

Chóry 

akademickie 

N = 224 

parafialne 

N = 121 

środowi-
skowe 

N = 104 

ogółem 

N = 449 Lp. Umiejętność 

l. % l. % l. % l. % 

1  Poprawnej emisji głosu  183  81,7 103 85,1 68 65,4 352 78,4 

2 Współpracy i współdziałania 
w zespole  

139 62,1 72 59,5 61 58,7 272 60,6 

3 Wyczucia tonacji  122 54,5 65 53,7 44 42,3 231 51,4 

4 Poprawnej artykulacji 138 61,6 44 36,4 35 33,7 217 48,3 

5 Czytania zapisu nutowego 88 39,3 57 47,1 42 40,4 187 41,6 

6 Poczucia rytmu 84 37,5 44 36,4 36 34,6 165 36,7 

7 Inne 6 2,7 0 – 3 2,9 9 2,0 

Źródło: badania własne, N = 449. Ze względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi 
dane nie sumują się do 100%. 

 
We wszystkich chórach, niezależnie od ich rodzaju, śpiewacy udzielali 

prawie takich samych odpowiedzi. Taki stan rzeczy może świadczyć o bardzo 
podobnym schemacie pracy zespołów, budowanym w oparciu o rzetelny warsz-
tat metodyczny dyrygentów. Jedyna rozbieżność zaistniała w kwestii umiejętno-
ści poprawnej artykulacji, która w chórach akademickich okazała się umiejętno-
ścią częściej kształconą (wskazywano ją jako 3. w kolejności) niż w dwóch po-
zostałych rodzajach zespołów, gdzie zajęła miejsce ostatnie. Trudno jedno-
znacznie zinterpretować uzyskany wynik. Być może ma on związek z większą 
świadomością muzyczną chórzystów akademickich, która pozwoliła im do-
strzec, że artykulacja była na próbach kształcona, a być może rzeczywiście w tej 
grupie chórów dyrygenci przykładali większą wagę do kształtowania tej umie-
jętności muzycznej u śpiewaków. 

 



Chórzyści amatorzy o swoim uczestnictwie w zespole... 199 

Podsumowanie 

Amatorska działalność artystyczna to nie tylko sposób na przyjemne spę-
dzanie czasu wolnego i pomysł na rekreację, to również forma intensywnego 
kształcenia i wychowania zaangażowanych w nią osób. Uczestnictwo w zespo-
łowej działalności artystycznej związane jest z ciągłym poszerzaniem wiedzy 
z danej dziedziny sztuki oraz nieustannym kształtowaniem określonych umiejęt-
ności jednostki. Amatorski zespół artystyczny to rodzaj środowiska, w którym 
podstawą działalności jest współdziałanie jednostki z grupą. Jego członkowie 
wyznają ten sam system wartości, mają podobne potrzeby i aspiracje, w efekcie 
czego wytwarza się pomiędzy nimi silna więź społeczna. Kształtowane w toku 
zajęć cechy charakteru przekuwają się na określone predyspozycje społeczne 
jednostek, wpływają na ich osobowość. Członkowie zespołu poczuwają się do 
odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy. Zdyscyplinowanie, umiejętność 
zarządzania swoim czasem, zdolność do współpracy i współdziałania – to 
u uczestników zorganizowanej działalności artystycznej cechy fundamentalne, 
bez których osiągnięcie założonego przez zespół celu nie byłoby możliwe.  

W czasach, w których dzięki licznym i zróżnicowanym źródłom emisji do-
stępność do zasobów kultury jest nieograniczona, konsument jej dóbr z odbiera-
nia „przestawia się” na wybieranie i tworzenie. Zaczyna kreować swój czas 
wolny i swoje uczestnictwo w kulturze samodzielnie. Globalizacja świata 
i związane z nią zmiany technologiczne stwarzają człowiekowi nieograniczone 
możliwości rozwoju. Jednak nie każdy potrafi z nich właściwie korzystać. Wiele 
osób, mając świadomość powszechnej dostępności różnych form kultury, swoją 
partycypację w nich odkłada na później, które w praktyce często oznacza nigdy. 

Śpiewacy amatorskich zespołów chóralnych to przykład grupy społecznej, 
której członkowie potrafili znaleźć swoją własną drogę do samorealizacji. 
Śpiew w chórze to najbardziej przystępna forma zaspokojenia czynnego kontak-
tu ze sztuką, która nie wiąże się z żadnymi kosztami (chyba że chór posiada 
status stowarzyszenia, wtedy należy uiszczać comiesięczne składki, które jednak 
są niewielkie), nie wymaga od zainteresowanych żadnych formalnych kwalifi-
kacji. Członkiem chóru może zostać każdy miłośnik muzyki (jeśli założyć, że 
miłośnictwu towarzyszą podstawowe predyspozycje muzyczne, tj. słuch i po-
czucie rytmu), bez względu na wiek, poziom wykształcenia czy wykonywany 
zawód.  

Uzyskane dane pokazały, że chórzyści to przeważnie osoby o ustabilizowa-
nej pozycji zawodowej i społecznej, co nie powinno dziwić, wszak tylko osoba, 
której umysł wolny jest od trosk egzystencjalnych może w pełni oddać się swo-
jej pasji. Z kolei stosunkowo wysoki poziom wykształcenia chórzystów może 
świadczyć o równie wysokim stopniu ich świadomości kulturalnej – w toku 
edukacji śpiewacy zyskali kompetencje umożliwiające im realizację idei samo-
wychowania. 
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Badania potwierdziły dodatni wpływ zespołu artystycznego na aktywność 
edukacyjną jego członków. W wyniku zaangażowania w działalność artystyczną 
chórzyści poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie muzyki i kultury, kształtują 
w sobie liczne, nie tylko muzyczne, umiejętności. Amatorskie zespoły chóralne 
wychodzą naprzeciw założeniom pedagogiki humanistycznej, która wskazuje na 
konieczność stworzenia człowiekowi optymalnych warunków do edukacji przez 
całe życie. Uczenie się w czasie wolnym w toku dobrowolnej aktywności zwią-
zanej z realizacją zainteresowań jednostki z pewnością za takie można uznać. 

 
Amateur choristers on their participation in the band (study report) 

 
Key words: amateur artistic activity, choir, learning in leisure time. 
 
Summary: The aim of the article is to present certain results of own research 
relating to the opinions of adults – members of Krakow choirs – on the knowledge 
and skills they acquire through the activity in amateur singing bands. The research 
results are of quantitative nature and form part of the broader research on the 
process of art impact (more specifically music) and artistic band on people carried 
out by the author. 
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