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REGION RZESZOWSKI – charakterystyka 

 

Granice ziemi rzeszowskiej, zwanej też Rzeszowszczyzną, stanowią: 

- na południu Karpaty,  

- na północy Kotlina Sandomierska,  

- na wschodzie dolina rzeki San,  

- na zachodzie dolina rzeki Wisłoka.  

 

Ludność zamieszkująca ziemie rzeszowską nie jest etnicznie jednolita, ale łączy ją wiele 

cech wspólnych m.in. zwyczaje, obrzędy, elementy folkloru tanecznego i muzycznego. 

Region rzeszowski dzieli się na kilka podregionów, zamieszkiwanych przez odrębne trzy 

grupy etniczne: Rzeszowiaków, Lasowiaków i Pogórzan. 

 

Wspólną cechą, która łączy tańce rzeszowskie z różnych okręgów jest dynamika, 

żywiołowość i fantazja w improwizacjach ruchowych. Przejawiają się one w skokach niskich 

silnie akcentowanych, przytupach, w szerokich gestach rąk. Ozdobniki te mają za zadanie 

wyrażać uczucia i nastrój tancerza. Charakterystyczny jest ruch ręki – dłoń uniesiona w górę 

i trzepocząca. 

 

Rzeszowiakom do tańca przygrywała kapela. Typowa kapela składała się z pięciu 

instrumentów: dwojga skrzypiec, klarnetu, cymbałów i trzystrunowych basów. Tańcom 

towarzyszyły przyśpiewki, które często mają charakter dowcipnego dialogu pomiędzy 

dziewczyną i chłopcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OPIS STROJU Z REGIONU RZESZOWSKIEGO 

STRÓJ DAMSKI 

Kobiety miały na głowach białe płócienne chustki zdobione białym haftem płaskim lub 

haftem czerwono-granatowym w motywy roślinne. Dziewczęta w lecie chodziły z odkrytą 

głową. Najcenniejszą biżuterią były naszyjniki wykonane z prawdziwych korali. 

                    

                                     Fot.1 Chusta haftowana.                                                    Fot.2 Chusta haftowana – tył.             

                             

Koszule szyto z cienkiego białego płótna z okrągłym kołnierzykiem i mankietami. Kołnierzyk 

i mankiety ozdabiano haftem płaskim w kolorze czerwono-granatowym. Motywy haftu to 

stylizowane rośliny. 

 

Fot.3 Bluzka z haftami oraz gorset. 



 
 

 
 

Spódnica była wełniana w różnych kolorach, w pasie suto marszczona, długa do połowy 

łydki. Na dole duże, czarne aksamitne taśmy. Na spódnice nakładano fartuchy uszyte  

z białego płótna. Fartuch był krótszy od spódnicy i niezbyt szeroki. Haftowany w motywy 

roślinne haftem płaskim w kolorach czerwonych i granatowych. 

 

Fot.4 Spódnica i haftowany fartuch. 

 

Gorsety były sznurowane albo zapinane na małe haftki. Na początku gorsety były tylko 

czarne, potem wprowadzono także gorsety z materiałów granatowych, czerwonych, 

zielonych i innych. Gorset miał proste przody i plecy, w talii był lekko dopasowany, a od pasa 

biegły tacki opadające na biodra. Gorsety nie miały bardzo bogatych zdobień – ograniczano 

się do drobnych naszyć przy krawędziach, z kolorowych cekinów albo metalowego 

sznureczka.  

 

Kobiety nosiły buty polskie, czyli skórzane, czarne z niską cholewką, sznurowane. 

 

 

 



 
 

 
 

STRÓJ MĘSKI 

Mężczyźni nosili kapelusze słomkowe, gdzie otok ozdobiony był czarną aksamitką lub 

wstążką oraz różnobarwnymi sznurkami zakończonymi chwostami. 

 

Fot.5 Kapelusz słomkowy. 

Koszule miały krój przyramkowy. Kołnierzyk był mały, wykładany, o prostych rogach. Przód 

koszuli był rozcięty i wzmocniony naszyciami z płótna, które zabezpieczały przed rozdarciem 

materiału. Koszula była wypuszczana na spodnie. 

 

Fot.6 Koszula i kamizelka z ozdobami. 



 
 

 
 

Od święta mężczyźni wkładali spodnie i kamizele z szaroniebieskiego, fabrycznego sukna. 

Na bokach spodni, na wysokości uda, naszyty trójkąt czerwonego sukna, ozdobiony haftem 

z włóczki w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym.  

 

Fot.7 Ozdoba spodni. 

