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GORSET GRODZISKI

W Grodzisku typ gorsetu z  kontra-
fałdami, ze względu na sposób 
zdobienia, przybrał oryginalny wy-

gląd. Gorset z długą baskiną układaną w kon-
trafałdy, zapinany na haftki, jest wyszywany 
w  sposób charakterystyczny jedwabnymi nićmi 
i  koralikami w  kwiaty. Mianowicie osią loko-
wania naturalistycznych wzorów kwiatowych 
(piwonie, chryzantemy, lilie, astry, bratki, róże) 
jest linia stanu gorsetu: łodygi kwiatów w gór-
nej części skierowane są kielichami w górę, zaś 
w  dolnej części gorsetu, niejako w  lustrzanym 
symetrycznym odbiciu: kielichy kwiatów skiero-
wane są w dół. W zbiorach Muzeum w Przewor-
sku znajdują się dwa tego typu gorsety: uszyty 
z białej wełenki – haftowany nićmi gorset ślub-
ny, pochodzący z Grodziska Górnego oraz uszy-
ty z  czarnego aksamitu, wyszywany koralikami 
– gorset „grodziski” pochodzący z  Gorliczyny. 
Charakterystyczna długa baskina krojona jest 
z trzech prostokątnych części, układanych łącz-
nie w 7 fałd – 4 z przodu i 3 z tyłu, lub 9 fałd 
– 5 z tyłu i 4 z przodu. Franciszek Kotula podaje, 
iż gorsety te powstały w Grodzisku po I wojnie. 
Na każdym fałdzie baskiny musiał być wyha-
ftowany inny kwiat205. Zwraca uwagę zarówno 
spójność stylistyki zdobienia, jak i  niezwykle 
starannie dobrane pastelowe barwy haftów 
nićmi i koralikami: jedwabne nici w kolorach: 
różowym, liliowym, fi oletowym, kremowym, 
oliwkowym, jasno- i  ciemnozielonym; koraliki 
– różowe, srebrzyste, białe, złociste, błękitne, 
szafi rowe. Gorset ten obecny jest do dnia dzi-
siejszego w  stroju zespołów folklorystycznych 
z Grodziska Dolnego. 

205 F. Kotula, Strój łańcucki, s. 29. Dalej patrz: F. Kotula, Gorsety 
ludowe, s. 16-17 – krój gorsetu grodziskiego. Por. kolekcja gor-
setów z baskiną w fałdy ze zbiorów Muzeum Etnografi cznego 
w Łodzi: http://strojeludowe.net/#/lancucki/3/28 (Dostęp: 
25.06.2017); Por. G. K. Krzeszowski, „Gacoki” i „Grodziszczo-
ki”. Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX 
wieku, Rzeszów 2012, s. 24-27.

Przód gorsetu z kontrafałdami, Grodzisko Górne, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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STANIKI 

T ypową dla okolic Przeworska, wykształconą na prze-
łomie XIX i XX wieku odmianą gorsetów są staniki. 
Aleksander Saloni w  opracowaniu z  1903  r. opisał 

je jako: „gorset z  granatowego sukna, wyszywany tasiemką” 
przynależny do „nowej mody”. Strojem przynależnym według 
Saloniego do „starej mody” jest adamaszkowy gorset zesta-
wiany z  żupanem i obręczą złoconą207. Stanik zapinany był na 
9-11 czarnych ozdobnych guziczków, rozkloszowany, z  krótką 
wąską baskinką, o  krawędziach obszytych czarną tasiemką208. 
Krój stanika składa się z ośmiu części. Dekorację staników sta-
nowiły pionowe pasowe wzory, umiejscowione symetrycznie 
wzdłuż zapięcia i wokół baskinki: „na pazuchach i na falbanie” 
(Wólka Ogryzkowa). Do ozdoby służyła gotowa taśma pasman-
teryjna pleciona, koronkowa, cekinowa lub wzorzysta (bortka) 
– jasna stosowana do staników w  jasnych kolorach lub czarna 
– naszywana na ciemniejsze tło (czarne, granatowe bordowe). 
Hafty na stanikach wykonywano koralikami (czarnymi, szary-
mi, brązowymi i w barwach jaśniejszych), o kształtach kulistych, 
podłużnych (tzw. sieczka), krystalicznych; srebrzystymi cekina-
mi209. Zdobienia staników były raczej skromne, ale gustowne 
i  eleganckie, o  ciemnych barwach, w  wyszywane koralikami 
wzory wici kwiatowo-roślinnych, o kształtach przypominających 
liście paproci, jarzębiny, kwiaty wielopłatkowe210. 

207 A. Saloni, Lud łańcucki, s. 192-193. 
208 Por. F. Kotula, Gorsety ludowe XVIII-XX w. z terenu województwa rzeszowskiego, Rze-

szów 1970, s. 5. Krój stanika w: F. Kotula, Strój łańcucki, s. 27, ryc. 29, gorset typ 
IV.A-C „gorset zwany stanikiem zapinany na guziki, Kraczkowa, pow. Łańcut, Mu-
zeum w Rzeszowie, nr inw. 1396”. 

209 Grzęska 2, Dębów 7, Nowosielce 9, Gniewczyna Łańcucka 13, Wólka Ogryzkowa 23, 
Jagiełła 26, Cieszacin Wielki 55. 

210 Patrz: staniki ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnografi cznego w  Łodzi: 
http://strojeludowe.net/#/przeworski/3/25 (Dostęp: 25.06.2017).

„Gorsety ubierało się wówczas bogato. Nieraz gorset 
był aż ciężki i ważył z półtora kilo” 

(Paweł Wywrot, ur. 1887 r., krawiec, Rożniatów)

Stanik „serdak”, Grodzisko, okres międzywojenny.  Fot. 
K. Ignas. Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie

Dziewczyna w staniku i zapasce z haftem ażurowym ręcznym, Przeworsk, okres 
międzywojenny. Fot. ze zbiorów prywatnych
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„Gorsety nosiły dziewczęta lub młodsze kobiety, 
występowały w nich na przykład drużki na weselach. 
Noszone zwykle od większego święta. Szyto je 
z czarnego, granatowego lub bordowego aksamitu”

(Józefa Wywrot, 1893 r., Rożniatów) 

Rodzina rolnicza w strojach ludowych, ok. Przeworska, XIX/XX w. Muzeum w Przeworsku
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Renata Starczewska w stroju należącym do prababci Elżbiety Wiśniowskiej z Gorliczyny. Przeworsk, 2017 r. Fot. J. Siębrzuch. 
Muzeum w Przeworsku
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Stanik przeworski, Mokra Strona, 2 poł. 
XIX w. – aranżacja stroju na wystawie sta-
łej Działu Historyczno-Etnografi cznego 
Muzeum w Przeworsku. Przeworsk, 2017 r. 
Fot. J. Siębrzuch
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Stanik, przód i tył, ok. Przeworska, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Stanik, przód i tył, ok. Przeworska, k. XIX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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Stanik aksamitny wyszywany koralikami, przód i tył, ok. Łańcuta,  XIX/XX w. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie

Stanik zdobiony aplikacją: ząbkowanymi paskami czarnego aksamitu, przód i tył, ok. Łańcuta, k. XIX w. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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Stanik z granatowego aksamitu, wyszywany koralikami, Maćkówka, pocz. XX w. 
Fot. K. Ignas. Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie
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Stanik z granatowego aksamitu, wyszywany koralikami, Maćkówka, pocz. XX w. Fot. K. Ignas. Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie
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GORSETY KRAKOWSKIE

N ajwiększą grupę pośród gorsetów ze zbiorów Muzeum 
w  Przeworsku stanowią gorsety tzw. krakowskie, 
w stylu krakowskim, („ubieranie się po krakowsku”, 

„moda po krakowsku”) szyte i noszone od ok. 1920 r.211. Gorsety 
„krakowskie” wyszywane nićmi i koralikami zastąpiły staniki. Są 
to gorsety krótkie, obcisłe i wcięte, okrywające klatkę piersiową, 
pełniące funkcję niejako „zewnętrznego biustonosza”, zapinane 
na haftki lub sznurowane. U dołu mają od 21 do 36 sztuk tacek 
– płatów dolnych w kształcie języków. Wyszywane nićmi i kora-
likami wzory symetryczne kwiatowe i roślinne, pokrywały każdą 
tackę, przody i tył gorsetu. 

211 Gniewczyna Łańcucka 14, Grzęska 4.

Gorset z tackami,  tył, Grzęska, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Prze-
worsku

Detal wyszycia na przodzie gorsetu: haft koralikami i cekinami, Grzęska, pocz. 
XX w.  Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Gorset z tackami, przód, Grzęska, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Prze-
worsku
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Wesele w Pantalowicach, ok. 1919 r. Muzeum w Przeworsku 

„Strój panny młodej różnił się nieco od dzisiejszego. Ubrana była w długą białą suknię, buciki 
wysokie i sznurowane. Na głowie miała stroik zrobiony z dwóch lekko zmarszczonych wstążek, 
białej i  niebieskiej. Do tego stroika przymocowane były różnokolorowe wstążki. Drużki 
były przeważnie w  strojach krakowskich. Do dzisiaj, zachował się tylko zwyczaj śpiewania 
z korowajem.” 

(Jadwiga Śliwa, Monografi a wsi Pantalowice)
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Gorset z tackami, przód i tył,  Przeworsk – Błonie rzeźnicze, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Gorset panieński Katarzyny Król, Żurawiczki, pocz. XX w. Dar Stanisława Buczka. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Gorset, przód i tył, Mokra Strona, okres międzywojenny. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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171Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej w Budach  Przeworskich, 1928 r.  Fot. Piotr Ostrowski. Muzeum w Przeworsku 
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Katarzyna Kolasa i Józefa Kiszka z Urzejowic – Zagród, Przeworsk, 1927 r. Muzeum w Przeworsku
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Tył gorsetu, Gniewczyna, ok. 1910 r. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Gorset: przód i tył, Mokra Strona, XIX/XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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GORSETY KRAKOWSKIE 
BIAŁE ŚLUBNE

P ośród gorsetów tzw. krakowskich, na uwagę zasługują 
gorsety białe, szyte z satyny, atłasu i wełenki, zakłada-
ne przez dziewczęta i drużki m.in do ślubu. Haftowane 

kolorowymi nićmi, haftem atłaskowym i cieniowanym, jedno-
kolorowymi cekinami (srebrnymi i złotymi), we wzory roślinno-
-kwiatowe, stanowią arcydzieła hafciarskiego kunsztu.

