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Wyszycie rańtucha nad głową, haft płaski czarno-czerwony. Fot. M. Szewczuk.  Muzeum – Zamek w Łańcucie

Rańtuch zdobiony wzorami tkanymi czerwonymi i haftowanymi, ok. Przewor-
ska, 2. poł. XIX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Wyszycie rańtucha w części środkowej nad głową, 2. poł. XIX w. Fot. M. Szew-
czuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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NAKRYCIE GŁOWY 
MĘŻATKI: RĄBEK

Z nane były też „rąbki”, nakrycia głowy, bardzo cienkie, lnia-
ne, muślinowe, batystowe lub z mulu141, w formie mniej-
szej podłużnej chustki, składanej na pół, wyszywanej czer-

wonymi lub białymi nićmi na brzegach we wzorki zwane kropinka, 
w  gwiozdki z  dziurek142. Rąbki obwiązywano wokół głowy, końce 
długiej prostokątnej chustki spuszczano wolno na plecach lub prze-
rzucano jeden koniec do przodu. Na tyle głowy umocowany był 
czepek osadzony na chamełce, wypełniając owal utworzony przez 
zawiązaną chustkę143. Podobnie o „rąbku” pisze Jacek Tejchma jako 
kobiecym nakryciu głowy z cienkiego batystu lub tiulu, wyszytym 
wzdłuż brzegów czerwonymi nićmi, w Markowej noszonym na gło-
wie w ciepłe, upalne dni, jako element stroju odświętnego144. Fran-
ciszek Kotula zaś pisząc o nakryciu głowy noszonym w podobny 
sposób jak rąbek, podaje nazwę „długa chustka”145. 

Przykład pieśni weselnej, towarzyszącej oczepinom, w któ-
rej rąbek występuje jako znak – nakrycie głowy mężatki: 

Wczoraj byłaś u pszeniczki a dzisiaj u żyta
wczoraj byłaś panieneczką a dzisiaj kobieta
wczoraj byłaś w rucianym wianeńku
a dzisiaj jesteś kobieta już chodzisz w rąbeńku146.

141 Mulina – przejrzysta i lekka tkanina bawełniana o splocie płóciennym przy małym 
zapełnieniu powierzchniowym przędzą. Najprostsza i najtańsza tkanina fi rankowa. 
M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006, s. 245. 

142 Tryńcza 19, Nowosielce 40, Gniewczyna Łańcucka 13, Krzeczowice 9. 
143 Ikonografi a do wyglądu i sposobu noszenia rąbka w 1. poł. XIX w.: A. Błachowski, 

Ubiór i krajobraz, s. 192 (il. 302-303 Dziewka z okolic Przeworska; Przeworsk. Dwie 
kobiety w żupanach), s. 202 (il. 320-321 Dziewka z okolic Przeworska; Niewiasta 
wiejska z okolic Przeworska), s. 206-207 (il. 327-328 Strój letni świąteczny wie-
śniaczki z okolicy Sieniawy; Dziewczyna z okolic Sieniawy). 

144 J. Tejchma, Dawniej, s. 169. 
145 F. Kotula, Strój łańcucki, s. 35-36. 
146 Rozbórz 64.

Czepek niciany z rąbkiem „zawiciem”, Miękisz Nowy, przed 1939 r. Fot. K. Ignas. 
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
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NAKRYCIE GŁOWY 
MĘŻATKI: CHAMEŁKA, 
CHUSTA CZEPCOWA

E lementem składowym nakrycia głowy mężatki, usztyw-
niającym czy podtrzymującym czepiec właściwy (czepek 
niciany oraz chustkę zawiązaną na głowie) była chameł-

ka (Siennów, Tryńcza, Ubieszyn), czepidło (Gorzyce), stanowią-
ca wraz z nawiniętym zwojem włosów rodzaj podkładki. 

Urodzona w 1882 r. Agnieszka Pytel z Tryńczy w roku ba-
dań terenowych tj. 1969 r. ubierała chamełkę do kościoła: „bo 
głowa w chustce korzystniej wygląda, to mały krążek, średnicy 
ok. 8 cm, wykonany ze lnu, obwiązany sznurkiem, z jednej stro-
ny dłuższy sznurek do wiązania, z przeciwnej – krótki sznurek do 
wiązania. Sposób wiązania chamełki: włosy zbiera się w  jedną 
kiść do tyłu i związuje sznurkiem; przeciąga się włosy przez kółko 
wraz ze związanym na nich sznurkiem; wiąże się chamełkę po 
zewnętrznym obwodzie tym sznurkiem od włosów, w tym czasie 
sznurki od chamełki trzyma się w  zębach; wiąże się chamełkę 
kolejno sznurkiem dłuższym, następnie krótszym; to wiązanie 
wzmacnia się jeszcze jednym sznurkiem luźnym, obwiązując nim 
całość. Na chamełkę ubierała kobieta czepiec czerwony suknia-
ny i na to białą chustkę tiulową, wiązana nad czołem w guzek, 
starościna weselna miała na czepcu przypięte kwiaty”147. 

W  czasie oczepin weselnych, starościna nakładała mło-
dej mężatce na głowę chamełkę (obrączkę, krążek z trzciny lub 
z giętkiej gałązki) wraz z czepcem czerwonym lub zielonym jako 
denkiem rozpiętym na chamełce. W Markowej tę obrączkę do 
zaczesywania nazywano „homołką”, wykonana z  trzciny, gięt-
kiego pręta, drutu owiniętego nićmi lnianymi, o średnicy około 
15 cm148. Najpierw przez krążek przewijano włosy i rozdzielano 
je na pół. Następnie włosami okręcano chamełkę i związywano 
sznurkiem. Na tym rozpinano czepek („czepeczek”), wstążkami 
od czepka obwiązywano całość dokoła. Ostatnim etapem cze-
pienia było zawiązanie na głowie, z tyłu i nad czołem białej ha-
ftowanej na biało lub kolorowej tybetowej chustki. 

Chusty czepcowe posiadamy w zbiorach dwie: obie w wiel-
kim rozmiarze (134 x 132cm, 168 x 160 cm) białe cienkie z na-
rożem ozdobionym płaskim białym haftem roślinnym syme-

147 Tryńcza 19. Por. sposób nakładania obręczy pod czepek w Lubelskiem: J. Świeży, 
Ludowe stroje głów kobiecych w województwie lubelskim, „Prace i materiały etnogra-
fi czne”, t. XVIII, cz. I, Wrocław 1961, s. 405, ryc. 6-9. 

148 J. Tejchma, Dawniej, s. 173. 

trycznym, na wzór krakowskich chust czepcowych149. „Sposoby 
wiązania i  upinania tych chustek stanowiły nie lada kunszt, 
znany tylko specjalistkom wiejskim (…)Stąd też dopóki chustka 
czepcowa była czysta, nie rozwiązywano jej po przyjściu z kościo-
ła czy wesela, lecz przechowywano związaną”150.

Pieśń śpiewana przed oczepinami przez kobiety, które będą 
czepić młodą:

Nie uciekoj Kasiu.
I tak cie złapiemy
Domy ci chamyłke, doma ci chamyłke,
Wionek ci weźniemy151.

149 T. Seweryn, Czarodziejstwo igły, „Rocznik Muzeum Etnografi cznego w Krakowie”, 
t. 4, Kraków 1972, s. 16. Por. sposób wiązania chusty czepcowej: T. Seweryn, Strój 
Krakowiaków Wschodnich, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 27, cz. V 
Małopolska, z. 9, Wrocław1960, s. 75; D. Kalinowska, Nie tylko chusty. Tradycje lu-
dowych okryć kobiecych. Katalog wystawy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku, Włocławek 2015, s. 5. 

150 H. Bittner-Szewczykowa, Łoktusze, chustki, szale. Folder wystawy, Muzeum Etnogra-
fi czne w Krakowie, b.r.w., s. 3.

151 J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie, MP-OP-107, s. 87. 

Chamełki, ok. Przemyśla, przed 1939 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej 

„Czepidło, inaczej obrączka – kółko z trzciny wielkości dłoni zakładane 
w  tyle głowy, przewijano przez nie włosy, które rozdzielało się na 
2 połowy, połówkami okręcali kółko i  zawiązywali sznurkami, na to 
„czepidło” zakładali „czepeczek”, następnie białą chusteczkę w ząbki 
w  kształcie niewielkiego pojedynczego trójkąta, wiązanego w  tył, 
a następnie na przodzie głowy w guzek plaskaty”

 (Katarzyna Gdańska, ur. 1899 r., Gorzyce.
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Czepek niciany wykończony koronką i paskami materiału. 
Fot. M. Szewczuk.  Muzeum – Zamek w Łańcucie

Czepek niciany siatkowy z troczkami, ok. Przemyśla, przed 1939 r. 
Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Naroże chusty czepcowej o wym. 134 cm x 132 cm – haft biały płaski, Pantalowice, pocz. XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Naroże chusty czepcowej, haft łańcuszkowy na gazie, Pantalowice, pocz. XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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NAKRYCIE GŁOWY: 
CHUSTKA TIULOWA

C hustka tiulowa to element stroju przeworskiego, pa-
sujący do tiulowych krez i  rękawów koszuli oraz za-
pasek. Noszona latem przez panny oraz używana do 

stroju obrzędowego w czasie oczepin. Chustka tiulowa: druciko-
wa (Krzeczowice), rzadka (Siennów) miała kształt kwadratowy, 
składano ją na pół, zawiązywano pod brodą. Tiul był pozbawiony 
haftów albo zdobny delikatnym wzorem roślinnym na brzegach 
lub na całej powierzchni, obszyty koronką na brzegach. 

