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Województwo podlaskie to obszar o niezwykłym bogactwie kultury materialnej i duchowej. 
Ze względu na swoje przygraniczne położenie jest jednym z najbardziej wielorakich etnicznie, 
kulturowo i wyznaniowo regionów w Polsce. Od wieków zamieszkiwały go różne narodowości, 
które nadawały mu wyjątkowy koloryt, wprowadzając różne tradycje, język i religie. To miejsce, 
gdzie obok siebie występują kościoły, cerkwie, meczety, synagogi, czy staroobrzędowe molenny. Ta 
mozaika kulturowo-etniczna po dziś dzień wywiera istotny wpływ na charakter kultury pogranicza, 
która bardziej łączy, aniżeli dzieli, wzbudzając ciekawość i chęć poznania. 

Jednym z elementów wyróżniających Podlasie spośród innych regionów kraju jest budownictwo 
drewniane, szczególnie licznie występujące w południowo-wschodniej jego części (powiaty bielsko-
hajnowskie). Unikatowość wsi z tych obszarów podkreśla zarówno ich układ przestrzenny, zachowana 
do chwili obecnej kolorowa architektura drewnianych domów z początku XX wieku, udekorowana 
przepięknymi detalami zdobniczymi, a także zróżnicowanie społeczno-kulturowe, mające swoje 
przełożenie na obrzędowość, folklor i tradycje. Ziemie te zamieszkałe są w większości przez 
ludność wyznania prawosławnego, która na przestrzeni lat wykształciła swoisty model kultury, 
przejawiający się w tradycyjnych wartościach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

Jak dotąd potencjał architektoniczny i turystyczny tych terenów nie został jeszcze wykorzystany 
z ukierunkowaniem na najmłodszych, choć zagadnienie to jest bardzo pojemne i stanowi niewątpliwie 
o genius locci. Propozycja stworzenia kreatywnego przewodnika po Podlasiu jest pomysłem, który 
wypełni te lukę. 

Książka skierowana jest do odbiorcy w każdym wieku i zaprasza na wspólną, niezwykłą 
podróż po Podlasiu dzieci, rodziców i dziadków. Trasa, przez którą prowadzi zorientowana jest 
na drewniane obiekty o istotnych walorach kulturowych, m.in występujące tutaj licznie kolorowe 
cerkwie, zewnętrzne dekoracje na domach, elementy ich wyposażania, jak kaflowy piec, wiszące 
w narożach chat ikony, tkaniny własnoręcznie wyszywane przez gospodynie czy układane na 
łóżkach haftowane poduchy, dawniej stanowiącej posag panny młodej. To spotkania z żyjącymi 
tutaj nadal lokalnymi twórcami, np. cieślą czy warsztaty tkackie w skansenie. To również podróże 
rowerem i lokalna kuchnia. To w końcu aspekt duchowy – legendy, podania, pieśni czy tutejsza 
gwara, która dziś powoli odchodzi w zapomnienie wraz ze starszym pokoleniem.

Aby przewodnik był atrakcyjny dla najmłodszych, zawiera szereg kreatywnych zadań, rebusów 
i łamigłówek, związanych z danym miejscem. Do eksplorowania Podlasia potrzebne zatem będą 
mazaki, zmysł obserwacji oraz dobry humor. Podczas zwiedzania odkrywcy wykonują zadania, 
które prowadzić ich będą przez kolejne punkty na szlaku objazdu. Ćwiczenia i zgadywanki dotyczą, 
m.in. stosowanego materiału budowlanego, detali architektonicznych, ale także religii, obyczajów 
i otaczającej przyrody. 

Dzięki takim wycieczkom promuje się ideę, że architektura, kultura i natura mogą być narzędziem 
edukacyjnym. Publikacja ma zatem charakter turystyczny, poznawczy i dydaktyczny. Poruszana 
tematyka, poprzez atmosferę zabawy, ma pomóc poznać i zrozumieć przestrzeń i kulturę wsi 
oraz kształtować świadomość społeczną w zakresie lokalnego dziedzictwa i roli materialnych 
i duchowych śladów przeszłości w budowaniu tożsamości. Przewodnik ma zachęcać do twórczego 
odkrywania i zwiedzania, a przede wszystkim sprawić, żeby spuścizna przodków nie była nudna. 
Szacunek dla dorobku kulturowego poprzez „żywy” przekaz międzypokoleniowy jest doskonałym 
narzędziem do upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości wśród tych i następnych 
pokoleń. Stanowi zatem głos w dyskusji o ochronie dziedzictwa drewnianego Podlasia.

Magdalena Sulima
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Ryboły
Ryboły to pierwsza drewniana wieś 
na Twojej trasie. Powstała w XV wieku, 
a jej nazwa wywodzi się od łowienia ryb. 
Tym dawniej trudnili się jej mieszkańcy. 
Znajdują się tutaj dwie piękne prawosławne 
świątynie. Pierwsza, to murowana cerkiew 
pw. Świętych Kosmy i Damiana. Druga, to 
cerkiew cmentarna, położona na końcu wsi. 
Dostrzeżesz ją jednak bez problemu! Jej piękny 
niebieski kolor, wybija się z daleka na tle 
krajobrazu. 

W Rybołach możesz kupić lokalne produkty. 
Wystarczy się tylko zatrzymać przy drodze. 

Gdy pogoda dopisuje, mieszkańcy wsi 
wystawiają pod płotami swoich domów 

smaczne dynie, jajka, ogórki, a nawet grzybki. 



Zadanie:
Gospodyni haftuje ręcznik. Połącz 
kropki i pomóż jej dokończyć haft.10

Będąc w Rybołach, odwiedź koniecznie Muzeum Kultury Materialnej B a ć k a u s z c z y n a, które 
znajduje się w budynku dawnej szkoły. Jak myślisz, co może oznaczać ta nazwa? Tak na tych 
terenach określano miejsce urodzenia, czyli krainę lat dziecinnych – od słowa „baćka”, czyli ojciec. 
Przekraczając próg muzeum, w magiczny sposób przeniesiesz się do tradycyjnego wiejskiego 
domu, w którym każde pomieszczenie opowiada własną historię! 

Obejrzysz tu także pięknie wyszywane ręczniki opasające święte 
obrazy, czyli  i k o n y . Dawniej gospodynie bardzo dbały o ich 
wygląd, dekorując je ręcznikami, firankami, fartuszkami, czy 
kwietnymi koronami. Ręcznik w prawosławnym domu posiada 
bardzo głęboką symbolikę. Towarzyszył ludziom przez całe ich 
życie, od narodzin do śmierci. Gdy rodziło się dziecko, zawijano 
je w lniany ręcznik. Podczas ceremonii zaślubin używano 
kilku ręczników: w jeden owijano ikonę, w inny chleb, a jeszcze 
inny kładziono w cerkwi pod nogami młodej pary, aby im się 
szczęśliwie żyło.

