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Song and dance enSemble  
„bandoSka”

The WDK Song and Dance Ensemble was formed 
in 1950. In 1969 the Ensemble was given the name 
„BANDOSKA”, under which it has been continu-
ally concerting until these days, both in Poland 
and abroad, promoting the native folklore, which 
draws on the authentic source of folk culture.

„BANDOSKA” has given hundreds of concerts in 
the country and abroad since 1950. Taking part in 
numerous competitions, reviews and festivals the 
Ensemble received a plenty of prestigious natio-
nal and international awards.

The Ensemble has contributed to the develop-
ment of the World Festivals of Polonia’s Folklore 
Ensemble dancers work now as choreographers 
leading the outstanding ensembles, also the ones 
of the Polish community abroad.

Giving performances abroad, the Ensemble has 
visited, among others: Austria, Belgium, Belarus, 
Bulgaria, the Czech Republic, France, Greece, 
Germany, Italy, Holland, Hungary, Lithuania, 
Montenegro, Portugal, Russia, Slovakia, Spain, 
Turkey and Ukraine.

The Song and Dance Ensemble „BANDOSKA” is 
made up of over 100 people, who are the mem-
bers of three children’s group, representative 
group, senior dance group and the folk band.

Zespół pieśni i Tańca  
„bandoSka”

Początek działalności Zespołu przypada na 1950 
rok. Na początku był to Zespół Pieśni i Tańca Wo-
jewódzkiego Domu Kultury. Nazwę „Bandoska” 
nadano w 1969 r., pod którą działa nieprzerwa-
nie do dziś, upowszechniając w kraju i za granicą 
rodzimy folklor, sięgający do autentycznych źró-
deł kultury ludowej. Repertuar zespołu stanowią 
polskie tańce narodowe, regionalne (zwłaszcza  
z okolic Rzeszowa), tańce innych narodów, obraz-
ki taneczne oraz obrzędy ludowe.

„Bandoska” dała setki, a może już tysiące kon-
certów w kraju i za granicą. Uczestnicząc w kon-
kursach i festiwalach zdobywała wielokrotnie 
nagrody o randze krajowej i międzynarodowej. 
Występując poza granicami kraju Zespół od-
wiedził m.in.: Austrię, Belgię, Białoruś, Bułgarię, 
Czarnogórę, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, 
Holandię, Litwę, Niemcy, Portugalię, Rosję, Sło-
wację, Turcję, Ukrainę, Węgry oraz Włochy.

Kontakty ZPiT „Bandoska” z Zespołem z Genk  
w Belgii, dały początek Światowym Festiwalom 
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, które 
odbywają się od ponad 50. lat w Rzeszowie. Wie-
lu wychowanków „Bandoski” to choreografowie 
prowadzący znakomite grupy polonijne, które 
roztańczone są po całym świecie.

kontakt@bandoska.pl 

zpitbandoska

ZPiT Bandoska

zpit_bandoska
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Most im. Tadeusza 
Mazowieckiego w Rzeszowie  
z widocznym herbem Miasta

Bridge Tadeusz Mazowiecki in 
Rzeszów with a visible coat of 
arms of the City

Kościół Rzymskokatolicki 
pw. Świętego Krzyża  

w Rzeszowie

Roman Catholic Church of 
Holy Cross in Rzeszow



Widok z tarasu Hotelu 
Rzeszów na Centrum 
Miasta

View of the City Center 
from the terrace of Hotel 
Rzeszów



Ul. 3 Maja w Rzeszowie  
z widoczną wieżą Kościoła  
Farnego w Rzeszowie

Ul. May 3 in Rzeszów with the 
visible tower of the Parish Church  
in Rzeszów



Studnia na rzeszowskim rynku

A well in the Rzeszów market 
square



Ratusz w Rzeszowie

The Town Hall in Rzeszów



Okrągła kładka dla pieszych  
w Rzeszowie

Circular footbridge in Rzeszow



Fontanna multimedialna 
w Rzeszowie

Multimedia fountain in Rzeszow



Letni Pałac Lubomirskich  
w Rzeszowie

Lubomirski Summer  
Palace in Rzeszow



Zamek Lubomirskich  
w Rzeszowie

Lubomirski Castle 
in Rzeszow



Zdjęcia tancerzy grupy reprezentacyjnej ZPiT BANDOSKA  
w tradycyjnych rzeszowskich strojach.

Photos of the dancers of the ZPiT BANDOSKA representative  
group in traditional costumes from Rzeszów.

Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „BANDOSKA” 

Prezes Stowarzyszenia: Elżbieta Welc

Pomysł i koordynacja: Agata Szubert

Kierownik artystyczny Zespołu: Karol Mrzygłód

Opieka merytoryczna Zespołu: Małgorzata Hołowińska  
(Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie)

Fotografie: KOMOREBI

Opracowanie graficzne i druk: BONUS LIBER

Folder zrealizowano dzięki wieloletniemu wsparciu  
działalności Zespołu przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

