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Folk i country 

Muzyka folk nawiązuje do kultury ludowej, czyli do folkloru.  
Artyści folkowi łączą rytmy i melodie ludowe 

z elementami różnych stylów muzycznych,  
między innymi nadają swoim utworom brzmienie kojarząca się z muzyką popularną,  

najczęściej rockiem.  
Powoduje to, że można wyodrębnić wiele różnorodnych odmian folku.  

W Polsce styl folkowy reprezentują zespoły:  
 

BRATHANKI,  
https://www.youtube.com/watch?v=OyOgz84Jnuk 

 
GOLEC ORKIESTRA,  

https://www.youtube.com/watch?v=fPFp97kyDoE 
 

KAPELA ZE WSI WARSZAWA, 
https://www.youtube.com/watch?v=NXcokOalwQg 

 
 ENEJ 

https://www.youtube.com/watch?v=w-mim1LJmos 
 
 

Muzyka country jest odmianą muzyki rozrywkowej,  
powstała w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku z ballad kowbojskich 
i traperskich, śpiewanych przez wędrownych grajków wyposażonych 

bardzo skromne instrumentarium  
– banjo, gitara, skrzypce itp.  

Pierwotnie prosta, oparta na trzy akordowym schemacie 
i instrumentarium składającymi się z akustycznej gitary, skrzypiec 

i prostego zestawu perkusyjnego,  
wywodziła się z ortodoksyjnego folku z Appalachów. 

Dzisiaj country kojarzona z kulturą amerykańskiego dzikiego zachodu, głównie ze względu 
na kostiumy wykonawców, składających się z kowbojskiego kapelusza, flanelowej koszuli 

i spodni z frędzlami. Współcześnie styl ten jest bardzo zróżnicowane – obejmuje utwory zarówno 
żywiołowe, energiczna, o pogodnym, tanecznym charakterze, jak i nostalgiczna, refleksyjne, 

w spokojnym tempie walca angielskiego. 
Do najbardziej znanych wykonawców tych utworów należą: 

 
WILLIE NELSON 

https://www.youtube.com/user/WillieNelson 



 
 

KENNY ROGERS 
https://www.youtube.com/watch?v=7hx4gdlfamo 

 

DOLLY PARTON 

https://www.youtube.com/watch?v=L0eeSoU35wM 
 
 

W Polsce muzykę country wykonują m.in. zespół BABSZTYL 
https://www.youtube.com/watch?v=0XfVR3b3hCI 

 
ZAYAZD 

https://www.youtube.com/watch?v=XiYECtDPPfU 
 

I pozostaniemy z tym utworem jeszcze chwilkę  MIŁEJ NAUKI! 
Oto tekst piosenki: 

 
Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę szkoda zdzierać nóg 

Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres 
Wy pójdziecie inną drogą zostawicie mnie 

Odejdziecie, a ja sam pozostanę na rozstaju dróg 
 

Hej, przyjaciele zostańcie ze mną, przecież wszystko to, co miałem oddałem Wam 
Hej, przyjaciele choć chwilę jedną, znowu życie mi nie wyszło, znowu jestem sam 

 
Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już 

Tylko jego mglisty koniec zamajaczył mi 
Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną 

Tak jak człowiek, który zgubił do domu swego klucz 
 
 

Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę szkoda moich nóg 
Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres 

Wy pójdziecie inną drogą zostawicie mnie 
Zamazanych drogowskazów nie odczyta już nikt 

 
 

Życzę Ci dobrego i bardzo rozśpiewanego dnia!  
Ewa Szkólnik 


	DOLLY PARTON