Tylko tutaj masz szansę obejrzeć przedmioty, używane niegdyś 
przez naszych dziadków i pradziadków. Ludowe stroje, naczynia 
kuchenne, sprzęty gospodarcze, czy czarno-białe fotografie są 
pamiątką i historią żyjących na tych ziemiach mieszkańców. 
W jednej z sal umieszczono nawet tradycyjny warsztat tkacki, na 
którym w jesienno-zimowe wieczory gospodynie przędły i tkały.

Rę
cz
ni
ki
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Ściany wiejskich kuchni po dziś dzień zdobią makatki, czyli lniane serwetki opatrzone 
humorystyczną rymowaną sentencją dotyczącą domostwa: 

„Co ja ugotuję, każdemu smakuje!”
,,Gdzie miłość i zgoda panuje,

tam szczęście swe gniazdko buduje’’
,,Świeża woda zdrowia doda!’’

Zadanie:
Narysuj własną propozycję makatki, która zawiśnie na ścianie w domu.
Wymyśl do niej wierszyk lub sentencję.

Makatka

12

Nikt do końca nie wie skąd wzięła się nazwa P L U T YC Z E . Niektóre podania mówią, że została 
nadana na cześć wojskowego p l u t o n o w e g o , który przybył kiedyś do wsi i zdobył sympatię 
mieszkańców. Inne, łączą ją ze słowem „p l u t a ”, co oznacza osobę lubiącą dużo mówić i może 
świadczyć o otwartości i gościnności żyjących tu ludzi. Przyjedź tu koniecznie i sam sprawdź, czy 
mieszkańcy Plutycz to prawdziwe gaduły! 

Jedno jest pewne, to piękna wieś z drewnianą zabudową. Jest tak długa jak... stonoga i ma około 
100 domów! To przykład tak zwanej w s i  s z e r e g o w e j, jaką spotkasz na obszarze podlaskiej 
krainy, którą będziesz zwiedzać z Przewodnikiem. 

Skąd na Podlasiu wzięły się układy wsi szeregowych?
Dawno, dawno temu na podlaskich ziemiach chaty 
rozproszone były pomiędzy pastwiskami i lasami. 
W XVwieku do naszego kraju przybyła z Włoch królowa Bona.  
To ona zarządziła uporządkowanie osadnictwa 
i wytyczenie wsi szeregowych, gdzie domy stały w szeregach 
po dwóch stronach drogi. 

Plutycze

13



Wszystkie działki w Plutyczach przypominają kształtem 
wydłużony prostokąt, a budynki ustawione są w odpowiedniej 
kolejności. Niektóre z nich w lokalnej gwarze mają śmieszne 
nazwy – zaraz sam się przekonasz! Pierwszy od drogi 
usytuowany jest dom, czyli „chata”. Stoi on szczytem lub kalenicą 
do ulicy (krótszym lub dłuższym bokiem). Tuż za domem 
ustawione są budynki dla zwierząt. Mieszkańcy określają je 
„chliwami”, czyli chlewkami. Niegdyś połączone były one 
z chatą wspólnym dachem, dlatego dom wydawał się bardzo, 
bardzo długi. Całą działkę zamyka stodoła – „kłunia”, ustawiona 
w poprzek, czyli kalenicą.

Układ  działki
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Będąc w Plutyczach na pewno zauważyłeś piękne ogródki przed domami. To chluba tutejszych 
gospodyń. Sadzone w nich niegdyś kolorowe kwiaty i zioła, nie stanowiły tylko pięknej oprawy 
chaty. Przypisywano im także znaczenie magiczne! Podobnie było z drzewami. Uważano je za 
opiekunów domu oraz zagrody, dlatego sadzono tylko przyjazne gatunki. Jesiony na przykład 
chroniły od uderzenia pioruna, a lipy miały zapewnić zdrowie i miłość domownikom. 
Bardzo często w obszarze przedogródków możesz zobaczyć krzyż lub kapliczkę – to tzw. krzyże 
dziękczynne, które stawiano jako wyraz podziękowania lub z prośbą o bożą opiekę.

Przydomowy ogródek

15



Zadanie:
A jak Ty zaprojektowałbyś przydomowy ogród? 
Jakie zasadzisz w nim zioła i kwiaty? 
Pobaw się w architekta krajobrazu i narysuj swój ogród 
widoczny przez okno chaty. Do dzieła!

Uzupełnij:
Wykaz ziół: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Wykaz kwiatów:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................16

W dolinie rzeki Narew, w pięknym otoczeniu 
drzew odkryjesz miejsce pełne historii – to 
Skansen w Koźlikach. Znajdują się w nim 
drewniane budynki: tradycyjna chata, spichlerz, 
stodoła i wiatrak, które zostały przeniesione 
z okolicznych miejscowości. W każdym z nich 
kryje się osobna opowieść, każdy niesie jakąś 
tajemnicę. W jednej z legend pojawia się nawet 
czołg, który przejeżdżał przez pobliskie tereny 
podczas wojny. 

Koźliki

Zadanie:
W jednym z budynków widoczny jest ślad  
po łusce od pocisku z czołgu. 
Będąc w skansenie, poszukaj go i zaznacz  
na mapie uszkodzony budynek.

Zapytaj o nocleg 
w Skansenie!

17



Na Podlasiu wschodnim budynki stawiano niegdyś wyłącznie 
z drewna, ponieważ był to materiał stosunkowo łatwy do 
pozyskania. Powszechnie wierzono, że drewno pochodzące 
z pobliskiej P u s z c z y  B i a ł o w i e s k i e j  jest gwarantem 
solidnej konstrukcji. Chaty budowano na gruncie lub na 
kamieniach, pomiędzy które układano mniejsze, zmieszane 
z ziemią, pełniące zarazem rolę fundamentu. Szkoła ciesielska 
tych terenów używała także stosownego nazewnictwa.

Czy wiesz, że...
Budynki wznoszono w konstrukcji zrębowej (w i e ń c o w e j). Pierwszy wieniec 
to p o d w a l i n a  określana tutaj „podrubą”. Był on masywny i miał grubość 
około 30–40 cm. Od wewnątrz przykrywano go gliną, zwaną k l e p i s k i e m, 
która stanowiła zarazem podłogę domostwa. Podczas wznoszenia podwalin (tzw. 
z a k ł a d z i n) obowiązywał szereg zwyczajów. Wkładano pod nie święcone ziele 
czy pieniądze, aby w domu zawsze było szczęście i dostatek.

Układane kolejno na sobie drewniane belki łączono w narożach, czyli 
w ę g ł a c h. Dawniej powszechnie stosowano konstrukcję na „j a s k ó ł c z y 
o g o n”. Polegała ona na nakładaniu na siebie kolejnych belek ze specjalnymi 
wycięciami na ich końcach. Dzięki nim ściany „zazębiały” się w narożach  
jak splecione dłonie.