Drużki ze swatami, Rozbórz, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku

Poświęcenie Domu Ludowego w Przeworsku, 1937 r. Muzeum w Przeworsku
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Dziewczyna w gorsecie białym wyszywanym i zapasce drukowanej, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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„Święcenie ziela w Przeworsku – Rok 1938. Na Wniebowzięcie N.M.P. (Matka Boska Zielna) obchodzi okolica przeworska 
starym zwyczajem święcenie ziela połączone z dożynkami. Święcone są również wieńce ze zboża ozdobione wstążkami, 
kwiatami i owocami, które przywożą do kościoła dziewczęta, ubrane w stroju regionalnym, na wozach zaprzężonych w parę 
lub dwie pary koni. Wozy i uprząż są również ubrane we wstążki i zieleń”. Opis Józefa Benbenka. Muzeum w Przeworsku
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Gorset biały, przód i zbliżenie tyłu,  Gorliczyna, XIX/XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Gorset panny młodej lub drużki, przód i tył, Dębów, pocz. XX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Gorset ślubny biały, przód i tył, Mokra Strona, pocz. XX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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KATANKI

K atanki to kobiece okrycie wierzchnie, noszone 
w  chłodniejszych porach roku, rodzaj bluzki czy 
współczesnego żakietu ze stójką, długimi rękawami 

i baskiną, zapinanego na guziki. Katanka to określenie spopu-
laryzowane przez Teresę Szetelę-Zauchową – nazwa najbardziej 
rozpowszechniona i najdłużej używana212. 

212 T. Szetela-Zaucha, Katany, s. 5.

Katanka, Maćkówka, pocz. XX w. Fot. G. Stec, Muzeum Etnografi czne w Rze-
szowie

Katanka, Gniewczyna Łańcucka, pocz. XX w. Fot. K. Ignas, Muzeum Etnogra-
fi czne w Rzeszowie

„Katana stanowiła górną, wierzchnią część kobiecego ubioru. Był to ubiór odświętny, z rękawami, noszony 

na koszuli, zwykle ozdobnej. Podczas gdy gorset noszono prawie wyłącznie w lecie, katany – w chłodniejsze 

dni lata, szczególnie w  jesieni i  zimie. Pełniły więc one taką rolę jak dzisiejsze swetry i bluzki, a nawet 

kurtki i żakiety, a także dawne kamizele męskie z rękawami. Katana była najbardziej reprezentacyjną częścią 

stroju, dlatego też szyto ją na ogół z  dobrych gatunkowo materiałów i  bogato zdobiono. Występowała 

często, szczególnie u kobiet zamężnych, z chustą kwadratową złożoną na krzyż okrywającą plecy. Katany 

zdobiono w miejscach najbardziej widocznych spod chusty, na przodach i  na zakończeniach rękawów. 

Wykrój pod szyją pozostawał gładki, oblamowany tasiemką, przykrywał go bowiem zdobny kołnierzyk 

koszuli. Z szerokich rękawów katany widoczne były haftowane rękawy koszuli. (…) Katany szyto z grubszych 

materiałów szlachetnych, takich jak aksamit, sukno, wełenka, jednolitych w kolorze albo tkanych ozdobnie. 

Podszywano je ciepłą fl anelą lub barchanem, niekiedy watowano. „Strojności” dodawały bądź to gatunek 

materiału, bądź kolor, a więc ciemny, poważny, jak czarny lub granat oraz żywy: czerwono-makowy, bordowy, 

amarantowy, błękitny i zielony.” 

(Teresa Szetela-Zauchowa, Katany w ludowe w zbiorach Muzeum w Rzeszowie, Rzeszów 1971)
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Zdobienie mankietu katanki. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie

Katanka, ok. Łańcuta. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie

Katany (Dębów, Gniewczyna Łańcucka, Grzęska, Maćków-
ka, Nowosielce) z długimi rękawami, ocieplane, zwane kabata-
mi, kabotami (Urzejowice), kaftanami, kaftanikami (Siennów, 
Cieszacin Wielki), kacabajami, kocubajami (Rożniatów)213, „ka-
tany z baskiną ubierane koralami”214 (Grzęska) – to wierzchni 
odświętny jesienno-zimowy ubiór kobiecy, zakładany zwłaszcza 
przez starsze, dojrzałe kobiety. Szyte z  ciemniejszych (czerń, 
amarant, granat, fi olet) i grubszych materiałów: sukno, aksamit, 
cajg, klot. Noszone były w zestawie z kwadratową wełnianą chu-
stą naramienną złożoną na pół lub po przekątnej. Tzw. odmiana 
przeworska katany występuje w trzech typach, zanalizowanych 
przez Teresę Szetelę-Zauchową215. 

Typ pierwszy: zapinana na guziczki, watowana, dwa płaty 
przednie i tylni dłuższy, rękawy długie dzwonowato rozszerzone, 
na przodach dwie naszyte kieszenie w kształcie ściętego rombu, 
oblamowane tasiemką i zdobione. Pole zdobienia na rękawach 
zamknięte zwykle czarną tasiemką, wyszywane koralikami i pa-
smanterią we wzory kwiatowe. Spodnia strona rękawów podszy-
ta była podszewką z wzorzystej wełenki – tybetu albo jednolitą, 
żywą w kolorze satyną216. 

Typ drugi katanki charakteryzuje się lżejszym wykończe-
niem, podszyty pojedynczym płótnem. Inaczej krojony – z kli-
nowatymi cięciami tyłu, rozkloszowanymi od pasa. Główną 
ozdobę stanowiły wyszycia koralikami w postaci dwóch szlacz-
ków w duże wzory kwiatowe po obu stronach zapięcia i wokół 
baskiny oraz na przedniej stronie rękawów. 

213 Rożniatów 43, Rożniatów 44. Nazwy „kacabaja”, „kocubaja” mogą wywodzić się 
z  terminu „kuczbaja” – miękkiej, kosmatej tkaniny wełnianej, lekko spilśnionej, 
gorszego gatunku bai. M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, s. 25, 214. 

214 Wywiad z Janiną Horodecką, ur. 1925, Grzęska 7.06.2010. Archiwum etnografi czne 
Muzeum w Przeworsku.

215 T. Szetela-Zauchowa, Katany ludowe w zbiorach Muzeum w Rzeszowie. Komentarz 
wystawy, Rzeszów 1971, s. 8-11. Jak pisze autorka: „Nie można w tym miejscu nie 
poczynić kilku uwag na temat zdobienia przeworskich katan, które nie znajdują 
sobie równego na obszarze naszego województwa; mogą z nimi konkurować jedynie 
niektóre gorsety, ale tylko w bogactwie motywów. Wartością artystyczną w wielu 
wypadkach przewyższają je przeworskie. Odznaczają się one wyjątkowo trafną to-
nacją koloru wzoru z tłem, zharmonizowaną, wzbogaconą złotawymi i opalizujący-
mi błyskami. Są również zestawienia kontrastowe. (…) We wzorach wyraźny jest 
konturowy rysunek motywu, wyznaczony czarnym sznureczkiem lub koralikową 
pasmanterią. Pola rysunku wypełnia kombinacja dobranych w kolorze koralików, 
tworząc malownicze, stylizowane kwiaty i liście”.  

216 T. Szetela-Zaucha, Katany, s. 8.
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Ks. Franciszek Bielówka z siostrą Anną Misiąg ur. 1869 i córką Anny, Świętoniowa. Fot. udostępniona przez Marię Filanowską
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Portret kobiet w katankach, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku

Kobiety w katankach, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Kobieta w katance i koszuli z krezą, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum 
w Przeworsku

Regina Krotysz z Grzęski w katanie z koralami, Grzęska, 1965 r. Fot. F. Kotula. 
Fot. udostępniona przez Halinę Lotycz z Przeworska

Katanka, przód i tył, ok. Łańcuta. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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Katanka, ok. Przeworska, ok. 1910 r. Fot. K. Ignas. Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie

Katanka satynowa zdobiona aksamitną lamówką, Pantalowice, 
okres międzywojenny. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Katanka płócienna, wyszywana haftem bordowo-niebieskim, 
ściegiem krzyżykowym, Pantalowice, okres międzywojenny. 
Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Renata Starczewska w katance i zapasce należącej 
do prababci Elżbiety Wiśniowskiej z Gorliczyny. Prze-
worsk, 2017 r. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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KATANKI Z KRAWATEM

T yp trzeci przeworskiej odmiany katan wyodrębniony 
przez Teresę Szetelę-Zauchową rozwinął się pod wpły-
wem mody na bluzki miejskie, która rozpowszechni-

ła się od lat 20. XX w. Katanki-bluzki szyte z delikatniejszych 
cienkich materiałów – jedwabiu lub wełenek, z podszewką lub 
jednowarstwowe. Skrócono długość, wprowadzono stójkę, zwę-
żane rękawy, przesunięto zapięcie na bok, przez co przód pozo-
stawał wolny dla bogatszych ozdób, wyszywanych lub aplikacji 
z gotowych pasmanterii (taśm wzorzystych). Katanki tego typu 
noszono do koszul, krezę wykładano na stójkę lub kołnierz okrą-
gły bądź graniasty z krawatem. Do katanek bogatsze dziewczęta 
sprawiały takie same w kolorze spódnice, podobnie zdobione, 
stanowiące komplet. Bluzka zastąpiła koszulę noszoną w zesta-
wie z ozdobnym gorsetem. Noszona była jako cienkie okrycie 
wierzchnie, strojne, zakładana na koszulę lub na bieliznę. 

Katanka z krawatem, Studzian, lata 20. XX w.  Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Kobieta w  katance z  krawatem, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum 
w Przeworsku
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Portret kobiet w katankach z krawatem, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Kobieta w aksamitnej wyszywanej katance z krawatem, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku
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Portrety kobiet w katankach z krawatem, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku 
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KATANKA Z PASKIEM

I nną formą katanki jest bluzka z paskiem – typ ten moż-
na opisać jedynie na podstawie czarno-białych fotografi i 
z okresu międzywojennego, ze zbiorów Muzeum w Prze-

worsku: cienkie bluzki z długimi rękawami, z wysokim stanem – 
paskiem pod piersiami, i długą prostą baskiną, mankiety dłuższe 
lub krótsze obszywane tasiemkami217. Ozdobę główną katanki 
stanowią wyłogi kołnierza, pokryte kolorowym haftem płaskim 
roślinnym. Bluzki-katanki pełniły funkcję porównywalną do 
współczesnego żakietu. 

