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WSTĘP 

    Człowiek bez tradycji jest jak drzewo bez korzeni. Tradycja ma  

w sobie coś wartościowego, czego szkoda byłoby stracić, ma w sobie 

swoiste i niepowtarzalne piękno. To są nasze korzenie, o które warto 

dbać. Nawet jeśli los rzuci nas gdzieś daleko, to dzięki tym korzeniom 

wiemy kim i jacy jesteśmy. Ponadto człowiek jest istotą bardzo 

ciekawską i zawsze będzie dociekał jak było kiedyś i co było przed 

nami. Ciekawi jesteśmy jacy byli nasi przodkowie – a na to pytanie 

częściowo odpowiada tradycja i kultura ludowa. Polskie dziecięce 

zabawy ludowe stanowią nie tylko cenną kulturowo-obyczajową 

spuściznę. Zachowały one swój główny walor wychowawczy – uczą 

życia w gromadzie i poznawania rządzących nią praw. Dają także 

dzieciom pełnię radosnego, emocjonalnego przeżywania wspólnie 

spędzanego czasu. Chodzony to prawdopodobnie pierwowzór 

polskiego tańca narodowego – Poloneza. Taniec ten co prawda był 

tańczony przez dorosłych i to najczęściej w ramach obrzędów 

weselnych, ale dzieci przecież bardzo chętnie w swoich zabawach 

naśladowały dorosłych. Warto więc już od najmłodszych lat 

zapoznawać dzieci z polską taneczną tradycją ludową. 

 

 

 

 



1. TANIEC LUDOWY – CHODZONY 

1.1 CHODZONY – POLSKI TANIEC LUDOWY 

Taniec chodzony występuje w tradycji ludu ziemi rzeszowskiej i Pogórza pod kilkoma 

postaciami, w zależności od znaczenia czy funkcji jaka mu jest nadana: jako taniec samych 

mężczyzn, jako obchód, tańczony na zakończenie uroczystości. Taniec chodzony jest to korowód 

par, posuwających się po linii koła w I lub w II kierunku tańca krokiem swobodnego chodu, 

przeplatanym krokami akcentowanymi i innymi ozdobnymi elementami. Obowiązkowo tańczony 

był na weselach, gdzie gospodarz wesela stawał przed muzyką, płacił do basów i zamawiał 

chodzonego. Następnie zapraszał zebranych - tańczyli i starzy i młodzi. Gdy korowód par był już 

uformowany na linii koła, gospodarz intonował piosenkę i goście weselni, para za parą, śpiewając 

kroczyli po linii koła. Tancerze przeplatali krok chodu krokami akcentowanymi, przytupami, 

pokrzykiwaniem. Na szczególną uwagę zasługuje taniec chodzony samych mężczyzn. Występuje 

on na całej Rzeszowszczyźnie pod różnymi nazwami. W okolicach Krosna, Jasła jako okółka,  

w okolicach Rzeszowa - za kołem, koło Kolbuszowej - z małego, w okolicy Gorlic - taniec 

zachodni. Jest to rodzaj marszu wkoło izby, z dodaniem różnych elementów ruchowych 

wymyślonych przez tancerzy, celem popisania się dziarskością, siłą oraz fantazją. Tańczone były 

do określonych melodii. 

Okółką zaczynały się zabawy i muzyki. Tancerze, chodząc wkoło izby, wybierali sobie 

partnerki, zapraszając je do tańca przyśpiewką: 

A chmurko się, chmuro, chmuro, 

chodź, tańcować ze mnom któro. 

Czy to panna, czy to wdowa, 

byle była białogłowa. 

Różnorodne formy tych tańców stanowią prototyp poloneza – polskiego tańca narodowego. 

Chodzone w Wielkopolsce mają na ogół wolne tempa. Występują najczęściej w metrum 3/4,  

ale są też liczne przykłady chodzonego w metrum 2/4, a nawet 4/4, oraz w metrum zmiennym 



(parzystym i nieparzystym) występującym w obrębie jednego tańca. Tańcom tym zwykle 

towarzyszył śpiew. 