Tradycyjna 
konstrukcja chat

18

Zadanie:
A Ty, jakbyś zaprojektował naroże budynku?
Na planszy poniżej przedstaw swój pomysł i wymyśl jego nazwę.

19



W skansenie w Koźlikach zwiedzisz także drewniany wiatrak typu k o ź l a k  z 1900 roku. Posiada 
on 4 skrzydła, które dzięki sile wiatru poruszały wewnętrzny mechanizm mielący zboże. Właśnie 
w ten sposób dawniej ludzie pozyskiwali mąkę. 

Psst! Niedaleko skansenu znajduje się 
piękna, niebieska cerkiewka z 1793 roku. 
Może zechcesz ją odwiedzić?

Zadanie:
Na rysunku brakuje jednego skrzydła.  
Dorysuj je łącząc kropki i wymyśl własną 
historię wiatraka.

20 Psst! Niedaleko skansenu znajduje się 
piękna, niebieska cerkiewka z 1793 roku. 
Może zechcesz ją odwiedzić?

Ciełuszki
To tutaj rzekę Narew możesz zobaczyć, idąc drogą przez wieś. Prześwituje się ona w lukach pierzei 
drewnianych domów, z których każdy jest przepięknie udekorowany. 

Warsztat cieśli 
i  tajemnica drewnianych gołąbków 

Czy wiesz czym zajmuje się cieśla? 
Wykonuje on elementy konstrukcji domów i zdobienia z drewna.
A wszystko to tworzy w swoim warsztacie. Będąc w Ciełuszkach możesz zobaczyć warsztat  
prawdziwego cieśli! Zajrzyj tu koniecznie. To miejsce dla miłośników majsterkowania.

Wszystkie dekoracje, które są na domach cieśla wykonuje ręcznie, piłą według swojego pomysłu. 
A pomysłów ma bez liku! Przyjrzyj się dokładnie domom we wsi. Jakie elementy dekoracyjne 
możesz zauważyć? To gałązki, kłosy zbóż, ptaszki, serca, czy słońca. Jako że dawniej, rytm życia 
ludzi podporządkowany był prawom przyrody, pojawiające się na elewacjach motywy zdobnicze, 
swoje pochodzenie zawdzięczają właśnie faunie i florze. Niektóre z nich mają nawet symboliczny 
przekaz! Wszystko to po to, żeby zapewnić pomyślność domostwu i jego mieszkańcom! 

Ciekawe, czy odgadniesz, co mogą oznaczać gołąbki 
skierowane do siebie dziubkami?

Koniczyna - życie
Romby - urodzaj
Sońce - szczęście 

21



Połącz rysunki z wyrazami i dowiedz się, jak 
nazywają się ozdobne części domu!

naroże

okiennica

szczyt

listwa 
nadokienna

Czy wiesz, że...
Cieśla dekorował niemal wszystkie elementy domu, zwłaszcza te znajdujące się od 
strony drogi głównej. Każdy gospodarz chciał mieć najładniejszy dom,  
a zdobienia stanowiły nawet element sąsiedzkiej rywalizacji! Zdobiono więc okna, 
okiennice, naroża, szczyty, ganki i werandy, a ich charakterystyczną cechą była 
symetryczność względem siebie oraz kolor. 

22

Zadanie:
Lokalny cieśla potrzebuje Twojej pomocy!
Pomóż mu udekorować domek!

23



Zadanie:
Stwórz swoją zakładkę do książki!

1. Wycięty kwadratowy szablon złóż po przekątnej na pół

2. Ramiona trójkąta zagnij do środka, tak aby stworzyć kwadrat. Następnie odegnij 
je z powrotem.

3. Teraz zagnij ramiona trójkąta do środka 
najdłuższej krawędzi, a następnie odegnij je 
z powrotem.

4. Zagnij narożnik trójkąta do 
podstawy, ale tylko jedną warstwę!

5. Ramiona trójkąta zagnij do środka, a następnie włóż je do środka. Pomogą Ci w tym 
zagięcia, które zrobiłeś w punkcie 2 i 3. GRATULACJE, UDAŁO CI SIĘ!24

Ozdobna zakładka
Szczyt to jeden z najbardziej widocznych elementów dekoracyjnych domu. 
Możesz go zobaczyć już z daleka. 

Teraz niech on ozdobi Twoją książkę! Możesz poprosić rodziców  
lub starsze rodzeństwo o pomoc w wykonaniu zakładki. Potrzebne  
Ci będą nożyczki, kolorowe kredki lub mazaki.



Zainspiruj się szczytem z Ciełuszek

 lub stwórz własny projekt!

Kaniuki
Kaniuki to wieś, która od wieków specjalizowała 
się w rybołówstwie i zaopatrywała w ryby zamek 
w pobliskim Bielsku. Być może stąd pochodzi 
jej pierwsza nazwa: RYBOŁOWY. Jednak od 
XVII wieku, wieś znana jest już jako Kaniuki. 
Określenie to pochodzi od ptaka „kaniuka”, czyli 
kani rudnej. Poprzez swoje rdzawo-brązowe 
ubarwienie oraz białą głowę, pięknie prezentuje 
się na tle krajobrazu. Niech nie zwiedzie Cię 
jego elegancja – to ptak drapieżny. Jak myślisz, 
czy ma to jakiś związek z mieszkańcami wsi? 

Rzeźby w drewnie: 
W Kaniukach możesz zobaczyć warsztat ludowego rzeźbiarza, który wykonuje rzeźby w drewnie. 
Jest to długotrwały proces i wymaga dużo precyzji. Na początku, musi on dokładnie wybrać 
idealne drzewo. Trwa to nawet miesiącami, bo im mocniejsze drewno, tym dłużej przetrwa rzeźba. 
Narzędzia, które potrzebuje do swojej pracy, to: 

młotek
Czy znasz inne zawody zajmujące się drewnem ? 27

dłuto piła



Drewno pochodziło z pobliskich puszcz i lasów. Niejednokrotnie 
musiało pokonać duże odległości. Jak myślisz, jak to było możliwe? 
Pamiętaj, że wtedy jeszcze nie wiedziano o istnieniu samochodów ani 
ciężarówek. Najlepszą drogą transportową była rzeka! W Kaniukach 
jest to właśnie rzeka Narew. 

28

Skąd  się wzięło to całe  
drewno na budowę domków? 
Poznaj  historię  o  flisakach!

Od wieków głównym zajęciem mieszkańców było rybołówstwo, 
jednak mieli oni też dodatkową pracę sezonową.
 