217 Krój katanki przypomina ubiór kobiecy scharakteryzowany jako „katanka dolnoślą-
ska”, noszony przez Ślązaczki w XVIII-XIX w. T. Karwicka, Ubiory ludowe, s. 26-27, 
il. 19; T. Seweryn, Ubiór chłopski w Polsce (1450-1650), „Rocznik Muzeum Etnogra-
fi cznego w Krakowie”, 1966, t. 1, s. 60-61, 64. 

Portrety kobiet w katankach z paskiem, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku 
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Portrety kobiet w katankach z paskiem, Przeworsk, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku 
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ŻUPAN

Ż upan, czyli okrycie wierzchnie – rodzaj długie-
go płaszcza, sukmany; granatowy płaszcz bądź 
ciemnobrązowy z  wyłogami czerwonymi, podszy-

ty czerwonym suknem. Ozdobę wyłogów żupana stanowi-
ły odlewane mosiężne guzy – pągwice218: boncoły (Gorzyce), 
bomble (Grzęska), gdulki219 (Nowosielce), gołki żółte (Ubie-
szyn) – przyszyte z  prawej strony oraz pętle z  granatowe-
go jedwabnego sznurka – znajdujące się po lewej stronie. 
„Nigdy się tego nie zapinało – guziki i pętle były tylko dla pa-
rady”220. Żupany miały mankiety obszyte np. barwną kwiecistą 
brokatelą. Po bokach, na wysokości bioder żupan (podobnie 
jak płótnianka i  kożuch) posiadał półokrągłe, dość sztywne, 
zgrubiałe wypusty zw. blamki (oblamki), usztywniające szero-
kość dolnej części, które zdobione były jedwabnymi frędzla-
mi221. Frędzle zdobiące żupan nazywano: strzępeczki (Nowo-
sielce) lub pędzliki (Ubieszyn). Żupan był ubiorem kobiecym, 
zakładanym np. z okazji wesela przez pannę młodą i starościnę, 
z okazji chrzcin przez „kumeczkę” – matkę chrzestną222. Do żu-
pana nie zakładało się chusty naramiennej na plecy. Noszony 
był przez kobiety w zestawie z czerwoną długą spódnicą. „Ko-
bieta w żupanie i białych strojach wyglądała jak różo, jak szła, 
migotało się czerwone sukno”223. Adam Gruca z Majdanu Sie-
niawskiego wspomina: „Kobiety nosiły długie sukienne szafi ro-
we żupany z czerwonymi wyłogami i słuckie: jedwabne w żółte 
desenie długie pasy. Te ostatnie zapamiętałem specjalnie, gdyż 
w  niedzielę pomagałem Matce w  owinięciu się i  zawiązaniu 
pasa. Był to zabieg raczej trudny i rzadko udawał się przy pierw-
szej próbie”224. Jako element stroju paradnego w ubiorze chłop-
skim, żupan przetrwał do lat 1912-1914. Stanowił własność 

218 E. Piskorz-Branekova, Biżuteria ludowa w Polsce, Warszawa 2008, s. 164. 
219 W XVIII w. zapanowała moda na guzy w kształcie gruszkowatym. Guzy wykonywa-

no w dwóch kompletach, do żupana – mniejsze, do kontusza, ubioru wierzchniego 
– większe. E. Martyna, Manele, kanaki, guzy, noszenia… biżuteria i  ozdoby ubioru 
w siedemnastowiecznej Polsce, [w:] Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego, red. 
M. Janisz, Warszawa 2016, s. 77-78. 

220 Nowosielce 9, Studzian 8.
221 F. Kotula, Strój rzeszowski, s. 18, 21. 
222 W. Badura, Husów, s. 34. 
223 Inf. Anna Kruk, ur. 1887 r., Nowosielce 9.
224 A. Gruca, Moje związki z Rzeszowszczyzną, „Kwartalnik rzeszowski”, 1967, nr 5 (8), 

s. 82. 

najzamożniejszych mieszkańców wsi: „Na żupan nie było stać 
każdego. Trafi ło się, że było ich na wsi pięć”225; „Matka mówi-
ła, że dawniej, jak dziewczyna miała żupan, bekieszkę i korale 
prawdziwe, to się wydała. Gruntu nie musiała już mieć”226. Co 
najmniej od XVII w. żupan należał do stroju mieszczańskiego. 
Franciszek Kotula ustalił zaś, iż już pod koniec XVIII w. żu-
pan z  sukna granatowego, podszyty suknem czerwonym, był 
ubiorem chłopskim kmiecym227. Żupan zakładali także męż-
czyźni, gdy występowali w  chłopskich konnych banderiach, 
jako swacia na weselu. Mężczyźni przepasywali żupan krajką 
– tzn. pasem tkanym wełnianym, wielobarwnym, wzdłuż prąż-
kowanym, długim na 3 metry, szerokim na pół metra, składano 
go na pół. Okręcano się krajką kilkakrotnie, jej końce wisiały 
z  lewego boku. Wiadomo też, że żupan zakładali członkowie 
straży grobowej turki w Gniewczynie Łańcuckiej pełniąc straż 
przy Grobie Chrystusa, a następnie prezentując musztrę pa-
radną jako wielkanocna straż grobowa228. Jako „symboliczne 
odzienie kmiecia” z Markowej opisuje żupan Jacek Tejchma229. 
Żupany ze zbiorów Skansenu Zagrody Muzeum Wsi Marko-
wa oraz Muzeum – Zamku w Łańcucie odznaczają się detalem 
zdobienia stójki i przodów przy guzach – złocistą taśmą – galo-
nem. W źródle jakie stanowią opublikowane rysunki i grafi ki 
K. W. Kielisińskiego z  lat 30. XIX w. w  granatowych żupa-
nach znajdujemy ubrane kobiety, zarówno wiejskie dziewki 
czy niewiasty z okolic Przeworska i Radymna, jak i mieszczki 
z pobliskiego Jarosławia230. Jako zachowany element stroju ko-
biecego występuje żupan w tzw. stroju biłgorajsko-tarnogrodz-
kim: w szafi rowym kolorze, przepasywany wełnianym barwnym 
pasem231. Na podstawie dostępnych źródeł, żupan granatowy 
wydaje się być okryciem wierzchnim powszechnie noszonym 
przez kobiety na początku XIX w. w obszarze okolic Przewor-
ska, Jarosławia, Radymna, Oleszyc i Tarnogrodu. 

 

225 Inf. Franciszek Dadak, ur. 1897 r. Ubieszyn 34.
226 Inf. Anna Ficek, ur. 1888 r., Jagiełła 26.
227 F. Kotula, Z  badań nad strojem ludowym Rzeszowiaków, „Polska Sztuka Ludowa”, 

1952, nr 4-5, s. 223-225; F. Kotula, Poszukiwanie metryk do stroju ludowego, Rzeszów 
1954, s. 61-68. 

228 Gniewczyna Łańcucka 13.
229 J. Tejchma, Dawniej, s. 194-195.
230 A. Błachowski, Ubiór i krajobraz, „Dziewka z okolic Przeworska”, il. 302, s. 192; 

„Mieszczka z  Jarosławia”, il. 306, s. 194; „Dziewka z  okolic Jarosławia”, il. 307, 
s. 195; „Dziewka z okolicy Radymna”, il. 319, s. 201; „Dziewka z okolic Przeworska”, 
il. 320, s. 202; „Niewiasta wiejska z okolic Przeworska”, il. 321, s. 202; „Gospodyni 
z starych Oleszyc”, il. 329, s. 208. W żupanach granatowych zostali przedstawieni 
także muzykanci na XVIII-wiecznym obrazie „Adoracja przed szopką” ze zbiorów 
Muzeum w  Przeworsku. Por. kobieta w  żupanie i w  białym rańtuchu, strój od-
świętny z Rudki nad Sanem, akwarela Ludwika Łepkowskiego, ur. 1829 zm. 1905, 
w zbiorach Muzeum Etnografi cznego w Rzeszowie, K. Ruszel, Tematy ludowe, s. 52; 
F. Kotula, Strój łańcucki, s. 14.

231 B. Kaznowska-Jarecka, Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, s. 34. 
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Stójka żupana wraz z obszyciami z taśmy złocistej i guzkami. Fot. M. Szewczuk. 
Muzeum – Zamek w Łańcucie

Mankiet żupana obszyty kwiecistą brokatelą, Przedmieście przeworskie, XVIII/
XIX  w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku

Krajka tkana, ok. Jarosławia, przed 1939 r. Fot. H. Górecki. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu

Przód żupana: czerwone sukienne wyłogi  oraz mosiężne guzy, Przedmieście 
przeworskie, XVIII/XIX w. Fot. J. Siębrzuch. Muzeum w Przeworsku
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Portret zbiorowy, prawdopodobnie widowisko wesela przeworskiego, 
okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku 
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Żupan, ok. Łańcuta, pocz. XX w. Fot. M. Szewczuk. Muzeum – Zamek w Łańcucie
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Żupan, Leżachów, przed 1939 r. Fot. H. Górecki. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu
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Ludwik Łepkowski, Z nad Sanu,  Jarosław – Sieniawa – wieś Rudka, 
akwarela, 2. poł. XIX w. Muzeum Etnografi czne w Rzeszowie
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PASY METALOWE 
– OBRĘCZE

I stotnym elementem odświętnego stroju przeworskiego 
były metalowe pasy, opisywane jako „obręcz”, „obrączka”, 
wykonane z elementów blaszanych mosiężnych złoconych 

i  srebrzonych, zapinane na sprzączkę i klamrę, z nasadzanymi 
odlewanymi ornamentami, przymocowanymi do metalowych 
członów, a  następnie do taśmy – pasa skórzanego. Metalowe 
człony – tarczki i blaszki zaopatrzone z tyłu w uchwyty półokrą-
głe, które wbite są w taśmę skórzaną, a następnie przez uchwyty 
od strony taśmy przewleczone są cienkie rzemyki. Wzdłuż brze-
gów pasa skórzanego przyszyta była strzępiasta taśma zielona lub 
turkusowa. Techniki zdobnicze – rytownicze stosowano na bo-
kach klamry, natomiast brzegi prostokątne tarczek wykańczano 
skręconą cienką taśmą metalową. 

