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Kiedy zaczynam myśleć i pisać na temat warsz-
tatów tkackich w Suwalskim Ośrodku Kultury, 
to muszę wrócić do spotkania z Panią Barbarą 

Hulanicką, artystą plastykiem zainspirowanym tkani-
ną dwuosnowową. W 1992 roku pojechałam do Bar-
czewa, do pracowni tkackiej państwa Hulanickich. 
O tkaninie dwuosnowowej wiedziałam wiele, znałam 
tkaczki z Lipska nad Biebrzą: Franciszkę Rybko, Pe-
lagię Juchniewicz, Kazimierę Makowską, Leonardę 
Krawczuk, Leonardę Hećman. Znałam wiele innych 
tkaczek oraz całą historię tkactwa dwuosnowowe-
go na tych terenach. Chciałam zobaczyć, jak wielka 
artystka tka, projektuje. Pani Barbara podarowała 
mi wówczas katalog swoich tkanin z następującą de-
dykacją: „Życzę Pani, aby w Suwałkach powstał ośro-
dek tkacki”. Od tamtego spotkania minęło trochę 
czasu, 14 lat, podczas których podejmowane były 
próby zainicjowania warsztatów tkackich. Tak za-
przyjaźniłam się z Sabinką Knoch i jej siostrą Leoka-
dią Szymczyk. Zostały zakupione krosna, nici. Przez 
te wszystkie lata przychodziło po kilka osób, by uczyć 
się tkać. Był nawet plener tkacki na wsi, koło Puńska, 
gdzie grupa młodych dziewcząt przez kilka dni tka-
ła chodniki, sejpaki i tkaninę podbieraną. Dopiero 
w tym roku, po otrzymaniu grantu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została utworzo-
na grupa tkacka w postaci 5 osób, które zapragnęły 
uczyć się tkać techniką dwuosnowową, najstarszą, 
najtrudniejszą, najpiękniejszą i najbardziej elitarną, 
występującą tylko na północnym wschodzie Polski.

Nie wiem, czy te osoby można już nazwać „ośrod-
kiem tkackim”, ale bezwzględnie jest to renesans tka-
niny dwuosnowowej na Suwalszczyźnie. Warsztaty 
prowadzi Mistrzyni, Sabina Knoch ze Szczepek koło 
Augustowa, tkaczka dywanów dwuosnowowych, sej-
paków oraz tkaniny wielonicielnicowej, jedna z ostat-
nich przedstawicielek tej unikatowej sztuki. Pierwszą 
z uczestniczek była Ela Brzozowska, emerytowana 
ekonomistka z wyższym wykształceniem. Bardzo 
dokładna i precyzyjna. Cechy te są bardzo potrzeb-
ne w technice dwuosnowowej — wybierania listew-
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Dywany dwuosnowowe są ewenementem w hi-
storii ludowego tkactwa. Wszędzie, gdziekol-
wiek występowały są przepiękne — bogate 

różnorodnością wzorów, charakterystycznym spo-
sobem wykonania, rodzajem surowca, zestawem ko-
lorów. Nazwa „dwuosnowowy” zdeterminowana jest 
sposobem wykonania tkaniny na prostym czteroni-
cielnicowym i czteropodnóżkowym warsztacie tkac-
kim – krosnach. Tkaczka nawija na wał jednocześnie 
dwie osnowy w dwóch kolorach.

Tkactwo dwuosnowowe występowało nie tylko 
w Polsce. Technika ta znana była w krajach arabskich, 
Rosji, Anglii, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Szwecji i Fin-
landii. Obecnie dywany dwuosnowowe występują 
na północnym wschodzie Polski: w okolicach Łomży 
oraz Wyszkowa, duża grupa tkaczek w Janowie koło 
Sokółki, jedna tkaczka — Kazimiera Makowska-Boro-
dziuk w Lipsku nad Biebrzą i nasza Mistrzyni — Sa-
bina Knoch w Szczepkach koło Augustowa. Pomimo 
badań i różnych hipotez badaczy kultury ludowej, 
trudno określić, w jaki sposób tkanina ta przywędro-
wała na tereny północno-wschodniej Polski.