Kamizelka bez rękawów była zapinana z przodu na metalowe guziki. W niewielkim odstępie 

naszywano dwa rzędy podobnych guzików oraz pęczki (pompony) kolorowej włóczki, w tych 

samych kolorach co haft na spodniach. Kamizelka z boków poniżej pasa, była rozcięta,  

a z tyłu miała ułożone dwie fałdy. 

Ponadto panowie opasywali się pasami z białej skóry zapinanymi na klamrę. Były one 

łączone kółeczkami mosiężnymi, przeplatane zieloną skórą, ozdabiane nabijanymi, 

mosiężnymi gwoździkami. Pas był długi, a jego koniec opadał na spodnie, często noszony 

był też na koszuli. 

Noszono buty wysokie z cholewami, z czarnej skóry. 

 

Fot.8 Pas z białej skóry. 



 
 

 
 

TAŃCE Z REGIONU RZESZOWSKIEGO - opisy 

W okolicy Rzeszowa tańczy się przede wszystkim rozmaite polki, które cechuje olbrzymia 

dynamika, werwa i rozmach w obrotach w prawo po linii koła w pierwszym kierunku tańca. 

Charakteryzuje je obniżanie i wznoszenie się tańczących w pionie w czasie wirowania, 

np. w polce kucanej, polce z kropką czy uginanej. W polce dzwon występuje natomiast silne 

pochylenie tułowia do środka koła, połączone z uniesieniem nogi w tył. 

 

POLKA KUCANA 

Jest tańcem wirowym, tańczonym obrotami w prawo z postępowaniem po linii koła  

w I kierunku tańca. Charakteryzuje go bardzo szybkie tempo, duża dynamika, obszerność 

ruchu i falująca linia tańca – wznoszenie się i obniżanie tańczących. 

Krok taneczny ma niewiele wspólnego z krokiem polki. Jest to przestępowanie z nogi na 

nogę w rytmie ósemek, przeplatane raz uniesieniem nogi od kolana w tył, drugi raz głębokim 

przysiadem – kucaniem. Stad też nazwa tańca: polka kucana.  

Krok taneczny mieści się w dwóch taktach. W pierwszym takcie wykonuje się pół obrotu 

dwoma krokami chodu i drugie pół obrotu z uniesieniem wolnej nogi od kolana w tył. Drugi 

takt stanowi pół obrotu wykonane dwoma krokami chodu i kucnięcie z półobrotem na obydwu 

stopach. 

 

Fot.9 Polka kucana. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

POLKA DZWON 

Jest jednym z najstarszych tańców wirowych znanych w okolicy Rzeszowa, tańczonym  

w lewą stronę, do jednej melodii. Jest trudny do wykonania z uwagi na obroty w lewo oraz 

znaczne pochylenie tułowia w czasie obrotów, z równoczesnym uniesieniem wolnej nogi 

wysoko w bok.  

Trzy lub cztery tańczące pary pochylając się do środka koła, zbliżają głowy do siebie, 

jednocześnie unoszą nogi na zewnątrz koła, formując obraz dzwonu, stad nazwa tego tańca. 

Są to wybitne popisowe cechy starej formy tańców tego regionu. 

 

 

Fot.10 Polka dzwon. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

LASOWIAK 

Jest tańcem składającym się z  dwóch części, łatwym, dynamicznym i wesołym  

o charakterze zabawowym, urozmaiconym krokami akcentowanymi i klaśnięciami w dłonie. 

I część tancerze tańczą oddzielnie przesuwając się szeregami po linii koła, jednocześnie 

klaszczą w dłonie w rytmie ćwierćnut. Kończą skokiem na obie nogi. 

W II części krążą parami w miejscu w jedną, a następnie w druga stronę, kończąc trzema 

krokami akcentowanymi. Ujęcie okrągłe, tańczący lekko poruszają rękami, wznosząc  

i opuszczając łokcie.  

 

 

Fot.11 Lasowiak. 
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Izabela Kumor-Pilarczyk 
nadzór merytoryczny 

 

dr Honorata Musiał 
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Magda Mądry 
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Aleksandra Rakoca 
koordynacja 

 

Anna Obara-Uberna 
prowadząca kurs, instruktor tańca 

 

Grzegorz Łukasiewicz  
akompaniament  

 

Agnieszka Hałas  
scenariusz i reżyseria, lektor  

 

Mariusz Woźniak  
dźwięk i mastering  

 

Bartosz Mirosławski  
zdjęcia i montaż  

 

Przemysław Pochanke / Andrzej Łuczak  
oświetlenie i scenografia   

 

Piotr Frąckowiak  
oprawa graficzna  

 

Teresa Gradzik  
przygotowanie strojów 



 
 

 
 

 

Anna Obara-Uberna i Krzysztof Drozdek 
tancerze 

 

dr hab. prof. UJ Ewa Kocój  
konsultant etnograficzny  

 

 

 

 

 


