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Drogi uczniu! Dzisiaj przypomnimy sobie wiadomości o zespołach muzycznych i poznacie budowę i 

brzmienie dud wielkopolskich.  

Zespół muzyczny – grupa wykonawców muzycznych wspólnie wykonujących muzykę z 
wykorzystaniem głosów (z. wokalny), instrumentów muzycznych (z. instrumentalny) lub jednocześnie 
głosów i instrumentów (z. wokalno-instrumentalny). Zespoły muzyczne wszystkich rodzajów często w 
zależności od liczebności ich składu określa się następującymi nazwami: 

 duet - zespół złożony z dwóch wykonawców; 
 trio (lub, gdy złożony tylko z wokalistów: tercet) - zespół złożony z trzech wykonawców; 
 kwartet - zespół złożony z czterech wykonawców; 
 kwintet - zespół złożony z pięciu wykonawców; 
 sekstet - zespół złożony z sześciu wykonawców; 
 rzadziej: septet, oktet lub nonet - zespół złożony z siedmiu, ośmiu lub dziewięciu 

wykonawców; 
 Zespół złożony z większej liczby członków określa się mianem orkiestry ; 

Posłuchaj kwintetu :  Te Deum M.-A. Charpentiera na kwintet instrumentów szkolnych -

 https://www.youtube.com/watch?v=iwU37osOkQA 

Dudy to instrument dęty (aerofon), który zdobył dużą popularność w średniowiecznej Europie 

jako instrument ludowy i wojskowy. Podstawowymi elementami jego budowy są skórzany 

worek pełniący funkcję rezerwuaru powietrza oraz połączone z nim piszczałki stroikowe. 

Instrument może być nadymany ustnie lub za pomocą mechanicznego ręcznego mieszka. 

Spośród polskich instrumentów dudowych tylko dudy żywieckie i podhalańskie są nadymane 

ustnie. Kozły, dudy wielkopolskie oraz śląskie gajdy zaopatrzone są w mieszek nazywany 

dmuchawą lub dymką, wykonany z drewna i obity skórą. 

Barwy instrumentów ludowych – dudy - https://www.youtube.com/watch?v=WnWu6ai_y44 

Dudy wielkopolskie, zwane także kozą, mają krótsze niż kozioł piszczałki i wyższy strój, co 

sprawia, że brzmienie instrumentu jest ostrzejsze i bardziej przenikliwe. Wyższy strój stwarza 

także pewne trudności w grze zespołowej. Gdyby skrzypek grał w tej samej oktawie co 

dudziarz, dźwięk jego instrumentu nie przebiłby się przez ostre brzmienie dud. Rozwiązaniem 

okazało się podwiązanie skrzypiec, czyli umieszczenie sztucznego prożka na 1/3 długości 

strun i przymocowanie go do szyjki instrumentu za pomocą sznura. 

Barwy instrumentów ludowych – dudy wielkopolskie -

https://www.youtube.com/watch?v=FiW8c-7XehU.  
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