Flisacy byli to chłopi, którzy zajmowali się również spławem 
 czyli transportem drewna po rzece. Po wycince drewna 
z puszczy, trafiało ono na specjalnie przygotowane tratwy 
i płynęło czasem nawet przez całą Polskę.

29



Kraina

otwartych okiennic

30

Czy wiesz, że na Podlasiu istnieje kraina jak z bajki? To  K r a i n a  O t w a r t y c h  O k i e n n i c, 
czyli trzy wsie położone w dolinie rzeki Narew. To zupełnie inny od miejskiego gwaru świat, gdzie 
czas płynie błogo i powoli, w otoczeniu malowniczej przyrody. Zobaczysz tutaj kolorowe cerkwie 
i przepięknie udekorowane drewniane domy. Każdy z nich jest wyjątkowy i jedyny w swoim 
rodzaju.  

Na ławeczkach przed domami spotkasz starszych ludzi. Będziesz mógł porozmawiać z nimi 
w miejscowej gwarze, czyli mieszaninie języków polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Na 
początku trudno Ci będzie zrozumieć o czym mówią, ale kontakt z tutejszą mową to bardzo 
ciekawe doświadczenie! Jak sama nazwa mówi – kraina okiennic jest zawsze otwarta, a ludzie mili 
i gościnni. Zapraszam Cię do zwiedzania wsi S o c e, P u c h ł y, Tr z e ś c i a n k a.

Kraina

otwartych okiennic
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Na mapie możesz zobaczyć plan wsi, 
czyli wieś widzianą z góry:

32

Kolorowa wieś Soce położona jest nad 
niewielką rzeką Rudnią. Powstała w XVI 
wieku, a jej nietypowy układ przestrzenny 
objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany 
do rejestru zabytków. Wieś składa się z dwóch 
części ulokowanych po obu stronach rzeki, 
połączonych dwiema drogami. Każda z nich 
posiada taki sam plan i ma swoją nazwę. 
Północna część to S u c h l a n y, a południowa 
M o k r a n y. Soce są zatem d w u w s i ą. 

Przy każdym z wjazdów do wsi możesz 
zauważyć w o t y w y  k r z y ż. Takie krzyże 
stawiano dawniej w podzięce za wysłuchane 
modlitwy. W Socach są one pamiątką panującej 
tu kiedyś epidemii. Legenda mówi, że jednemu 
z mieszkańców przyśnił się wówczas proroczy 
sen, w którym nieznany głos nakazał mu 
postawić na krańcach wsi kamienne krzyże, 
które należało połączyć własnoręcznie 
uprzędzoną nicią. Gdy mieszkańcy to zrobili, 
zaraza opuściła wieś. 

Soce

Czy wiesz skąd wzięła się nazwa wsi Soce?
Istnieje kilka teorii na ten temat. Jedna z nich głosi, że pochodzi ona od słowa „sączyć”.
Gdy pierwsi osadnicy przybyli na tereny dzisiejszej wsi, zobaczyli niewielki strumyk  
z sączącą się z ziemi wodą. Inne źródła mówią, że nazwa miejscowości wywodzi się od 
słowa „soczenie”, które oznacza pilnowanie lub chronienie.
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Wejście do tradycyjnego domu prowadzi przez 
g a n e k, z  którego wchodzi się do s i e n i. Połączona 
jest ona z komorą, gdzie dawniej przechowywano 
przetwory, żywność, czy przedmioty gospodarstwa 
domowego, jak wiklinowe kosze i sprzęty tkackie.  
Czy wiesz, że niegdyś gospodynie same szyły odzież 
oraz tkaniny stanowiące wystrój wnętrza? Tutaj 
możesz je zobaczyć. Ściany zdobią wyszywane 
m a k a t k i, ikony haftowane r ę c z n i k i,  
a na podłogach rozłożone są kolorowe chodniki, 
określane p a s i a k a m i. Nazywają się 
tak, ponieważ tworzą je wzory stanowiące 
wielobarwne pasy materiału. 

Tradycyjne podlaskie chaty mają 
charakterystyczny układ pomieszczeń. Nie ma 
tam korytarza i możemy przechodzić w kółko, 
z jednego pokoju do drugiego. W centrum 
każdego domu znajduje się p i e c  k a f l o w y, 
który łączy i ogrzewa wszystkie pokoje. Jednym 
z jego elementów jest z a p i e c e k, na którym 
można było się ogrzać podczas mroźnych 
wieczorów. Często gospodynie dekorowały go 
zasłonkami lub tkaninami dopasowanymi do 
estetyki całej chaty. 

Koniecznie zajrzyj też do pokoju gościnnego. 
Pełni on istotną rolę w życiu domowników 
i korzysta się z niego przeważnie podczas 
świąt czy uroczystości rodzinnych. 
W rogu stoi stół, nad którym wisi 
udekorowana haftowanym ręcznikiem 
i k o n a  z wizerunkiem świętego. A teraz 
spójrz na łóżko. Czy widzisz ogromne 
wyszywane poduchy? Kiedyś każda 
panna młoda dostawała je w posagu! 

Układ  wiejskiej chaty

34

Zadanie: 
Spójrz na plan wiejskiego 
domu. Odnajdź na nim 
wszystkie pasiaki 
i nadaj im kolory.
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Puchły to ostatnia wieś Krainy Otwartych Okiennic. Będąc tutaj, zwróć uwagę  
nie tylko na drewnianą zabudowę, ale również na cuda natury. Znajdziesz tu  
aż  1 5  dębów i innych drzew, które są pomnikami przyrody. Z jednym z nich 
wiąże się legenda o powstaniu nazwy wsi. W miejscu, gdzie dziś stoi cerkiew, 
niegdyś rosła ogromna lipa. Mieszkał pod nią w szałasie stary człowiek, który 
chorował na obrzęk nóg. Często modlił się o to, aby wyzdrowieć. Pewnego dnia 
w trakcie modlitwy pod drzewem zobaczył obraz Matki Bożej. Wkrótce po tym 
wyzdrowiał. Nazwa Puchły pochodzi od słowa „o p u c h l i” – tak mówiono 
w lokalnej gwarze na obrzęki.

Puchły
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Oprócz malowniczych domków zobaczysz tu także prawdziwą perełkę wśród drewnianych 
cerkwi na Podlasiu. Jej niebieskie ściany zdobią wzory przypominające hafty wyszywane 
na tkaninach. Świątynie prawosławne buduje się według ściśle określonego kanonu, a ich 
architektura przesycona jest symboliką. 

Czy wiesz, że... 
Cerkiew posiada kopuły zwieńczone krzyżem, które są odzwierciedleniem nieba. Ich ilość nie jest 
przypadkowa i ma znaczenie. Pojedyncza kopuła symbolizuje Boga Ojca, trzy kopuły Trójcę  
Świętą, a pięć Jezusa Chrystusa i czterech Ewangelistów. Może być ich też 7, 9, 13 i aż 33!