Tkactwo dwuosnowowe odkryte zostało przez ba-
daczy kultury ludowej w I połowie XX wieku. Okres 
jego występowania na wsi polskiej przypada jednak 
na przełom XVIII i XIX wieku, z wyraźną koncentracją 
na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz w okolicach Lip-
ska. Granice występowania dywanów dwuosnowo-
wych to przede wszystkim północny wschód Polski 
obrysowany trójkątem: Białystok, Augustów, Sokół-
ka oraz Ełk i okolice — ówczesne Prusy Wschodnie.

Najstarsze dywany pochodzą z dawnych Prus 
Wschodnich. Pisze o nich w swojej książce niemiec-
ki etnograf, dyrektor Państwowego Muzeum Sztuki 
Ludowej w Berlinie — Konrad Hahm. Podaje zakres 
ich występowania: Ełk, Olecko, Kalinowo, Brodzkie. 
Stwierdza, że w Ełku mieszkał lekarz o nazwisku Cy-
gan, który posiadał duży zbiór dywanów dwuosno-
wowych. Dywany mazurskie tkane były na wąskich 

ką wzoru, liczenia. Elżbieta przychodziła do pracow-
ni tkackiej przez cały poprzedni, 2015 rok, niemalże 
codziennie i ślęczała przy krosnach, uczyła się tkać 
techniką dwuosnowową. Obecnie jej tkaniny są rów-
ne tkaninom Sabinki. Uczeń doścignął mistrza.

Następną z uczestniczek jest Małgosia Staśkiewicz. 
Małgosia przyszła do pracowni we wrześniu 2015 
roku i powiedziała, że chce nauczyć się tkać. I zaczęła, 
najpierw kilimek czarno biały, później tkaniny dwu-
osnowowe.

Olga Wielogórska — rzeźbiarka, malarka i artystka 
od dawna współpracująca z Suwalskim Ośrodkiem 
Kultury. Jej rzeźba znajduje przed głównym budyn-
kiem Suwalskiego Ośrodka Kultury, a statuetki jej 
autorstwa są wręczane corocznie wszystkim uczest-
nikom Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzie-
ci i Młodzieży „Wigraszek”. Wcześniej przychodziła 
na Jarmarki Folkloru i do pracowni. Uczyła się prząść, 
tkać. Obecnie uczy się tkać tkaninę dwuosnowową.

Alicja Łapińska przyjechała któregoś dnia z Sabin-
ką. Powiedziała, że kupiła duńskie krosna, że poje-
dzie do Serbii i kupi następne oraz wełnę i chce się 
uczyć tkać.

Sandra Knoch, najmłodsza uczestniczka naszych 
warsztatów, to synowa Sabiny Knoch.

 Helena Kozłowska

Historia tkaniny dwuosnowowej
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krosnach i zszywane przez środek, ale jak podaje 
K. Hahm, po latach 1850–1860 nie tkano już w Pru-
sach Wschodnich tkanin podwójnych. W Polsce wła-
śnie wtedy nastąpił ich rozkwit. Tkane były jako po-
sag dla córek wychodzących za mąż. Mogły to być 
charakterystyczne wianne dywany z „korowodem 
weselnym” lub o wzorach tradycyjnych, czy póź-
niejszych kapowych. Tradycyjne dywany zdobnicze 
składały się z dwóch pól: biegnącej dookoła bordiury 
i środkowego prostokąta wypełnionego drobnymi 
ornamentami. Najczęściej były to zgeometryzowane 
motywy roślinne, choć nie tylko.

Wzory tkactwa dwuosnowowego można podzielić 
w następujący sposób:
—  wzory tradycyjne nieznanego pochodzenia: gałąź 

winorośli, wzór gwiaździsty, być może odwzoro-
wywane z symboliki kościelnej (przełom XVIII i XIX 
wieku),

—  wzory kapowe, powstałe na skutek kopiowania 
z kap fabrycznych,

—  wzory zainicjowane przez profesor Eleonorę Plu-
tyńską w powiecie sokólskim: „zwierza”, elementy 
roślinne, wzory tkane „z głowy”,

—  tkactwo tematyczne, scenki rodzajowe, zapocząt-
kowane przez ludową tkaczkę z Węgrowa — Do-
minikę Bujnowską, np. „Droga przez wieś”, „Wiel-
kanoc”.

uczestnicy
warsztatów
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Sabina Knoch
Mistrzyni.
Urodziła się 27 października 
1952 roku w Szczepkach koło 
Augustowa. Tkać nauczyła się 
od swojej matki, Stanisławy Kien-
derowicz, która pochodziła spod 
Lipska nad Biebrzą.