Chodzonym wielkopolskim nadawano różne nazwy zależnie od regionu i funkcji w obrzędzie 

weselnym; 

• jako świeczkowy znany był w Przyprostyni k. Zbąszynia czy w Biernatkach k. Śremu –  

w czasie oczepin tańczyły go kobiety (druhny) ze świecami, 

• jako służba przed czepcem na Biskupiźnie, czyli ostatni taniec panny młodej ze starszym 

drużbą przed oczepinami, tańczony przez drużbów z batami i druhny w charakterystyczny 

sposób. 

Chodzonego na weselach tańczono też po przodku (dla odpoczynku, jak mawiali informatorzy), 

wówczas poprzedzała go zapowiedź prowadzącego taniec – „proszę za soby i przed soby”, który 

czasem dopowiadał w jaki sposób taniec ma być tańczony, np. na Biskupiźnie chodzony – równy 

lub chodzony – zmienny. 

Trzeba dodać, że w Wielkopolsce występowało wiele różnych nazw i melodii do tego samego 

tańca granych na zamówienie tańczących. Zwłaszcza jeśli taniec składał się z dwóch części:  

I – chodzonego po obwodzie koła ze zmianą np. kierunku ruchu i ozdobionego zgodnie z muzyką 

oprowadzaniem tancerki przez tancerza dookoła własnej osi (czyli w lewo), i II – tańczonego jako 

wolny lub równy obrotami pary po kole, lub też zgodnie z tradycją regionu w obrotach 

wykonywanych w parze w inny sposób (określony przez prowadzącego, np. chodzony – zmienny 

czy chodzony – równy, względnie chodzony – kulawy zakończony wiatrokiem. 

 

 

 

 

 

 



1.2 CHODZONY A JEDNAK POLONEZ 

Polonez to taniec narodowy, który wziął swoją nazwę od spolszczonej nazwy francuskiego 

przymiotnika polonaise, czyli „polski”. Istotnie, polonez to taniec, który upodobała sobie polska 

szlachta i którego kroki zyskały popularność także na dworach europejskich (m.in. niemieckich) – 

stąd tak silne utożsamianie poloneza z polską kulturą. 

Polonez jest tańcem korowodowym, utrzymanym w metrum trójdzielnym. Staropolska nazwa 

poloneza brzmi „chodzony” i trafnie oddaje jego charakter – taniec ten polega bowiem na 

dostojnym chodzeniu w parach po liniach krętych i prostych wyznaczanych przez prowadzącego. 

Kroki poloneza są posuwiste, płynne, utrzymane w tempie umiarkowanym lub wolnym. 

Sylwetki tancerzy powinny być wyprostowane, a głowy dumnie wzniesione, aby podkreślały 

podniosły, uroczysty styl tańca. 

Znane polonezy: 

• Franciszek Karpiński i Karol Kurpiński- koleda “Bóg się rodzi” 

• Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op.53 

• Fryderyk Chopin - Polonez A-dur op. 40 nr 1 

• Stanisław Moniuszko - Polonezy w "Halce", "Strasznym Dworze", "Hrabinie" i innych 

utworach. 

• Henryk Wieniawski - Polonez D-dur op.4 

• Feliks Dzierzanowski - Polonez ludowy 

• Wojciech Kilar- polonez z filmu “Pan Tadeusz” 

Różnice i podobieństwa 

Chodzony jest pierwowzorem poloneza. Liczony był na 3/4, a ruch polegał na dostojnym 

(typowy taniec dworki) posuwaniu się krokiem do przodu trzymając za ręce wyciągnięte przed 

siebie. Polonez zaczął ewoluować prawdopodobnie od XVII wieku, gdzie zmieniono muzykę, tak 

by zaznaczone było tempo na "raz". Co za tym idzie, wydłużono pierwszy krok, natomiast 

skrócono drugi i trzeci. 