W okolicach Przeworska i Łańcuta pasy te były elementem 
ślubnego stroju panny młodej, nakładane na „gorset z kapą”. Na 
pas – element stroju odświętnego „dawnego” w okolicy Przewor-
ska, zarówno męskiego, jak i kobiecego, zwraca uwagę Aleksander 
Saloni na początku XX w.: „Żupan przepasuje się pasem, na któ-
rym są naszyte tuż obok siebie duże, kwadratowe, wyzłacane, jakby 
puszki mosiężne, w kształcie ściętych czworobocznych ostrosłupów, 
opatrzone pięknym deseniem. (…) Strój kobiet składał się z czer-
wonej, sukiennej spódnicy, adamaszkowego gorsetu, sukiennego 
żupana i obręczy złoconej, tj. krótkiego pasa, tak jak męski wybi-
janego, opatrzonego większą klamrą. Jest to strój weselny dziew-
cząt w obecnych czasach, uzupełniany tylko rodzajem czapki z ziół 
i kwiatów plecionej, od której spada na plecy i ramiona pęk różno-
barwnych wstążek”232. 

Archeolog Gotfryd Ossowski jako pierwszy porównał zdobnic-
two złotego naszyjnika pochodzącego z kurhanu scytyjskiego w Ry-
żanówce k. Kijowa z III w. p.n.e. z „ozdobnymi pasami dziś jeszcze no-
szonymi powszechnie przez mieszczan m. Przeworska w Galicyi”233. 
Uchwycone podobieństwo polegało na kształcie dwu ogniw w na-

232 A. Saloni, Lud łańcucki, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnografi cz-
ne”,1903, t. 6, s. 193. Por. też A. Saloni, Lud wiejski w okolicy Przeworska, „Wisła”, 
1897, t. XI, s. 741: „Ubiór dawny, nadzwyczaj malowniczy spotkać można w nie-
wielu chatach najzamożniejszych wieśniaków. Używany bywa podczas największych 
uroczystości, np. podczas przejazdu cesarza, a autor przez sześcioletni przeciąg po-
bytu w Przeworsku zaledwie kilka razy miał go sposobność oglądać. Składa się on 
z żupana, tj. sukmany z niezbyt grubego, brązowego sukna z czerwoną podszewką, 
wyszywanej taśmami i  z przodu zwykle na haftki spiętej; z  ciężkiego mosiężnego 
pasa, składającego się z czworograniastych ogniw”. 

233 G. Ossowski, Wielki kurhan ryżanowski według badań dokonanych w  latach 1884 
i 1887, Kraków 1888, s. 19-20. 

szyjniku i pasie: okrągłej tarczce z rozetą i blaszek międzytarczko-
wych z lilijką. Maryan Sokołowski mając do dyspozycji większy ma-
teriał porównawczy, w tym „pas przeworski ze zbiorów Akademii 
Umiejętności w Krakowie” rozwinął temat pochodzenia i rozwoju 
form zdobniczych, używając w tytule swego opracowania terminu: 
„pasy metalowe polskie tak zwane lwowskie albo przeworskie”. 
Zdaniem autora ornamentyka zachowana na pasach metalowych 
wywodzi się z kręgu kultury bizantyjskiej. W wieku XIV wyrabiane 
w Krakowie przez pasowników (specjalistów wykonujących pasy 
z przewagą metalu, w odróżnieniu od rymarzy – wykonujących pasy 
z przewagą skóry) nazywane były ruskimi. Twórczo adaptowane na-
stępnie przez rzemieślników pochodzenia niemieckiego w Krakowie 
i we Lwowie, zyskały wzory zachodnie – kształty naturalistyczne234. 

234 M. Sokołowski, Pasy metalowe polskie tak zwane lwowskie albo przeworskie, „Sprawoz-
danie Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 1898, t. IV, z. 2-3, s. 10-16. 

Zdjęcie ślubne Heleny Lubomirskiej i hr. Stanisława Sierakowskiego, Prze-
worsk, 1910 r. Stanisław Sierakowski w stroju polskim z pasem – obręczą me-
talową. Muzeum w Przeworsku
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Seweryn Udziela w swej rozprawie ogłoszonej w 1918 r., traktującej 
o pasach noszonych na wsiach w południowej części Małopolski 
i na Śląsku Cieszyńskim, nie odniósł się do ustaleń Ossowskiego 
i Sokołowskiego, ograniczając się jedynie do wybranego zakresu te-
rytorialnego235. 

Jako efektowny, przydany najzamożniejszym córkom kmie-
cym, element stroju weselnego opisuje pas – obręcz Franciszek 
Kotula. Była to obrzędowa część stroju weselnego, obok gorsetu 
z kapą. Wesele bez tych akcesoriów było traktowane z  lekceważe-
niem, nawet z pogardą jako „dziadowskie”. Z drugiej strony dziew-
czyna, która nie mogła w dniu ślubu wystąpić w tym stroju, czuła się 
najnieszczęśliwszą pod słońcem, skrzywdzoną i to na całe życie. A że 
w ostatnich czasach przedmiotów tych nie wyrabiano, kupić nie było 
można, a wśród ludzi było ich coraz to mniej, narzeczone szły poży-
czać choćby i na dziesiątą wieś, suto płacąc za wypożyczenie236. Sta-
nowiły własność najzamożniejszych, dziedziczone były w liniach 
żeńskich; było ich na wsi najwyżej kilka, stanowiły przedmiot 
wartościowy, co wynika z analizowanych przez F. Kotulę testa-
mentów, inwentarzy, taksacji, zastawów w  księgach miejskich 
dla Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Rzeszowa z okresu XVI-
-XVIII w. W dokumentach tych pasy fi gurują jako: „obrączka 
złocista”, „obręcz srebrna złocista”, „pas srebrny puklasty”, „pas 
złocisty”237. „Obręcz panuje w tym czasie na przestrzeni od Lwo-
wa do Rzeszowa”238. Franciszek Kotula jednoznacznie stwierdza 
też, że pasy metalowe – obręcze nie były wyrabiane w Przewor-
sku, gdyż nigdy nie istniał tam cech złotników. Żaden inny cech 
spośród istniejących, tego typu pasów nie wykonywał239. 

Uważa się obręcz za opad kulturowy z kultury rycerskiej, 
następnie mody szlacheckiej bądź mieszczańskiej. W  okresie 
renesansu „pasy metalowe przypominające formą ogniw dawne 
pasy rycerskie” stanowiły modny dodatek do ubioru kobiet wy-
wodzących się z królewskiego dworu królowej Bony, następnie 
upowszechniły się wśród zamożnego patrycjatu240. Jedwabne 
frędzelki na brzegach pasów w XVI-wiecznych spisach majątko-
wych opisywano jako strzępki. Jak pisze Magdalena Bartkiewicz: 
„Ze względu na znaczną ilość srebra, z którego je wykonywa-
no, pasy wymieniane były dość często w spisach majątkowych 

235 S. Udziela, Pasy wieśniaków polskich używane w południowej części Małopolski i na Ślą-
sku Cieszyńskim, „Lud”, 1925, t. 24, s. 104-127. Tadeusz Seweryn podaje informacje 
o „pasach złotych i srebrnych” znajdujących się w zbiorach muzeów krakowskich 
(„naszych muzeów”), sugerując pochodzenie pasów z rodzimych wytwórni w XVIII 
i w 1. połowie XIX w. T. Seweryn, Krakowskie klejnoty ludowe, Kraków 1935, s. 8. 

236 F. Kotula, Poszukiwanie metryk dla stroju ludowego, Rzeszów 1954, s. 5. 
237 F. Kotula, Z  badań nad strojem ludowym Rzeszowiaków, „Polska Sztuka Ludowa”, 

1952, nr 4-5, s. 216-220.
238 Tamże, s. 215.
239 Tamże. 
240 M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 

1979, s. 69-73.

z  XVII w., a  później przeszły do kobiecego stroju ludowego 
z okolic Rzeszowa, zachowując tam dawną nazwę „obręcz” i ry-
sunek ogniw w nieco grubszym wykonaniu”241. W wieku XVIII 
pasy metalowe stały się modne jako element męskiego stroju 
kontuszowego: składały się z naszytych na skórze lub aksamicie 
ruchomych ogniw zwanych cętkami lub puklikami (inna nazwa 
na ogniwa: tabliczki242) oraz z ozdobnego ornamentowanego za-
pięcia: zankliku (zankiel, zaklik243). Ogniwa pasów były odlewane 
lub rytowane, elementami składowymi pasa były też łańcuszki 
pancerzowe. Zdaniem K. Buczkowskiego i B. Marekowskiej pasy 
metalowe wykonywane były w Krakowie, w polskiej modzie po-
jawiły się jako import z Zachodu – jako jedna z odmian pasa 
rycerskiego244. Były modne na przełomie XVI w. i XVII w. do 
połowy XVIII w.245. Kotula nie wyklucza również złotników ze 
Lwowa jako wykonawców tego rodzaju pasów246. Wykonywali je 
jeszcze do połowy XIX w. krakowscy paśnicy i złotnicy zrzeszeni 
w cechu247, kiedy to pasy popularne stały się znów w czasie po-
wstania styczniowego i po jego upadku. Nastąpił wówczas zwrot 
ku polskiej tradycji i polskiemu ubiorowi. Trend ten przejawiał 
się w naśladowaniu dawnych wzorów guzów do kontuszy, kara-
beli, zabytkowych metalowych pasów, zakładanych przez męż-
czyzn do czamar i kontuszy248. Zabytkowa biżuteria posłużyła do 
rekonstrukcji elementów stroju kontuszowego. Złotnicy zamiast 
wykuwania stosowali techniki odlewu i fi ligranu. Do wyrobu pa-
sów używano mosiądzu249. Od połowy XIX w. pojawiają się dane 
o obręczy – pasie metalowym, jako elemencie ludowego stroju 
męskiego, zakładanego na uroczyste okazje: drużyna weselna, 
konna banderia250. Pozostaje zagadką dlaczego akurat rozpo-
wszechniły się w modzie zamożnego chłopstwa we wsiach koło 
Przeworska251. 

Dogłębniejszą analizę pasów metalowych tzw. przeworskich 
przyniosło opracowanie kolekcji pasów Muzeum Narodowego 

241 Tamże, s. 73. 
242 F. Kotula, Poszukiwanie metryk, s. 8.
243 Tamże, s. 8. 
244 K. Buczkowski, B. Marekowska, Pasy metalowe polskie i  obce w  zbiorach Muzeum 

Narodowego w Krakowie, Kraków 1965, s. 23. Przedstawiając pas przeworski jako 
element mody zachodniej, badacze tym samym zaprzeczają tezie Maryana Sokołow-
skiego wywodzącego pasy metalowe jako XIV-wieczny import z Rusi. 

245 E. Martyna, Manele, kanaki, guzy, noszenia… biżuteria i ozdoby ubioru w siedemna-
stowiecznej Polsce, [w:] Ubiory na dworze króla Jana III Sobieskiego, red. M. Janisz, 
Warszawa 2016, s. 84.