Naroże chustki tiulowej, haft biały ręczny. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie

Chustka tiulowa obszyta wzdłuż dwóch boków (w narożu) koronką. Fot. M. Szew-
czuk.  Muzeum – Zamek w Łańcucie



86

Chustki tiulowe. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie

Pokryty haftem brzeg chustki tiulowej. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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Detal haftu białego ręcznego na chustce tiulowej. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie

Chustka tiulowa, haftowana ręcznie. Fot. M. Szewczuk, Muzeum – Zamek w Łańcucie 
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Chustka tiulowa haftowana ręcznie. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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Ludwik Łepkowski, Kobiety z nad Sanu – wieś Dybków, akwarela, ok. 1850 r. Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie
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NAKRYCIE GŁOWY MĘŻATKI: 
CZEPKI SIATKOWE

C zepki mężatki, rozpinane na chamełce, utkane z  zielo-
nych nici „czepiec zielony siatkowy” (Rożniatów), „ni-
ciane”, „czepce kańczudzkie z  siateczki; czepce z  nici 

wyrabiane, zielone” (Siennów), pochodzą z Kańczugi i są wyrobem 
tamtejszych czepkarek, pracujących do początku lat 40. XX w. Ich 
narzędziem pracy było prostej budowy krosienko składające się 
z ramy drewnianej i dwóch szyn do rozdzielania pasm nici. Pod ko-
niec okresu międzywojennego zapotrzebowanie na czepki, wskutek 
zaniku tradycyjnego stroju ludowego, malało; popyt zapewniała 
jeszcze ludność ruska. Wskutek utworzenia granicy na Sanie od-
cinającej ziemie ruskie oraz wskutek eksterminacji Żydów, którzy 
zajmowali się rozprowadzaniem czepków, w latach 1940-1942 za-
niechano w Kańczudze produkcji czepców siatkowych152. 

„Na włosy nakładało się czerwony czepiec, dno czepca wyko-
nane było z zielonego sitka, kraj obszyty czerwonym materiałem, 
do którego z tyłu na dwóch końcach doszyte były dwie wstążki kra-
kowskie długości ok. 25 cm. Na ten czepiec ubierały kobiety albo 
chustki dybetki albo chustki białe wyszywane biało”153 (Jagiełła). 
„Zamężne kobiety nosiły czepiec zielony siatkowy, obszyty krasą 
wielobarwną wstążką wełnianą zwaną krajką”154 (Krzeczowice). 
W  okolicach Sieniawy popularne były czepce zwane „czepidła” 
(Gorzyce) oraz „czapki” (Ubieszyn) czerwone sukienne, gładkie.

W zachowanych elementach stroju z Majdanu Sieniawskie-
go występuje tzw. czółko, rodzaj płaskiej czapeczki – składającej 
się z otoku – płóciennego paska pokrytego haftem i okrągłego 
dna. Czółko osadzano pierwotnie na chamełce, zahaftowana 
część nad czołem, widoczna była spod nadkrywki, a w później-
szym czasie spod chustki dybetki155. 

152 O. Mulkiewicz, Koronki siatkowe w Kańczudze, „Polska Sztuka Ludowa”, 1958, nr 3, 
s. 169-174. Nowosielce 9.

153 Jagiełła 26.
154 Krzeczowice 45. Por. A. Błachowski, Ubiór i krajobraz, s. 202, il. 321: „Niewiasta wiejska 

z okolic Przeworska. Zawiązka na głowie typu polskiego” – postać przedstawiona tyłem – 
widoczny zielony czepek siatkowy, obwiązany rąbkiem, prawy koniec rąbka spływa na ple-
cy, lewy przełożony na przód. Por. s. 216, il. 337 „Wieśniaczka z okolicy Sieniawy w stroju 
codziennym” – również widoczny zielony czepiec siatkowy. Por. s. 254, il. 410 „Niewiasta 
z Medyki” – postać przedstawiona tyłem, z widocznym czepkiem zielonym siatkowym. 
Por. O. Kolberg, Przemyskie. Suplement, po s. 276, il. 1: „Ubiór męski z okolic Rymanowa 
i kobiecy z okolic Dubiecka. Akwarela nieznanego autora” – przedstawienie stojącej ty-
łem kobiety w czepku siatkowym zielonym, obwiązanym białą chustką z ok. Dubiecka. 

155 W zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej znajdują się czółka: (l. poj.)„baw-
niczka” – Stubenko, „zatyczka” – ok. Radymna, Majdan Sieniawski. S. Lew, Kultura 
ludowa Pogranicza Nadsańskiego, s. 27. Zatyczki pokryte były czerwonym haftem geo-
metrycznym w układzie pasowym, m.in. z motywem wolut, ściegi: sznureczek, stębnów-
ka, krzyżyki, atłasek skośny. Kazimierz Pietkiewicz względem wyszycia pokrywającego 
zatyczkę używa określenia „haft jarosławski”. K. Pietkiewicz, Haft i zdobienie, s. 13, 28, 
il. 49. „Zatyczka” występuje jako element nakrycia głowy w stroju biłgorajskim. B. Ka-
znowska-Jarecka, Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, s. 32; K. Pietkiewicz, Haft i  zdobienie, 
s. 30, il. 69-70. Por. J. Świeży, Ludowe stroje głów kobiecych, s. 401 – opis zatyczki. 

Krosienko czepcowe, Kańczuga, przed 1939 r. Dar Stefanii Salomon. Muzeum 
w Przeworsku
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Czepki siatkowe zielone, Kańczuga,  przed 1939 r. Dar Stefanii Salomon. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

„Czepkarstwo w  Kańczudze było chałupniczym zajęciem kobiet. Czepiec to 
nakrycie głowy, w które ubierano każdą młodą mężatkę na wschodzie, tj. na 
Rusi białej i czerwonej. Cieszyły się one wielkim popytem, nic też dziwnego, 
że kańczużanki ciągnęły z  tego duże korzyści materialne. Czepce robiono na 
krosnach przy pomocy dwu szyn drewnianych do rozdzielania pasm nici. Było 
to zajęcie dla młodego i  starego roku, nie wymagające ani światła, ani też 
dobrego wzroku. Wskutek zamknięcia granicy wschodniej wyrób czepców upadł 
całkowicie. Do muzeum ob. Salomon Stefania z Kańczugi przekazuje warsztat 
czepkarski oraz dwa czepce jako wzory wyrobów.”

(Józef Benbenek, Tradycje w Przeworsku i okolicy, MP-DA-791)
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Zatyczka czarna, otok płócienny pokryty haftem, osadzany na chamełce, nakrywany pierwotnie rańtuchem, w późniejszym czasie chustką tybetową, Majdan Sie-
niawski, przed 1939 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

„Niewieściem ubiorem jest spódnica barwna, w rozmaitych kolorach, katanka, z perkalu lub gorset 
wyszywany i  ściągnięty na przedzie sznurkami, z  po za którego widnieje koszula biała i  cienka 
z wykładanym na gorset i haftowanym kołnierzem. Na to biorą albo kraśne chustki bawełniane, 
albo też szuby granatowe z białym barankiem i wyłożonym szeroko kołnierzem. W dnie powszednie 
zamiast chustki przyodziewają się w płachtę konopną lub zgrzebną. Włosy na głowie ujęte u mężatek 
w okrągłą chomełkę i w czepiec w tyle głowy, który wyrabiają w Kańczudze, a następnie ozdobione 
chustką białą lub kolorową. W niektórych okolicach jak np. w Markowej lub w Sieteszy narzucają 
kobiety na głowę tak zwane rańtuchy, po krajach haftowane. Dziewczęta mają włosy splecione 
w warkocze, latem w kwiatki i wstęgi opięte, zimą w chustkach. Strój ich zresztą nie różni się niczem 
od stroju mężatek. W ogóle wiejski ubiór uderza wielką barwnością, wśród której czerwony kolor 
dominuje. Na nogach u wszystkich niewiast buty, niekiedy na wysokich obcasach jakby korkach.” 

(Ks. Jan Kudła, Historia Miasteczka Kańczugi pisana 1899 r.)
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Rekonstrukcja zatyczki w stroju kobiecym Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego, Pawłosiów, 2013 r. Fot. K. Ignas. Muzeum w Przeworsku
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CHUSTY NARAMIENNE

N azwa „zaodziewka” używana jest od lat 60. XIX w. do 
tej pory jako nazwa ogólna chusty noszonej na głowie 
i ramionach156. Jako naramienne noszone były chusty 

cienkie z frędzlami, o jasnym tle, drukowane w kwiatowe wzory 
– produkcji fabrycznej. W okresie zimowym, chusty składano po 
przekątnej lub na pół, zakładano na głowę i na ramiona. W zbio-
rach Muzeum w Przeworsku znajdują się chusty kwadratowe, 
o średnich wymiarach 165 x 165 cm, wełniane grube, ze skrę-
canymi frędzlami, kraciaste – nazwy gwarowe znane w regionie: 
płachta (Grzęska), derka (Dębów, Studzian), pled (Dębów, Grzę-
ska), pletówka. Chusty grube czarne o fakturze skręconej wełny 

156 Dębów 7. 

zwane były baranówkami lub baranowymi (Dębów). Na wierzch 
chust kraciastych lub płaszczy w późniejszym czasie, zakładane 
były wąskie jednostronne pluszowe szale naramienne zdobione 
frędzlami z lasety, zw. plet (Białoboki, Rozbórz, Żurawiczki). No-
szone były także inne typy chust naramiennych: czarna cienka 
z długimi frędzlami kaźmirkowa (Krzeczowice), kazimierka (Bia-
łoboki), kaźmierka (Jawornik Polski)157 oraz chusta z  frędzlami 
w  kratę beżowo-brązową: jasionka, jesionka (Jawornik Polski, 
Białoboki)158. Chusty wełniane kraciaste używane były także do 
noszenia dzieci: Zofi a Zbójnowicz z Białobok „wszystkie dzieci 
nosiła na ręku, obciągła się chustą i tak je nosiła”159.

157 Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od kaszmiru lub kazimiru – nazwy cienkiej 
tkaniny wełnianej. M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, s. 133-134. 

