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Streszczenie: Każda aktywność miłośnicza (w tym wiele działań hobbistycznych o znacznie 
mniejszym zasięgu i wymiarze, ale równie dużym znaczeniu kształcącym i wychowawczym) 
związana jest z nabywaniem określonych wiadomości i umiejętności w danej dziedzinie, wpływa 
pozytywnie na rozwój człowieka, wzbogaca jego osobowość i umacnia jego związek z kulturą. 
Przykładem płaszczyzny bezpośredniego kontaktu jednostki z daną dziedziną sztuki jest amatorski 
zespół artystyczny. Celem artykułu jest ukazanie motywów uczestnictwa osób dorosłych w ama-
torskim zespole chóralnym, opinii dotyczących korzyści wynoszonych z zajęć, zmian zaszłych 
w życiu chórzystów na skutek członkostwa w zespole, a także przedstawienie kształcących, po-
znawczych i wychowawczych wartości płynących z uczestnictwa w chórze oraz ustalenie, które 
z nich przeważają.  

 
 
 

W odróżnieniu od osób zado-
wolonych z życia, niezadowoleni 
nie mają na ogół żadnego hobby 
ani ulubionych zajęć  

Małgorzata Halicka 
 
 

Amatorski ruch artystyczny – zarys zagadnienia 
 
Aktywność kulturalna, bez względu na to, w jakiej dziedzinie sztuk pięk-

nych się dokonuje, implikuje potrzebę kontaktu z dziełami i kreatorami sztuki, 
pogłębia wrażliwość estetyczną i moralną uczestnika, wpływa na zaistnienie 
własnej twórczości artystycznej. W społeczeństwie nastawionym przede wszyst-
kim na konsumpcję partycypacja kulturalna, która (…) z istoty swojej wymaga 
wysiłku mierzenia się z trudem autokreacji i twórczego stosunku do otoczenia, 
rozumienia znaczeń i urzeczywistniania wartości (Rogalski 2006, s. 108) staje 
się sposobem na podniesienie jakości życia.  

Niezwykle wartościową formą aktywności kulturalnej, potęgującą związek 
jednostki z kulturą, jest zespół amatorski, przez Aleksandra Kamińskiego defi-
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niowany jako mała grupa społeczna, której członków zjednoczyło czynne zainte-
resowanie się jakąś dyscypliną artystyczną, naukową, techniczną, sportową itp., 
przy czym zainteresowanie to ujawnia się w zespołach amatorskich zarówno 
w pragnieniu przyswojenia sobie wiedzy i umiejętności z danej dyscypliny, jak 
i jej praktykowania dobrowolnego nienastawionego na korzyści materialne, 
choć mogącego dawać pewne korzyści praktyczne (1971, s. 10). Według Tadeu-
sza Aleksandra, (…) prawidłowo zorganizowany amatorski ruch artystyczny jest 
przemyślaną i – ze względu na odpowiednio dobrane treści artystyczne – nie-
zwykle atrakcyjną formą kształcenia i wychowania ludzi dorosłych (…) (2009, 
s. 267). Aktywność w jego obrębie odbywać może się na dwóch płaszczyznach: 
percepcji danej dziedziny sztuki bądź czynnego jej uprawiania. Drugi z wymie-
nionych rodzaj aktywności niesie ze sobą o wiele większy potencjał, gdyż (…) 
pełnia doznań i wzruszeń estetycznych ma miejsce wówczas, gdy amator czynnie 
uprawia jakąś dziedzinę sztuki (Kargul 1984, s. 84).  

Twórczość amatorska polega na niezawodowym, realizowanym przez ludzi 
niemających do tego specjalistycznych kwalifikacji (ani z reguły talentu wielkich 
artystów), wykonywaniu różnych rzeczy i przedmiotów, niekoniecznie o walo-
rach artystycznych (Aleksander 2009, ss. 271–272). Może przyjmować postać 
indywidualną (kolekcjonerstwo, modelarstwo, malarstwo) bądź zespołową 
(chór, teatr). W obu przypadkach realizowane są liczne funkcje. Józef Kargul 
wymienia następujące: rekreacyjna (odreagowanie, relaks), poznawcza (zdoby-
wanie wiedzy na temat danej dziedziny kultury), ekspresywna (wyrażanie uczuć, 
emocji), artystyczna lub estetyczna (zaspokajanie potrzeby piękna), kompensa-
cyjna (wyrównywanie braków). Przy działalności zespołowej pojawiają się do-
datkowo funkcje: uspołeczniająca (współdziałanie i współżycie z innymi ludź-
mi), kreatywna (rozwijanie postawy twórczej) i kulturotwórcza (tworzenie no-
wych wartości kultury) (1984, s. 27).  