246 F. Kotula, Z badań nad strojem ludowym, s. 222. 
247 K. Buczkowski, B. Marekowska, Pasy metalowe, s. 27-28.
248 M. Bartkiewicz, Polski ubiór, s. 130. Por. K. Buczkowski, B. Marekowska, Pasy meta-

lowe, s. 21. 
249 B. Adamska, Biżuteria do polskiego stroju kontuszowego ze zbiorów Muzeum Okręgowe-

go w Rzeszowie. Folder wystawy, Rzeszów 1979.
250 F. Kotula, Poszukiwanie metryk, s. 10. 
251 Jako element stroju ludowego, pas z metalowymi zdobieniami, występuje współcze-

śnie w kobiecym stroju ze Śląska Cieszyńskiego, w okolicach Pszczyny i w pomor-
skim Jamnie. E. Piskorz-Branekova, Biżuteria ludowa, s. 150. 
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Pas metalowy – obręcz, Mokra Strona, XIX w. Dar Jakuba Kapusty. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Pas metalowy – obręcz, Mokra Strona, XIX w. Dar Władysława Orłowskiego. Fot. G. Sznaj. Muzeum 
w Przeworsku
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Pas metalowy – obręcz, Mokra Strona, XIX w. Dar Tadeusza Kapusty. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Pas metalowy – obręcz, Mokra Strona, XIX w. Dar Stanisława Żuka z Ujeznej. Pas należał do siostry 
Stanisława Żuka, pochodzącej z Mokrej Strony, a ur. 1933 r. Kiedy po zamążpójściu przeprowadziła się 
na Ujezną, wniosła swoje wiano – ubiory w skrzyni, w której znalazła się obręcz metalowa. Wraz z mężem 
stanowili najbogatszą rodzinę kmieci w Ujeznej. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku

Pas metalowy – obręcz, Mokra Strona, XIX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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w Krakowie252. Na tle różnorodnej kolekcji krakowskiej, kolek-
cja pasów ze zbiorów Muzeum w Przeworsku wydaje się być jed-
nolita i może pochodzić z jednego ośrodka wytwórczego. Wszyst-
kie pasy składają się z szerokiej podkładki skórzanej, do której 
przyczepione są człony (ogniwa) metalowe – mosiężne, złocone. 
Człony występują w dwóch kształtach: tarczki okrągłej oraz ta-
bliczek wyciętych z półokrągłymi wcięciami, przypominających 
kształt kowadła („w kształcie litery H”253). Tarczki i blaszki posia-
dają koluszka, przebijające podkładkę, przez które przewleczone 
są rzemyki. Brzegi pasa górny i dolny zdobione są podłożoną pod 
części metalowe cienką taśmą strzępiastą, koloru zielonego i nie-
bieskiego. Każdy pas posiada klamrę metalową mosiężną, złoco-
ną, mającą kształt ściętego ostrosłupa o prostokątnej podstawie 
ze ścianką wierzchnią opatrzoną wstawioną w nią osobno odla-
ną płytką. Klamra zakończona jest tzw. językiem. Długość pasów 
wynosi od 87 do 105 cm. Ogniwa i ścianki wierzchnie klamer 
zdobione są odlewanymi ozdobami plastycznymi, przytwierdzo-
nymi za pomocą nitów do metalowego podłoża. Na tarczkach 
występują sześciolistne rozety w otoku o perełkowanych brze-
gach. Na blachach międzytarczkowych występuje symetryczne 
rozgałęzienie w formie ulistnionych pędów rozchodzących się na 
boki, spiętych trójelementową obrączką (motyw lilii heraldycz-
nej). Na bokach klamer widnieją ozdoby roślinne: kwiaty w po-
zycji frontalnej ujęte w liście z obu stron lub symetryczny orna-
ment roślinny. Wierzch klamry jest ozdobiony wstawką: srebrną 
płytką z wyobrażeniem uskrzydlonej główki aniołka (?), maszka-
rona (?) na tle symetrycznego ornamentu okuciowo-roślinnego, 

252 K. Buczkowski, B. Marekowska, Pasy metalowe polskie i  obce w  zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Kraków 1965.

253 F. Kotula, Z badań nad strojem ludowym, s. 217. 

przytwierdzoną do klamry dwoma okrągłymi wypukłymi nitami. 
Każdy z pasów w zbiorach Muzeum posiada inny kształt języka 
klamry, przytwierdzony nitami do klamry: ażurowy wachlarzo-
waty, ażurowy z symetrycznym ornamentem roślinnym, ażuro-
wy z  ornamentem okuciowym symetrycznym, płaskorzeźbiony 
(odlew) z trzema główkami putto otoczonymi różami. Zapięcie 
jest podwójne: stanowi je cienki skórzany pasek ze sprzączką 
przyszyty do taśmy skórzanej i końcówka paska z otworkami na 
szpile sprzączki przyszyta z drugiej strony do taśmy skórzanej. 
Druga część zapięcia to metalowy płaski hak przymocowany do 
klamry od wewnątrz, zakładany za wewnętrzną końcówkę pasa 
metalowego. 

Pieśń weselna, śpiewana w momencie wybierania się do ślu-
bu, skierowana do drużki weselnej, opisuje wygląd stroju kobiety 
pełniącej istotną funkcję na weselu: czerwona sukienna spódni-
ca i srebrny pas – obręcz (w wariancie z Nowosielec – jedwabna 
spódnica i złoty pas):

Wybierajże się nasza drużbina
ej bo już czas, bo już czas
bierz na siebie czerwoną spódnicę 
i śrebny pas śrebny pas254.
Wybierajże się nasza pani młoda,
bo już czas, bo już czas.
Bierzże na siebie jedwabną spódnicę 
I złoty, i złoty pas255.

254 Grodzisko 61.
255 J. Domka, Nowosielce w legendzie i historii, w literaturze i wspomnieniach, Przeworsk 

2008, s. 143. 

Wnętrze klamry i skórzana taśma – tył pasa metalowego – obręczy. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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KORALE

256

K orale prawdziwe stanowiły najwartościowszy element 
kobiecego stroju odświętnego, przede wszystkim ślub-
nego. „Sznury prawdziwych korali były jedną z  naj-

popularniejszych, najbardziej pożądanych i  cenionych ozdób 
kobiecego stroju w wielu regionach Polski”257. Posiadanie korali 
oznaczało zamożność, korale stanowiły lokatę majątku i są naj-
lepszym przykładem tezauryzacji elementów stroju ludowego: 
„Jak która dziewczyna miała 12 sznurów prawdziwych korali 
i 12 krajek, to była kmietką i ożenił się z nią kmieć”258. 

Korale mogły mieć kształt kulisty, walcowaty, przęślikowaty. 
Na każdym ze sznurków nanizane były w kolejności od najdrobniej-
szych, rosnąco do środka, gdzie znajdowały się paciorki największe, 
a następnie ku końcowi – malejąco, coraz drobniejsze paciorki. 
Noszono od kilku do kilkunastu nitek korali, zapięcie stanowiła 
para mosiężnych blaszek uszek259 z okrągłymi otworkami do zawią-
zywania nitek korali i większymi otworami, przez które przewlekano 
i wiązano szerokie wstążki, opadające na plecy. Zakładano korale 
pod kryzę – kołnierz koszuli kobiecej lub noszono jedną czy dwie 
nitki wokół szyi, nad kryzą. W Grodzisku pomiędzy poszczególnymi 
koralami były ponanizane kwadraciki czerwonego sukna, co podno-
siło strojność korali260. Znane były też tańsze korale z kauczuku, tzw. 
korale palące; korale szklane kolorowe puste w  środku, tzw. dętki; 
szklane z połyskiem złotym lub srebrnym, sztuczne perły261. „Na szyi 
zawieszają kilka sznurów korali, szkaplerze i koronki”262 (tj. sznury 
paciorków służące do odmawiania modlitw zwieńczone krzyżykiem 
czy medalikiem). Kupowano je w sklepach w mieście i na odpu-
stach263. Cenne nitki prawdziwych korali ofi arowywane były także 
jako wota dziękczynne, zawieszane przy cudownych wizerunkach 
Matki Boskiej i Świętych w kościołach i w kapliczkach cieszących 
się szczególnym kultem, np. w Przeworsku w kościele klasztornym 
bernardynów przed cudownymi wizerunkami Matki Boskiej Pocie-
szenia, św. Antoniego czy w Sieteszy w kapliczce św. Antoniego.

256 T. Seweryn, Krakowskie klejnoty, s. 13. 
257 D. Zahel, Biżuteria z korala w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Prze-

myśl b.r.w.
258 Studzian 8. Patrz nt. wartości korali i ich roli w testamentach chłopskich: S. Kozak, 

Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt notarialnych 1871-1914. Studium histo-
ryczno-źródłoznawcze, Rzeszów 2013, s. 102-103; S. Kozak, Ludność wiejska, s. 21. 

259 T. Seweryn, Krakowskie klejnoty, s. 29. 
260 F. Kotula, Strój łańcucki, s. 37. 
261 F. Kotula, Strój łańcucki, s. 37; F. Kotula, Strój rzeszowski, s. 35; E. Piskorz-Branekova, 

Biżuteria ludowa, s. 40 i n. Por. „Dętki perły fałszywe, białe i różnych kolorów bywały, 
mianowicie ponsowe, różowe, niebieskie, lila”. Ł. Gołębiowski, Ubiory w Polszcze, s. 143. 

262 A. Saloni, Lud łańcucki, s. 192. 
263 W. Badura, Husów, s. 35. 

Agata Kostka, przed 1939 r. Muzeum w Przeworsku

„Rozmiłowanie się ludu w koralach z dwóch pochodziło 

źródeł: z wiary w magiczną moc czerwonych korali oraz 

z mody, przejmowanej przez lud od warstw wyższych. 

Wedle wierzeń ludu korale mieszczą w  sobie siłę 

ochronną przeciw zaczarowaniu, urokowi, bólom głowy, 

epilepsji, a nawet zatruciu.256”

Korale prawdziwe, Grodzisko Górne, k. XIX w. Fot. G. Sznaj. Muzeum w Przeworsku
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Przyśpiewka weselna dla pełniącej funkcję starościny na 
weselu:

Nasza starościna, a nasza, a nasza
Wiszą jej korale do samego pasa264.
Śpiewy drużek podczas drogi wesela do kościoła:
Z bicza woźnica,
Ciężka drużka, rękownica
Jeszcze cięższa Panna Młoda
Bo sukmana na niej droga
A fartuszek z falbankami
i korale z obręczami265.
Dziwujo sie ludzie, że ni mom koroli,
Hej! bo moja mamusia nie przedaua roli.
O, mój mocny Boże, cebula staniaua – 
Hej! za co jo se bede korale sprawiaua266?