158 Chusta naramienna kraciasta – jesionka znajduje się w zbiorach Jawornickiej Izby 
Regionalnej w Jaworniku Polskim. 

159 Wywiad z Zofi ą Zbójnowicz, ur. 1922, Białoboki 29.06.2015. Archiwum etnografi czne 
Muzeum w Przeworsku. 

Wesele Andrzeja i Wiktorii Pałysów, z lewej strony kobieta z dzieckiem obciągniętym chustą, Jawornik Polski, 1913 r. Jawornicka Izba Regionalna
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Kobieta w chuście naramiennej, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Chusta naramienna, Przeworsk, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Słuchacze Uniwersytetu Ludowego w Gaci, 1937 r. Reprodukcja z: J. Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych do współczesności, Przeworsk 1998

Chusta naramienna „baranówka”, Dębów,  pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Mu-
zeum w Przeworsku
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Chusta naramienna kraciasta, Studzian i pled pluszowy czarny, Żurawiczki, okres 
międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Chusta naramienna zimowa, Grzęska, okres międzywojenny.  Fot. J. Siębrzuch. 
Muzeum w Przeworsku

Chusta naramienna turecka, Przeworsk, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum 
w Przeworsku

Chusta naramienna, Grzęska, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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NAKRYCIE GŁOWY: 
CHUSTKI WEŁNIANE

K obiece nakrycia głowy to chustki fabrycznego wyrobu, 
o wymiarach około 70 x 70 cm, drukowane we wzory 
kwiatowe, owoców, orientalne rozetowe, motywy czte-

rokrotnie powtórzone w narożach, z cienkiej wełenki, tzw. tybe-
tu160, stąd nazwy gwarowe: dubytkowe (Dębów), dybetka (Prze-
worsk), dubetka (Nowosielce), dybytka (Białoboki, Studzian, 
Żurawiczki), dobytka (Grzęska, Markowa). Motyw „w niebo” na 
bordowym tle – „buraczkowym”, zielonym, kremowym – „cie-
lesnym” (Nowosielce), czarnym i granatowym tle, noszony jest 
przez starsze kobiety do dnia dzisiejszego w Wielkim Poście i na 
Wielkanoc. Chustki składano po przekątni i zawiązywano pod 
brodą lub z tyłu głowy na karku. Inne rodzaje chustek z cienkiej 
wełenki: tzw. tureckie z frędzlami – większe, kolorowe, we wzo-
ry orientalne oraz szelinówki161: mniejsze, kolorowe w kwieciste 
wzory. 

Warto wspomnieć o chustce zwanej w Rudołowicach „prze-
worską”162. Noszona była w okresie międzywojennym: kwadra-
towa, uszyta z  czarnego aksamitu, obszyta czarnymi długimi 
frędzlami. Jedno naroże chustki zdobione było haftem atłasko-
wym płaskim kwiecistym.

160 B. Bazielich, Śląskie stroje ludowe, Katowice 1988, s. 139.
161 „(Stan parafi i w roku 1917) Analfabetów mało i to tylko między starszymi. Ubierają 

się prawie wszyscy jednakowo. Mężczyźni noszą kapelusze sukienne z malutką krysą, 
zamiast kamizelki noszą „duszlak” tj. kamizelkę dłuższą, bluzkę z niebieskiego sukna 
i takież spodnie. Buty z cholewami. Na czas chłodniejszy mają „burnusy” tj. płaszcz 
z niebieskiego sukna z tyłu dragon. Na zimę kożuchy białe. Kobiety krótkie spódnice 
noszą, kaftaniki a na głowie chustki wełniane różnokolorowe zwane „szelinówka-
mi”. Wszystkie noszą buty z cholewami, trzewików nie używają. Noszą też gorsety 
pięknie wyszywane malutkimi różnokolorowemi paciorkami szklannemi. Lnu i ko-
nopi już prawie nie sieją, bo młodsi już i prząść nie umią, kupują płótna fabrycznej 
roboty” Kronika parafi i Urzejowice. Zbiory prywatne Ryszarda Kapusty z Przeworska. 

162 Chustka w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, nr inw. MPE-3289. 
Wyk. Joanna Kiełt z rudołowic w 1996 r. Tego typu chustka nazywana była „prze-
worską”.

Chustka w róże, Przedmieście przeworskie, 1. poł. XX w. Fot. J. Siębrzuch. 
Muzeum w Przeworsku

Chustka w bukiet na lato, ok. Przeworska, okres międzywojenny.  Fot. J. Się-
brzuch. Muzeum w Przeworsku

Chustka „dobytka  w słoneczniki”, Grzęska, 1. poł. XX w. Fot. J. Siębrzuch. 
Muzeum w Przeworsku
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Portrety kobiet, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Chustki wełenkowe w róże. Przeworsk, 1. poł. XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Władysława Rosół ze Studziana, ur. 1935 r., w chustce należącej do matki. 
Sposób wiązania chustki „dybytki” pod brodą, końcówka chustki przy le-
wym policzku powinna być podniesiona do góry i „stać”.  Studzian, 2015 r. 
Fot. K. Ignas. Muzeum w Przeworsku

Chustka turecka, Żurawiczki, 1. poł. XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Prze-
worsku
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Chustka w różyczki, ok. Przeworska, 1. poł. XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum 
w Przeworsku

Chustka w słoneczniki,  Przedmieście przeworskie, 1 poł. XX w. Fot. J. Się-
brzuch. Muzeum w Przeworsku

Chustka „dybetka” w winogrona, Przeworsk, okres międzywojenny. Fot. J. Się-
brzuch. Muzeum w Przeworsku

Chustka „dybetka”, Przeworsk, okres międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. 
Muzeum w Przeworsku
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Chustka zielona „w niebo”, Przeworsk, okres międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. 
Muzeum w Przeworsku

Chustka naramienna tybetowa kremowa, ok. Przemyśla, k. XIX w. Fot. K. Ignas. 
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Chusta wielka „dybetowa”, Przeworsk, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj. Mu-
zeum w Przeworsku

Chustka „dybetka”, Grodzisko Górne, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Mu-
zeum w Przeworsku

Chustki „w niebo”, wiśniowa i zielona, Przedmieście przeworskie, 
okres międzywojenny. Fot. K. Ignas. Muzeum w Przeworsku



103

Chustka na głowę, aksamitna z frędzlami, hafto-
wana w narożu haftem cieniowanym, Gniewczyna 
Łańcucka, okres międzywojenny. Fot. K. Ignas. 
Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie
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Poniedziałek Wielkanocny, Gorzyce 2011 r. Fot. K. Uchman. Muzeum w Przeworsku
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KOSZULA, 
BIELIZNA KOBIECA

K oszule kobiece szyte były według kroju przyramko-
wo-marszczonego. Rękawy poszerzane pod pachami 
wstawkami w  kształcie kwadratu (podpasze) – tzw. 

ćwikiel (Cieszacin Wielki). Przyrębki (przyramki) zbierało się od 
szyi marszczeniem na igłę, tak samo marszczyło się plecy i przo-
dy. Rękawy na ramieniu otrzymywały też kilka zakładeczek. 
Rozcięcie z przodu – pazuchę wykańczano listwami163. Pazuchy 
również pokrywano haftem. Elementem charakterystycznym 
odświętnej koszuli kobiecej był okrągły kołnierzyk, leżący pła-
sko, tzw. kryza lub kreza, kryzka (Krzeczowice, Cieszacin Wiel-
ki, Świętoniowa), krezka. Uszyta z płótna, pokryta gęsto haftem 
białym płaskim lub angielskim bądź haftem płaskim bordowo-
-granatowym, o wzorach roślinnych np. gałązeczki, rozmaryn 
lub krzyżykowym. Kryza mogła być także wykonana z koronki 
szydełkowej albo z haftowanego tiulu. Kołnierzyk był przyszyty 
na stałe do oszewki lub przypinany. 

Do zdobienia długich rękawów koszul używano wstawek 
z koronek lub też szyto rękawy z płótna pokrytego fabrycznym 
haftem białym ażurowym bądź „tiulu haftowanego gotowego”. 
Pokryte haftem albo wykończone pasmanteryjną taśmą („wsta-
weczki z  kupnego haftu” – Nowosielce) były także mankiety 
koszul: majkiety (Nowosielce), majszety (Cieszacin Wielki) były 
zapinane na 2 guziki. W zbiorach Muzeum w Przeworsku znaj-
dują się koszule krótkie i długie, z dolną częścią – tzw. nadołkiem 
(Jagiełła), doszytym z grubszego ciemniejszego płótna, tzw. pa-
cześnego. Tę część koszuli kobiecej nazywano w Markowej nad-
stawką164. 

W  zbiorach Muzeum znajduje się także kilka przykładów 
bielizny kobiecej: 2 staniczki i 5 halek (w tym jeden fragment 
halki pokryty haftem). Staniczki w formie dopasowanej spodniej 
kamizelki, zapinane na guziczki. Staniczek z cienkiej bawełny, 
obszyty przy podkrojach dekoltu i pach białą haftowaną tasiem-
ką. Ozdobę przy karczku pod biustem, stanowi po 6 drobnych 
zakładek. Drugi staniczek uszyty jest z grubszego bawełnianego 
barchanu, brzegi wewnątrz ubioru podszyte listwami pasiastej 
niebieskiej fl aneli. 

163 Nowosielce 9, inf. A. Kruk, ur. 1887 r. 
164 J. Tejchma, Dawniej, s. 178. Por. opis koszuli kobiecej: F. Kotula, Strój rzeszowski, s. 26-

27; F. Kotula, Strój łańcucki, s. 23-24, ryc. 26 Kroje koszul kobiecych z Giedlarowej 
i Kosiny; A. Targońska, Wzornik rzeszowskich haftów ludowych, Rzeszów 1985, s. 24. 

