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PODLASIE – WEEKEND
LUDOWY
Północno-wschodnia część Polski to nie tylko wspaniała przyroda – to także zamieszkujący ten region
ludzie i przebogata kultura ludowa. Miłośnikom etnografii „folklorystyczne” zwiedzanie polecamy zacząć
od Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, a następnie udać się na specjalistyczny Szlak Rękodzieła
Ludowego. Przebiega on przez szereg miejscowości, w których przetrwały dawne tradycje i rzemiosła:
Czarna Wieś Kościelna, Łapczyn, Zamczysk, Janów i Sokółka. Szlak pozwala przenieść się w czasie
i zajrzeć do pracowni dawnych rzemieślników: kuźni, warsztatów rzeźbiarzy, pracowni garncarzy, tkaczy,
czy łyżkarzy.

1 dzień | U 7 godz.
Wasilków

Czarna Wieś Kościelna

Wasilków: Podlaskie Muzeum Kultury
Ludowej U 3 godz.
Przy szosie z Białegostoku do Augustowa usytuowane jest Podlaskie
Muzeum Kultury Ludowej (do niedawna znane jako Białostockie Muzeum
Wsi). Jest to skansen, na terenie którego od lat 80. XX w. gromadzone są wiejskie zabudowania ze wschodniego Podlasia, wschodniego Mazowsza,
Równiny Augustowskiej i Pojezierza Suwalskiego. Pomysłem organizatorów było odtworzenie konkretnych założeń osadniczych spotykanych
w regionie, jak szeregówka, ulicówka, zabudowa kolonijna, czy i zespół
dworski. Całość zajmuje obszar prawie 30 ha i stoi na nim około czterdziestu budynków oraz innych obiektów. Efektownie prezentują się dwa
XIX-wieczne wiatraki-koźlaki z okolic Tykocina. Jest tu też kuźnia (1914),
zagroda leśna zrekonstruowana na podstawie osady z rezerwatu Łazarz
na terenie Puszczy Knyszyńskiej, chałupa białoruska, mieszcząca pod
jednym dachem część mieszkalną, gospodarczą i dla zwierząt, klasycystyczny dwór ziemiański z Bobry Wielkiej (bywał w nim m.in. Ignacy Paderewski). Ciekawostką jest przysiółek drobnoszlachecki składający się z pięciu
zagród rozlokowany według centralnego placu.

miki siwej. W niektórych zwiedzający mogą sami spróbować swoich sił pod
okiem fachowców. Nie jest to łatwa sztuka, ale daje dużo frajdy. Można też
zrobić zakupy: producenci sprzedają garnki, misy, dzbany, wazony, itd.
Warto też odwiedzić kuźnię Mieczysława Hulewicza, który w swoim
wytwórstwie łączy pierwiastki ludowe i artystyczne, osiągając bardzo
ciekawe efekty. Oczywiście wszystko za pomocą dawnych technik kowalskich. Sama kuźnia jest również dziełem pana Mieczysława.
i  Pracownie garncarskie w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Piękna 27 i 27a,

%85 710 90 74; ul. Piękna 29; ul. Sosnowa 19, %85 710 90 85,
ul. Piękna 69, %85 710 90 80.
i  Warsztat kowalski; ul. Sosnowa 4a, Czarna Wieś Kościelna,
%85 710 90 89.
i  Informacje i mapa Szlaku Rękodzieła Ludowego dostępne w Gminnym
Centrum Informacji w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14a, %85 713 13 48.
i  W poszukiwaniu noclegów można również wybrać się do Czarnej
Białostockiej (6 km stąd), oddalonej od Zamczyska (od którego
rozpoczynamy zwiedzanie drugiego dnia) o 13 km.
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i  Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej; ul. Leśna 7, Wasilków, %85 743

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

60 82, www.skansen.bialystok.pl; codz. I i XII 9.00–15.00, II i XI 9.00–
16.00, III i X 9.00–17.00, IV i IX 9.00–18.00, V–VIII 9.00–19.00; wstęp
na teren 3 zł, na ekspozycje 12/6 zł; wstęp na ekspozycje o pełnych
godzinach z przewodnikiem, tylko IV–X.