Dołożono figury taneczne np. obejście pod ręką partnerki, dodano nowe trzymania nie tylko 

prawa ręka partnera za lewą rękę partnerki, ale i obie lewe ręce partnerów i prawa ręka partnera 

nad partnerką. Dołożono "most" i inne kroki taneczne i ten nowy twór otrzymał sfrancuszczoną 

nazwę poloneza.  Polonez to także jedyny taniec, który tańczono z szablami. 

Kategoria Polonez Chodzony 

Funkcja Rozpoczęcie bądź zakończenie 

oficjalnych ceremonii dworskich 

jako obchód, tańczony na 

zakończenie uroczystości 

Metrum 3/4 
3/4,

2/4, 
4/4  

Melodia Różni kompozytorzy, różne utwory 

muzyczne 

różne utwory muzyczne 

Tempo umiarkowane Wolne 

Atrybuty  Szable  Brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 NAUKA KROKÓW I NIEKTÓRYCH FIGUR 

CHODZONEGO ORAZ PROSTE 

ŁĄCZNIENIA TANECZNE TAŃCA 

CHODZONEGO 

 

Nauka tańca poloneza w 10 lekcjach na wideo: 

 

http://www.tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/717 

 

 

 

 

 

http://www.tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/717


1.4 PRZYKŁADY CHODZONEGO  

Z TOWARZYSZENIEM ŚPIEWU I NIE 

TYLKO 

 

http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/644 

http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/644 

http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/644 

http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/672 

https://www.youtube.com/watch?v=nhVbiD3kwXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2HPeXZg_LqM 

https://www.youtube.com/watch?v=QqDIuZF8PSI 

https://www.youtube.com/watch?v=drJE-bF_nBU 

https://www.youtube.com/watch?v=v5YW9TLqJtM 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/644
http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/644
http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/644
http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/dance/672
https://www.youtube.com/watch?v=nhVbiD3kwXQ
https://www.youtube.com/watch?v=2HPeXZg_LqM
https://www.youtube.com/watch?v=QqDIuZF8PSI
https://www.youtube.com/watch?v=drJE-bF_nBU
https://www.youtube.com/watch?v=v5YW9TLqJtM


2. PROSTE, DZIECIĘCE, ZABAWY 

LUDOWE 

2.1 NAUKA NIEKTÓRYCH KROKÓW I FIGUR 

REGIONALNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI 

TAŃCÓW ŚLĄSKICH 

 

http://www.sbc.org.pl/Content/5233/%C5%9Al%C

4%85skie%20ta%C5%84ce.pdf 

 

 

 

 

http://www.sbc.org.pl/Content/5233/%C5%9Al%C4%85skie%20ta%C5%84ce.pdf
http://www.sbc.org.pl/Content/5233/%C5%9Al%C4%85skie%20ta%C5%84ce.pdf


2.2 LUDOWE ZABAWY DZIECIĘCE 

PRZYKŁADY ZABAW LUDOWYCH: 

• PIERŚCIENIÓWKA: Gra opracowana w 1936 r. przez Władysława 

Robakowskiego, a wywodząca się z zabaw rybaków zamieszkujących rejony jezior 

polskich. Oryginalnie polegała na przerzucaniu boi przez dziurawe sieci. Zasady 

gry: Celem gry jest zdobycie 15 punktów (gra toczy się do uzyskania przewagi  

2 punktów). W każdej drużynie znajduje się czterech zawodników, z których trzech 

nazywanych jest atakującymi, ma prawo przerzucać piłkę na stronę przeciwną boiska 

przez otwory w siatce. Czwarty zawodnik, zwany rozgrywającym, pozostaje w 1,5-

metrowej strefie rozegrania przy siatce i może tylko podawać piłkę do partnerów  

z własnej drużyny, nie może również blokować żadnego z otworów (tzw. pierścieni)  

w siatce. Jest to gra rozwijająca myślenie taktyczne i przygotowująca do gry w 

siatkówkę, dlatego też pozostałe przepisy można ustalać i modyfikować w zależności 

od potrzeby. Pierścieniówka została zrekonstruowana z dawnego opisu w 2003 przez 

Wojciecha Lipońskiego i zaaranżowana praktycznie przez Michała i Małgorzatę 

Bronikowskich.  