Puchły

Podlaskie cerkwie
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Słowniczek

Cerkiew skierowana jest na wschód, 
tam gdzie 
wschodzi słońce

B a t i u s z k a  prawosławny duchowny
 
P o l i c h r o m i e  czyli freski – malowidła  
na ścianach cerkwi

I k o n a  obraz z wizerunkiem świętego, który 
się pisze (nie maluje!) temperą, czyli specjalną 
farbą na desce według przyjętego kanonu

N a w a  część środkowa świątyni przeznaczona 
dla wiernych 

A n a ł o j  rodzaj pochylonego stołu, 
zlokalizowany pośrodku świątyni, który 
„trzyma” świętą ikonę. Każda osoba wchodząca 
do cerkwi może przywitać się z Bogiem całując 
ikonę

Plan prawosławnej świątyni
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I k o n o s t a s  ściana zbudowana z ikon, 
oddzielająca miejsce przeznaczone  
dla duchownych od przestrzeni dla wiernych. 
Posiada troje drzwi, gdzie centralne, to tzw. 
„brama święta”, otwierająca się na ołtarz.  
Na ikonostasie opowiedziana jest cała historia 
Zbawienia 

O ł t a r z  w  p r e z b i t e r i u m  najświętsze 
miejsce świątyni, zorientowane na wschód

Ś w i e c e  stawia się na specjalnych 
świecznikach i zapala w jakiejś intencji. Kupisz 
je w przedsionku cerkwi 

Nabożeństwu towarzyszą śpiewy chóru 
na kilka głosów, które mają przypominać 
śpiewy anielskie.
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W Puchłach znajduje się 
nie tylko piękna drewniana 
cerkiew. W miejscowości 
jest wiele kolorowych domów 
niczym z bajki.

1. świątynia prawosławna

2. ściana złożona z rzędu ikon, umieszczone są 
w niej potrójne drzwi

3. rodzaj farby mieszanej z żółtkiem 
jaja kurzego, używanej do pisania ikon

4. inaczej polichromia (malunek ścienny)

5. symboliczna of iara, którą umieszcza się
 na świeczniku obok ikony lub krzyża

6. pisana przez artystę na desce lipowej

Sprawdź swoją wiedzę 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Krzyżówka



W domku nr 62 gospodyni tworzy smaczne pierniki. 
Jeżeli chcesz spróbować swych sił, możesz wziąć udział 
w warsztatach cukierniczych.

Mandrivka

43

Zadanie:
Sprawdź jakie kolory mają domy w Puchłach i ozdób piernik w kształcie 

wiejskiej chaty.

Podlaskie pierniki
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Dawno, dawno temu, na wzgórzu zwanym przez mieszkańców 
Z a m c z y s k i e m, istniał dwór o nazwie Tr o ś c i a n i c a . 
Dziś nie ma już po nim śladu i nikt nie wie jak naprawdę wyglądał.

Czy wiesz, że...
Nazwa wsi Trześcianka pochodzi od trzciny rosnącej  nad stawami i rzekami.

Zadanie: 
Jak myślisz, jak prezentował się dawny dwór? Z czego był zbudowany, 
jaki miał kolor i kto w nim mieszkał? To miejsce na Twoją wizję!

44

To kolejna wieś z kolorową architekturą. Odwiedzając ją, zobaczysz wiele zdobionych 
domów, ale najpiękniejszym budynkiem jest położona w centrum wsi, drewniana cerkiew 
pw. Św. Michała Archanioła. 

Cerkiew jest tak zielona jak trawa, 
a jej okna i drzwi pomalowane 
są na biało.

Trześcianka
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Domków tutaj jest bez liku,
ustawione w zwartym szyku.

Szczytem ściany kolorowe
w stronę siebie odwrócone.
Oś stanowi główna droga,
więc ta wieś jest szeregowa!

Czyże to kolejna kolorowa wieś podlaskiej krainy. Większość mieszkańców  
to ludność pochodzenia białoruskiego, wyznania prawosławnego. Ta mozaika 
narodowo-religijna ma swoje odzwierciedlenie w kulturze materialnej 
i duchowej. Możesz tu podziwiać bogato zdobioną architekturę drewnianą, 
ale i spotkać życzliwych i gościnnych ludzi, którzy po dziś dzień kultywują 
obrzędy, zwyczaje oraz tradycje śpiewacze. A to wszystko przekazują sobie 
z pokolenia na pokolenie.

Czyże



Dawniej rytm życia na wsi wyznaczany był cyklem pór roku i podporządkowany prawom 
przyrody. Ludzie wierzyli w jej nadnaturalną kosmiczną moc, a ona dostarczała im pożywienie, 
chroniła przed niebezpieczeństwem, dawała siły do życia, była znakiem płodności i urodzaju. 
Wszystko to miało swoje przełożenie na doroczną i rodzinną obrzędowość oraz śpiewane pieśni. 

Dziś w Czyżach folklor muzyczny kultywuje 
zespół Czyżowianie:

Oj moja miła Rahulko, 
Wstań barzo raniulko 
Oj moja miła Rahulko 
Puojdy, puojdy po wodu raneńko, 
Umyj, umyj biłoje liczeńko, 
Włoży biłoju koszuleńku, 
Nawołoczy różowoju sukońku, 
Nałoży pończoszki nowy, 
Obuj czerewiczki ponsowy, 
Torhowy fartuszok prypaszy, 
Rusuju kosu zaczeszy, 
Puojdy z pannoju w tanok, 
O moja miła Rahulko!

Folklor muzyczny
-czyli  nienamacalne  skarby  wsi

Wszystko co musisz wiedzieć 
o muzycznym kalendarzu obrzędowym
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Zima
Od Świąt Bożego Narodzenia, na wschodniopodlaskich wsiach rozpoczynały się tzw. „b o h a t y j e 

w e c z o r y ”, które trwały aż do Nowego Roku. W tym okresie rodzinnie śpiewano kolędy. 
Czy wiesz, że prawosławna Wigilia to „K o l a d a ”, a Boże Narodzenie „R o ż d ż e s t w o ”? 

Obchodzona jest 6 stycznia, czyli dwa tygodnie po świętach katolickich, ponieważ wierni tego 
obrządku praktykują kalendarz juliański. Ostatni dzień przed Nowym Rokiem, przypadający 

13 stycznia, to „s z c z o d r y  w e c z e r ”, „b o h a t y  w e c z e r ” lub „h o h o t u c h a ”. Był to czas 
największych psot, figli i wróżb. Domy odwiedzali wówczas kolędnicy oraz przebrany za biedną 
babę, nazywaną właśnie hohotuchą, chłopiec. Rozsypywali oni zboże po podłodze izby, składali 
noworoczne życzenia, w zamian za co domownicy hojnie obdarowywali ich słodyczami. W tym 

czasie śpiewano noworoczne pieśni oraz wypiekano bułeczki zwane szczodrakami.

