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Podkarpacie – region fizycznogeograficzny położony na obszarze Austrii, Czech, Polski, Ukrainy  

i Rumunii. 

Podkarpacie stanowi pas obniżeń, oddzielający Karpaty od Wyżyny Małopolskiej i Wyżyn 

Ukraińsko-Mołdawskich. W części zachodniej region ma charakter ciągu wyraźnie 

wyodrębnionych kotlino różnej szerokości, w części wschodniej stanowi stosunkowo wąski pas               

o charakterze lekko pochylonego przedgórza. Podkarpacie charakteryzuje się stosunkowo ciepłym 

klimatem, o wilgotności zmniejszającej się z zachodu ku wschodowi. 

Dzieli się na trzy podprowincje: 

 Karpaty Zachodnie,  

 Podkarpacie Północne, 

Podkarpacie Wschodnie. 
Do Polski należą części Podkarpacia Północnego i Wschodniego, których łączna powierzchnia na 

obszarze Polski wynosi ok. 16,2 tys. km² (około 5,5% obszaru kraju).  
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Podkarpacie Zachodnie – pod prowincja fizycznogeograficzna w Czechach (na Morawach) oraz 

na pograniczu austriacko-morawskim, między Masywem Czeskim od zachodu a zachodnim 

skrajem Karpat (Pogórze Zachodniobeskidzkie, Karpaty Słowacko-Morawskie, Karpaty 

Środkowomorawskie i Karpaty Austriacko-Morawskie) od wschodu. 

Podprowincja dzieli się na pięć makroregionów: 

Pogórze Weinviertel 

Obniżenie Dyjsko-Swrateckie 

Brama Wyszkowska 

Obniżenie Górnomorawskie 

Brama Morawska  

  

PPooddkkaarrppaacciiee  PPóółłnnooccnnee 

  

 

Podkarpacie Północne – podprowincja fizyczno-geograficzna w Czechach, Polscei na Ukrainie. 

Podkarpacie Północne rozciąga się między Karpatami Zachodnimi na południu a Wyżyną 

Małopolską na północy. 

Region stanowi obniżenie o założeniu tektonicznym i bardzo zróżnicowanej szerokości, wypełnione 

osadami morza mioceńskiego. Rzeźba jest tu stosunkowo monotonna, występuje szereg 

zbudowanych z utworów lodowcowych wysoczyzn, oddzielonych od siebie szerokimi dolinami 

rzecznymi. Obszar odwadniany jest przez Wisłę i Odrę do Morza Bałtyckiego. Miejscami 
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zachowały się znacznie obszary leśne. Region jest dość gęsto zaludniony, szczególnie wzdłuż 

południowej granicy, u podnóża Karpat. 

Podprowincja dzieli się na cztery makroregiony: 

na zachodzie, głównie na obszarze Czech, leży odwadniana przez Odrę Kotlina Ostrawska, 

dalej na wschód znajduje się odwadniana przez Wisłę Kotlina Oświęcimska, 

ku wschodowi zwęża się ona, tworząc na pograniczu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej                
i Karpat Bramę Krakowskąz licznymi zrębami wapiennymi, kontrastującymi z aluwialnym dnem 

doliny Wisły, 

największym makroregionem jest trójkątna Kotlina Sandomierska, której dno rozcinają 

karpackie dopływy Wisły – Raba, Dunajec, Wisłoka i San.  

  

  

PPooddkkaarrppaacciiee  WWsscchhooddnniiee  

  

 

  
 

Podkarpacie Wschodnie – podprowincja fizyczno - geograficzna na terenie Ukrainy oraz 

częściowo Polski i Rumunii, stanowiąca przedgórze Karpat Wschodnich. Wypływające z nich 

potoki gęsto rozcięły powierzchnię Podkarpacia Wschodniego, dzieląc je na szereg płaskowyżów, 

pochylonych ku północnemu wschodowi. Na obszarze Polski znajduje się niewielki fragment 

jednego z makroregionów Podkarpacia Wschodniego - Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego.   
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Jedno z 16 województw  utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem województw 

przemyskiego i rzeszowskiego oraz części krośnieńskiego,tarnobrzeskiego i tarnowskiego.  Obecnie 

województwo zajmuje powierzchnię 17 845,76 km² i zajmuje 11. miejsce w kraju. Pod względem 

liczby mieszkańców (2,13 mln osób) znajduje się na 9. miejscu w Polsce. Jest najdalej wysuniętym 

na południe województwem Polski.  

 

  
 

CCoo  wwaarrttoo  zzoobbaacczzyyćć  nnaa  PPooddkkaarrppaacciiuu    
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Zamek w Łańcucie, in. zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie – dawna rezydencja 

magnacka  znajdująca się w Łańcucie, w województwie podkarpackim. 