264 T. Brożbar, Gackie wczoraj, Rzeszów 2011, s. 124. 
265 T. Brożbar, Gackie wczoraj, s. 116. Obręcz – to okuwka pojedynczych korali wykona-

na ze srebra, mosiądzu, a nawet złota. E. Pikorz-Branekova, Biżuteria ludowa, s. 25. 
266 A. Saloni, Lud wiejski, „Wisła”, 1899, t. XIII, s. 105. 

Drużki weselne, Rozbórz, okres międzywojenny. Muzeum w Przeworsku Zofi a Kapusta z d. Kurek, Budy Przeworskie, ok. 1914 r. 
Fot. udostępniona przez Łukasza Chrobaka

Elementy stroju odświętnego wymieniane są w pieśniach 
obrzędowych weselnych, kolędach życzeniowych dla panien, 
pieśniach rekruckich, pasterskich. Nazwy elementów stroju 
w pieśniach pełnią funkcję środka artystycznego – metafory bo-
gactwa i piękna, jak również czystości i dziewictwa. 

Rozleciały mi się siwe gołębisie na rolę
A zapłakały biedne rekrucięta na wojnie
Czemu wy rekrucia płaczecie 
Weźcie papieru piszcie do siostry i proście.
Oj siostro, siostro te ładne korale sprzedawaj
A mnie biednego chłopca wojskowego wybawiaj267.  

267 J. Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych do współczesności. Część druga. Pokłosie, Prze-
worsk 2003, s. 179. Trzecia zwrotka pieśni rekruckiej. W pierwszej zwrotce rekruci 
zwracają się do ojca, by sprzedał konie. W drugiej zwrotce zwracają się do matki, by 
sprzedała pierzyny i wykupiła rekrutów od wojska. 
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Elżbieta Wiśniowska z Gorliczyny, ok. 1910 r. Fot. udostępniona przez Renatę Starczewską
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Wieńczarki w strojach odświętnych, ok. Przeworska, ok. 1910 r. Muzeum w Przeworsku



208

Dożynki, Jawornik Polski, 1946 r. Jawornicka Izba Regionalna w Jaworniku Polskim
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„STRÓJ KRAKOWSKI” 
W PRZEWORSKIEM

S trój przeworski w przedstawionych przykładach, w  takiej 
formie i  funkcji, zanikł przed 1939 r. Jako strój odświęt-
ny, zakładany jednak coraz rzadziej i z okazji uroczystości 

państwowych, w coraz mniejszym stopniu na okoliczność świąt ko-
ścielnych czy rodzinnych, przyjął się tzw. „strój krakowski”. Tadeusz 
Seweryn pisząc o wpływie stroju krakowskiego na stroje regionalne 
z okolic Rzeszowa, stwierdza że: „odziać się po krakowsku, znaczyło 
– barwiście”268. Moda na strój krakowski nastała po I wojnie, ugrun-
towała się w latach 20. XX w. Rozpowszechnienie stroju krakow-
skiego jako stroju narodowego według Anny Targońskiej, wiąże się 
także z datą 1910 roku, kiedy to obchodzono 500-lecie bitwy pod 
Grunwaldem, wówczas: „Wiele banderii chłopskich i uczestników 
manifestacji wystąpiło ubranych po krakowsku: mężczyźni w białych 
sukmanach (płótniankach) i  czerwonych niskich rogatywkach, 
a kobiety w kwiecistych tybetowych spódnicach, małych zapaskach 
z naszytymi rzędami kolorowych wstążeczek, barwnie wyszywanych 
gorsetach i chustkach wiązanych w tyle głowy”269. 

Do elementów stroju kobiecego „po krakowsku” informatorzy 
zaliczają: wykrojone przy szyi gorsety z tackami, wyszywane kora-
lami i nićmi, fartuchy naszywane wstążkami, koszule z okrągłym 
kołnierzem i szerokimi wzorzystymi rękawami tiulowymi lub płó-
ciennymi, wstążki krakowskie drukowane lub pokryte haftem ma-
szynowym. Proces ciążenia stroju regionalnego w kierunku stroju 
krakowskiego był trendem obserwowanym także w dwóch pozosta-
łych odmianach pierwotnego stroju grupy etnografi cznej Rzeszo-
wiaków, w stroju rzeszowskim i łańcuckim270. 

Strój ten ukształtował się w okresie międzywojennym, nie miał 
odpowiednika w tradycyjnym ubiorze krakowskim, był swobodną 
adaptacją wzorów tradycyjnych stroju, miał „formę skażoną”271. 
W swojej syntetycznej formie strój krakowski, funkcjonował przede 
wszystkim jako wzorzec myślowy, ikona, wyobrażenie idealistyczne 
o stroju typowo polskim narodowym, wyobrażenie powstałe w wy-

268 T. Seweryn, Historyczne rodowody niektórych polskich strojów ludowych, s. 21. 
269 A. Targońska, Moda chłopska (w okolicy Rzeszowa w początkach XX wieku). Folder 

wystawy, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 1988-1989.
270 J. Przeworska, Ubiory ludowe, Warszawa 1954, s. 52-55. 
271 B. Kożuch, E. Pobiegły, Stroje krakowskie, Kraków 2004, s. 119; J. Kamocki, Wpły-

wy polityczne na strój ludowy Małopolski północnej w dobie porozbiorowej 1772-1918, 
„Rocznik Muzeum Etnografi cznego w Krakowie”, 1979, t. 7, s. 104; J. Kamocki, 
Przyczyny rozpowszechniania się ubioru krakowskiego jako stroju narodowego, „Polska 
Sztuka Ludowa”, 1976, nr 2, s. 78. Serdecznie dziękuję Pani dr Elżbiecie Pobiegły 
z Muzeum Etnografi cznego w Krakowie za konsultacje do tematu tzw. „stroju kra-
kowskiego”. 

niku fascynacji „barwnością” i „scenicznością” stroju272. W wieku 
XIX funkcjonował także jako przebranie karnawałowe szlachty, ele-
ment zapustnej zabawy: „wesela krakowskiego”273. 

Zdaniem Anny Kowalskiej-Lewickiej, do utrwalenia się 
stroju krakowskiego jako stroju narodowego, będącego wyrazem 
patriotyzmu, przyczyniła się insurekcja kościuszkowska – wódz 
naczelny występował w białej sukmanie krakowskiej i czerwo-
nej rogatywce, które stały się następnie elementami munduru 
wojsk pieszych Grenadierów Krakowskich, dalej wojsk Księcia 
Józefa Poniatowskiego i  powstańców w  powstaniu listopado-
wym. W 2. połowie XIX w. pojawia się na wsi zwyczaj konnych 
banderii krakowskich – grup mężczyzn ubranych „po krakow-
sku” na koniach. Banderie pojawiają się przy okazji uroczystej 
asysty towarzyszącej odwiedzinom wybitnych osobistości, np. 
„banderia biskupia” w Urzejowicach w roku 1910 towarzyszą-
ca przybyciu biskupa Józefa Pelczara274, gdzie mężczyźni na ko-
niach ubrani są w duszlaki, białe płótnianki, czapki rogatywki 
oraz przepasani szerokimi kwiecistymi wstążkami. W okolicach 
Przeworska, zwyczaj banderii łączył się dodatkowo ze zwycza-
jem wielkanocnych straży grobowych turków: stroje używane 
do okolicznościowych banderii, wykorzystywano następnie do 
wystroju członków straży grobowej275. Zwyczaj paradnych ban-
derii konnych zanikł bezpowrotnie wraz z pozbyciem się koni 
z gospodarstw wiejskich.

W  Przeworskiem znaczny wpływ na utrwalenie się tzw. 
stroju krakowskiego w ubiorach kobiet w sytuacjach ofi cjalnych 
uroczystości wiejskich, miały działania organizacji politycznej 
Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici”, skupiającej się przy Uniwer-
sytecie Ludowym w Gaci276. Jedną z  okoliczności, kiedy pre-
zentowano strój krakowski były dworskie dożynki, szczególnie 

272 A. Kowalska-Lewicka, Ludowy strój krakowski – strojem narodowym, „Polska Sztuka 
Ludowa”, 1976, nr 2, s. 67-74. 

273 Por. W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005, s. 119-130. 
274 M. Weselak, Kościół parafi alny w Urzejowicach, [w:] Urzejowice, red. J. Orzechow-

ska, J. Wąsach-Krztoń, J. Żyła, s. 291.
275 K. Ignas, Nasze turki. Straże grobowe w powiecie przeworskim, Rzeszów- Przeworsk 

2011, s. 9, 21.
276 W latach 1929-1930 na łamach organu prasowego Koła Młodzieży Wiejskiej „Wici”, 