Najstarszy przykład halki w zbiorach Muzeum to zachowa-
ny fragment halki z Kańczugi, zdobionej zakładkami i haftem 
ażurowym: obdziergany okrągły otwór otoczony przez osiem 
obdzierganych otworków, tworzy prosty motyw kwiatka, powta-
rzający się w równych odstępach. Halka miała 7 metrów szero-
kości. Innym przykładem halki (Przedmieście przeworskie) jest 
płócienna halka o szerokości 4 długości ubioru, z rozcięciem po 
lewej stronie i tunelikiem, przez który przeciągnięty jest troczek. 
Ozdobę halki stanowi brzeg obszyty białą taśmą mereżkową. 
Kolejny typ halki (Gniewczyna Łańcucka) to halka z dwoma 
szerokimi falbanami, naszytymi na powierzchnię płótna, halka 
posiada pasek, zakończony dwoma otworkami do przywiązania 
troczków. 

Anna Granda z d. Kurek, Budy Przeworskie, ok. 1914 r. Fot. udostępniona 
przez Łukasza Chrobaka
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Halka wykończona ząbkami.  Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie 

„Próbka haftu i ręcznego szycia, liczy 280 lat. Pochodzi z halki ślubnej 
Tekli Anny Koperskiej z  Kańczugi, która sama sobie haftowała 
i ręcznie szyła zakładeczki. Halka miała 7 mtr. szerokości, była mocno 
nasztywniona i  rurkami karbowana, by dobrze na niej leżała suknia 
ślubna kaszmirowa. Wnuczka Tekli Koperskiej, Matylda Koperska, 
z owej halki uszyła sobie halkę (w której kazała się pochować), dwie 
poszewki na poduszki o rozmiarze 90 x 100 cm, jeden jasieczek i fi rankę 
do okna, z której właśnie pochodzi owa próbka.”

Staniczek  płócienny letni, Pantalowice, okres międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. 
Muzeum w Przeworsku

Staniczek  barchanowy zimowy, Pantalowice, okres międzywojenny. Fot. J. Się-
brzuch. Muzeum w Przeworsku
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Kobieta w katance i koszuli z kryzą, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Koszula kobieca, detale rękawa, kołnierzyka i mankietu, Przeworsk, okres międzywojenny. Fot. G. Sznaj, J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Koszula krótka, z krezą i rękawami z materiału pokrytego haftem ażurowym fabrycznym, Rozbórz, k. XIX w. Fot. G. Sznaj, Muzeum w Przeworsku

Haft na mankiecie koszuli kobiecej wraz z nicianym guzikiem, Grodzisko, przed 1939 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
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SPÓDNICA KOBIECA

S pódnice kobiece w zbiorach Muzeum w Przeworsku róż-
nią się użytym materiałem, kolorystyką i sposobem wy-
kończenia. Łączy je krój: długie 75-90 cm, bardzo szero-

kie np. „4 półki” (czyli cztery bryty – szerokości tkaniny), a nawet 
w 5, 6 czy 7, 8 półek (Rożniatów, Tryńcza, Wólka Ogryzkowa) 
w  granicach 300-450 cm, suto i misternie marszczone z  tyłu. 
Ilość „półek” materiału użytych do uszycia spódnicy, świadczyła 
o zamożności kobiety165. Spódnice w pasie ujęte w oszewkę, „na 
pasie marszczone”166, przechodzącą w troczki do wiązania z  le-
wego boku, tu pozostawione jest rozcięcie, podszyte dołem na 
lewej stronie szeroką listwą (w kolorze popielatym, czerwonym, 
zielonym) usztywniającą, o szerokości średnio 10 cm, pomiędzy 
dolnym brzegiem a listwą usztywniającą – wszyta jest czarna ta-
siemka w przypadku ciemnych grubszych spódnic lub biała przy 
spódnicach jasnych i  cienkich. Formą wykończenia dolnego 
brzegu spódnicy było podszycie jej od lewej strony szeroką listwą 
postrzępioną o sztywnym postrzępionym brzegu, który widoczny 
był na prawej stronie, tzw. „szczoteczką”167. Spódnice ze zbiorów 
Muzeum w Przeworsku zdobione są zakładkami, aplikacjami – 
naszytymi taśmami koronkowymi, taśmami tkanymi, pasami 
aksamitu. 

Z przekazów informatorów wiadomo, iż kobiety ubierały 
po kilka spódnic. „Wokół Urzejowic znowu chodziły inaczej 
ubrane: spódnice krochmalono silnie, suszyły się na beczce. 
Takich spódnic ubierały tam na raz nawet pięć, a  szóstą na 
wierzchu. Szła tako spakowano. Jak przyszła do kościoła, jak se 
fi kła (informatorka pokazała charakterystyczny ruch: pochyli-
ła się do przodu i zarzuciła niby te fartuchy za siebie) i klękła, 
to stało wkoło jak parasol. Kobiety tak ubrane miały charak-
terystyczny chód: szły gibko (również pokazała, wykonując 
lekkie półobroty w  jedną i  drugą stronę) – ino szum wkoło 
niej; gdzie się pokazały te dziewczęta – wiadomo było, że prze-
worszczany idą”168. Przykładem najstarszej mody była spódnica 

165 Notatka z  wywiadu z  Marią Filanowską ze Świętoniowej, ur. 1970, Przeworsk 
7.08.2013. Archiwum etnografi czne Muzeum w Przeworsku.

166 Wywiad z Apolonią Chudy, ur. 1930, Rożniatów 02.09.2011. Archiwum etnografi cz-
ne Muzeum w Przeworsku. 

167 F. Kotula, Strój rzeszowski, s. 28; F. Kotula, Strój łańcucki, s. 26. 
168 Żurawiczki 48, inf. Maria Machała, ur. 1901. „Spódnice wieszali na beczce, żeby 

okrągła była” – Tryńcza 19. „Pod spód kobiety ubierały ukrochmalone spódnice, 
żeby poszerzały”- Wólka Ogryzkowa 23. 

sukienna czerwona, zdobiona pasmanterią w kolorze złotym: 
„karmazynowa spódnica ze złotym galonem” (Nowosielce), ha-
wajda – zakładana do żupanu (Dębów, Grzęska, Świętoniowa, 
Wólka Ogryzkowa). Noszono spódnice z gładkich wełenek lub 
materiałów wełnopodobnych, wyszywane haftami atłasowymi 
(atłaskiem) w  kolorze zbliżonym do spódnicy. Był to „szczyt 
strojności” (Grzęska), np. w  kolorze brązowym, bordowym, 
różowym, kremowym – wyszycie w kremowy winogron; nie-
bieskim – wyszycie w  róże niebieskie; popielatym – wyszycie 
w popielaty winogron. Popularne były także spódnice kracia-
ste, o których pisał Aleksander Saloni: „w  zimie z cajgu lub 
barchanu, zazwyczaj brązowe w kratkę”169. 

169 A. Saloni, Lud wiejski, s. 742. Kobiecy strój przeworski w: Ubiory ludowe w Rze-
szowskiem. Płyta CD. Wydawnictwo multimedialne Muzeum Etnografi cznego im. F. 
Kotuli w Rzeszowie 2010. Patrz: zdjęcia kobiet w kraciastych spódnicach: Łopuszka 
Wielka na starej fotografii, Łopuszka Wielka 2016, s. 64. 

Portret trzech kobiet, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Spódnica z granatowego rypsu, podszyta czerwoną listwą, z troczkami, Roz-
bórz, k. XIX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Spódnica z sukna czerwonego, podszyta zieloną listwą, weselna, detal marsz-
czenia tyłu i całość. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie 

Portret kobiet w spódnicach zdobionych tasiemkami, Przeworsk, okres mię-
dzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Krawędź spódnicy wełenkowej fi oletowej, wykończona wystrzępioną tasiemką 
„szczotką”, Gorliczyna, pocz. XX w. Fot. K. Ignas. Własność prywatna 

Dolny brzeg spódnicy wykończony aplikacją – pasem z czarnego aksamitu 
z wyszytym motywem kwiatowym, Pantalowice, okres międzywojenny. 
Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Spódnica w paski pionowe, wykończona tasiemką, Gniewczyna Łańcucka, 
1910-1920. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Spódnica brązowa, wykończona tasiemką, Gniewczyna Łańcucka, 1910-1920. 
Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Spódnica buraczkowa, Pantalowice, okres międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Spódnica granatowa, Panatalowice, okres międzywojenny. 
Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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SPÓDNICE LETNIE, 
FARTUCHY

S pódnice letnie szyto z  wzorzystych 
płócienek. Latem noszono haftowane 
ręcznie lub zdobione wstawkami ko-

ronkowymi, białe płócienne spódnice zw. far-
tuchami170. Fartuchy posiadały bogato zdobio-
ny zwłaszcza dolny brzeg, wykończony w zęby, 
pokryty białym haftem. Wynikało to z  faktu 
noszenia fartucha w zestawie z nieco krótszą 
również pokrytą haftem zapaską. Przekaz z Ja-
giełły mówi o pozostawianiu pustego odcin-
ka, niezahaftowanego, który ubierany był na 
przód, w miejsce gdzie wiązano zapaskę. Far-
tuchy charakteryzowały się znaczną szeroko-
ścią (np. długość w rozmiarze 3-4 szerokości 
tkaniny), był gęsto „suto” marszczony (Ubie-
szyn). Zdaniem Anny Targońskiej, fartuchy 
wyparte zostały przez spódnice wełniane, jed-
nobarwne i kolorowe.

[Fartuch – spódnica noszona latem] pra-
sowana prasami – żelazkami z duszą; zaraz po 
prasowaniu układano je w rurki w ten sposób, że 
dołem ściągało się nitką koronkę przy fartuchu. 
Po całkowitym przeschnięciu płótna rurki te, 
czyli okrągłe fałdy już się nie rozłożyły. Fartuchy 
tak przygotowywane na święto, leżały w komo-
rze na specjalnych deskach. Jak szły do kościoła, 
to spinały owe rurki na przodzie szpilkami, żeby 
się nie rozkładały. Stanik albo gorset stał na tym 
szeroko. Do takiego fartucha ubierała kobieta 
jeszcze 3 spódnice w spód, żeby „stało szeroko”. 
Fartuch był silnie krochmalony, jak kobieta szła, 
to szeleściło.

(Anna Kruk z Nowosielec, ur. 1887 r.)