W 1996 roku odbyło się tu spotkanie 9 prezydentów państw Europy Środkowej. Dość często 

odbywają się w nim również sympozja naukowe. Osobom fizycznym i instytucjom prywatnym 

pomieszczeń zamkowych nie udostępnia się. Wyjątek uczyniono jedynie dwa razy – dla potomków 

byłych właścicieli. W zamku odbyły się uroczystości ślubne Stanisława Potockiego i Rosy Larco de 

la Fuente oraz część uroczystości pogrzebowych związanych ze sprowadzeniem do Polski prochów 

śp. Elżbiety z Radziwiłłów Potockiej, jej synów Alfreda i Jerzego oraz jego żony Susany Iturreguiy 

Orbegoso. 

W 1981 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki kupiło dla zamku w Galerii Heim w Londynie kilka 

portretów Potockich, a istniejąca od kilku lat Fundacja na rzecz Muzeum-Zamku w Łańcucie nabyła 

portret Alfreda I Potockiego pędzla Jana Tabińskiego.  
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Układ urbanistyczny Starego Miasta został ukształtowany na prawie magdeburskim w II poł. XIVw. 

Wyjątkowy ze względu na pochyłość terenu plac rynkowy zaplanowano na rzucie zbliżonym                 

do kwadratu o bokach długości ok. 80 m. Do dzisiaj zachowały się trzy pierzeje Rynku. Pierzeja 

zachodnia została rozebrana na przełomie wieków XVIII i XIX. 

Zachowane kamienice w Rynku posiadają charakterystyczny trzytraktowy układ przestrzenny 

wnętrza ukształtowany w XV i XVI w. i modernizowany w wiekach kolejnych. 

Ostateczny swój kształt i wygląd elewacji kamienice uzyskały na przełomie wieków XIX i XX.              

W centrum Rynku znajdował się renesansowy Ratusz wzniesiony w poł. XVI w. przez architekta 

włoskiego Andrzeja Bononiego – rozebrany w 1794 r. decyzją władz zaborczych. 
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Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie – zabytkowa, późnobarokowa rezydencja z elementami 

rokoka, znajdująca się przy alei Lubomrskich w Rzeszowie, w pobliżu zamku. Powstała w latach 

90. XVII w. na terenie dawnej winnicy Mikołaja Spytka Ligęzy, jako część większego założenia, 

które miało na celu stworzenie dużego kompleksu ogrodowego wokół rezydencji na zamku.   
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ZZaammeekk  KKrraassiicczzyynn  
 

  
 

 
Zamek w Krasiczynie – zamek wybudowany w stylu renesansowo-manierystycznym, pierwotnie 

zbudowany na przełomie XVI i XVII w. Budowę zamku rozpoczął Stanisław Krasicki. 

Charakterystyczne dla niego są 4 odmienne wieże narożne: Boska, Papieska, Królewska                              

i Szlachecka. Zamek jest otoczony parkiem.   

  

 
 
 
 
 
 

KKllaasszzttoorr  NNaazzaarreettaanneekk  ww  KKoommaańńcczzyy  

  

  
 

 

Klasztor Nazaretanek w Komańczy funkcjonuje od maja 1928 roku. Podczas okupacji 

niemieckiej w klasztorze kwaterowali Niemcy. Równolegle siostry zakonne ukrywały 

poszukiwanych kapłanów i osoby pochodzenia żydowskiego, pomagały w ucieczce za granicę                  

i kontaktowały z kurierami. W latach 1944–48 podczas walk z partyzantami siostry nadal udzielały 

pomocy lekarskiej i charytatywnej potrzebującym.W okresie od 29 października 1955 r. do 28 

października 1956 r. w klasztorze internowany był prymas Polski Stefan Wyszyński. W czasie 
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pobytu w klasztorze duchowny mieszkał na pierwszym piętrze w pokoju nr 5. Odwiedzający 

klasztor mają możliwość zwiedzenia pokoju prymasa, a także kaplicy, w której się modlił.                 

W 2011 r. klasztor został wyremontowany. 
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Strój rzeszowski – strój ludowy noszony w obszarze dorzecza dolnego Wisłoka i na lewym brzegu 

Sanu w środkowym jego biegu, używany przez grupę etnograficzną Rzeszowiaków.   

  

ZZwwyycczzaajjee  ii  oobbrrzzęęddyy 

 

 

 

Św. Szczepana  



Z rana gospodarz wraz z gospodynią szli do zwierząt. Gospodyni dawała bydłu opłatek i jedzenie, 

które odkładano podczas spożywania wieczerzy, a gospodarz niósł koniom siano i owies                              

z wigilijnego stołu. Owies dostawały też kury, żeby się dobrze niosły. 