• KICZKA (SZTEKIEL, KLIPA, CZYŻ): O grze pisał już Mikołaj Rej "Nie uczynił 

swej powinności chrześcijanin, jeśli… we wtorek wielkanocny kiczką w łeb, aż oko 

wylezie, nie weźmie". Kiczka należała do gier najbardziej rozpowszechnionych  

w Polsce wśród chłopców miejskich i wiejskich. Funkcjonalność tej gry stanowiła 

prostota w jej organizowaniu, niemalże w każdych warunkach. Była popularna w 

szkołach powszechnych aż do II wojny światowej. Dzięki nieskomplikowanym 

regułom, jak i prostym przyborom potrzebnym do niej, była rozgrywana w licznych 

odmianach o różnych nazwach (kiczka, kot, pliszka lub cyrka w Małopolsce, pchła na 

Kaszubach, stręk, sztekiel w Wielkopolsce, czyż, krypa, lub klipa na Mazowszu). 

Kiczka rozwijała się na różnych terenach nieco inaczej i nieco inne nosiła nazwy.  

W XIX i na początku XX wieku była bardzo popularna przede wszystkim na Górnym 

Śląsku. Zasady gry: Gra polega na podbijaniu w górę kołka najczęściej struganego 

klinowato z obu stron, określanego mianem "klipy/kiczki" z wyznaczonego koła  

o średnicy 2 metrów. Do podbicia klipy służy specjalnie przygotowany dłuższy kij 

często nazywany "bijakiem". Celem gry jest jak najdalsze wybicie swojej klipy  



w przód trzema uderzeniami. Wygrywa ten zawodnik, którego kołek osiągnie 

najdłuższy dystans.  

 

• KAPELA: Ludowy sport popularny niegdyś wśród pasterzy na Kociewiu na terenie 

Kaszub. Zachował się najdłużej w okolicy wsi Osieczna, Osówek i Szlachta, gdzie 

grę uprawiano jeszcze w pierwszych latach po II wojnie światowej. Nazwa wywodzi 

się najprawdopodobniej od stożka kamieni poukładanych jeden na drugim  

w kolejności od największego do najmniejszego w taki sposób, że kształtem 

przypomina małą kapliczkę (w średniowieczu używano najczęściej nazw łacińskich, 

słowo kaplica/kapliczka brzmiało zatem capella). Do gry wykorzystywano 

charakterystyczne, okrągłe, ale spłaszczone kamienie różnej wielkości najczęściej 

pięć. W rejonie Wielkopolski grę podobną znano pod nazwą syr. Zasady gry: Gra 

polega na trafianiu kamieniem w stożek ustawionych kamieni przez stojących na 

obwodzie koła uczestników tak, aby zburzyć go. Kapeli pilnuje "kapelmistrz" 

wyposażony w nakrycie głowy - kapelusz/czapka. Jeśli uda się rozbić stożek kamieni, 

kapelmistrz najpierw musi ustawić rozrzucone kamienie, potem dopiero może rzucać 

czapką w tego, który ten stożek rozbił. W czasie, kiedy kapelmistrz ustawia kapelę, 

rzucający kamieniem biegnie po swój kamień i próbuje wrócić na swoje miejsce, 

zanim stojący w środku uczestnik ustawi kapliczkę i będzie próbował trafić 

biegnącego z powrotem. Aby grę uczynić bezpieczniejszą, zamiast kamieni do 

rzucania w kapliczkę stosujemy drewniane kule, które toczymy, nie rzucamy,  

w kierunku ustawionej wieżyczki z kamieni.  

• RZUT PODKOWĄ: Trzeba rzucić podkowę na specjalny kołek. Jej pochodzenie nie 

jest znane, rozpowszechniona była w większości krajów Europy, a także i świata 

(mistrzostwa świata w rzucie podkową). W Szkocji od czasów średniowiecza grano 

w quoits - rzucanie metalowych pierścieni.  