Wiosną ludzie wychodzili na ławeczki przed domy i wspólnie śpiewali tzw. 
„o h u l k i ”, od słowa „huł” czyli odgłos. Miały one wybudzić przyrodę z zimowego 
snu i przywołać wiosnę. Podobno śpiewano je do czasu, kiedy kukułka przestanie 

kukać, czyli do połowy lata. Stanowiły one część repertuaru „w e s n i a n e k ” 
– od słowa „wesna”, czyli wiosna. W drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy istniał 

kultywowany do dziś zwyczaj „w o ł o c z e b n e g o ”, czyli obdarowywania 
się jajkami. Polegał on na chodzeniu po wsi, od domu do domu, sławieniu 

zmartwychwstałego Chrystusa słowami: „Christos Woskresie!”, życząc 
domownikom zdrowia, szczęścia i urodzaju w polu. W tym czasie śpiewano tzw. 

pieśni wołoczebne, których tematyka także powiązana była z otaczającą przyrodą. 

Wszystko co musisz wiedzieć 
o muzycznym kalendarzu obrzędowym

Wiosna
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Lato
Pieśni śpiewano również podczas rozpoczynania i kończenia żniw. Na początku 

lub na koniec prac zboże zżynano w uroczysty sposób i wiązano w snopek, 
nazywany h o ś c i k i e m  lub h a s p a d a r e m , czyli gościem lub gospodarzem. 

Układano go jako pierwszy w stodole, gdzie stał aż do zimy. Na Święta Bożego 
Narodzenia wnoszono go do chaty i ustawiano w świętym kącie pod ikonami, 

jako opiekuńczego strażnika domostwa. Latem, na zakończenie żniw, czyli 
dożynki, śpiewano pieśni żniwne. Kobiety plotły wianek, który nakładały 
na głowę najlepiej pracującej dziewczyny. Po powrocie z pola musiała ona 

zatańczyć z gospodarzem, którego na koniec oblewano wodą. 



Święto urodzaju, płodności, a także miłości, 
które obchodzi się w najkrótszą czerwcową noc. 

Dawniej wierzono, że właśnie w Noc Kupały rośliny nabierają
szczególnej mocy magicznej, leczniczej i ochronnej. 

Dlatego w Wigilię św. Jana, dziewczęta wyplatały wianki z ziół
i kwiatów, po czym wkładały je pod poduszkę, aby przyśnił się

im przyszły mąż. 

Czciło się także kult ognia i wody. 
Ogień symbolizował oczyszczenie 
oraz miał zapewnić urodzaj w polu, 
dlatego rozpalano ogniska i przez nie skakano.
Z wodą wiązał się zwyczaj puszczania wianków 
z nurtem rzeki. 
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Czy wiesz, że...
Zanim popularne stały się Walentynki, to właśnie Noc Kupały 
była świętem zakochanych. Dziewczęta w tym dniu puszczały na rzece 
wianki, których szukali chłopcy. Wierzono, że chłopiec, który wyłowi 
wianek dziewczyny, będzie jej przeznaczony.
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Zadanie:
Pomóż chłopcu odnaleźć swoją wybrankę. 
Sprawdź, którędy przypłynął jej wianek.



Zagroda    
Stefana
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Nowoberezowo
Gdzie słońce przeplata się z zielenią,

gdzie wiatr kołysze drzewa,
tam wypatruj domku biało-niebieskiego

i dachu słomą pokrytego.
To Zagroda Stefana!

A za płotem przygoda już zorganizowana.
Cofniemy się 200 lat wstecz, w inną rzeczywistość.

W skansenie zobaczysz jak to kiedyś było.
Kołowrotkiem zakręcimy,

włókno otrzymamy.
Krosno poruszymy,

ale żeby rączki się nie zaplątały!
Dalej czekają nas warsztaty

z robienia ostrzechów na dach słomiany.
Tajemnic architektury wiele to miejsce skrywa,

ale słowo do czynu się nie umywa.
Po takiej dawce wiedzy odpocząć trzeba, 

dlatego dwa kroki dalej 
ferma strusi na Ciebie czeka!
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Zadanie:
Zaprojektuj skorupę jaja, aby domek chronił szkraba.

Aby struś był szczęśliwy,
Projekt jaja mu zrobimy!
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Chatka Baby Jagi
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Tuż na skraju Puszczy Białowieskiej,
wśród drzew i natury wszelkiej,

stoi z łakoci zrobiona chatka,
słodsza niż miód Kubusia Puchatka.

Drzwi z czekolady, okiennice z herbatnika,
dach lukrowy, a ściany z piernika.

W oknie tylko widać jak siedzi Baba Jaga smutna.
Od czasów Jasia i Małgosi nawet nie skrzypnęła furtka.

Kłótnie i samotność to przykrość niemała,
dlatego swoje zdolności w inny sposób wykorzystała.

Niech głowa pozostanie pracowita,
bo moc wskazówek Cię tu przywita.

W środku chatki Baby Jagi
piec ogromny wart uwagi.
Niegdyś były tam dzieciaki,
dzisiaj pieką się ziemniaki.

Przygotuj się na gotowanie zupy,
w takim dużym saganie to nie wygłupy.

Na odważnych kącik czeka,
gdzie Waga Prawdy wskaże kto nadaje się do pieca.

A na koniec, na pamiątkę,
przybij Babie Jadze piątkę.

Zrób z nią zdjęcie, weź kamyczek,
nim się obejrzysz, w drugiej dłoni znajdzie się pierniczek!

Orzeszkowo
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Poszukiwany Architekt!

Baba Jaga nowej chatki wymaga.
Obudź zmysł łakomczucha,
ale żeby nie doszło do bólu brzucha!

Zadanie: 
Zaprojektuj chatkę dla Baby Jagi.
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Dawno, dawno temu, na terenach Puszczy Białowieskiej, osiedlili się pracownicy leśni, czyli 
b u d n i c y . W dzień pracowali w lesie: wycinali drzewa, wypalali węgiel drzewny, a nocą spali 
w  b u d a c h, czyli ziemiankach pokrytych chrustem. Nazwa Budy nawiązuje więc do pierwszych 
domów, jakie stawiano w tej pięknej, malowniczej wioseczce. 

Będąc w Budach możesz odwiedzić Sioło Budy i Białowieskie Sioło, które znajdują się niemal 
w tym samym miejscu. S i o ł o  w gwarach wschodnich oznacza zagrodę. Zwiedzisz tam właśnie 
odwzorowaną zagrodę z okolic puszczańskich, która ma prawie 200 lat!!! 