170 Grzęska 2. 

Fartuch – spódnica letnia wyszyta haftem ażurowym białym, Jagiełła, k. XIX w. Fot. K. Ignas. Muzeum 
Etnografi czne w Rzeszowie
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Wieńczarki z dożynek w Krzeczowicach, 15 sierpnia 1927 r. Muzeum w Przeworsku 

Wieńczarki w białych fartuchach, dożynki w ok. Przeworska, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku



118

Spódnica w kratę, Albigowa, okres 
międzywojenny. Fot. K. Ignas, Mu-
zeum Etnografi czne w Rzeszowie
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Spódnica letnia bawełniana, zdobiona tasiemkami koronkowymi, wykończona białą tasiemką, Gniewczyna Łańcucka, 1910-1920. 
Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Wesele na Mokrej Stronie, 1920 r. Muzeum w Przeworsku
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ZAPASKA KOBIECA

K olejnym elementem stroju damskie-
go, zarówno panieńskiego, jak i no-
szonego przez mężatki były zapaski, 

wiązane z  tyłu na troczki. Najstarsze zapaski 
były szerokie, szyte z długości trzech tzw. półek
(rozmiar szerokości tkaniny), później szyto za-
paski z dwóch półek. Przykładowa zapaska li-
czy 74 cm szerokości, liczonej od pasa w dół, 
zaś długość wynosi trzykrotność, czyli 222 cm. 
Zakładane były do uroczystego odświętnego 
stroju. Np. do święcenia pokarmów w Wielką 
Sobotę szło się „po gospodarsku”, tzn. gospody-
ni szła w zapasce171. Miały formę prostokątnego 
kawałka materiału ułożonego w górnej części 
w  fałdki, marszczonego, wszytego w  oszew-
kę, która przechodziła w  troczki do wiązania. 
Mogły być uszyte z  płócienka, batystu, tiulu, 
zdobione haftem, zakładkami i  koronkami. 
W okolicach Przeworska noszono następujące 
typy zapasek:
– białe z płótna białego bawełnianego tzw. 

kartonowego, z wstawkami i zakładkami,
– białe zdobione haftem bordowo-granato-

wym, ściegiem płaskim i krzyżykowym, 
– białe tiulowe,
– białe zdobione haftem białym dziurkowa-

nym ręcznym i fabrycznym,
– białe zdobione haftem kolorowym pła-

skim,
– jednobarwne zdobione haftem kolorowym 

roślinnym płaskim,
– wzorzyste, drukowane z  cienkiej wełenki 

lub płótna bawełnianego. 

171 Wywiad z  Janiną Marek z Ujeznej, ur. 1930 r. (Archiwum 
etnografi czne Muzeum w Przeworsku).

Panny w strojach krakowskich, ok. Przeworska, ok. 1914 r. Muzeum w Przeworsku
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Portret rodziny; najstarsza kobieta w zapasce z wstawkami koron-
kowymi, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku



123

Zapaska zdobiona wstawką koronkową i zakładkami. Fot. M. Szewczuk.  Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wstawka koronkowa pomiędzy zakładkami w zapasce. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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ZAPASKI BIAŁE PŁÓCIENNE 
ZDOBIONE KORONKĄ 
SZYDEŁKOWĄ

N ajstarszą formą zdobienia zapasek było umieszczanie 
pomiędzy kawałkami białego płótna pasków szydeł-
kowej koronki, czyli wstawki zwanej „stawką” (Mo-

kra Strona), „ślorką” (Świętoniowa), szlarką172; zapaski te hacz-
kowano (Rożniatów), czyli ozdabiano koronkami szydełkowymi 
w postaci wstawek. Dodatkową ozdobą były wąziutkie, prowa-
dzące przez całą szerokość zapaski pasma zakładek tzw. szczypa-
nek, przyginek173, szerweczek (Żurawiczki). Koronką szydełkową 
obszyte były także brzegi zapasek. 

172 F. Kotula, Strój łańcucki, s. 27. 
173 A. Targońska, Wzornik rzeszowskich haftów ludowych, Rzeszów 1985, s. 26. 

Naroże zapaski z wstawką koronkową, wyszywaną nićmi kolorowymi, Pantalo-
wice, ok. 1910 r. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Zapaska z wstawkami koronkowymi, Mokra Strona, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj. 
Muzeum w Przeworsku
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Zapaska z wstawką i zakładkami, Przedmieście przeworskie, okres międzywojenny. 
Dar Haliny Silbert-Mrugały. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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ZAPASKI WYSZYWANE 
HAFTEM PŁASKIM 
I KRZYŻYKOWYM 
CZERWONO-NIEBIESKIM

C harakterystyczne dla okolic Rzeszowa, Łańcuta 
i Przeworska są hafty ręczne kolorowe: w  tym: czer-
wono-niebieskie, płaskie, występujące na koszulach 

i  zapaskach. Motywy kwiatowo-roślinne, haftowane ściegami 
płaskim, sznureczkiem, łańcuszkiem, maczkiem oraz krzyży-
kowym (gałązki kwiatowe, wici roślinne, kwiaty lilii, piwonii, 
chryzantem, maków, liście pierzaste, gałązki winogron) wypeł-
niały w 2/3 częściach powierzchnię zapasek. Haftowane wzory 
umieszczano pomiędzy pasmami zakładek. 

Portret kobiety z dziewczynką; kobieta w spódnicy kraciastej i zapasce wyszy-
wanej, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku

Detal haftu czerwono-niebieskiego z zapaski. Fot. M. Szewczuk.  Muzeum – Zamek w Łańcucie
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Zapaska zdobiona wstawką koronkową i haftem bordowo-niebieskim. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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Zapaska, ok. Przeworska, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku

Naroże zapaski haftowanej haftem krzyżykowym czerwono-niebieskim, Pantalowice, ok. 1910 r. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Haft bordowo-granatowy pomiędzy zakładkami na zapasce, Przeworsk, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Fragment haftu czerwono-niebieskiego na zapasce, Gorliczyna, pocz. XX w. Fot. J. Siębrzuch. Zbiory prywatne
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ZAPASKI TIULOWE

Z apaski szyte z maszynowo haftowanego tiulu noszone 
były od końca XIX w. przez zamożne kobiety. Wówczas 
tiul stał się materiałem modnym174. Do wykonania za-

paski używano kawałka fabrycznie, gęsto zahaftowanego tiulu 
w pasowe regularne wzory roślinne, kwiatowe. Brzegi zapasek 
wykańczano obdzierganymi ząbkami. Zapaski takie w  okoli-
cach Przeworska zwano drucikowymi (Grzęska, Urzejowice), 
druciankami (Grodzisko Dolne), zapaski fi rankowe (Chałupki 
k. Przeworska)175. Zakładane były przez młode kobiety do „stro-
ju krakowskiego”, odświętnego, np. weselnego, dożynkowego, 
zarówno do jasnych, jak i ciemnych spódnic. Odmianą przezro-
czystych a wzorzystych zapasek są zapaski wykonane techniką 
koronki szydełkowej oraz zapaski szyte z koronek (materiałów 
nicianych ażurowowzorzystych176). 

174 F. Kotula, Strój łańcucki, s. 27.
175 Wywiad z  Julią Lasek, ur. 1934 r., Chałupki k. Przeworska, 24.08.2011. Archiwum 

etnografi czne Muzeum w Przeworsku. 
176 M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, s. 183. 

Naroże zapaski z tiulu fabrycznego, Grodzisko Dolne, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj.  
Muzeum w Przeworsku

Zapaska tiulowa, Przedmieście przeworskie, pocz. XX w. Dar Haliny Silbert-
-Mrugały. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Panny w zapaskach tiulowych, Rozbórz, pocz. XX w. Muzeum w Przeworsku
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Zapaska tiulowa „drucianka”, Grodzisko Dolne,  XIX/XX w.  Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku

Zapaska koronkowa, Mokra Strona, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku
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Zapaska koronkowa, Grodzisko Dolne, pocz. XX w.  Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku

Zapaska tiulowa, Mokra Strona, k. XIX w. Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku
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ZAPASKI BIAŁE ZDOBIONE 
HAFTEM BIAŁYM 
DZIURKOWANYM 
RĘCZNYM I FABRYCZNYM

N a szczególną uwagę zasługuje grupa zapasek wyszy-
wanych ręcznie, pochodzących z Grodziska Górnego, 
znajdujących się w zbiorach Muzeum w Przeworsku. 

Uszyte z białego płótna, o dolnych brzegach wyciętych w wielkie 
zęby lub łuki, wypełnionych haftem ażurowym, tj. dziurkowym 

(zwanym w kaszkę177) i płaskim, o motywach kwiatów, owoców. 
Zapaski te są wyjątkowo strojne, z bogatymi motywami roślinny-
mi, dość szerokie od 120 do 240 cm. 

Nowszą formą zapasek są te uszyte z białego materiału fa-
brycznie pokrytego haftem płaskim i dziurkowanym. Powierzch-
nię materiału wypełniają pasowe stylizowane motywy roślinne. 
Cięte boki zapasek wykończone są białą pasmanteryjną taśmą. 

