




Podlaskie sploty

Tkactwo, jedno z najstarszych rzemiosł jeszcze pół wieku temu było zajęciem powszech-
nym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Jednak stopniowo tkaniny ludowe traciły na 
znaczeniu i atrakcyjności, zwłaszcza w środowisku wiejskim, tam gdzie powstawały. Nie sta-
nowią już wiana panny młodej, nie są używane podczas obrzędów rodzinnych, nie zdobią 
wiejskich domostw.  

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku od lat działa na rzecz upowszechnienia i tym sa-
mym zachowania tradycyjnego tkactwa. W 2021 roku instruktorzy PIK zrealizowali kolejny pro-
jekt popularyzujący to ludowe rzemiosło – „Podlaskie Sploty – II Festiwal Tkactwa”. Przygotowa-
ne działania były bardzo szeroko zakrojone – od warsztatów, poprzez wystawy, po publikacje 
i festiwal tkactwa. W ramach „Podlaskich Splotów” udało się przeszkolić wiele osób w pięciu 
różnych technikach tkackich, a wystawy starych tkanin ludowych można było podziwiać nie 
tylko w Białymstoku, ale także w czterech gminach – Gródku, Narewce, Zabłudowie i Krynkach. 
Lokalne ośrodki kultury przygotowały w tych miejscowościach wystawy tradycyjnych tkanin, 
pozyskanych z prywatnych zasobów. Te często niedoceniane i zapomniane wyroby, ukryte 
gdzieś głęboko w szafach i komodach, okazały się atrakcyjnym materiałem na ekspozycję, 
a do tego źródłem wiedzy o dawnym wzornictwie. Oprócz wydobytych na światło dzienne 
dwuosnowówek, kilimów, pereborów, radziuszek, a także lnianych obrusów, wełnianych ubrań 
i szmacianych chodników, na uwagę zasługują również stare „spiski”, czyli zebrane na kart-
kach „przepisy na tkanie”, w formie szczególnego szyfru ze słów i cyfr, który potrafią odczytać 
tylko osoby wtajemniczone. Ich wartość etnograficzna jest nieoceniona i bez wątpienia zasłu-
gują na to, by je w przyszłości udokumentować i profesjonalnie opracować. 

Zeszyty tkackie prezentują tylko niektóre z tkanin zebranych w czterech współpracują-
cych z Podlaskim Instytutem Kultury gminach. Można w nich zobaczyć najciekawsze wyro-
by lokalnego tkactwa. Dokumentacją tkanin dysponują ośrodki kultury, w których zorgani-
zowano wystawy. Można ją też znaleźć na stronie PIK, www.pikpodlaskie.pl i pod adresem: 
www.dwuosnowowa.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację wystaw i pomogli w ich przy-
gotowaniu. Mieszkańcom dziękujemy za udostępnienie tkanin, pracownikom gminnych ośrod-
ków kultury za zorganizowanie ekspozycji oraz napisanie słów wstępu do niniejszych zeszytów. 
To wspólne działanie przyczynia się do wydobywania na światło dzienne naszych zapomina-
nych skarbów i odradzania tradycji tkackich w województwie podlaskim. 

Krystyna Kunicka

     
 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.





Gródek

Jeszcze dziś w wielu domach w gminie Gródek (pow. białostocki), zwłaszcza u starszych 
osób, wszystkie kanapy i fotele zasłane są dwubarwnymi „dywanami”. Z wzorem czarno-czer-
wonym, czarno-pomarańczowym, czerwono-zielonym... Innych używa się na co dzień, innych 
na czas świąteczny. Podczas odwiedzin jednej z tkaczek – pani Ziny z Walił zauważyłam na 
wersalce narzutę, wydawało mi się – fabryczną. Od Siemieńczyka? – zapytałam. Skinęła gło-
wą. Swoje przepiękne własnoręcznie wytkane tkaniny, od których nie mogłam oderwać oczu, 
przyniosła z szafy. Podobną sytuację zauważyłam w innych gródeckich domach. Na co dzień 
najczęściej używa się tkanin z rodzinnej fabryczki państwa Siemieńczyków, która funkcjonowa-
ła w Gródku pod koniec XX wieku lub zamawianych w manufakturach w okolicach Sokółki. 
Odziedziczone perebory, radziuszki, pasiaki, kilimy leżą w przepastnych szafach. Strzegą ich 
córki, wnuczki i prawnuczki tkaczek. 