Warsztat kowalski

2 dzień | U 6 godz.
Czarna Wieś Kościelna
Janów
Sokółka

Zamczysk

Niemczyn

Czarna Wieś Kościelna à Zamczysk
8 km/ K 10 min
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wasilków à Czarna Wieś Kościelna
25 km/ K 25 min

Czarna Wieś Kościelna U 3 godz.
Miejscowość ta jest największym w regionie ośrodkiem ludowych rzemiosł,
głównie garncarstwa oraz kowalstwa. To pierwsze ma już niemal trzystuletnie tradycje, a warsztaty to jedne z ostatnich w kraju pracowni tzw. cera-

Zamczysk

U 1 godz.

Na północny zachód od Czarnej Wsi Kościelnej ulokowany jest Zamczysk.
Do tej wioski warto zajrzeć, żeby zobaczyć jak pracuje łyżkarz. Ten rzadki zawód ostatnio stał się nieco bardziej popularny: drewniane narzędzia
kuchenne są teraz w modzie. Łyżkarz wytwarza nie tylko łyżki, ale
również m.in. widelce, czerpaki i warząchwie. Za narzędzia służą mu siekiery, noże i inne specjalistyczne narzędzia.
Niegdyś z produkcji łyżek słynął cały Zamczysk oraz sąsiedni Łapczyn.
Dziś ostatnim na Podlasiu łyżkarzem jest pan Mieczysław Baranowski.
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Podczas zwiedzania jego warsztatu można wiele nauczyć się o tym ginącym zawodzie oraz o jego tajnikach (np. z którego drewna powstają najlepsze narzędzia). Mistrz może też na oczach gościa wyrzeźbić pamiątkową
łyżkę specjalnie dla niego.
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i  Pracownia łyżkarska; Zamczysk 10, %85 710 93 21.

Ta żmudna i pracochłonna technika polega na wyrobie wełnianych
tkanin na ręcznych krosnach: tka się splotem płóciennym dwie tkaniny,
które łączą się i przenikają, tworząc niezwykłe wzory. Po obu stronach
otrzymuje się wzór o jednakowym kształcie, ale odmiennych kolorach.
Kompozycje są bardzo różnorodne, od wiejskich scenek rodzajowych,
przez motywy roślinne (liście, gałązki), po wzory bardziej nowoczesne,
geometryczne. Szczególnym, wzięciem cieszą się wełniane dywany (wełna
jest naturalnie barwiona). W warsztatach można dokonać zakupów,
a także samemu spróbować swoich sił – wymaga to jednak dużych zdolności manualnych.
i  Pracownie tkactwa dwuosnowowego w Janowie, ul. Nadrzeczna 3,

%85 721 60 36; ul. Sokólska 50, %85 721 61 28; ul. Sokólska 8, %85 721 61 74.

i  Pracownie tkactwa dwuosnowowego w okolicach Janowa,
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Wasilówka 19, %85 721 63 64; Nowokolno, %85 721 60 62.

Pracownia łyżkarska

Zamczysk à Niemczyn

3 km/ K 5 min

Niemczyn U 1 godz.
W Niemczynie swoją siedzibę ma Centrum Rękodzieła Ludowego. To miejsce, które podejmuje próbę zachowania i propagowania ginących zawodów
w regionie, prawdziwa ostoja artystów ludowych. Oferta pozwala zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem, twórcami oraz ich pracowniami.
Centrum działa w nowo wyremontowanym, przedwojennym budynku szkoły. Jest tu stała ekspozycja ceramiki siwej i krzyży kowalskich. Organizowane są warsztaty i pokazy prowadzone przez lokalnych twórców ludowych
oraz wykwalifikowanych instruktorów rękodzieła. Mają miejsce również
plenery fotograficzne i malarskie.
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i  Centrum Rękodzieła Ludowego, Niemczyn 42, %85 710 91 49.

Pracownia tkactwa dwuosnowowego

Janów à Sokółka 27 km/ K 30 min

Sokółka

U 1 godz.