177 F. Kotula, Strój łańcucki, s. 27. 

Kobieta w zapasce z płótna pokrytego haftem ażurowym fabrycznym, Prze-
worsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku

Kobieta w zapasce z płótna pokrytego haftem ażurowym ręcznym, Przeworsk, 
okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Elżbieta Wiśniowska z Gorliczyny, pocz. XX w. Fot. udostępniona 
przez Renatę Starczewską
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Elżbieta Rut z córką Marią, Przeworsk, ul. Tatarska, ok. 1915 r. Muzeum w Przeworsku
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Zapaska wyszywana haftem białym ażurowym, Grodzisko Górne, k. XIX w.  
Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku

Zapaska wyszywana haftem białym ażurowym, Pełnatycze, k. XIX w. Fot. G. Stec. Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie

Zapaska wyszywana haftem białym ażurowym, Grodzisko Górne,  k. XIX w.  
Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku
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Zapaska wyszywana haftem białym ażurowym, Grodzisko Górne, XIX/XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Tył zapaski wyszywanej haftem białym ażurowym, Grodzisko Górne, k. XIX w. 
Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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ZAPASKI JEDNOKOLOROWE 
ZDOBIONE HAFTEM 
PŁASKIM KOLOROWYM 
ROŚLINNYM

K olejnym przykładem zapasek są zapaski w  ciemnych 
kolorach: granatowym i czarnym, zdobione kolorowym 
haftem roślinnym na brzegach. Zapaski tego typu odno-

towuje Franciszek Kotula: „Zapaski „woalowe” i  „brukselinowe” 
(alpagowe) przed pierwszą wojną światową nosiły kobiety, od najja-
śniejszych do czarnych”. Kotula opisuje je jako stosunkowo wąskie, 
„lekko zebrane w pasie”, krótsze od spódnic, obrębione na brze-
gach w zęby nicią w kolorze odmiennym od koloru zapaski, wzdłuż 
brzegów ozdobione różnokolorowym haftem płaskim w formie or-
namentu wstęgowego lub bukietów kwiatów178. Anna Targońska 
opisując zdobienie w tego typu zapaskach, uszytych z materiałów 
wełnianych jednobarwnych w jasnych i ciemnych kolorach, poda-
je że: „Szyto je z  tkanin jednobarwnych: kremowych, beżowych, 
granatowych, czarnych i zdobiono haftem kolorowym, wykonanym 
jedwabnymi nićmi i  lacetem. Powtarzającą się zasadą kompozy-
cyjną było umieszczanie wzorów w obu dolnych narożach zapaski. 
W każdej z obu gałązek czy bukiecików oś symetrii stanowił naj-
częściej duży kwiat – większy i bardziej kolorowy od innych. Od 
niego odchodziły na boki mniejsze i delikatniejsze pędy kwiatowe. 
W miarę oddalania się od centrum kompozycji gałązka stawała się 
cieńsza, a kwiatki na niej się znajdujące – mniejsze. Na ogół obie 
gałązki nie schodziły się ze sobą, chociaż zdarzało się, że pole zapaski 
było zabudowane w dużym stopniu. Czasami gałązka była wygięta 
łukowato, zaś przy wykończeniu dolnego brzegu frędzlami zamiast 
ząbkami – ornament biegł poziomo. Wśród kolorowych wyszyć na 
zapaskach, podobnie jak na katankach, spotyka się dwa typy. Pierw-
szy charakteryzuje się delikatniejszym rysunkiem i wykończeniem. 
Łodyżki i listki są cienkie, kwiaty nieduże, cała zaś kompozycja wy-
dłużona. Drugi typ kompozycji jest zwarty, o grubych, wyraźnie za-
rysowanych liściach i łodygach oraz dużych efektownych kwiatach. 
Dominują ściegi zapełniające płaszczyznę tkaniny, a  więc ściegi 
cieniowane, atłasek ukośny oraz prosty, rzadziej stosuje się dzierga-
nie (do wykończenia brzegów wyciętych w ząbki) oraz sznureczek 
i łańcuszek179. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej posiada dwa 
przykłady ciemnych zapasek: datowane na okres międzywojenny, 

178 F. Kotula, Strój rzeszowski, s. 29.
179 A. Targońska, Wzornik rzeszowskich haftów ludowych, Rzeszów 1985, s. 27. 

pochodzące z  okolic Przemyśla i  Lwowa180 – haftowane ręcznie 
kolorowym haftem płaskim lub krzyżykowym we wzory kwiatowe. 
W zbiorach przeworskiego muzeum znajduje się jeden egzemplarz 
pochodzący z Gniewczyny Łańcuckiej. Co godne uwagi, współcze-
śnie zapaski w ten sposób zdobione odtworzyła do celów folklory-
stycznych Grupa Śpiewacza z Wyszatyc k. Przemyśla, kultywująca 
w swojej działalności folklor polsko-ruski181. 

180 100 na 100. Katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
1909-2009, Przemyśl 2010, s. 190-191: Zapaska, poch. Hermanowice k. Przemyśla, 
wyk. 1935 r., materiał: czarna brukselina, haft krzyżykowy, wym. dł. 71,5 cm, szer. 
dołu 118 cm; s. 196: Zapaska, poch. Rumno, woj. lwowskie, wyk. przed 1939 r., 
materiał: ciemnogranatowa wełna, haft ręczny płaski, wym. dł. 60 cm, szer. 83 cm. 
Patrz też: A. Karczmarzewski, Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-wschod-
niej, Rzeszów 2011, s. 299, fotografi a „W drodze do kościoła z zielem, Przeworsk, lata 
30. XX w.” – kobieta w ciemnej zapasce pokrytej haftem kolorowym kwiatowym. 

181 W swej notatce poświęconej strojom ludowym w powiecie przemyskim, Grzegorz 
Jakubowski podaje informację o zapaskach nakładanych na spódnice, szytych z od-
miennego wełnianego materiału, krótszych od spódnic o 20 cm, obszywanych na-
około koronką, a w dolnej części wstążkami. Ilustracją do artykułu jest fotografi a 
autorstwa T. Kontnika: „Strój kobiecy z okolic Torek, pow. Przemyśl”, przedstawia-
jąca kobietę w koszuli wyszywanej haftem geometrycznym na ramionach, w ciem-
nym gorsecie z tackami, wyszywanym koralikami i cekinami oraz w ciemnej zapasce 
wyszywanej dołem w pasowe wzory kwiatowe. G. Jakubowski, Stroje ludowe w powie-
cie przemyskim /cz. II/ Strój kobiecy, „Z naszej ziemi”. Biuletyn informacyjny Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Przemyślu, 1964, nr 3, s. 6-9. 

Dziewczęta w strojach odświętnych, Przeworsk, okres międzywojenny. Mu-
zeum w Przeworsku



141

Zapaska, Korczowa, gm. Radymno, przed 1939 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
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Zespół śpiewaczy „Wyszatyczanie” z Wyszatyc w oryginalnych i zrekonstruowanych zapaskach, Zarzecze, 2015 r. Fot. K. Ignas. Muzeum w Przeworsku

Zapaska granatowa wyszywa haftem płaskim kolorowym, Gniewczyna Łańcuc-
ka, okres międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Zapaska kremowa wyszyta haftem płaskim jedwabnymi nićmi, Gorliczyna, 
1930 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
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Zespół śpiewaczy „Wyszatyczanie” z Wyszatyc w oryginalnych i zrekonstruowanych zapaskach, Zarzecze, 2015 r. Fot. K. Ignas. Muzeum w Przeworsku

Zapaska granatowa wyszywa haftem płaskim kolorowym, Gniewczyna Łańcuc-
ka, okres międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Zapaska kremowa wyszyta haftem płaskim jedwabnymi nićmi, Gorliczyna, 
1930 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
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Reprodukcja pocztówki „STRÓJ PRZEWORSKI” z  cyklu Kazimierz Zadora-Przyłęcki, 
Stanisław Gratkowski-Ibis „Stroje Ludowe w 1000-leciu Państwa Polskiego”, konsultacja 
naukowa J. P. Dekowski, Wydawnictwo Artystyczno-Grafi czne, Warszawa. 
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Reprodukcja pocztówki „STRÓJ PRZEWORSKI” z  cyklu Kazimierz Zadora-Przyłęcki, 
Stanisław Gratkowski-Ibis „Stroje Ludowe w 1000-leciu Państwa Polskiego”, konsultacja 
naukowa J. P. Dekowski, Wydawnictwo Artystyczno-Grafi czne, Warszawa. 
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ZAPASKI WZORZYSTE 
DRUKOWANE

O d początku XX wieku modne były jeszcze zapaski 
z kolorowym wzorzystym nadrukiem, wykończone na 
brzegach np. koronkową taśmą; „spódnice z płócie-

nek we wzorki, druki fabryczne”182 (Grzęska). Franciszek Kotula 
nazywa ten typ zapasek: dybetowymi – „z cienkiej wełny, w róż-
nych, wyłącznie w jasnych kolorach, w kwiaty, kółeczka, paski 
w innym tonie”183.  

182 Grzęska 2. 
183 F. Kotula, Strój rzeszowski, s. 29. 

Fotografi e portretowe kobiet w zapaskach kwiecistych drukowanych, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku 
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GORSET

N ajefektowniejszym elementem stroju kobiecego były 
gorsety, tzw. „panieńskie”, noszone przez panny na wy-
daniu, dziewczęta w wieku 12-20 lat, jak również przez 

młode mężatki, głównie w sezonie letnim jako letni strój odświętny. 
Wszystkie gorsety znajdujące się w  zbiorach Muzeum 

w Przeworsku uszyte są ze sztywnego szlachetniejszego materia-
łu: adamaszku, pluszu, satyny, aksamitu, atłasu; podszyte pod-
szewką bawełnianą lub z płótna lnianego. Dekorowane aplika-
cjami – pasmanterią, wyszywane kolorowymi nićmi, barwnymi 
koralikami, srebrzystymi i złocistymi cekinami. 