Wśród zespołów amatorskich działających w Polsce wyróżnić można tea-
tralne, śpiewacze, instrumentalne, taneczne, plastyczne (w tym zespoły twórczo-
ści ludowej zajmujące się np. kowalstwem, koronkarstwem), fotograficzne, fil-
mowe i wiele innych (Aleksander 2009, ss. 267–270).  

Każda aktywność miłośnicza (w tym wiele działań hobbistycznych o znacz-
nie mniejszym zasięgu i wymiarze, ale równie dużym znaczeniu kształcącym 
i wychowawczym) związana jest z nabywaniem określonych wiadomości czy 
umiejętności w danej dziedzinie, wpływa więc pozytywnie na rozwój jednostki, 
w jakimś stopniu ją wzbogaca i umacnia jej związek z kulturą. Poprzez twórczość 
amatorską człowiek lepiej poznaje siebie i swoje możliwości, w sposób warto-
ściowy uatrakcyjnia swoją egzystencję (Aleksander 2009, s. 275–276). 
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Chór jako forma amatorskiej działalności muzycznej 
 
Na kulturę muzyczną danego społeczeństwa, czyli całokształt zjawisk kul-

turalnych związanych z muzyką, składają się różne, wzajemnie warunkujące się 
czynniki: twórczość muzyczna, sztuka wykonania, instytucje muzyczne, środki 
przekazywania muzyki, wychowanie muzyczne, odbiorczość muzyki. Stąd kul-
tura muzyczna każdej formacji społecznej, każdego okresu dziejowego jest od-
mienna (Encyklopedia Muzyki PWN, 2006, s. 585). Zdaniem Józefa K. Lasoc-
kiego stan kultury muzycznej narodu zależy nie tylko od liczby zawodowych 
instytucji muzycznych (filharmonii, oper, szkół muzycznych itp.) i ich oddzia-
ływania na społeczeństwo, ale przede wszystkim od liczby i poziomu amator-
skich zespołów muzycznych (1962, s. 9).  

Przykładem amatorskiego zespołu muzycznego jest chór, czyli zespół śpie-
waczy, w którym tzw. amatorowi-dyletantowi dane jest służyć sztuce na równi 
z profesjonalnym artystą-muzykiem (Lasocki, s. 9). 

W Polsce zespoły chóralne powstawały w okresie średniowiecza i renesan-
su, głównie jako kapele klasztorne i katedralne. Z reguły były to zespoły męskie 
a capella (np. kapela rorantystów na Wawelu). Druga połowa XIX wieku obfi-
towała w powstanie licznych chórów amatorskich, z których do najwybitniej-
szych należą do dziś funkcjonujące „Lutnia”, „Echo” czy „Harfa” (Encyklopedia 
muzyki PWN, s. 157). 

Współcześnie chór definiuje się jako zespół śpiewaków wykonujących utwór 
muzyczny wielogłosowo lub jednogłosowo, a capella lub z towarzyszeniem in-
strumentów. Może być mieszany (męsko-żeński) lub jednorodny (męski, żeński, 
chłopięcy). Liczba głosów w chórze może być dowolna, jednak za podstawowy 
zespół uważa się obecnie chór czterogłosowy (mieszany), który tworzą soprany, 
alty, tenory i basy (Encyklopedia muzyki PWN, s. 156).  

Podstawowa klasyfikacja dzieli zespoły chóralne na zawodowe i amator-
skie. Pierwszą grupę określić można mianem nielicznej (profesjonalne zespoły 
chóralne działające w Krakowie: Capella Cracoviensis, Chór Polskiego Radia, 
Chóry Opery i Filharmonii Krakowskiej), drugą – niepoliczalnej. Amatorskie 
zespoły chóralne mają bowiem rozmaitych mecenasów (szkoły, uczelnie wyż-
sze, parafie i in.), działają niezależnie od siebie i zazwyczaj figurują w różnych 
rejestrach, z których ani jeden nie jest kompletny. Żadna instytucja w Krakowie 
nie dysponuje pełnym spisem amatorskich zespołów chóralnych. Tym samym 
nikt nie wie, ile ich jest. 