• KUBB: Gra o starym rodowodzie, pochodzi z Gotlandii, ale uważana jest za 

słowiańską. Jest to poniekąd połączenie gry kręglarskiej z rzutem podkową. To 

bardzo ciekawa, strategiczna gra drużynowa, której efektem końcowym jest zbicie 

największego z 11 kręgli - króla (stojącego na środku pola gry).  

• DUCZA: Polska gra ludowa, uprawiana najczęściej przez chłopców z zaścianków 

szlacheckich. Najpopularniejsza była swego czasu na Podlasiu. Każdy z grających 



zaopatrzony jest w pałeczkę tej samej długości. Pałeczką odmierza się odległość linii 

rzutów do celu - pałki, kija, sztachety od płotu - 10 długości pałeczki do rzutu. 

Uczestnicy kolejno rzucają do celu. Można też grać w nią indywidualnie, kto trafi do 

wbitej w ziemię pałki ma prawo przybliżyć się w jej kierunku o długość swojej 

pałeczki, którą rzucał, jeśli któryś z uczestników przewróci pałeczkę całkowicie, 

wygrywa całą kolejkę. Gra może toczyć się dalej od początku. Kto natomiast nie 

trafi, oddala się z miejsca rzutu na odległość wyznaczoną długością swojej pałeczki. 

Podobną grę opisuje Gołębiowski pod nazwą grele lub krele.  

Przykłady ludowych zabaw tanecznych: 

• Przepióreczka: 

https://www.youtube.com/watch?v=oaWUwd3_mb0 

• Ceglorz: 

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

• Brzuchaty: 

https://www.youtube.com/watch?v=94oa_Us1kxA 

• Gołąbek: 

https://www.youtube.com/watch?v=dK5HB8eu9Os 

• Kłaniany: 

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

• Litery – siedmiokroczek: 

https://www.youtube.com/watch?v=23MSCGBaGzA 

 

Wiele innych ludowych zabaw pod adresem: 

 

http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-niezbednik-

czesc-1-wielkopolska/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oaWUwd3_mb0
https://www.youtube.com/watch?v=mGMRiuItiow
https://www.youtube.com/watch?v=94oa_Us1kxA
https://www.youtube.com/watch?v=dK5HB8eu9Os
https://www.youtube.com/watch?v=gngIlybtWRQ
https://www.youtube.com/watch?v=23MSCGBaGzA
http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-niezbednik-czesc-1-wielkopolska/
http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-niezbednik-czesc-1-wielkopolska/


Znane i lubiane ludowe zabaw dziecięce: 

 

•   Po kole, np.: Uciekaj myszko, Siedzi sobie zając, Na górze góreczce, Siedzi 

zajączek w grochowym wieńcu, Stary niedźwiedź, Kciuciubabka,  

• Róbcie to, co ja, np.: Czyżyk, W poniedziałek rano, Adam siedmiu synów miał, A ty 

Julijanko, 

• Raz w kółku, raz po kole, np.: Bawmy się w konopki, Za stodołą modry chaber  

• Na pastwisku, np.: Postępujmy parami, Koteczka, Wodny młynek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
 

• https://www.google.com/search?client=firefox-b-

ab&biw=1536&bih=790&tbm=isch&sa=1&ei=Wz3MWpSAFo2jwAKylZ-

ACA&q=zdj%C4%99cie+taniec+ludowy+%C5%9Bl%C4%85%C5%9Bsi&oq=zdj%C4%99

cie+taniec+ludowy+%C5%9Bl%C4%85%C5%9Bsi&gs_l=psy-

ab.3...3402.3508.0.4246.2.2.0.0.0.0.90.168.2.2.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.0.0....0.Z8C3Q0lzX1k#imgrc=QYq6ft_O6PjNwM: 

• http://www.akademiakolberga.pl/project/dlaczego-warto-pracowac-z-tradycja/ 

• http://www.platformakultury.pl/artykuly/122986-proste-dzieciece-zabawy-ludowe-oraz-

warsztaty-tanca-ludowego--chodzony.html 

• http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/603909,studenci-z-awf-przypominaja-dawne-polskie-
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