Dziewczęta w gorsetach krakowskich, Przeworsk, okres międzywojenny. 
Muzeum w Przeworsku

Portret zbiorowy z Gniewczyny Łańcuckiej, 1928 r. Fot. udostępniona przez Józefa Rachwała z Gniewczyny Trynieckiej
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Panna w białym gorsecie i zapasce tiulowej, okolice Przeworska, pocz. XX w. Muzeum w Przeworsku 
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Portret w strojach odświętnych, okolice Przeworska, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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GORSETY Z KAPĄ

N ajstarszy typ gorsetów, zwanych: „stanikami zdobionymi 
złotogłowiem”184 (Przedmieście przeworskie, Ujezna), 
„stanik brokatowy amarantowy wyszywany srebrem” 

(Mokra Strona) – to gorset z kapą (z kapami), zapinany na mosięż-
ne haftki, zdefi niowany po raz pierwszy przez Franciszka Kotulę185. 
(W Grzęsce i Dębowie zanotowano nazwę kabot, prawdopodobnie 
dla tego typu gorsetów: bez rękawów, z głębszym wycięciem koło szyi, 
dłuższy stan, od pasa tofl e (tafl e), czyli płaty rozszerzone dołem, ra-
czej bez ozdób. Kabot występował jako strój młodej – gorset z wszytą 
w pasie kapą rozkloszowaną dołem. Kapa był to rodzaj szerokiej ba-
skiny, usztywnionej fi lcem, w kształcie czterech trapezowatych pła-
tów materiału. Ta usztywniona baskina służyła najprawdopodobniej 
jako oparcie dla ciężkich metalowych pasów – obręczy. Materiał, 
z którego uszyte są staniki to brokat – tkanina wzorzysta jedwabna, 
sprowadzana do Polski z krajów zachodniej Europy, Turcji i Persji, 
a także z Rosji186. Franciszek Kotula nazywa tę tkaninę adamaszkiem 
– wzorzystym jedwabiem187. Wzory na jednobarwnym adamaszku – 
o motywach roślinnych, ulistnionych i ukwieconych gałązek188. Gor-
sety uszyte z tej szlachetnej i drogiej, importowanej tkaniny datuje 
się na wiek XVIII189. W zbiorach Muzeum w Przeworsku znajdują się 
trzy gorsety z kapą, uszyte z malinowego (nazwy barw: amarantowy 
i bordowy190) i pomarańczowego (beżowego) wzorzystego brokatu 
(adamaszku). Krój stanika składa się z płatu tylnego, dwóch płatów 
przednich, dwóch klinów bocznych i czterech trapezowatych płatów 
dolnych baskiny191. Dekoracja stanika to aplikacja na brzegach przy 

184 Nazewnictwo pochodzi z zapisów w dokumentach Muzeum w Przeworsku: tzw. In-
wentarz Józefa Benbenka z lat 1981-1982, Księga wpływu muzealiów prowadzona 
od 1978, Księga inwentarzowa muzealiów etnografi cznych prowadzona od 1988. 

185 Gorset tego typu identyfi kuje jako pierwszy Franciszek Kotula, mylnie podając liczbę 
kap – jest ich cztery, nie trzy, płaty podszyte grubą pilśnią, o kształcie przypominają-
cym trapez: F. Kotula, Poszukiwanie metryk do stroju ludowego, Rzeszów 1954, s. 48. 

186 M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, s. 43; Z. Malewska, Gorset w  ludowym 
stroju polskim, „Prace i materiały etnografi czne”, t. XVIII, cz. I, Wrocław 1961, 
s. 369. Absolutnie nie jest prawdą, nie poparte żadnymi dowodami twierdzenie Ja-
nusza Motyki, iż zachowane w zbiorach Muzeum w Przeworsku brokatowe staniki 
są wyrobami „rodzimej produkcji” czy „wykonane w miejscowej wytwórni jedwabiu” 
jeśli chodzi o produkcję tkaniny! J. Motyka, Uprawa morwy i hodowla jedwabników 
w I poł. XIX wieku jako próba wskrzeszenia tradycji jedwabnictwa w Przeworsku i oko-
licach, „Rocznik przemyski”, Nauki przyrodnicze, t. XLV, 2009, z. 5, s. 113-114. 
J. Motyka, Jedwabne eldorado w Przeworsku, „Nowiny”, 28-30 maja 2010, s. 12. 

187 F. Kotula, Poszukiwanie metryk, s. 48.
188 Por. opis tkanin z XVII w.: J. Bornińska, Rodzaje i kolory tkanin w XVII wieku, [w:] 

Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego, red. M. Janisz, Warszawa 2016, s. 94-105. 
189 Z. Malewska, Gorset w ludowym stroju, s. 369. 
190 Nazwy zanotowane w Księdze Wpływu Muzealiów (KWM) Muzeum w Przeworsku: 

nr 181/79, nr 182/79. 
191 F. Kotula, Gorsety ludowe XVIII-XX w. z terenu województwa rzeszowskiego, Rzeszów 

1970, por. krój na ryc. 2 „Gorset z kapami”, adamaszkowy, z końca XVIII w., Mokra 
Strona, pow. Przeworsk, s. 9.

dekolcie, wokół ramion, wokół pasa, wzdłuż zapięcia i wokół brzegów 
każdej kapy w formie naszytych złocistych tzw. pasamunów tj. taśm 
pasmanteryjnych – galonów w kolorze złocistym lub nici złocistej 
(złotogłowia) układanej w gęste geometryczne ząbkowe wzorki. Brzeg 
prawej poły gorsetu – obszyty jedwabną taśmą z frędzlami, z haczyka-
mi od haftek. Lewa poła gorsetu, podszyta paskiem czerwonego suk-
na, stanowiącego tło dla pętelek haftek. Kolejną ozdobą staników są 
wykonane z sukna lub z jedwabiu trójkąciki w kolorach: bordowym, 
granatowym, zielonym, wszyte nad ramionami, w 1-3 cm odstępach. 
Staniki podszyte są grubym płótnem lnianym, zaś kapy dodatkowo 
usztywnione są czarną pilśnią. W zbiorach Muzeum znajduje się fo-
tografi a panny młodej ubranej w gorset z kapami. Jest to przykład 
stroju folklorystycznego, ubioru dobranego na potrzeby widowiska 
teatralnego pt. „Wesele przeworskie”, przygotowanego przez środo-
wisko przedwojennej inteligencji przeworskiej w 1936 r., w oparciu 
o rodzimy folklor z Bud Przeworskich192. 

192 A. Świtalski, 1898-2008. 110 rocznica działalności Chóru Męskiego „Echo” przy Bazylice 
Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Folder, Urząd Miasta Przeworsk 2008. 

Gorset z kapą, „stanik brokatowy”, Mokra Strona, k. XVIII w. Dar Katarzyny 
Piestrak. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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Gorset z kapą, podszycie z samodziału Detal zdobienia kapy – pasamon złocisty na adamaszku

Gorset z kapą, „stanik brokatowy”, Mokra Strona – Ujezna, XVIII/XIX w. Dar 
Teresy Żuk.  Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku

Gorset z kapą, „stanik zdobiony złotogłowiem”, Przedmieście przeworskie, 
XVIII/XIX w. Fot. G. Sznaj, Muzeum w Przeworsku
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GORSETY – KITLIKI/KIKLIKI

W  nieco podobnym stylu – bordowy kolor tkaniny, 
złociste ozdoby – utrzymane są gorsety tzw. kitli-
ki (kikliki). Ubiór uszyty z czerwonego atłasu, na 

krawędziach obszyty podwójnym złocistym galonem, zdobiony 
przy zapięciu trzema złocistymi taśmami i  strzępkami złocisto-
-niebieskimi, zapinany na haftki, podszyty cienkim lnianym 
płótnem, ale bez wykończenia w  części dolnej – bez baskiny, 
zwany kiklikiem znajduje się w zbiorach Skansenu Zagrody Mu-
zeum Wsi Markowa193, w zbiorach Muzeum – Zamku w Łańcucie 
oraz w  zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnografi cznego 
w Łodzi – zw. „kitlik”, z obszyciami z wzorzystej bordy (borty)194. 
Według Franciszka Kotuli kikliki i  kitliki to nazwy popularne 
w okolicach Łańcuta, Przemyśla, Jarosławia i Rzeszowa, w do-
kumentach (testamentach chłopskich) występujące od XVI w., 
określające ubiór z drogiego importowanego materiału (kitaj, ta-
bin, muchajer), zdobionego paciorkami, pasamunami, frędzlą195. 
W zbiorach Muzeum w Przeworsku znajduje się długa kamizelka 

193 J. Tejchma, Dawniej, s. 178-179. 
194 Patrz: „kitlik” ze zbiorów MAE w Łodzi na stronie http://strojeludowe.net/#/lan-

cucki/3/25 (Dostęp: 25.06.2017).
195 F. Kotula, Poszukiwanie metryk do stroju ludowego, Rzeszów 1954, s. 50-51. W opra-

cowaniu Strój łańcucki z 1955 r., F. Kotula defi niuje kitlik, kiklik jako rodzaj gorsetu 
z tackami u dołu. Kitliki/kikliki sukienne czarne lub granatowe obszywane były na 
brzegach czerwoną lamówką, zaś jedwabne czy adamaszkowe kikliki/kitliki w ko-
lorze amarantowym posiadały czerwone wypustki na brzegach i obszyte były złotą 
bortą, s. 28. Natomiast już w katalogu wystawy z 1970 r., poświęconej gorsetom 
ludowym z XVIII-XX w, Kotula określa „kiklik” jako gorset, nie mający na dole 
ani tacek, ani ozdób, s. 4. K. Ruszel zaś pod hasłem kitlik podziela opinię F. Kotuli 
z 1955 r., rozróżniając kitliki szyte z sukna, obszyte na brzegach czerwoną lamówką 
i zapinane na drobne guziczki oraz jedwabne i adamaszkowe wykańczane na brze-
gach czerwonymi wypustkami i złotą bortą oraz sznurowane tasiemką. K. Ruszel, 
Leksykon kultury ludowej, s. 172. Ubiory ludowe w Rzeszowskiem: wydawnictwo mul-
timedialne Muzeum Etnografi cznego w Rzeszowie w słowniku podaje następującą 
defi nicję: „Kiklik (kitlik) – rodzaj gorsetu, złożonego z prostych pleców i przodów, 
bez zaszewek, sięgający do linii talii, o dekolcie jajowatym, z tackami lub bez”. Ki-
tlik to starsza nazwa okrycia wierzchniego górnego, pochodzi od nazwy niemieckiej 
„der Kittel”, która oznacza zarówno białą bluzę, marynarkę, kurtkę, fartuch roboczy. 
Czy „kitlik” może być starszą, bardziej archaiczną nazwą kobiecej kamizelki – sta-
nika, przylegającej do ciała, nazwą która poprzedziła określenie „gorset”? Czy na-
zwa „kiklik” (kitlik) zachowana w Markowej to germanizm, który może wiązać się 
z lokalnym osadnictwem niemieckim? Z kolejnych opracowań dotyczących strojów 
polskich zamożnych kobiet począwszy od XVI w., wyłania się obraz kitlika jako krót-
kiej, przylegającej do ciała kamizelki, uszytej ze sztywniejszego materiału (aksamitu, 
sukna), zdobionej raczej skromnie błyszczącymi taśmami pasmanteryjnymi, w od-
różnieniu od gorsetu, który jawi się jako ubiór dłuższy, zawsze z jakąś formą baskiny, 
wyszywany nićmi, koralikami, cekinami. (Por. I. Turnau, Źródła z  lat 1572-1728 
do ubioru Ormian, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 4, 1987, s. 602; 
M. Bieniek, Ubiory mieszczańskie w Wojniczu w XVI-XVIII wieku, „Zeszyty Wojnic-
kie”, nr 4 (95), 2000, s. 11; M. Molenda, Ubiory w wyprawie ślubnej Zofi i Jagiellonki, 
córki Zygmunta I. Przyczynek do historii garderoby Jagiellonów w XVI w., „Amicissima 
Studia Magdalenae Piwocka oblata”, Cracoviae MMX, s. 159-160.) Ł. Gołębiowski 
opisuje kitel, kitlik, kitliczek jako płócienną suknię męską, kobiecą, dziecięcą. Kitel 
dodatkowo określa jako odzież żołnierską i furmańską. Ubiory w Polszcze, s. 169. 