Innym zabiegiem gospodarczym było "wiązanie szczepów". Gospodarz kręcił powrósła ze słomy 

rozesłanej na podłodze, wiązał nimi te drzewa, które nie rodziły lub rodziły słabo. Niekiedy brał           

ze sobą siekierę i uderzając nią lekko w pień drzewa, mówił: "jak nie będziesz rodziło, to cię zetnę". 

Na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana święcono w kościele na sumie owies, który potem 
mieszano z ziarnem siewnym. Niektórzy gospodarze wychodzili na pola porośnięte kąkolem i siejąc 

poświęcane ziarna, mówili:"Uciekaj diable z ostem, bo ja tu idę z owsem. Zabieraj to przeklęte 

ziele, bo ja tu owies sieję". Święconym owsem obrzucano się też nawzajem. Zwłaszcza 

kawalerowie obsypywali nim panny. Złośliwi rzucali też bobem, którego uderzenia odczuwano 

dotkliwie. 

W Boże Narodzenie nie wolno było wykonywać żadnej pracy, słomę z podłogi uprzątano dopiero  
w św. Szczepana. Dlatego niekiedy, do tych domów, gdzie mieszkały panny, już po północy 

przychodzili z miotłami kawalerowie. Tam, gdzie była izba jeszcze nie uprzątnięta, zamiatali słomę, 

domagając się od dziewcząt poczęstunku. Przed I wojną "na śmiecie" przychodził kawaler starający 

się o rękę panny. Z czasem zwyczaj ten zaniknął, przychodzili po prostu znajomi. 

Dziewczęta, nie chcąc narazić się na wstyd, że są niegospodarne, sprzątały izby wcześnie rano. 

"Śmieciarze" przynosili ze sobą słomę, rozsypywali ją, a za sprzątanie dostawali poczęstunek. 

Chodzenie na "śmiecie" było okazją do zabawy. "Śmieciarze" udawali, że chcą kupić choinkę, 

targowali się o nią, próbowali piłować jej pień, dopóki nie zostali poczęstowani wódką. 

Dziewczętom, które z rozmaitych powodów nie były we wsi lubiane, przynoszono "słomianego 

chłopa" - kukłę przebraną w męskie ubranie. Kładli ją na łóżku ze słowami: "Masz kawalera". Jeśli 

dziewczyna okupiła się wódką, to kukłę zabierali ze sobą. Często też takiego "paskudnika" wieszali 

na drzewie lub wynosili na dach. Tego dnia zaczynali chodzić kolędnicy z grupą Herodów.   

  

ZZaappuussttyy  

   

  

 

W okresie od Bożego Narodzenia do zapustów zabaw nie urządzano. Odbywały się jedynie wesela. 

Natomiast trzy ostatnie dni od niedzieli do Środy Popielcowej nazywano"szalonymi dniami". 

Bawiono się w domach i w karczmach. Kobiety znosiły do jednej chałupy jedzenie, 



urządzano"muzykę" i bawiono się. W Kąkolówce zabawy te nazywano "hamanami". Przebierano 

się też za dziadów, Cyganów i Cyganki. Magiczny charakter nosiły tańce na len i konopie, podczas 

których wyskakiwano jak najwyżej, żeby te rośliny wysokie urosły. Był to ślad dawnych zabiegów 

na urodzaj, powszechnych całej Polsce. W tańcach tych brały udział przeważnie kobiety.                            

W zabiegach na urodzaj zapustne tańce były jednym ze środków magicznego oddziaływania na 

budzącą się przyrodę. Miały niejako pobudzać jej siły.  

Charakterystycznym elementem zapustów były korowody przedstawicieli "innego świata". Byli 

to przebierańcy: osmoleni sadzami lub w maskach, przebrani za dziadów, Cyganów, Żydów, 

policjantów. Odwiedzali domy, zachowując się bardzo swobodnie. Podkradali żywność, upominali 

się o podarki. Swoją "inność" podkreślali także dziwnym zachowaniem: gdy weszli do izby chowali 

się, kukali jak kukułki, wydawali nieartykułowane dźwięki - odwrotność mowy ludzkiej.                        

W przeciwieństwie do masek w innych okresach obrzędowych nie składali życzeń. Jedynie 

harcowali, tańczyli i zachęcali opornych do zabawy: "Stara babo, stary chłopie, huloj dzisiaj na 

kunopie". Chodzili też "draby", zwykle parami: dziad i baba, w wysokich szpiczastych czapkach               

z sitowia lub słomy, w maskach lub z uczernionymi twarzami. Mieli kije "kacały" oplecione słomą 

lub uplecione ze słomy w warkocze, którymi uderzali domowników. Uderzenia te, podobnie jak               

w Wielkanoc wierzbowymi gałązkami, miały zapewne znaczenie magicznego przekazywania 

zdrowia na uderzanego.  "Draby" były głównymi postaciami obrzędów zapustnych. Sporadycznie 

występowały też maski zwierzęce.  