toczyła się dyskusja na temat strojów ludowych. Wypowiedzi były negatywne. Uwa-
żano strój ludowy za nadający się tylko do muzeum, niepraktyczny, o nieużytecznym 
kroju, aczkolwiek doceniano jego barwność. Franciszek Fołta z Gaci pisze: „W okresie 
organizacji zeszłorocznych Dożynek w Spale koledzy Centralniacy pisali w „Wiciach” 
ażeby każdy, choćby był „wysferzony” – w dniu tym poczuł się synem wsi i wdział na 
się strój ziemi. To też tak zrobiłem i tylko namęczyłem się co niemiara, bo to w porze 
letniej nie wygodne. (…) Strój ludowy zaniknie – na to lekarstwa nie ma. Gdzie jest 
młodzież zorganizowana – tam zanika strój ludowy. Bo jak go można używać kiedy 
jest ani wygodny, ani praktyczny. Rację bytu mają stroje ludowe koleżanek – bo te są 
najpiękniejsze, jak na przykład krakowskie i łowickie. Pomimo, iż strój ludowy nie da 
się w życiu teraźniejszem zastosować – to jednak winien być dla nas drogim i świętym. 
Wdziewać go winniśmy w czasie wielkich uroczystości wiejskich. My, młodzież wiejska 
musimy mieć serce i duszę wiejską i tworzyć własną kulturę wsi, na miejsce upadają-
cej kultury szlacheckiej, ażeby cały naród mógł czerpać ożywcze soki z naszej kultury 
wiejskiej”. Stroje ludowe, „Wici”, 1929, nr 37, s. 8. 
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Przykład stylizowanego stroju krakowskiego – trójka rodzeństwa Hussarzewskich: Jadwiga (ur. 1837 r.), Maria (ur. 1838 r.) oraz Józef (ur. 1840 r. ) ze Szczu-
cina nad Wisłą (pow. Dąbrowa Tarnowska). Córka Józefa – Eleonora była żoną ks. Andrzeja Lubomirskiego z Przeworska. Muzeum w Przeworsku
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uroczyście obchodzone w Gaci z racji parafi alnego odpustu przy-
padającego na dzień 15 sierpnia. W kościele święcono wieńce, 
wnoszone przez dziewczęta ze służby folwarcznej tzw. „skarbów-
ki”, nazywane w sytuacji dożynek „wieńczarkami”. Wybierano je 
ze służby folwarcznej; były to rosłe dziewczęta, najurodziwsze i naj-
zgrabniejsze. Każda „wieńczarka” stroiła się możliwie najwystawniej 
i najbogaciej, wypożyczając niekiedy stroje nie tylko od sąsiadów, ale 
i w  okolicznych wsiach. W  każdą „Zielną” podziwiali więc ludzi-
ska „wieńczarki” ubrane po krakowsku – aksamitne gorsety lśniły 
różnokolorowymi koralikami ułożonymi w przeróżne kwiaty i orna-
menty, każda miała prawdziwe korale o czerwieni jarzębin i mato-
wości dojrzałej wiśni, kolorowe spódnice, zapaski z różnobarwnymi 
wstążkami, na nogach pasowane czarne trzewiki ze sznurowanymi 
cholewkami, we włosach wpięte kwiaty. „Wieńczarki” piękne jak zja-
wy, podziwiano, obgadywano, a  niektóre złośliwie wyszydzano277. 
W kręgu organizacji „Wici” dążono do zorganizowania dożynek, 
odmiennych od tradycyjnych, zdaniem działaczy: „zniekształco-
nych przez czasy pańszczyzny”278. W Gaci pierwsze dożynki „Ko-
łowe” zorganizowano 29 sierpnia 1925 r. Wieńczarki wystrojone 
były po krakowsku. „Obok wozu z jednej i drugiej strony jechało 
na koniach po dwóch „wieńczarzy”, w krakuskach, białych płót-
niankach, przepasanych przez ramię szarfą w barwach narodo-
wych, oraz w butach z długimi cholewami”. Rok później dożynki 
„kołowe” zorganizowano również w Markowej, z pokazem tańca 
„krakowiaka”. 

Charakterystycznym wyróżnikiem tzw. „stroju krakowskie-
go” w wersji kobiecej były wstążki kolorowe naszywane na po-
wierzchnie zapasek i spódnic279 oraz wianek z kwiatów na gło-
wie, zaś w wersji męskiej – krakuska z pawim piórem, spodnie 
bryczesy280. W materiałach ankietowych z 1948 r. pojawia się 
wyraźna informacja o  stroju krakowskim zakładanym z okazji 
dożynek, którego elementem wyróżniającym był: fartuszek na-
szywany wstążeczkami (Siennów), fartuszek w poprzeczne kolo-
rowe paski (Niżatyce)281.

Na podstawie materiału fotografi cznego, prześledzić moż-
na rozwój tej formy stroju. Dożynki w Krzeczowicach w roku 

277 W. Fołta, Życie, s. 135. 
278 Tamże, s. 135. 
279 Wólka Ogryzkowa 23. 
280 W. Fołta, Życie, s. 130, 135.
281 AMT MER, t. 87 Dawne stroje w mojej okolicy: Siennów, Niżatyce. 

1925 – wieńczarki ubrane są w  zestaw: białe spódnice „ far-
tuchy” oraz zapaski z rzadko naszytymi pięcioma kolorowymi 
wstążkami282. Dożynki z lat 30. XX w. w Urzejowicach – wień-
czarki w białych zapaskach z kilkoma wstążkami naszytymi na 
planie litery „V”. Uroczystość poświęcenia sztandaru Stron-
nictwa Ludowego w Nowosielcach – portret zbiorowy dziew-
cząt w  zapaskach z  naszytymi równolegle szerokimi koloro-
wymi wstążkami (ilość 5-7 szt. na powierzchni zapaski). Strój 
kobiecy, którego najmocniejszymi elementami były spódnica 
i zapaska z naszytymi gęsto szerokimi kolorowymi wstążkami, 
noszony był z okazji procesji w kościele, uroczystości misyj-
nych (np. Żurawiczki 1949 r.), a także wesel. Najczęściej jed-
nak przywdziewany był z okazji dożynek gminnych, powiato-
wych (Gać, Urzejowice) w  latach 50-60. XX w., jak również 
wesel (np. Jagiełła, 1950 r.) na okoliczność np. tzw. sztafety 
gwiaździstej na 1000-lecie państwa polskiego, organizowanej 
w Przeworsku w 1966 r. Strój ten funkcjonował także w wer-
sji dziecięcej, zakładały go dziewczynki w  Boże Ciało i  dni 
oktawy do sypania – „trzepania kwiatów”. Strój, którego naj-
bardziej rozpoznawalnym elementem są zapaski z naszytymi 
poziomo kolorowymi wstążeczkami, funkcjonuje do dzisiaj – 
np. procesja odpustowa w sanktuarium w Jodłówce – 30 sierp-
nia 2015 r. 

Jako strój narzucony, utworzony w formie sztucznego mo-
delu, nie posiadał swej tradycji i był traktowany jako kostium 
zakładany na czas ofi cjalnych uroczystości państwowych, co 
zwłaszcza uwidoczniło się w latach powojennych, kiedy kultura 
ludowa wciągnięta została w  służbę propagandy komunistycz-
nej. Zaś tradycyjny strój odświętny przestał być uważany za 
estetyczny, zaczęto go utożsamiać z przedwojenną biedą, zaco-
faniem. W świadomości mieszkańców wsi dążących do awansu 
społecznego, stał się przeżytkiem, anachronizmem, czymś, czego 
nawet wstydzono się. A przede wszystkim, nie dostrzegano jego 
autentycznego piękna. Najistotniejszym i najcięższym efektem 
takiej postawy był zanik tradycji noszenia stroju wiejskiego od-
świętnego.

282 Opisywany „strój krakowski”, zwany także „markowskim” znajduje się w zbiorach 
Skansenu - Zagrody Muzeum Wsi Markowa. W stroju z Markowej z lat 1910-1918 
również występują pojedyncze (1-4 szt.) ciemne i jasne wstążki naszyte na spódnice 
i zapaski. Zaś na fotografi ach z lat 1938, 1950 charakterystyczne wstążki pokrywają 
całą powierzchnię zapaski, są szerokie i wielobarwne, s. 180, 185. J. Tejchma, Daw-
niej, s. 167, 181 i 180, 185. 
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Dożynki, Krzeczowice, 1925 r. Muzeum w Przeworsku

Banderia z Urzejowic, 1910 r.  Fot. udostępniona przez  Stowarzyszenie „Urzejowice”
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Poświęcenie sztandaru Koła Stronnictwa Ludowego, Nowosielce, 6.09.1936 r. Muzeum w Przeworsku

Dożynki, Urzejowice, lata 30. XX w. Fot. udostępniona przez  Stowarzyszenie „Urzejowice”
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Manifestacja chłopska w Nowosielcach, 29.06.1936 r. Muzeum w Przeworsku
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Orszak weselny, Jagiełła, 1950 r. Fot. ze zbiorów prywatnych

Dzieci witające Marszałka Żymierskiego w Przeworsku, 1946 r. Muzeum 
w Przeworsku

Misje święte w Żurawiczkach, 1949 r. Fot. udostępniona przez Wojciecha Kruka

Dziewczynka w stroju krakowskim, Urzejowice, 1957 r.  
Fot. ze zbiorów prywatnych

Dożynki, Przeworsk, lata 50. XX w. Muzeum w Przeworsku



216

Święto Bożego Ciała w Gaci, ok. 1950 r. Fot. ze zbiorów prywatnych 
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Sztafeta gwiaździsta w Przeworsku na 1000-lecie Państwa Polskiego, 1966 r. 
Muzeum w Przeworsku

Dożynki powiatowe, Sietesz, 1960 r. Muzeum w Przeworsku

Dożynki w Gaci, 1958 r. Muzeum w Przeworsku
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Dożynki w Urzejowicach, 1962 r. Muzeum w Przeworsku
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INSPIRACJE: REGIONALNE DEKORY, 
MOTYWY, WZORY 

Haft na rańtuchu, ok. Przeworska

Haft na rańtuchu, Gniewczyna Łańcucka
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Haft kwiatowy płaski na przodzie kiklika – kamizeli kobiecej, 
Gorliczyna
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Tył kiklika, haft płaski kolorowy, Gorliczyna

Tył gorsetu, haft nićmi jedwabnymi na atłasie, Gorliczyna
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Mankiety katan, haft koralikami i cekinami
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Haft kwiatowy nićmi jedwabnymi na zapasce, Gorliczyna
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Tył gorsetu, haft płaski, Cieszacin Mały

Zdobienie gorsetu przy ramieniu, Przeworsk
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Przód gorsetu w typie grodziskim, Gorliczyna

Wyszycie na chustce aksamitnej, Gniewczyna ŁańcuckaPrzód gorsetu z Cieszacina Małego
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Naroże zapaski, Przedmieście przeworskieWyszycie pośrodku zapaski, Przeworsk

Przód zapaski z Gorliczyny
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Przód gorsetu z Gniewczyny Łańcuckiej
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Mankiet katanki, Rozbórz

Haft kwiatowy pomiędzy zakładkami zapaski, Gniewczyna
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Haft ażurowy na zapasce z Bud Łańcuckich
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Haft krzyżykowy pośrodku zapaski z Pantalowic

Zapaska ze wstawkami koronkowymi, Mokra StronaZapaska ze wstawkami koronkowymi, Mokra Strona



231Koronka szydełkowa na narożu zapaski z Pantalowic
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Zdobienie detalu katanki z Pantalowic

Haft ażurowy z tyłu z fartucha kobiecego, Jagiełła
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ZAKOŃCZENIE

Z aprezentowany album „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość” zawiera ponad 400 przykładów ŹRÓDEŁ iko-
nografi cznych: zdjęć autentycznych muzealnych okazów – starych strojów oraz fotografi i ludzi, przodków współczesnych 
mieszkańców okolic Przeworska zakładających stroje odświętne z okazji wesel, uroczystości kościelnych, odpustów, dożynek, 

ustawiających się do ofi cjalnej reprezentacyjnej fotografi i, mającej uchwycić piękno i ważność chwili włożenia efektownego stroju – 
koszuli z haftowanym kołnierzem, kilku nitek prawdziwych korali, pięknie wyszytego gorsetu, śnieżnobiałej wykrochmalonej zapaski, 
suto marszczonej spódnicy. 