 
Charakterystyka obszaru badań i populacji badawczej 

 
Badania przeprowadzono w styczniu 2011 roku w dwóch zespołach chóral-

nych: Męskim Chórze Środowiska Akademickiego Krakowa oraz Chórze Dęb-
nickim Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie. Zajęcia pierwszego z wymie-
nionych zespołów odbyły się w sali prób chóru mieszczącej się w jednym z bu-
dynków Uniwersytetu Rolniczego. W przypadku chóru parafialnego próba odby-
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ła się w podziemiach kościoła. W obu salach chórzyści i dyrygent mieli do dys-
pozycji instrument muzyczny. W pierwszym przypadku było to pianino, w dru-
gim – fortepian. Próby miały miejsce raz w tygodniu, wieczorem.  

W sumie liczba respondentów ankiety wyniosła 43 osoby (celowy dobór 
próby, próba niewyczerpująca z uwagi na nieobecność części osób w momencie 
przeprowadzania badań) w wieku od 38 do 88 lat (średnia wieku 58). Osiem 
osób nie udzieliło informacji na temat swojego wieku.  

Staż członkowstwa w chórze rozciągał się od roku (3 osoby) do 52 (mężczy-
zna, 72 lata, konserwator dzieł sztuki), a nawet 53 lat (mężczyzna, 60 lat, rencista). 
Dominującą grupą okazali się być chórzyści o stażu od 5 do 10 lat (15 osób). 
Średni staż członkowstwa w chórze dla grupy 35 respondentów wyniósł 14,8 lat. 

Największą grupę stanowili absolwenci uczelni wyższych (26), na drugim 
miejscu znalazły się osoby z wykształceniem średnim (10). Dwie osoby posiada-
ły wykształcenie niepełne wyższe, jedna – zawodowe. Czterech respondentów 
nie udzieliło odpowiedzi. Wśród badanych większość stanowili mężczyźni (25). 
Wszyscy respondenci to mieszkańcy Krakowa. 

Pod względem wykonywanej pracy zawodowej badana grupa okazała się 
niezwykle zróżnicowana. Wśród chórzystów znalazło się dwóch konserwatorów 
dzieł sztuki i dwóch ekonomistów oraz inżynier elektronik, trener biznesu, szef 
produkcji kosmetyków, serwisant, archiwista, chemik, inwestor nieruchomości, 
projektant, energetyk, profesor Uniwersytetu Rolniczego, specjalista spedytor, 
specjalista finansowy, opiekunka PCK, antykwariusz, anestezjolog, dog groomer, 
fotograf, nauczyciel akademicki w dziedzinie chemii, terapeuta zajęciowy, kie-
rownik działu administracji, pracownik administracji, handlowiec–sprzedawca, 
nadzorca urządzeń teletransmisyjnych, technik odlewnik. Dziewięcioro spośród 
badanych to emeryci, jedna osoba pozostawała na rencie, jedna nie pracowała 
zawodowo. Czterech respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

Materiał empiryczny zgromadzono za pomocą kwestionariuszy ankiet. Re-
spondentów poproszono o odpowiedź na pytania: Czego według Pani/Pana uczy 
chór? oraz Jakie zmiany zaszły w Pani/Pana życiu na skutek uczestnictwa 
w zajęciach? Pozostałe pytania badawcze (zaopatrzone w kafeterie zamknięte) 
dotyczyły motywacji uczestnictwa oraz korzyści wynoszonych z zajęć. 

W pierwszej kolejności kwestionariusze ankiet uzyskane od chórów parafial-
nego i środowiskowego przeanalizowano rozłącznie. Otrzymany materiał badaw-
czy porównano w celu znalezienia ewentualnych różnic pomiędzy wypowiedziami 
członków obu zespołów. Znaczących rozbieżności nie zaobserwowano, dlatego 
też w dalszych analizach uzyskany materiał badawczy potraktowano łącznie. 