Kiedy w ramach projektu Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku „Podlaskie sploty – 
II Festiwal Tkactwa” zaczęliśmy w Gminnym Centrum Kultury w Gródku poszukiwania tkanin 
będących w zasobach mieszkańców naszej gminy, nie zdawałam sobie sprawy z takiego 
tkackiego bogactwa. Wydawało mi się, że kobiety w naszej gminie tkały głównie chodniki ze 
szmat, ewentualnie wełniane pasiaki, kilimy, płótna na ręczniki, prześcieradła itp. W czasach 
młodości mojej babci (lata 50., 60. XX w.) tkały wszystkie kobiety. Jak opowiadała babcia, na 
ulicy Michałowskiej w Gródku, w każdym domu były krosna. Ona swój warsztat dostała w pre-
zencie od ciotki, a tkać nauczyła się przed zamążpójściem, od swojej matki. 

Sądziłam, że dwuosnowowe dywany były zamawiane poza naszą gminą, albo u zawo-
dowych tkaczek, do których często jeżdżono z własną wełną, albo w gródeckiej fabryczce 
(tkano w niej często ze sztucznych nici). Tymczasem na potrzeby wystawy przyniesiono pere-
bory (zwane regionalnie dywanami, kapami, poudywanikami, piereborami, pierebieranymi, 
pierabirańcami) i radziuszki (określane również jako kapy, dywany, poudywaniki, radziuszki) 
i inne rodzinne skarby. Zebraliśmy 45 tkanin: 19 radziuszek, 15 pereborów, 7 pasiaków, kilimów, 
2 tkaniny dwuosnowowe, 1 tkaninę dekoracyjną (wytkaną i misternie haftowaną), 1 chodnik 
szmaciak. Wszystkie charakteryzują wyjątkowe i przepiękne wzory. Kontemplowaliśmy je z Kry-
styną Kunicką oraz jej współpracownikami z PIK-u,  którzy przyjechali by dokonać fotograficznej 
dokumentacji tkanin. Pochylaliśmy się (dosłownie) nad każdą z nich, przyglądając się z bliska, 
określaliśmy nić wątku (zwykle wełnianego, ale zdarzała się też sztuczna włóczka, a jedna 
radziuszka miała konopny wątek) i osnowy (najczęściej bawełnianej, rzadziej lnianej). Każdy 
wzór inny! Ornamenty głównie kwiatowe, roślinne, zgeometryzowane, była nawet winorośl. 
Misternie tkane przez wiele godzin i dni, głównie w latach 60. i 70. (chociaż były też starsze 
i młodsze). Pani Zina Tarasewicz z Walił na wytkanej czarnej kapie przez niemal rok haftowała 
ogromny wzór z barwnymi kwiatami. Obecni właściciele (niektórzy byli świadkami powstawa-
nia tkanin), traktują je jak największy skarb po prababkach, babkach i matkach, bezcenne pa-
miątki, które, jak zapewniają, będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zdarza się jednak, 
że nieświadomi ich wartości pozbywają się tkanin. Kilka z tych, które trafiły na naszą wystawę 
uratowaliśmy dosłownie ze śmietniska. Mają w sobie energię bezimiennych tkaczek. 