Szlak Rękodzieła Ludowego wiedzie do Sokółki, leżącej przy głównej drodze
z Białegostoku do Grodna. Znajduje się tu warsztat rzeźbiarza ludowego
Piotra Szałkowskiego. Jego specjalność stanowią prace o tematyce wiejskiej i religijnej oraz motywy przyrodnicze. Wiele z nich prezentowanych
było w muzeach i galeriach, również poza granicami kraju. Można je zobaczyć w galerii w Sokółce, a także w samej pracowni. Istnieje również możliwość zakupu.
Po okolicy rozrzucone są też inne warsztaty rzeźbiarskie. W Krynkach
warto odwiedzić Jana Czabana, który wyspecjalizował się w figurach
ptaków. W Ostrówku, blisko Czarnej Białostockiej, działa pracownia Jerzego Gibulskiego, który wytwarza piękne ozdoby oraz przedmioty użytkowe
(jak lampki, żyrandole, czy kwietniki).
i  Pracownia rzeźbiarska Piotra Szałkowskiego, ul. Mickiewicza 22,
Sokółka, %08 57 11 53 32.

i  Dla chętnych: pracownia rzeźbiarska Jerzego Gibulskiego, Ostrówek,

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

%85 72 21 521; pracownia rzeźbiarska Jana Czabana, ul. Stary Dwór 4G,
Krynki, %85 722 81 08.

Centrum Rękodzieła Ludowego

Niemczyn à Janów 15 km/ K 20 min

Janów U 2 godz.
Janów jest jedynym w Polsce ośrodkiem tzw. tkactwa dwuosnowowego.
Funkcjonują tu trzy warsztaty tkackie, a dwa dodatkowe w pobliskich miejscowościach, Wasilówce i Nowokolnie. Ich wyroby są bardzo efektowne
i robią duże wrażenie. Do tego stopnia, że skupują je prestiżowe muzea
i galerie w różnych częściach kraju (w tym Warszawa, Toruń, czy Lublin)
oraz za granicą. Otrzymywały też nagrody i wyróżnienia na konkursach
artystycznych. Na miejscu można je obejrzeć w lokalnej Izbie Tkactwa
Dwuosnowowego.

Rzeźby autorstwa Piotra Szałkowskiego
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PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ

6GDZIE SPAĆ

DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Folwark Nadawki, ul. Nadawki 23, Wasilków, kuchnia słynna
w całej okolicy. Specjalnością są dania regionalnej kuchni
podlaskiej: babka i kiszka ziemniaczana, micha pierogów, kartacze,
pieczona palcówka i inne swojskie specjały z Podlasia.
Restauracja Siódme Niebo w Centrum Pielgrzymkowo
Turystycznym Święta Woda, ul. Księdza Rabczyńskiego 2,
Wasilków. Smaczne, zdrowe, ładnie podane posiłki. Dania kuchni
regionalnej, staropolskiej, europejskiej ze świeżych składników.
Bar Koko, ul. Torowa 8a, Czarna Białostocka, szybkie, dobre
jedzenie.

Agroturystyka Uroczysko Ruczaj, ul. Karczmisko 41, Czarna
Białostocka, %698 519 658, ceny od 35 zł/os.
Ptasie Radio, ul. Wierzbowa 5, Czarna Wieś Kościelna, %50 664 41
53, ceny od 40 zł/os.
Stajnia Zamczysk, ul. Zamczysk 20, Czarna Białostocka, %66 401
50 64, ceny od 55 zł/os.

DZIEŃ 2

OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Kompleks Hotelowy nad Zalewem, ul. Białostocka 94, Wasilków,
%85 718 52 40, ceny od 35 zł/os.
Polski Dom Rodzinny Serce, ul. Kryńska 41, Sokółka, %85 711 73
69, ceny od 100 zł/os.

Bistro Białous, ul. Sokólska 12, Janów, urozmaicone, smaczne,
niedrogie posiłki.
Kebab, Plac Grunwaldzki 20, Janów. Całkiem niezłe, szybkie
jedzenie.
Pizzeria i Restauracja Peperoni, ul. Bohaterów Monte Cassino
12A, Sokółka, pizze, hamurgery, zapiekanki i pasty.
Pizzeria i Pub Małe Co Nieco, ul. Norberta Barlickiego 4a,
Sokółka, szybkie jedzenie w atrakcyjnych cenach.
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Opracowane dla marki Zagrodowy
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