 
Motywy aktywności kulturalnej osób dorosłych 

 
Proces podejmowania aktywności w określonej dziedzinie zawsze poprzedzo-

ny jest zaistnieniem u człowieka określonych potrzeb. Zgodnie z teorią Abrahama 
H. Maslowa najniżej w hierarchii znajdują się potrzeby fizjologiczne i bezpieczeń-
stwa – z nich wyłaniają się motywy natury pragmatycznej. Kolejne potrzeby: przy-
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należności, szacunku i uznania poprzedzają powstanie motywów natury społecznej. 
Najwyższe miejsce w hierarchii zajmują potrzeby samorealizacji i autokreacji – ich 
następstwem są motywy natury intelektualnej (Aleksander 2006, s. 155). 

Motywy pragmatyczne wiążą się przede wszystkim z obszarem pracy za-
wodowej, z sytuacją finansową człowieka, z jego podstawowymi potrzebami 
materialnymi. Motywy natury społecznej znajdują odzwierciedlenie w potrzebie 
potwierdzenia własnego znaczenia, chęci dorównania innym, bycia autorytetem, 
zdobycia szacunku i uznania ze strony innych osób, uzyskania zadowalającej 
pozycji w społeczeństwie. Z kolei motywy intelektualne wyłaniają się z potrzeb 
poznawczych i estetycznych – obcowania z pięknem, kontaktu z kulturą i sztuką. 
Pogłębianie wiedzy odbywa się w celu zrozumienia otaczającego świata, nie dla 
uzyskania formalnych uprawnień czy jakichkolwiek praktycznych korzyści 
(Urbańczyk 1973, s. 79–89). Jakimi motywami kierowali się miłośnicy śpiewu 
w momencie podejmowania decyzji o wstąpieniu do chóru? Rozkład odpowiedzi 
został zilustrowany danymi wykresu 1. 

Głównym bodźcem (32 wskazań) okazała się potrzeba kontaktu ze sztuką 
wynikająca głównie z zamiłowania do muzyki i śpiewu, np. – Zawsze lubiłam 
śpiewać i słuchać dobrej muzyki; – Kocham muzykę i lubię śpiewać; – Uwiel-
biam muzykę, śpiew, taniec. Na drugim miejscu znalazła się chęć zdobycia bądź 
pogłębienia wiedzy o muzyce (12 wskazań). Chęć rozrywki i dobrej zabawy, 
a także chęć poznania nowych ludzi znalazły się na trzecim miejscu (po 10 
wskazań). Ośmiu respondentów trafiło do chóru z potrzeby ekspresji, dla 4 istot-
nym bodźcem okazała się chęć wykazania się, bycia docenionym.  

Swoją decyzję o wstąpieniu do chóru respondenci uzasadniali również chę-
cią odnowienia dawnych znajomości (5 wskazań), np. – Do wstąpienia do chóru 
skłonili mnie koledzy, z którymi śpiewałem 20 lat wcześniej; – Powrót po latach 
– spotkanie z kolegami. Kilka dopowiedzi świadczyć może o wzniosłych inten-
cjach chórzystów, którzy zapisali się do zespołu, by: – Chwalić Boga śpiewem 
(2 wskazania); – Służyć swoim głosem innym, a także – Dla rozsławiania naszej 
ojczyzny. Pozostałe odpowiedzi to: – Od dziecka o tym marzyłam, lubię śpiewać 
i zrobić coś dobrego dla Pana Boga; – Od dziecka chciałam śpiewać w chórze, 
spełnienie marzenia; – Śpiewałam jako dziecko; – Zawsze podobała mi się mu-
zyka chóralna. Jedna osoba zapisała się do chóru, bo chciała śpiewać w chórze. 