Zobaczysz starą wiejską c h a t ę, której dach pokryty jest s ł o m i a n ą  s t r z e c h ą. Obok stoi 
d r e w n i a n y  c h l e w i k, s t o d o ł a  i  s t u d n i a  z  ż u r a w i e m, z której kiedyś czerpano 
wodę. Całe gospodarstwo otacza p ł o t  t y n o w y, wykonany z gałęzi wierzby. To bardzo sprytne 
rozwiązanie, bo gdy w płocie pojawiła się dziura, wystarczyło jedynie oberwać kilka odnóg 
wierzby, aby mieć materiał na jej załatanie.   

Czy wiesz, że...
Dawniej o płoty ludność dbała z wielką troską. Wierzono bowiem, że złe licho może przedostać 
się przez dziurę w płocie. Bacznie pilnowano, ażeby nie przepędzać z nich jaskółek, które  
symbolizowały szczęście i dobrą nowinę.

Budy
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W Białowieskim Siole możesz poznać tradycyjne zwyczaje wiejskiej rodziny!  
Uczestnicząc w warsztatach, będziesz mieć możliwość wykonywania prac, którymi  
zajmowali się nasi pradziadkowie:

Atrakcje w Siole
-czyli powrót do przeszłości 

tkactwo
przędzenie wełny
zajęcia w gospodarstwie
pieczenie chleba
lepienie pierogów
tarcie chrzanu
praca w ogródku
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Usiądź wygodnie 
i zapoznaj się z MENU kuchni 
białoruskiej, ukraińskiej 
i rosyjskiej. Czy znasz 
odpowiedniki tych potraw 
w tradycyjnej polskiej kuchni ?Jadłospis

S O L J A N K A

Gęsta zupa, ugotowana na mięsnym, 

rybnym lub grzybowym rosole z dodatkiem 

ziół, kwasu chlebowego, wody po kiszeniu 

ogórków kiszonych, cytryny i kaparów

S I E L S K A  N A M A Z U C H A

Smalec do chleba „namazywania”

K R E S OW E  H A Ł U S Z K I

Podlaskie frytki, czyli kluseczki ziemniaczane, 

wypiekane w piecu, podawane z sosem 

grzybowym lub ze słodką śmietaną

B A B K A  Z I E M N I AC Z A N A

Powstaje z utartych surowych ziemniaków 

wymieszanych ze skwarkami boczku  

lub słoniny. Piecze się ją w piecu  

na złocisto–brązowy kolor.

TOW K A N I C A  P U S Z C Z A Ń S K A

Od babki ziemniaczanej różni się tym, 

 że przygotowuje się ją z ugotowanych 

ziemniaków,  które tłucze się specjalnym 

drewnianym wałkiem  i piecze w piecu. 

Najlepiej smakuje  z zsiadłym mlekiem.

WA R E N I K I

Gotowane pierogi, które możesz zjeść  

na ostro lub słodko. Mają kształt półksiężyca

P I E L M I E N I E

Inny rodzaj pierogów, które zawijane  

są  w nietypowy sposób

K I B I N Y

To również pierogi, tylko o innym kształcie. 

Przygotowuje się je z kruchego ciasta   

i ozdabia pięknym warkoczykiem

Podlaskie pyszności 
Zapraszamy Cię do Karczmy Osocznika
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Zaprezentuj własny Jadłospis. 

Narysuj na talerzu swoją propozycję. 

Pamiętaj także, żeby pięknie 

udekorować talerz. Jak nazywa się 

Twoje danie? 
Uzupełnij kartę.Jadłospis

(nazwa dania)
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(opis potrawy)
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(główne składniki)

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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A Ty?
Na co dzisiaj masz ochotę?

63



Aby zaprosić busła do gospodarstwa, do gniazda wkładano wypieczone łapy. Taki gość na dachu 
zapewniał pomyślność, urodzaj, chronił od uderzenia pioruna i przynosił dzieci! Wiedziały o tym 
również wiejskie dzieciaki. Te, które chciały mieć rodzeństwo, wykrzykiwały: 

Przepis na busłowe łapy: 
Na początku przygotuj rozczyn z wody, drożdży 
i cukru, który musisz odstawić na 2 godziny.  
Pamiętaj, żeby stał w ciepłym miejscu! Po tym 
czasie dokładnie wymieszaj ciasto, posypując je 
mąką. Jeśli chcesz, żeby miało ładny kolor możesz 
dodać startą na tarce marchewkę. Musisz uzbroić 
się w cierpliwość i dać mu czas na wyrośnięcie. 
Kiedy zwiększy swoją objętość, oberwij jego kawałki 
łyżką, uformuj z nich kształt łap i usmaż je na 
oleju. Gotowe! 

Busioł jest bohaterem wielu podań ludowych. 
Jeśli zobaczysz go w locie – to dobry znak, a jak 
uwije sobie gniazdo na dachu chaty – szczęście 
dla tego domu nieprzebrane!

Czy już wiesz o jakim ptaku mowa? 
Tak! To b o c i a n, a po białorusku „b u s i o ł”.

Na podlaskich wsiach z niecierpliwością 
wypatrywano przylotu bocianów na wiosnę.
Na święto Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny (Błahowieszczenije), przypadające 
7 kwietnia, gospodynie wypiekały wówczas 
drożdżowe bułeczki – „b u s ł o w e  ł a p y ”, 
kształtem przypominające łapę bociana.

Busioł, busioł, kiszka,
Przynieś mi braciszka!

Na Zwiastowanie przybywaj bocianie!!!
...czyli busłowe łapy
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Na Zwiastowanie przybywaj bocianie!!!
...czyli busłowe łapy

Nazwa wsi pochodzi od słowa „dub”, 
czyli dąb. Legenda głosi, że w XVI wieku  
na tereny te przywędrowało z Litwy plemię 
Krywiczów, które osiedlało się właśnie 
w pobliżu lasu dębowego. Drugi człon nazwy 
świadczy o tym, że w miejscowości musi  
być cerkiew. 

To prawda! 
Jest piękna i okazała, a niebieska, 
tak jak kolor nieba! 

Dubicze 
Cerkiewne

Czy wiesz, że...
Kolor w architekturze świątyń prawosławnych ma istotne znaczenie. 
Te pod wezwaniem Matki Boskiej lub Archanioła Michała są koloru niebieskiego, 
zielony symbolizuje Ducha Świętego, a brązowy poświęcony jest męczennikom.

65



Cerkiew piękna, przyznać trzeba
Jest w kolorze błękitnego nieba.

Jej kopuły złotem
 oblane,

A
 niebo wokół gwiazdam

i usłane.

Obraz widnieje pod osłoną nocy
Nadaj kolor cerkwi będącej znakiem

 świętej m
ocy.