Niektóre tkaniny obecni właściciele dostali w posagu, na pamiątkę, bądź odziedziczyli 
wraz z domem. Kilka dywanów to ślubne wiano – z wytkaną datą ślubu i inicjałami panny mło-



dej (takie widziałam po raz pierwszy). Prezentowane na wystawie w Gródku tkaniny powsta-
ły w miejscowościach gminy Gródek: Waliły, Wiejki, Gródek, Załuki, Nowosiółki, Podozierany, 
Mieleszki, Bielewicze, Straszewo, Słuczanka, Stryjeńszczyzna koło Borek, w miejscowości Słoja 
(gmina Szudziałowo) oraz Masiewo (gmina Narewka). Wszyscy właściciele, którzy udostępnili 
nam swoje tkaniny z sentymentem wspominali, jak to kiedyś w tzw. „wielkiej chacie”, czyli go-
ścinnym pokoju, stały łóżka przykryte barwnymi tkaninami – innymi od święta, a innymi na co 
dzień. Jestem przekonana, że w gminie Gródek jest jeszcze wiele pięknych tkanin przechowy-
wanych w szafach i kufrach.

Dzięki projektowi „Podlaskie sploty – II Festiwal Tkactwa” wydobyliśmy wspólnie z miesz-
kańcami i cieszyliśmy się częścią z nich. Dzięki dokumentacji pozostaną z nami już na zawsze.

Dorota Sulżyk, Gminne Centrum Kultury w Gródku

Tkaniny zostały zaprezentowane 21 sierpnia 2021 r. podczas gminnych dożynek w Wiejkach, 
a następnie od 1 do 30 września 2021 r. w budynku GCK w Gródku. 

Jadwiga Chwojko, Wiejki
Fragment tkaniny; kilim wielobarwny; powstał w latach 60. XX w.; 
tkany na szerokim krośnie; 116x210 cm; nazwa regionalna: 
kilim, pasiak, kapa.



Zinaida Tarasewicz, Waliły
Tkanina dekoracyjna, wełniana z haftem; powstała w 1977 r. ; 
tkana na szerokim krośnie; 175x205 cm; nazwa regionalna: 
dywan wytykany.



Zinaida Tarasewicz, Waliły
Tkanina podbierana, wielokolorowa; powstała w latach 
70. XX w.; tkana na wąskim krośnie; 150x195 cm; nazwa 
regionalna: pierabor.



Zinaida Tarasewicz, Waliły
Tkanina podbierana czarno-czerwona; powstała w latach 
70. XX w.; tkana na wąskim krośnie; 150x185 cm; nazwa 
regionalna: pierabor.



Zinaida Tarasewicz, Waliły
Tkanina podbierana z wielobarwnym wzorem w gwiazd-
ki; powstała w latach 70. XX w.; tkana na wąskim krośnie; 
150x210 cm; nazwa regionalna: pierabor.



Raisa Pietruszkiewicz, Masiewo
Tkanina podbierana niebiesko-biała; powstała w 1963 r.; 
tkana na wąskim krośnie; 135x190 cm; nazwa regionalna: 
pierabor.



Autor nieznany (inicjały K.H.), Podozierany
Tkanina podbierana czarno-pomarańczowa; powstała 
w 1958 r.; tkana na wąskim krośnie; 142x198 cm; nazwa 
regionalna: dywan, pierabor.



Olga Łonicka, Bielewicze
Tkanina podbierana brązowo-biała; powstała w latach 
50. XX w.; tkana na wąskim krośnie; 120x178 cm; nazwa 
regionalna: kapa, pierabor.



Eugenia Fidziukiewicz, Słoja
Tkanina podbierana; powstała w latach 50. XX w.; tkana 
na wąskim krośnie; 134x185 cm; nazwa regionalna: 
pierabor.



Fiodora Gościk, Bielawicze
Tkanina wielonicielnicowa czarno-różowo-niebieska; po-
wstała w latach 50. XX w.; tkana na wąskim krośnie; 143x170 
cm; nazwa regionalna: radziuszka.



Henryka Worona, Wiejki
Chodnik wielobarwny; powstał w latach 70. XX w.; 
tkany na wąskim krośnie; 65x370 cm; nazwa regionalna: 
chodnik, szmaciak.



Jadwiga Chwojko, Wiejki
Tkanina dekoracyjna – kilim wielobarwny; powstał w la-
tach 1962–1964; tkany na szerokim krośnie; 116x210 cm; 
nazwa regionalna: kilim.
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