Wśród 90 rozpoznanych motywów przynależności osób dorosłych do chóru 
zdecydowana większość (60) miała charakter intelektualny (potrzeba ekspresji, 
kontaktu ze sztuką, chęć pogłębienia wiedzy o muzyce oraz wszystkie odpowie-
dzi z kategorii „inne” z wyjątkiem jednej). Drugą grupę utworzyły motywy natu-
ry społecznej (30), do których zaklasyfikowano chęć dobrej zabawy, rozrywki, 
chęć nawiązania nowych kontaktów, odświeżenie dawnych znajomości, chęć 
wykazania się, bycia docenionym oraz chęć służenia swoim głosem innym. Mo-
tywy natury utylitarnej w przypadku chórzystów w ogóle nie zaistniały, co nie 
powinno dziwić, zważywszy na fakt, że przynależność do zespołu amatorskiego 
– jak przystało na działalność miłośniczą – z zasady wiąże się z dobrowolnością, 
bezinteresownością i przyjemnością.  
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Wykres 1. Motywy wstąpienia do chóru 
Źródło: opracowanie własne, N = 90. Ze względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpowie-
dzi dane nie sumują się do liczby respondentów – L = 43. 
 

Korzyści wynoszone z członkostwa w chórze 
 

Intensywny kontakt z muzyką odbywający się w ramach zespołów chóral-
nych wpływa pozytywnie na sferę intelektualną, emocjonalną, wolicjonalną 
i moralną miłośnika muzyki (Pogorzelski 2004, s. 180). Jakie konkretne korzyści 
wynoszą z zajęć członkowie badanych chórów?  

Największą korzyść respondenci upatrywali w możliwości oderwania się od 
codziennych obowiązków (30 wskazań). Uczestnictwo w zajęciach sprzyja 
uwolnieniu myśli, relaksowi. Na drugim miejscu znalazło się poczucie satysfak-
cji z twórczego obcowania z muzyką (28 wskazań). Nawiązanie nowych kontak-
tów, poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach okazało się istotne dla 25 
osób, dla 13 było to poszerzenie i uzupełnienie wiedzy o muzyce. Dwie osoby 
przyznały, że zdobyta w chórze wiedza i doświadczenie przydaje im się w pracy 
zawodowej. 

W kategorii „inne” znalazły się następujące odpowiedzi: – Spotkania towa-
rzyskie; – Poczucie harmonii we wspólnym działaniu; – Poznanie nowych melo-
dii, ale i bardzo pięknych nowych tekstów śpiewanych pieśni; – Przyjemność; – 
Kocham śpiew i muzykę, spędzam mile czas z korzyścią dla kościoła; – Kształcę 
swój głos. Jedna z osób przyznała, że członkostwo w chórze wpływa na poprawę 
jej kondycji. Rozkład odpowiedzi został zilustrowany danymi wykresu 2. 
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Wykres 2. Korzyści wynoszone z członkostwa w chórze 
Źródło: opracowanie własne, N = 105. Ze względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpo-
wiedzi dane nie sumują się do liczby respondentów – L = 43. 

 
Wymienione przez respondentów rodzaje korzyści wskazują na realizację 

w zespole chóralnym określonych funkcji: rekreacyjnej, ekspresywnej, uspo-
łeczniającej, poznawczej i kreatywnej. 
 

Przynajmniej raz w tygodniu nie patrzę tępo w telewizor – zmiany  
w życiu na skutek uczestnictwa w zajęciach chóru 

 
Podejmowana w czasie wolnym aktywność nie pozostaje bez znaczenia dla 

pozostałych sfer życia człowieka. Nie każdy jednak zdaje sobie z tego sprawę. 
Dowodzą tego wypowiedzi 6 respondentów (N = 36), którzy przyznali, że 
członkostwo w chórze w żaden sposób nie wpływa na ich życie. 

Osiem osób wśród zaistniałych zmian wskazało znalezienie sposobu na przy-
jemne, kulturalne spędzanie czasu i płynącą z tego radość, np. – Miło spędzam 
czas i przez śpiew umacniam swoją wiarę; – Sama przyjemność, śpiewam w chó-
rach od siódmego roku życia; – Wypełnienie czasu emeryckiego; – Przynajmniej 
raz w tygodniu nie patrzę tępo w telewizor. Dla 6 respondentów istotną zmianą 
okazało się spotkanie wielu nowych, wspaniałych, ciekawych ludzi; – Długi, dobry 
kontakt z kolegami oraz – Większa otwartość na znajomości z innymi. 