posiadająca nazwę gwarową kiklik196– uszyta z bordowej wełen-
ki, ocieplana watoliną, z dwiema naszytymi kieszeniami, zawią-
zywana na troczki, o prostym kroju, bez baskiny, obdziergana 
na brzegach trzema pasmami nici, ozdobę stanowią haftowane 
atłaskiem naturalistyczne kwiaty rumianu, na przodach i z tyłu 
kamizelki. Taki typ kamizelki kobiecej, dłuższy, o ciemniejszej 
barwie, obszyty tasiemką, dołem na przodzie z  wyszywanymi 
kwiatami, nazywany jest „serdakiem” (Jagiełła). Kamizelki tego 
typu, nazywane „serdakami” obecne są w strojach folklorystycz-
nych Zespołu Śpiewaczego z Wiązownicy197. Kikliki w kolorze 
bordowym i  ze złocistymi aplikacjami prezentuje współcześnie 
Zespół Śpiewaczy z Markowej.

196 Nazwa zanotowana w Księdze Wpływu Muzealiów, poz. KWM 1896/88. 
197 Jagiełła 26. Notatka z rozmowy z Marią Kornak – kierownik Zespołu Śpiewaczego 

z Wiązownicy, 11.03.2015. 

Zespół Śpiewaczy z Wiązownicy w haftowanych „serdakach”. Pawłosiów, 
2013 r. Fot. K. Ignas. Muzeum w Przeworsku
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Kiklik: przód i tył, Gorliczyna, okres międzywojenny. Fot. G. Sznaj.  Muzeum w Przeworsku

Kitlik: przód i tył. Fot. M. Szewczuk.  Muzeum – Zamek w Łańcucie
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GORSET – BEKIESZKA

W  zbiorach Muzeum w Przeworsku znajduje się je-
den przykład kobiecego stanika, zw. bekieszką. 
Przekazany do Muzeum w 1979 r., jako dar Kata-

rzyny Krupy z Mokrej Strony. Uszyty z błękitnego wzorzystego 
adamaszku – brokatu, o dość skomplikowanym kroju198, zapina-
ny na dwa rzędy ozdobnych mosiężnych guzików, z baskiną ukła-
dającą się w dekoracyjne fałdy z tyłu stanika, podszyty lnianym 
płótnem. Bliższe informacje na temat tej części ubioru pocho-
dzą z materiałów terenowych zebranych przez Teresę Szetelę-
-Zauchową w  latach 60. XX w. Nazywana przez informatorów 
„starym ubiorem”, noszona była zanim nastała moda na staniki 
i gorsety, jako strój weselny np. drużek na weselu. Ubierana była 
na wierzch koszuli, do jasnej szerokiej spódnicy, do tego kora-
le. Charakterystycznymi elementami „bekieszki” było dopaso-
wanie, długość i brak ozdób. Sięgała do bioder: „plecy obcisłe 
ściskane, pasowane jak gorset”199; z wszytą w pasie falbanką kro-
joną z klosza (z koła), zaprasowaną w fałdki, „sukienny gorset, 
bez korali”. Fałdy występowały wokół pasa z wyjątkiem odcinka 
na przodzie między dwoma rzędami guzików w kolorze żółtym 
lub srebrnym. Szyta z „cienkiego sukna niebieskiego”200, „z ma-
teriałów w kolorze niebieskim i granatowym”, „z sukna czarnego 
lub granatowego”201. 

W Gniewczynie Łańcuckiej ten element stroju kobiece-
go, opisywany jako: obcisły i wcięty w pasie, z wszytą w pasie 
strzępką czyli rodzajem falbany, baskiny, układanej w kontrafał-
dy lub zakładki, o dł. 15-20 cm, z głębokim wykrojem przy szyi, 
z materiału – bawełnianego jedwabiu w pastelowych kolorach 
– różowym, niebieskim, seledynowym, nie był zdobiony, zapina-
ny na haftki albo sznurowany wstążką, nazywany był „gorsetem 
strzępnym”202. 

198 Podstawowy krój stanika: dwa płaty tylnie wraz z pojedynczymi klinami tworzącymi 
środek baskiny, dwa prostokątne wąskie kliny pod pachami, dwa przody, dwa przed-
nie trójkątne kliny baskiny, osiem trapezowatych klinów tworzących boczne fałdy 
baskiny. Materiał jest w wielu miejscach sztukowany, nosi ślady prucia, został użyty 
wtórnie, stanik robi wrażenie uszytego z  resztek. Podobnie sztukowana jest pod-
szewka. Stanik z zapięciem dwurzędowym, na 10 ozdobnych mosiężnych guzików. 
Obie poły jednakowe, stanik można zapinać zarówno na prawą, jak i na lewą stronę. 

199 Ubieszyn 18.
200 Nowosielce 9.
201 Ubieszyn 18, Wólka Ogryzkowa 23, Nowosielce 9, Krzeczowice 46. 
202 Gniewczyna Łańcucka 13. 

W materiałach pochodzących z ankiet z 1948 r.203, określe-
nie pojawia się kilkakrotnie: Białoboki – „bekiesz” to kobiecy 
płaszcz futrzany, pokryty czarnym lub granatowym suknem, się-
gający do kolan, obcisły górą, szeroki dołem; Kańczuga – „be-
kieszka” – watowana, ozdobiona felpą, czyli sztucznym baran-
kiem; „bikieszka” – płaszcz podbity futrem, marszczony z  tyłu, 
wcięty w pasie; Manasterz – „bikieszka” – płaszcz zimowy; Sien-
nów – „bekieszka” – czarny sukienny wcięty płaszcz; Studzian 
– „bekiesz” – futro pokryte granatowym suknem, sięgające po-
wyżej kolan; Żurawiczki – „bekieszka” – rodzaj płaszcza. Wydaje 
się, że jedynymi wspólnymi cechami bekieszki – kobiecego sta-
nika i futrzanego płaszcza był krój: wcięcie w talii i marszczenie 
z tyłu. Również o „bekieszy” jako płaszczu podobnym do sukma-
ny, cokolwiek dłuższym i podbitym czarnym baranem noszonym 
w Husowie pisze Wincenty Badura204. 

203 AMT MER, t. 87 Dawne stroje w mojej okolicy. W Ubiorach Ł. Gołębiowskie-
go pod hasłem: bekiesza znajduje się opis sukni futrem podszytej. Ł. Gołębiowski, 
Ubiory w Polszcze, s. 74-75, 120. 

204 W. Badura, Husów wieś powiatu łańcuckiego. Zarys etnografi czny, „Lud”, 1904, s. 35. 

Bekieszka z wzorzystego adamaszku, Mokra Strona, 2. poł. XIX w. Fot. G. Sznaj. 
Muzeum w Przeworsku
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Tył gorsetu z kontrafałdami, Gorliczyna, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Bekieszka, przód i tył, Mokra Strona, 2. poł. XIX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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GORSET 
Z KONTRAFAŁDAMI

O dmianą Odmianą gorsetu o innym kroju: z wyso-
kim karczkiem i długą baskiną układaną w rów-
ne dość wąskie kontrafałdy, „kontrafałdziki” 

(Cieszacin Wielki), jest gorset znany z Cieszacina Wielkie-
go, Żurawiczek, Radawy, Pigan, Adamówki. Nazwany przez 
inf. Marię Machałę, ur. 1901, „prostym gorsetem”, w odróż-
nieniu od gorsetu „tackowego”, wykańczanego tackami od 
pasa206. Gorset ten zdobiony był w charakterystyczny sposób: 
dwa przody pokryte gęsto haftem, z wyobrażeniem motywu 
symetrycznej gałązki kwiatowej na każdym przodzie. Zaś na 
baskinie pokryte rzędem cekinów były brzegi – krawędzie ze-
wnętrzne plis kontrafałdy, co dawało efekt zdobniczy. 

206 Żurawiczki 48.

Rekonstrukcja gorsetu z kontrafałdami, Zespół Śpiewaczy „Piganeczki” z Pigan, gm. Sieniawa, Zarzecze 2005 r. Fot. K. Ignas. Muzeum w Przeworsku

Druhna weselna w gorsecie z kontrafałdami, Majdan Sieniawski, 1950 r. 
Fot. Archiwum Urzędu Gminy Adamówka
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Gorset z długą baskiną w kontrafałdy, Cieszacin Mały, przed 1939 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej

Gorset z baskiną z kontrafałdami, Gorliczyna, ok. 1930 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
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Druhny z drużbami, wesele w Majdanie Sieniawskim, 1950 r. Fot. Archiwum Urzędu Gminy Adamówka