Zadanie:
Pokoloruj cerkiew według opisu
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Legendy o dubickiej cerkwi
Podobno kiedyś świątynia wznosiła się 

w innym miejscu, w pobliżu rzeki Orlanki. 
Podczas pożaru cerkiew uległa spaleniu. Jednak 

święta ikona niesiona wraz z wiatrem upadła 
na samym końcu wsi. Mieszkańcy uznali to za 

znak z Niebios i w tym miejscu wybudowali 
nową świątynię. 

Inne podania mówią, że cerkiew wcale nie 
spłonęła, a została wchłonięta w ziemię za 

grzechy wiernych. Jeśli chcesz się przekonać, 
czy to prawda, w święto Piotra i Pawła, czyli 

12 lipca, musisz wybrać się w to miejsce 
i przyłożyć ucho do ziemi. Czy słyszysz głos 

dzwonów bijących z podziemi?

 Jest jeszcze trzecia historia. W Dubiczach 
wszyscy szukają skarbu Napoleona, który 

najprawdopodobniej jest tam schowany  
od 1812 roku. Może Tobie uda się go znaleźć? 
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Skarb



Zadanie: 
Jak myślisz gdzie jest skarb i co nim jest? 
Narysuj go na mapie i stwórz własną historię o skarbie Napoleona. 
Miejsce na Twoją opowieść:

Szukaj tam, gdzie ściany cerkwi niebieski kolor mają, 
a wierni modlitwy oddają! 

Czy już wiesz o jakiej miejscowości mowa? 
Jeśli nie, nie martw się, wszystko Ci wytłumaczę.

Szczyty-Dzięciołowo
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Pierwsze wzmianki o Szczytach Dzięciołowo 
pochodzą z początku XVI wieku, jednak 
znajdujące się nieopodal średniowieczne 
cmentarzysko świadczy, że ludzie żyli tutaj 
długo, długo wcześniej. 

Dziś możesz tu odwiedzić Centrum Edukacji 
i Promocji Kultury Białoruskiej, które promuje 
historię i tradycję tych terenów oraz zbudowaną 
z modrzewiowego drewna piękną niebieską 
cerkiew otoczoną kamiennym murem. 

Zadanie:  Wytnij karty, podążając po kropkach!
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Wycinanka puzzle
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Wycinanka puzzle
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Zadanie: 
Dawno, dawno temu na miejscu cerkwi stała mała kapliczka 
z krzyżem. Z czasem postawiono tu budynek świątyni,  
a o krzyżu zapomniano. Czy możesz pomóc nam ustalić, gdzie 
się znajduje? Zostań odkrywcą i rozwiąż tajemnicę!

Czy wiesz, że... 
Kiedy krzyż wreszcie odnaleziono, był bardzo 
zniszczony i przez długi czas go prostowano.
Podobno przejechał po nim kiedyś wielki czołg.

73



Obecnie jest to dzielnica Bielska Podlaskiego, lecz nie zawsze tak było. Dawno, dawno 
temu, kiedy Polska nie przypominała jeszcze swojego kształtu, a państwem rządzili 
najwięksi królowie, Studziwody stanowiły autonomiczną wieś, żyjącą własnym 
radosnym życiem. Mimo, że czasy władców już za nami, dziś możesz odwiedzić 
znajdujące się tam Muzeum Małej Ojczyzny. To miejsce, które pokaże Ci bogatą 
kulturę tutejszych, prawosławnych społeczności, ich zwyczaje oraz piękną,  
drewnianą architekturę. 

Witaj w Studziwod ach!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszam Cię na wycieczkę, w trakcie której wiele odkryjesz i zrozumiesz! 



Zwiedzając Muzeum, poznasz stary drewniany dom z 1925 roku 
zbudowany w znanej Ci już konstrukcji „n a  w ę g i e ł ”. Pierwsze 
co widzisz wchodząc do wnętrza, to pięknie zdobione ikony 
przedstawiające wizerunki świętych, otoczone haftowanymi 
ręcznikami, wiszące w narożu chaty. To tzw. ś w i ę t y  k ą t e k, który 
w prawosławnym domu był miejscem najważniejszym i najpiękniejszym. 

Szczególną uwagę zwróć na dekorację wnętrza. 
Na pewno zauważyłeś zawieszoną 
pod suf i tem w centralnym miejscu ozdobę. 
Co przypomina Ci jej kształt?

To p a j ą k  zwany także p a w u k i e m, 
powszechny element bożonarodzeniowego 
wystroju. Wykonywano go ze słomy i ozdabiano 
bibułą, koralami i nićmi. Jako że niegdyś 
chaty były niskie i ciemne, lekka konstrukcja 
pająków przystrajała izbę, tworząc różnorodne, 
kolorowe kompozycje. Jednak pająk to nie 
tylko dekoracja, to także symbol, który miał 
przynieść domownikom szczęście na cały 
kolejny rok.

Wnętrze chaty w Studziwodach

ikony

piec

pawuk

Po przeciwnej jego stronie zlokalizowany jest piec – strefa codzienna i robocza. W Studziwodach 
możesz zobaczysz typową kuchenną izbę z glinianym p i e c e m  c h l e b o w y m. Dawniej takie piece 
miały bardzo masywne proporcje i zajmowały większą część izby. Nie używano ich tylko do wypieku 
chleba, ale także, ze względu na ilość zakamarków do przechowywania sprzętów kuchennych, a nawet 
do spania! Służył do tego z a p i e c e k, na którym układano siennik, czyli płócienny worek  wypychany 
słomą. Mogło się tam pomieścić nawet kilka osób. Najczęściej na zapiecku spały dzieci i dziadkowie.
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Innym elementem zdobiącym wnętrza były ozdoby okien, które dawniej wykonywano z… papieru. 
Rysowano na nim wzór, który potem wycinano. Ażurowe dekoracje zastępowały zatem firanki 
w starych chatach.

Zadanie: 

Ozdoby okien
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A jak Ty zaprojektujesz firankę? Jaki będzie miała wzór? 
Będzie biała czy kolorowa? Użyj swojej wyobraźni.
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Notatki:
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..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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.................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Zadanie:
Walonki pogubiły wszystkie kolory! 
Pomóż im je jak najszybciej  
odzyskać i pokoloruj  
w bajkowe wzory!

Czy wiesz, że...
Walonka w pierwszej fazie wyrobu jest aż 5 razy większa? Prawie tak 
duża jak Ty! Dopiero po obróbce kurczy się do rozmiarów naszych stópek!

Czy zdarza Ci się zimą zmarznąć w stopy? Nałóż walonki, czyli 
buty ze sfilcowanej wełny! Potrafią one być w niesamowitych 
kolorach. Kiedyś tylko w takich chadzano. I nikt nie narzekał 
na zimno. Dawno temu, w co drugiej chacie robiono właśnie 
takie buty!
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