Dla trzech osób muzyka zaczęła mieć większe znaczenie, np. – Więcej słu-
cham muzyki; – Staję się bardziej wrażliwy na piękno muzyki. Kolejne trzy re-
spondentki w zajęciach chóralnych znalazły dodatkowy czas na relaks, wolną 
chwilę, np. – Co tydzień mam jeden dzień, gdy wcześniej kończę pracę i idę na 
próbę. Dwie osoby zwróciły uwagę na poprawę swoich możliwości głosowych, 
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tyle samo przyznało, że zmieniło się ich podejście do śpiewu – Gdy śpiewam 
sobie lub w grupie znajomych, więcej zwracam uwagi na staranny śpiew; – Bar-
dziej czuję dobre śpiewanie.  

Inne wypowiedzi dotyczyły samopoczucia chórzystów – Większa aktyw-
ność, optymizm, ich życia towarzyskiego i osobistego – Zainteresowanie znajo-
mych muzyką chóralną; – Rodzina przyzwyczaiła się do moich cotygodniowych 
wyjść na próby chóru, który jest dla mnie całym życiem; – Po pracy żona wraca 
do domu sama; – Wcześniej w Krakusie poznałem piękną żonę. Jedna wypo-
wiedź wskazała na poczucie samorealizacji respondenta – Czuję się takim doce-
nionym w kościele. Siedem osób nie udzieliło odpowiedzi. 

Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że zaistniałe na skutek aktywności kul-
turalnej zmiany (jeśli tylko chórzyści je sobie uświadamiali) były zawsze pozy-
tywne.  

 
Kształcące i wychowawcze aspekty pracy zespołów chóralnych 
 
Człowiek kształtuje się zarówno pod wpływem doznań estetycznych płyną-

cych z recepcji dzieł sztuki, jak i pod wpływem uprawiania, w sposób nieprofe-
sjonalny, własnej działalności artystycznej (Wojnar 1995, s. 20). Przy czym, jak 
zauważa Stefan Szuman, twórczy odbiorcy przewyższają odbiorców nieuprawia-
jących sztuki (…) tym, że zapoznali się do pewnego stopnia z rzemiosłem arty-
stycznym i zdobyli własne doświadczenie w wypowiadaniu się plastycznym, lite-
rackim lub muzycznym (1975, s. 174).  

 

 
 
Wykres 3. Czego uczy chór? Edukacyjne i wychowawcze aspekty pracy w zespole amatorskim 
Źródło: opracowanie własne, N = 60. Ze względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpowie-
dzi dane nie sumują się do liczby respondentów – L = 43. 
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Według respondentów chór uczy przede wszystkim współpracy i współ-
działania (17 wskazań) – współdziałania w tworzeniu wspólnego dzieła, współ-
odpowiedzialności za efekt końcowy, solidarności zespołowej. Na drugim miej-
scu znalazła się dyscyplina (12 wskazań) wyrażana poprzez takie wartości, jak 
obowiązkowość, porządek, punktualność. Dziesięć osób wskazało na kwestię 
doskonalenia warsztatu wokalnego. Według tej grupy respondentów chór uczy 
poprawnego śpiewania, emisji głosu, wspólnego śpiewania w wielogłosie, stro-
jenia swojej partii głosu do innych głosów i przestrzennego słyszenia dźwięków. 
Ponadto, zdaniem respondentów, praca w zespole pozwala wyzbyć się tendencji 
solistycznych, kontrolować ekspresję. Kolejna grupa odpowiedzi (7 wskazań) 
potwierdza prawdziwość powiedzenia: „muzyka łagodzi obyczaje”. Chór bo-
wiem, zdaniem uczestników, uczy cierpliwości, tolerancji, pokory, wzajemnego 
zrozumienia, koleżeństwa i przyjaźni, kultury bycia razem.  

Na rolę chóru w poszerzaniu wiedzy o muzyce (w tym poznawanie nowych 
utworów, pieśni, zrozumienie muzyki) wskazało 5 respondentów. Tyle samo 
osób przyznało, że chór uczy wrażliwości muzycznej i wrażliwości na piękno. 
Według pozostałych odpowiedzi, skategoryzowanych jako inne (4 wskazania), 
chór uczy: – Udziału w tworzeniu piękna, którym jest harmonia głosów; – Miło-
ści do muzyki, śpiewu na chwałę Panu Bogu; – Poszanowania dla sztuki oraz – 
Zamiłowania do sztuki. Rozkład odpowiedzi zilustrowano danymi wykresu 3.  
 