W Rzeszowie liczącym ponad 126,6 km² mieszka ok 220 tys. osób, 
z których co trzecia studiuje, dlatego Rzeszów nazywany jest „mia-
stem młodych ludzi”. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszow-
ska oraz niepubliczne szkoły wyższe kształcą blisko 60 tys. studentów 
na ponad 60 kierunkach. Rzeszowskie uczelnie zapewniają wysoko 
wykwalifikowaną kadrę naukową, nowoczesną bazę edukacyjną oraz 
kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy. Potencjał 
intelektualny mieszkańców, silne powiązania z przemysłem lotniczym 
i informatycznym sprawiają, że w Rzeszowie dynamicznie rozwijają 
się wysokie technologie. Miasto stanowi doskonałe zaplecze dla prze-
mysłu kosmicznego, który jest jednym z głównych czynników rozwoju 
innowacyjnej gospodarki. Przedsięwzięciem realizowanym już od po-
nad dekady jest współpraca Rzeszowa na rzecz rozwoju miasta i regio-
nu z innowacyjnymi klastrami: „Doliną Lotniczą” - Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego, Informatyką Podkarpacką, 
Klastrem Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen”, Klastrem 
Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Podkarpackim Klastrem Energii 
Odnawialnej. Rzeszów bogaty jest w liczne placówki kulturalne – kina, 
teatry, galerie sztuki i fotografii, domy kultury, muzea. W  mieście 
i okolicy odbywają się imprezy kulturalne i sportowe, z których wie-
le ma charakter międzynarodowy. Szczególną renomę zyskały m.in.: 
Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury, Światowy Festiwal Po-
lonijnych Zespołów Folklorystycznych odbywający się od 1969 roku 
co trzy lata, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia, Święto 
Paniagi, Festiwal teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” czy Festiwal 
„Źródła Pamięci: Szajna - Grotowski - Kantor”. Znakomitym miejscem 
wypoczynku są parki i rozległe miejskie tereny zielone z pięknymi 
fontannami i placami zabaw. Przez większą część roku w centralnej 
części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu i Zamku Lubomir-
skich oraz malowniczej Alei pod Kasztanami odbywają się pokazy fon-
tanny multimedialnej. Rzeszów to miejsce, które mieszkańcy wysoko 
oceniają pod względem jakości życia. Otwarcie przyznają, że jest to 
miasto czyste, bezpieczne, wygodne, zapewniające jednocześnie sta-
bilizację życiową i satysfakcję z możliwości rozwoju osobistego i za-
wodowego. Estetykę Rzeszowa dodatkowo podkreślają nowoczesne 
i oryginalne obiekty, takie jak Okrągła Kładka dla Pieszych, Fontan-
na Multimedialna czy Ogrody Bernardyńskie pełniące jednocześnie 
funkcję użytkową i rekreacyjną. Rzeszów to miasto o dużym potencja-
le innowacyjnym i doskonale przygotowanej przestrzeni społecznej, 
odpowiadającej potrzebom nowoczesnego oraz przedsiębiorczego 
społeczeństwa, poszukującego równowagi pomiędzy pracą a życiem. 
Chętnie gości wszystkich tych, którzy zechcą zatrzymać się tu na 
chwilę, tych, którzy pragną się kształcić w  rzeszowskich szkołach 
i uczelniach, jak również tych, którzy na trasie turystycznych wędró-
wek zechcą przekonać się, że trafili do gościnnego polskiego miasta, 
do którego warto przyjechać i pozostać na dłużej.

In Rzeszów, with the area of 126,6 square kilometres, live about 220 
thousands people. Every third person of Rzeszów residents is a stu-
dent, therefore, Rzeszów is called “a city of young people”. University 
of Rzeszów, Rzeszów University of Technology and non-public hi-
gher education institutions educate almost 60 thousand students in 
more than 60 fields of studies. Rzeszów universities provide a highly 
qualified academic staff, modern scientific base and fields of studies 
which are adjusted to the needs of the labor market. The intellectu-
al potential of the inhabitants, strong connections with the aviation 
and IT industry contribute to the fact that high technologies deve-
lop dynamically in Rzeszów. The city constitutes a great background 
for space industry, which is one of the main factors of the develop-
ment of innovative economy. For over a decade Rzeszów has been 
involved in cooperation for the development of the city and region 
with innovative clusters such as: “Aviation Valley” –Association of the 
Entrepreneurs of Aviation Industry, Podkarpacie IT, “Poligen” Plastic 
Processing Cluster, “Podkarpacie Country” Life Quality Cluster, Pod-
karpacie Renewable Energy Cluster. In Rzeszów there are numerous 
cultural institutions – cinemas, theatres, art and phot galleries, cen-
ters of culture, museums. In the city and its neighboring areas there 
are cultural and sport events, many of which are international events. 
The following events gained, among others, a special reputation: The 
European Stadium of Culture – the Rise of Eastern Culture, the Fe-
stival of Polish Song and Dance Ensemble of Polish Diaspora which 
has been taking place since 1969 every three years, Carpathia Inter-
national Song Festival, Paniaga Feast, “Maskarada” Theatre Festival or 
“Szajna – Grotowski – Kantor - Source of Memory” Festival. In Rze-
szów one can spend a nice time in numerous restaurants and pubs. 
Romantic cafes situated at the Rzeszów Town Square attract visitors 
during summer weekends when there are concerts performed on the 
outdoor stage. Parks and extensive green urban areas with beautiful 
fountains and playgrounds are an ideal place to relax. Multimedia fo-
untain shows take place for the greater part of the year, in the direct 
neighborhood of the Lubomirski Castle and the picturesque Chestnut 
Avenue. Rzeszów is a place which is highly evaluated by its inhabi-
tants as far as the quality of life is concerned. They openly admit that 
it is a clean, safe, comfortable city which at the same time provides 
life stability and satisfaction resulting from personal and professional 
development. The aesthetics of Rzeszów is additionally underlined by 
modern and original constructions, such as: Round Footbridge, Mul-
timedia Fountain Park or Bernardine Gardens which also perform a 
utilitarian and recreational function. Rzeszów is a city of a great po-
tential of innovation and a perfectly prepared social space responding 
to the needs of a modern and entrepreneurial society searching for a 
balance between work and life. It willingly hosts all visitors who want 
to stay here for a moment, who want to receive education at Rzeszów 
schools and universities as well as those who want to experience and 
see that they came to a hospitable Polish city on the way of their to-
urist route, a city which is worth visiting and staying longer.
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