
DESIGN

MALOWANKA 



Kolorowanka: „Malowanka”, inspirowana jest wzorem, 
znajdujący� się na prostokąt�y� kawałku sklejki, pochodzący� 
z okolic Machowa (właściciel-Muzeum Kult�r� Ludowej w Kolbuszowej).
Mot�� serca z cent�alnej części malowanki jest inspirowany legendą
o lasowiackim sercu, popular�ą w pół�ocnej części Puszczy Sandomierskiej. 
Upowszechnił się w okresie między�ojenny� XX w.

st�.3 Kolorowanka: „Drzwi”, inspirowana jest mot��em,
znajdujący� się na tafli drzwiowej chat� łemkowskiej,
pochodzącej ze Smolnika
(właściciel- Muzeum Budownict�a Ludowego w Sanoku). 

st�.4 Kolorowanka: „Kamizelka”, inspirowana jest hastem, 
znajdujący� się na łemkowskiej kamizelce damskiej, 
pochodzącej z Komańczy 
(właściciel- Muzeum Budownict�a Ludowego w Sanoku). 
W nomenklat�rze lasowiackiej nazy�ana- łajbik, łaybyk, lajbik.   

st�.5 Kolorowanka: „Gorset”, inspirowana hastem, 
znajdujący� się na gorsecie damskim,
panieńskim lub ślubny�. Pochodzący� z Gorliczy�y 
(właściciel Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy). 
Hast wykonany na gorsecie został w t��ie krakowskim.  

st�.6 Kolorowanka: „Skrzy�ia”, inspirowana malowidłem, 
znajdujący� się na skrzy�i przeznaczonej na panieńskie wiano,
pochodzącej z Alfredówki 
(właściciel- Muzeum Kult�r� Ludowej w Kolbuszowej). 
Wzór ten peł�ił f�nkcję dekoracyjną, estet�czną,
 ale również miał sy�bolizować bogact�o wiana panny młodej. 

st�.7 Kolorowanka: „Sukmana”, 
inspirowana wyszy��� wzorem, znajdujący� się na sukmanie 
(dł�gie okr�cie wierzchnie), pochodzącej z Trzebowniska 
(właściciel- Muzeum Et�og�aficzne im. Franciszka Kot�li w Rzeszowie).
Sukmana jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych elementów 
męskiego st�oju rzeszowskiego. 

st�.8 Kolorowanka: „Koszula”, inspirowana or�amentem, 
znajdujący� się na damskiej koszuli, 
pochodzącej z Chmielowa 
(właściciel- Muzeum Regionalne w Stalowej Woli).
Mot�� ten jest t��owy dla odzieży damskiej w pł�. części regionu lasowiackiego.

st�.9
Kolorowanka: „Rańt�ch”, inspirowana wyhastowany� za pomocą ściegów wzorem, 
znajdujący� się na rańt�chu (szal lub chusta kobieca). 
Pochodzący� z Łukawaca 
(właściciel-Muzeum Et�og�aficzne im. Franciszka Kot�li w Rzeszowie). 



    st�.10 Kolorowanka: „Gorset”, inspirowana mot��em kwiatowy�, 
wykonany� za pomocą farb, znajdujący� się na gorsecie kobiecy�. 
Pochodzący� z Grodziska 
(właściciel- Muzeum Et�og�aficzne im. Franciszka Kot�li w Rzeszowie). 

st�.11 Kolorowanka: „Zapaska”, inspirowana wzorem wyszy��� na zapasce
(jeden z elementów odzieży kobiecej, 
nakładana na spódnicę i wiązana w pasie z t�ł�). 
Pochodzącej z Woli Raniżowskiej 
(właściciel-Muzeum Kult�r� Ludowej w Kolbuszowej). 
Kolor�st�ka oraz wzór charakter�st�czne są dla miejscowości 
położonych w pobliżu Rzeszowa.

st�.12 Kolorowanka: „Skrzy�ia”, inspirowana malowidłem,
znajdujący� się na sosnowo jodłowej skrzy�i, 
pochodzącej z Turbia (właściciel-Muzeum Regionalne w Stalowej Woli). 
Skrzy�ie tego t��u wykony�ane był� w ośrodku stolarskim 
w Sokołowie Małopolskim. 
Wśród Lasowiaków był� popular�e do I wojny światowej. 

st�.13
Kolorowanka: „Zapaska”, inspirowana kolorowy� hastem,
znajdujący� się na zapasce kobiecej.
Pochodząca z Gniewczy�y Łańcuckiej
(właściciel- Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy). 

st�.14

Kolorowanka: „Zapaska”, inspirowana hastem wykonany� 
na zapasce damskiej, pochodzącej ze Staromieścia 
(właściciel- Muzeum Et�og�aficzne im. Franciszka Kot�li w Rzeszowie). 

st�.15 Kolorowanka: „Skrzy�ia”, inspirowana mot��em namalowany� 
na drewnianej skrzy�i, pochodzącej z zakładu stolarskiego
 Zbig�iewa Penara w Ry�anowie 
(właściciel- Muzeum Budownict�a Ludowego w Sanoku). 
Skrzy�ie tego t��u z kolei wykorzyst��ane był� w celu przechowy�ania odzieży. 

st�.16 Kolorowanka: „Dzban”, inspirowana wzorem, 
znajdujący� się na gliniany� dzbanie, pochodzący� z Medy�i Głogowskiej 
(właściciel- Muzeum Kult�r� Ludowej w Kolbuszowej). 
Wzór stanowi kompilację archaicznego wzor� palmet�,
namalowanej kreskowo, z późniejszy�, rozpowszechniony� 
w okresie między�ojenny� przedstawieniem zoomorficzny�.

st�.17
Kolorowanka: „Zapaska”, inspirowana hastem, 
znajdujący� się na lnianej zapasce damskiej, 
pochodzącej z Chmielowa (właściciel Muzeum Regionalne w Stalowej Woli). 
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