 
 
Wykres 4. Wartości wynoszone z uczestnictwa w chórze 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wskazane wartości miały charakter kształcący, poznawczy bądź wychowaw-

czy. W pierwszej kategorii niewątpliwie powinno znaleźć się kształtowanie umie-
jętności wokalnych, w drugiej – zdobywanie i poszerzanie wiedzy o muzyce 
(w sumie 15 wskazań). Kategoria wartości wychowawczych, obejmując wszystkie 
pozostałe odpowiedzi, również te skategoryzowane jako inne (w sumie 45 wska-
zań), przeważyła. Rozkład odpowiedzi zilustrowano danymi wykresu 4. 

Wniosek płynący z analizy jest następujący: oddziaływanie amatorskiego 
zespołu chóralnego na uczestników w ich opinii ma charakter przede wszystkim 
wychowawczy.  
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Podsumowanie 
 
Sztukę określić można jako swoisty środek wychowawczy towarzyszący 

człowiekowi przez całe jego życie. Jest źródłem nowych doznań, odnawianej 
wiedzy o świecie i o sobie samym, umożliwia potwierdzenie własnej osobowo-
ści w aktach twórczych (Wojnar 1995, s. 21). Rola sztuki w wychowaniu nie 
ogranicza się tylko do sfery estetycznych doznań i przeżyć – kultura estetyczna 
stanowi szczebel, podstawę do kształcenia w innych, pozaestetycznych zakre-
sach, szczególnie poznawczym i moralnym (tamże, s. 10).  

Tymczasem, jak zauważa Dzierżymir Jankowski, jakiekolwiek przejawy 
twórczości ludzi dorosłych, jeśli nie wiążą się z ich zawodową działalnością, są 
traktowane jako ewenementy (…) (2006, s. 224). Wśród dorosłych, aktywnych 
zawodowo osób kontakt z kulturą ogranicza się przeważnie do odbioru dzieł 
sztuki w instytucjach upowszechniania kultury. Na aktywność twórczą większa 
część dojrzałego społeczeństwa nie znajduje w swoim życiu miejsca, odbierając 
sobie tym samym możliwość podmiotowego uczestnictwa w świecie kultury, nie 
mówiąc o radości i satysfakcji płynącej z odkrywania nowych obszarów wiedzy 
nie tylko o sztuce, ale także o sobie.  

Przynależność do amatorskiego zespołu muzycznego to nie tylko sposób na 
pożyteczne i kulturalne spędzanie czasu wolnego, to także okazja do kształtowa-
nia i rozwijania swoich zdolności muzycznych, poznawania zagadnień kultury 
muzycznej czy obcowania z twórczością polskich i zagranicznych kompozyto-
rów. Uczestnictwo w pracy grupowej, oprócz dostarczania wielu cennych prze-
żyć i przyjemności, uczy karności, budzi szlachetne ambicje i wyrabia poczucie 
odpowiedzialności zbiorowej (Lasocki 1962, s. 9–10).  

Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły prawdziwości tych słów. Oby-
dwa badane zespoły oddziaływały na swoich uczestników poznawczo, kształcą-
co i wychowawczo, realizując tym samym podstawową rolę amatorskiego ze-
społu muzycznego, jaką niewątpliwie jest budowanie i rozwijanie szeroko poję-
tej kultury muzycznej swoich członków.  
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Amateur choir as a space of adults learning 

 
Key words: cultural activity, amateur creativity, amateur choir, cultural education of adults. 
 
Summary: All activities undertaken during leisure time (including a number of hobby activities 
with a much smaller range and dimension, but equally great educational importance) are releted to 
obtaining certain knowledge and skills in a particular field, have a positive influance on a person’s 
evolution, enrich his or her personality, and strengthen their relationship with culture. An amateur 
artistic group is an example of a space of direct contact between a person and a particular field of 
art. The aim of the article is to show the motives for adults’ participation in an amateur choir, the 
opinions on the benefits they gain from this activity, the changes that occur in the life of choir 
members, as well as to show cognitive and educational values stemming from particiation in the 
choir and to determine which of them dominate. 
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