
 

Witajcie. 

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła naszych tańców narodowych. Nauczycie się też podstawowych 

kroków Krakowiaka.  

Polskie tańce narodowe wywodzą się z kultury ludowej, ale w trakcie swego rozwoju historycznego 

tak się zmieniały, że obecnie niewiele mają wspólnego ze swoimi wiejskimi pierwowzorami. 

Zachowały jednak cechy charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą. Pierwsze informacje 

o ich istnieniu zawarte w zachowanych nutach, pamiętnikach, kronikach sięgają wieku XV, a nawet 

wcześniej.  

Polskie tańce narodowe jako przejaw kultury związane były zawsze z określonymi środowiskami i 

spełniały określone funkcje. Powiązane są z dziejami Polski, treściami patriotycznymi, walkami 

narodowo-wyzwoleńczymi, które przez prawie całe dziewiętnaste stulecie czyniły z nich symbol 

„polskości” narodu, którego państwa na mapie świata nie było. 

Polskie tańce narodowe to tańce ludowe, które rozpowszechniły się na terenie całej Polski. Przyjmuje 

się wyróżnienie pięciu tańców o charakterze narodowym: Krakowiak, Polonez, Mazur, Oberek i 

Kujawiak oraz dwudziestu dwóch mniej znanych tańców ludowych, które w większości odeszły w 

zapomnienie. 

Dziś dowiecie się coś o Krakowiaku, a nawet spróbujecie go zatańczyć. 

Krakowiak uważany jest za najstarszy taniec narodowy, bowiem znany był już i tańczony w czasach 

Władysława Jagiełły, a w XVI i XVII wieku zyskał niezwykłą popularność wśród szlachty. To żywy taniec 

z okolic Krakowa, utrzymany w metrum 2/4 i w charakterystycznym, synkopowanym rytmie. 

Tańczony jest w parach, ubranych w stroje krakowskie. Najbardziej znany pośród polskich strojów 

ludowych, będący w świecie symbolem polskości to strój Krakowiaków zachodnich z okolicy 

Bronowic. 

Utwory muzyczne oparte na ludowym Krakowiaku stworzyli, m.in. Fryderyk Chopin – Krakowiak 

op.14 na fortepian i orkiestrę (1828), Ignacy Paderewski – Krakowiak fantastyczny, Karol 

Szymanowski – Krakowiak na fortepian. 

Kiedyś tańce były bardzo ważną częścią zabaw wiejskich i obrzędów weselnych, a i dzisiaj coraz 

chętniej kultywuje się dawne tradycje. Polskie tańce za sprawą zespołu ludowego „Mazowsze” budzą 

zainteresowanie za granicą, m.in.: w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Szwajcarii. 

A teraz zapraszam Was na lekcję Krakowiaka z tancerką zespołu Mazowsze. 

https://www.youtube.com/watch?v=vs2vn3HrnA0&list=RDvs2vn3HrnA0&index=1 
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