Strój odświętny stanowił wartość samą w sobie, był cenny, bo skrojony i uszyty z najszlachetniejszych materiałów – płótna, saty-
ny, aksamitu, wełny, tiulu, wyszyty starannie jedwabnymi nićmi, koralikami, cekinami przez zdolne hafciarki, obdarzone niezwykłym 
poczuciem barwy, symetrii, estetyki. Przemiany cywilizacyjne spowodowały, że strój przestał być modny, a  tradycja jego noszenia 
w regionie nie była na tyle silna, by przetrwał, ewoluował z zachowaniem tradycyjnego kanonu, jak dzieje się do dzisiaj np. ze strojem 
Górali podhalańskich.   

Strój odświętny z okolic Przeworska nie przestał jednak istnieć całkowicie! Ocalał w muzeach, na fotografi ach, zachowało się 
jeszcze nadal wiele przykładów strojów w prywatnych zasobach, zwłaszcza gorsetów jako pamiątek rodzinnych. 

Pragniemy ten strój przywrócić do pamięci i świadomości lokalnej, poznać i docenić na nowo jego wartość, wydobyć i nadać nowy 
blask motywom zdobniczym, podpatrzeć gustowny i elegancki krój, ZAINSPIROWAĆ SIĘ…  

Wzorów, dekorów, motywów ze strojów przeworskich można użyć i wyhaftować je na nowo, tym razem w stylu etno design. Można 
haftowane motywy z zapasek, gorsetów i katanek wykorzystać grafi cznie do projektowania druków okolicznościowych. Można używając 
wzorów z detali zdobniczych strojów tworzyć logotypy, znaki, marki, niosące w sobie potencjał związany z kulturą ludową, wiejską, trady-
cyjną. Pomysłów jest wiele… Ułatwiamy Państwu  dostęp do źródeł – w formie albumu oraz plików grafi cznych do pobrania na stronach 
internetowych Muzeum w Przeworsku i Powiatu Przeworskiego. 

Album ten to również ważna podstawa źródłowa do dalszych badań nad strojem ludowym odświętnym z okolic Przeworska, 
Łańcuta, Jarosławia; istotny przyczynek do zajęcia się tematyką strojów codziennych noszonych na wsi, strojów dziecięcych i poszcze-
gólnych elementów stroju, zwłaszcza tych, których tradycja noszenia zanikła całkowicie, a zachowały się w zbiorach muzealnych, jak 
np. rańtuchy, kożuchy, zapaski, krajki.

W albumie znalazło się wiele zdjęć o nieznanym pochodzeniu; fotografi i, które trafi ły do Muzeum bez należytego opisu. Publika-
cja ich jest okazją do rozpoznania osób ze zdjęć, a następnie ustalenia proweniencji fotografi i. Bardzo ciekawym zbiorem fotografi i jest 
cykl ponad 80 zdjęć na szklanych negatywach, dar Romana Jakubskiego, które udało się przenieść na papier fotografi czny Krzysztofo-
wi Neubergowi z Przeworska w latach 90. ubiegłego wieku. Fotografi e przedstawiają portrety mieszkańców Przeworska i okolicznych 
miejscowości, ludność wiejską, mieszczan, Polaków i Żydów, portrety zbiorowe dzieci przystępujących do I Komunii Św., klas szkol-
nych, portrety ślubne. Pochodzą  z okresu międzywojennego i są dziełem fotografki Zajączkowskiej, a wykonane zostały w skromnym 
atelier zaaranżowanym na ganku willi na rogu ulic Krakowskiej i Ogrodowej. 

Jako autorka albumu, dziękuję za ogromną życzliwość oraz wsparcie merytoryczne Pani dr Marioli Tymochowicz z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Panu dr Krzysztofowi Ruszlowi z Rzeszowa. Pragnę również serdecznie podziękować kole-
żankom muzealniczkom za pomoc w kwerendzie oraz przygotowanie strojów do publikacji i wystawy: Paniom Joannie Kluz z Muzeum 
– Zamku w Łańcucie, Krystynie Kieferling z Muzeum – Kamienicy Orsettich w Jarosławiu, Judycie Sos z Muzeum Etnografi cznego 
w Rzeszowie oraz Katarzynie Trojanowskiej z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej; jak również Dyrektorom tychże instytucji za 
zgodę na udostępnienie wizerunków obiektów w publikacji: Panu Karolowi Witowi Wojtowiczowi – Muzeum – Zamek w Łańcucie, 
Panu Jarosławowi Orłowskiemu – Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu, Pani Elżbiecie Dudek-Młynarskiej – kierownik 
Muzeum Etnografi cznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Panu Bogdanowi Kaczmarowi – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Panu 
Janowi Jaroszowi – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
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Klucz do materiałów źródłowych Archiwum Materiałów Terenowych Muzeum Etnografi czne-
go w Rzeszowie. Teka nr 219: „Strój ludowy, plastyka obrzędowa”, zebrała i opracowała T. Szetela-
-Zaucha, Tryńcza 1969; Teka nr 168: „Materiały z badań nad strojem ludowym i plastyką”, zebrała 
i opracowała T. Szetela-Zaucha, Zarzecze 1965; Teka nr 213 „Obrzędy rodzinne i związany z nimi 
folklor słowny”, zebrała i opracowała B. Tondos, Tryńcza 1969.

Lp. Nazwa miejscowości Imię i nazwisko informatora Rok ur. Nr teki Strony

1 Gorliczyna Józef Majcher 1885 219 19

2 Grzęska Agata Maziarz 1892 219 20-21

3 Grzęska Józef Sykała 1900 219 22-23

4 Grzęska Zofi a Kowal 1909 219 24-24’

5 Rozbórz Michał Bukowy 1885 219 25-27

6 Dębów Józef Kojder 1899 219 28-29

7 Dębów Maria Kruk 1897 219 30-32

8 Studzian Maria Telega, Walenty Telega 1901, 1895 219 33-34

9 Nowosielce Anna Kruk 1887 219 35-40

10 Nowosielce Michał Sowa 1895 219 40’

11 Świętoniowa Maria Rosół 1894 219 41

12 Świętoniowa Anna Zahorska 1899 219 42

13 Gniewczyna Łańcucka Anna Niemiec 1894 219 43-48

14 Gniewczyna Łańcucka Wojciech Konieczny 1887 219 50-53

15 Gniewczyna Łańcucka Katarzyna Sigda 1897 219 55

16 Gniewczyna Łańcucka Elżbieta Jabłońska 1903 219 56

17 Ubieszyn Franciszek Dadak 1897 219 57-60

18 Ubieszyn Wiktoria Nicpoń, Zofi a Gliniak 1883, 1897 219 61-62

19 Tryńcza Agnieszka Pytel 1882 219 63-65

20 Tryńcza Józef Prasoł 1904 219 66

21 Gorzyce Wojciech Majcher 1885 219 67-68

22 Gorzyce Katarzyna Gdańska 1899 219 69

23 Wólka Ogryzkowa Helena Kubrak 1893 219 70-71

24 Wólka Ogryzkowa Agnieszka Matuszek 1899 219 72-73

25 Wólka Ogryzkowa Waleria Wiecheć 1913 219 74

26 Jagiełła Anna Ficek 1888 219 75-77

27 Gorliczyna Józef Kotliński ? 219 82

28 Grzęska Agata Maziarz 1892 219 83

29 Studzian Maria Telega 1901 219 84-85

30 Studzian Z. Wykiera 1904 219 86

31 Nowosielce Michał Sowa 1895 219 87

32 Nowosielce Maria Domka 1905 219 88

33 Gniewczyna Łańcucka Anna Niemiec 1894 219 89-90

34 Ubieszyn Franciszek Dadak 1897 219 91

35 Tryńcza Józef Rosół 1909 219 92
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36 Tryńcza Agnieszka Pytel 1882 219 93

37 Gorzyce Katarzyna Gdańska, Anna Kornefel 1899, 1896 219 94-95

38 Wólka Ogryzkowa leśniczy 1909 219 96

39 Jagiełła Rozalia Sznaj 1909 219 97

40 Rozbórz Zofi a Stępak 1909 219 98

41 Wólka Ogryzkowa Jan Grabowiec 1902 219 99

42 Nowosielce Anna Kruk 1887 219 100

43 Rożniatów Józefa Wywrot, Paweł Wywrot 1893, 1887 168 1-3

44 Rożniatów Waleria Cielęca 1885 168 4

45 Krzeczowice Maria Cieślak 1883 168 5-6

46 Krzeczowice Zofi a Rzeźnik 1893 168 7-9

47 Żurawiczki Anna Gierczak 1897 168 10-11

48 Żurawiczki Maria Machała 1901 168 12-13

49 Urzejowice Katarzyna Kapusta Słyszowa 1885 168 14-15

50 Urzejowice Maria Nykiel 1882 168 16

51 Maćkówka Zofi a Stępak 1895 168 18

52 Siennów „Babka Alojzowa” 1885 168 19-20

53 Siennów Michał Pilź 1874 168 20

54 Cieszacin Wielki Anna Kowalczyk 1898 168 21

55 Cieszacin Wielki Wiktoria Kostecka 1883 168 22-23

56 Cząstkowice Michał Granda 1873 168 24-25

57 Zarzecze Fołta – kowal 1895 168 25

58 Dębów wywiad zbiorowy 1893-1946 213 5-6

59 Gniewczyna wywiad zbiorowy 1893-1913 213 12,16

60 Gorliczyna Elżbieta Wojtas, Franciszek Wojtas 1892,1899 213 20-21

61 Grodzisko wywiad zbiorowy 1873-1918 213 43-44

62 Grzęska wywiad zbiorowy 1894-1914 213 52

63 Nowosielce wywiad zbiorowy 1887-1907 213 68

64 Rozbórz Zofi a Stępak 1909 213 81-82

65 Studzian wywiad zbiorowy 1895-1927 213 88-89

66 Tryńcza wywiad zbiorowy 1875-1933 213 115

Zapis archiwalny w przypisach zgodnie z kluczem, tj. np. Studzian 8 – oznacza w tabeli liczbę 
porządkową nr 8, miejscowość Studzian, informatorzy: Maria Telega, Walenty Telega, rok ur. 1901, 
1895, nr teczki 219, nr stron z wypowiedzią inf. do której odnosi się tekst: s. 33-34
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