
Poezja śpiewana – pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek słowno-muzyczny, w którym utwory 

składają się z tekstu poetyckiego, który w zamierzeniu twórcy nie był przeznaczony do śpiewu. 

Najczęściej są to kompozycje o charakterze ballady, głębokiej treści, wyszukanej, często delikatnej 

melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę lub fortepian). 

 

Poezja śpiewana często mylona jest z piosenką poetycką, która jest utworem z tekstem pisanym na 

zamówienie wykonawcy. 

 

Polskimi przedstawicielami poezji śpiewanej są Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Antonina 

Krzysztoń oraz zespoły – Stare Dobre Małżeństwo, Raz, dwa, trzy oraz Wolna Grupa Bukowina. 

 

Marek Grechuta to krakowski piosenkarz którego popularność przypadła na lata sześćdziesiąte i 

siedemdziesiąte ubiegłego stulecia. 

Marek Grechuta rozpoczął swoją karierę w zespole Anawa. Później odłączył się ode zespołu i zaczął 

swoją solową karierę. Trzeba przyznać, że była to dobra decyzja. Kompozytorzy zaczęli pisać dla 

Niego swoje utwory. Grechuta w sposób niebywały wykonywał tę poezję śpiewaną i dzięki temu 

wzruszał swoją publiczność na wielu koncertach w Polsce i za granicą. 

https://www.youtube.com/watch?v=oG6pEolAKm8 

 

Kolejnym wspaniałym wykonawcą poezji śpiewanej jest Grzegorz Turnau. Pojawił się jako 

młodzieniec w Krakowie, pchany pragnieniem występowania w słynnej Piwnicy Pod Baranami. Jest to 

miejsce spotkań artystów krakowskich.  

Od razu został zauważony gdy tylko dano Mu możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i 

talentu wykonawczego. 

Do dziś jest znanym i cenionym wykonawcą tego gatunku muzycznego, ale także komponuje swoje 

utwory i teksty do nich. 

Podczas ważnych występów, zdarza mu się występować ze znanymi muzykami Krakowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=CCH3dZ3sYA8 

 

Antonina Krzysztoń to niezmiernie wrażliwa i delikatna w swym śpiewie artystka. Urodziła się w 

Krakowie i tam też zaczęła swoją przygodę z poezją śpiewaną. Występowała na wielu Festiwalach. 

Wielokrotnie była nagradzana za swój niespotykany sposób wykonawczy piosenek. 

Do dziś cieszy swoimi występami miłośników Jej twórczości i głosu. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=oG6pEolAKm8
https://www.youtube.com/watch?v=CCH3dZ3sYA8
https://www.youtube.com/watch?v=VmlXatqscjg


Stare Dobre Małżeństwo to zespół który został założony przez Krzysztofa Myszkowskiego. On i Jego 

koledzy z zespołu mieszkali wtedy w Drawsku Pomorskim. Byli uczniami tamtejszego liceum. 

Do swojego repertuaru włączali teksty Edwarda Stachury, ale także Adama Ziemianina i Bolesława 

Leśmiana. 

Oczywiście tworzą również swoją muzykę i teksty. Są bardzo znanym zespołem. Brali udział w 

Festiwalach Piosenki Studenckiej i zawsze odnosili sukcesy. 

Ich ulubioną częścią Polski są Bieszczady i o tych górach często śpiewają i grają. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3EupD4nmny4 

 

Kolejnym zespołem który pragnę Wam przybliżyć jest zespół – Raz dwa trzy. 

Ten zespół powstał na jednej z uczelni w Zielonej Górze. Lider i założyciel zespół Adam Nowak, 

postanowił zaprosić do współpracy swoich kolegów ze studiów. Zespół początkowo występował w 

małych klubach muzycznych na terenie miasta, ale z czasem został zauważony i zaproszony do 

miejscowego radia. Tam o nich usłyszała większa ilość ludzi i od tamtego czasu sale w których grali 

swoje koncerty, były pełne miłośników ich twórczości. 

Decydującym o ich ogromnej popularności była wizyta w Polskim Radiu „Trójka” w Warszawie.  

Po prezentacji ich utworów na antenie radia, posypały się propozycje koncertów. Radiowa Trójka 

zaproponowała zespołowi nagranie płyty w studiu Agnieszki Osieckiej. 

Do dziś są ogromnie popularnym zespołem. Współpracują z innymi wykonawcami co daje im jeszcze 

większą popularność i zaszczyt. 

Ich ulubionym autorem tekstów jest Wojciech Młynarski. Niedawno zmarły poeta. Człowiek o 

ogromnej wrażliwości. Tę Jego wrażliwość można wysłyszeć w tekstach, ale także ogromne poczucie 

humoru. 

https://www.youtube.com/watch?v=JVFlifDxV80 

 

Wolna Grupa Bukowina to zespół który został założony przez Wojtka Belona w Busku Zdroju. 

Podobnie jak w przypadku poprzednich dziś omawianych przeze mnie zespołów – grupa ta powstała 

w przy miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. 

Wkrótce zaczęły się ich występny w Klubach Studenckich na terenie całego kraju, a także udział w 

Festiwalach Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej. 

Zdobyli niesamowite uznanie i do dziś są czynnym zespołem, który cieszy się popularnością, a na ich 

koncerty przychodzą tłumy sympatyków ich muzyki i tekstów. Był niestety czas w którym zespół 

zawiesił swoje koncerty, swoją działalność estradową. Powodem była śmierć lidera zespołu – Wojtka 

Belona. Na szczęście po kilku latach milczenia, zespół wznowił swojego koncertowanie co przyjęło się 

z ogromną radością sympatyków i miłośników ich twórczości. Dziś liderem zespołu jest Wacław 

Juszczyszyn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3EupD4nmny4
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