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Polki

Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych tańców w Polsce,

obecnym na wsi i w mieście. Była znana niemal we wszystkich

regionach kraju, choć największą popularność i mnogość odmian polki

spotykamy w Małopolsce i na Podkarpaciu. Polka to taniec szybki,

tańczony w parach, wirowo w cztery strony po koła.



Polka drobna

Polka drobna / trzęsiona to taniec szybki, w metrum 2/4. Tańczony jest w dowolną ilość par, wirowo po linii

koła „ze słońcem” lub „pod słońce”. Kierunek tańca zmieniany jest na zawołanie jednego z tancerzy. Taniec ten

ma wiele regionalnych nazw i odmian, ale sposób tańczenia jest ten sam lub bardzo podobny. Cechą

charakterystyczną tego tańca jest uginanie nóg w kolanach, tancerze „drygają” przez cały taniec, lekko „trzęsąc”

przy tym ciałem. Od sposobu wykonania przez tancerzy podstawowego kroku, a także od lokalnych tradycji

muzycznych, zależy przebieg tańca i jego odmiany.

Posłuchaj! http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_POLKA%20DROBNA.mp3

Zatańcz! http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/768

http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_POLKA DROBNA.mp3
http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/768


Polka drobna w lewo

Sposób poruszania się w tańcu charakteryzuje rozluźnienie ciała, przy czym większość tańców jest tańczona na

całych stopach tzw. „krokiem suwanym”, nogi w kolanach są lekko ugięte. Ważna w tym tańcu jest również postawa

wyprostowana z lekko wzniesioną głową. Często powtarzanym ruchem tancerzy jest potrząsanie otwartą dłonią ręki

uniesionej w górę w pewien sposób symbolizujące pozdrowienie innych tańczących. W polce pojawiają się często również

kroki akcentowane: skoki, przytupy, uderzenia dłonią w kolano oraz pokrzykiwania, pogwizdywania i nawoływania

różnego rodzaju np.: „równo chłopoki, a równo", „na odwyrtke", „pod wykrętke". Polka swoją popularność zawdzięcza

dużej swobodzie interpretacyjnej podczas tańca.

Posłuchaj! http://tance.edu.pl/uploads/files/POLKADROBNAWLEWO.mp3

Zatańcz! http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/764

http://tance.edu.pl/uploads/files/POLKADROBNAWLEWO.mp3
http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/764


Polka glazyr

Polka glazyr (grazir) jest jedną z wielu odmian popularnej w wielu regionach polki. Taniec charakterystyczny

jest dla Górali Czadeckich. Tańczona w parach po okręgu pod słońce, w bardzo szybkim tempie, w metrum 2/4.

Mimo to wykonywano ją płasko, nie drygliwie, stąd mówiło się o niej, że tańczono ją gładko (gwarowe glazirować

czyli gładzić).

Warto wspomnieć o pochodzeniu tańca. Polka glazyr jest przykładem tańca charakterystycznego dla górali

określanych w literaturze przedmiotu mianem czadeckich, których jednak właściwiej należałoby określać góralami

bukowińskim. Sami górale wprost nawiązują do tej nazwy (np. zespół „Watra” z Brzeźnicy), podobnie zresztą jak

do określeń urobionych od nazw miejscowości zamieszkiwanych przez ich przodków przed 1945-46 rokiem (np.

pojańczycy).



Polka glazyr

Społeczność ta jest pochodzenia śląsko-małopolskiego, a znaczna jej część przez pewien czas zasiedlała dolinę

Kysucy i Pohorele na terenie obecnej Słowacji, aby następnie w ramach habsburskiej akcji kolonizacyjnej z

początku XIX wiek dać się przesiedlić na teren rumuńskiej Bukowiny.

Posłuchaj! http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_POLKA_GLAZYR.mp3

Zobacz! http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/751

http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_POLKA_GLAZYR.mp3
http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/751


Polka przez nogę

Najbardziej reprezentatywne dla Rzeszowskiego i Podkarpacia są polki, a najpopularniejszą jest bez wątpienia

polka przez nogę (polka bez nogę, polka z nogi, wściekła). Tempo tańca jest szybkie, nawet bardzo szybkie,

metrum 2/4. Tańczono ją na weselach, wiejskich zabawach, dziś jest też obowiązkowo wykonywana przez

miejscowe zespoły.

Taniec zamawiał tancerz, który podawał muzykantom nutę i płacił „basowe” (wrzucał opłatę za taniec do

basów). Tańczyła jedna para lub kilka, zaproszonych do wspólnego tańca przez zamawiającego.



Polka przez nogę

Taniec właściwy (wirowanie) przeplatany jest korowodem par poruszających się wokół izby. W zależności od

regionu kroki polki bez nogę (zwanej też wściekłą polką) różniły się nieznacznie wykonaniem. Niezależnie od

regionalnych wariantów, wszędzie taniec ten opiera na zamaszystych obrotach wykonywanych w szybkim

narastającym tempie i wirowaniu par po obwodzie koła, krokiem polki, liczonym na trzy (a nie na dwa). Polka bez

nogę była często wykonywana w sekwencji innych polek, była też częścią zabaw tanecznych (np. ułaniczek) lub

obrzędu (np. tańce starszych lub drużbów z druhnami podczas wesela).

Zobacz! http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/684

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/684


Polka suwiec

Nazwa tańca pochodzi od nazwy wsi Łużna koło Gorlic, gdzie polka ta była tańczona najczęściej. Jest

zaliczana do tańców staroświeckich, wykonywanych przez Pogórzan. Podstawowym krokiem jest krok suwany czyli

płaskie przesuwanie stóp po podłodze. Polka łużniańska grana jest w metrum 2/4 w szybkim tempie i składa się z

dwóch części. Taniec poprzedza zazwyczaj krótka przyśpiewka. Polka ta tańczona jest przez dowolną ilość par

ustawionych po okręgu. W części pierwszej tancerze balansują na zewnątrz i do wewnątrz koła, zaś w części drugiej

przechodzą do kroku wirowego po linii obwodu koła. W tej części dopuszczalna jest forma polki w obrocie z

ugięciem nogi na „raz". W ostatnim takcie melodii para wykonuje podwójny przytup.



Polka suwiec

Polka łużniańska suwana jest podstawowym tańcem w repertuarze Zespołu Pieśni i Tańca „Łużnianie”

działającego na terenie gminy Łużna od 1937 roku i popularyzującego kulturę tego regionu zarówno w kraju, jak i

za granicą.

Posłuchaj! http://tance.edu.pl/uploads/files/POLKASUWIEC.mp3

Zobacz! http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/767

http://tance.edu.pl/uploads/files/POLKASUWIEC.mp3
http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/767


Polka suwiec

Polka łużniańska suwana jest podstawowym tańcem w repertuarze Zespołu Pieśni i Tańca „Łużnianie”

działającego na terenie gminy Łużna od 1937 roku i popularyzującego kulturę tego regionu zarówno w kraju, jak i

za granicą.

Posłuchaj! http://tance.edu.pl/uploads/files/POLKASUWIEC.mp3

Zobacz! http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/767

http://tance.edu.pl/uploads/files/POLKASUWIEC.mp3
http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/767