Pani Sabina tka od dzieciństwa, 
na początku pomagała matce, 
podawała szpulki, trzymała nici. 
Prawdziwe tkactwo i jego rozwój 
w życiu twórczyni zaczął się, kie-
dy odchowała dzieci. Od kilkuna-
stu lat współpracuje z Suwalskim 
Ośrodkiem Kultury, prowadzi 
warsztaty, uczestniczy w poka-
zach tkactwa na jarmarkach lu-
dowych.

W 2015 roku otrzymała wyróż-
nienie za „Drzewo życia” w XXIII 
Konkursie na Tkaninę Dwuosno-
wową w Janowie. Otrzymała też 
I miejsce za sejpak w VI Przy-
granicznym Konkursie Tkackim 
„Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”. 
W 2016 roku została nagrodzo-
na trzecią nagrodą za „Bukiety” 
w tkaninie dwuosnowowej w Ja-
nowie.

Prowadziła warsztaty tkac-
kie organizowane przez WOAK 
w Białymstoku (2012, 2013), GOK 
Nowinka, GOK Żarnowo, a także 
w Landwarowie koło Trok (Litwa) 
w szkole polskich dzieci (2006). 
Projektowała i tkała kitle (spódni-
ce) dla zespołów ludowych. Wy-
konywała tkaniny dla muzeów: 
Etnograficznego w Warszawie 
(sejpaki) Okręgowego w Suwał-
kach (tkanina dwuosnowowa) 
oraz Suwalskiego Ośrodka Kultu-
ry (sejpak i dwuosnowowa).
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Elżbieta Brzozowska
Urodziła się 22 lipca 1955 roku 
w Zalesiu (dawne województwo 
łomżyńskie).

Posiada wykształcenie wyższe, 
ekonomiczne. Od wielu lat nale-
ży do Klubu Twórcy Ludowego, 
uczestniczy w kiermaszach, tar-
gach sztuki ludowej, wystawach 
rękodzieła ludowego. Zajmuje 
się koronką, haftem, frywolitką, 
wikliną, origiami, wykonuje pi-
sanki, palmy, tradycyjne ozdoby 
choinkowe.

Tkactwo zna od dzieciństwa, 
ponieważ jej mama tkała chod-
niki. Przy niej poznała technikę 
tkania oraz konstrukcję krosien.

Jej upór, cierpliwość i determi-
nacja w poznaniu techniki tkac-
twa dwuosnowowego sprawiły, 
że jej dywany, dywaniki, wpraw-
ki, wzory przeniesione z haftów, 
firanek nie mają sobie równych. 
Podczas tych warsztatów utkała 
ich kilka.
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Olga Wielogórska
Urodziła się w Sejnach 5 marca 
1977 roku Ukończyła Uniwer-
sytet Ludowy we Wzdowie oraz 
Uniwersytet Śląski w Cieszynie. 
Po studiach postanowiła czynnie 
włączyć się we współtworzenie 
kultury w rodzinnym mieście. 
Dwukrotnie otrzymała stypen-
dium miasta Suwałk. Wykonuje 
rzeźbę w kamieniu polnym, two-
rzy ilustracje do książek, obrazy, 
projektuje i wykonuje statuetki, 
prowadzi warsztaty, uczestniczy 
w wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych. Jej prace trafiły do Nie-
miec, Norwegii, na Litwę, Białoruś 
oraz wielu miejsc w Polsce.

Wciąż się dokształca i poszu-
kuje nowych wyzwań. Zdobywa 
nowe umiejętności nie tylko jako 
artysta lecz także jako animator 
społeczno kulturalny oraz ręko-
dzielnik.

Stara się nauczyć dawnych tech-
nik, by potem przekazać je da-
lej, jak również twórczo wpleść 
w teraźniejszość. Poszukuje tego, 
co może ubogacić i uwrażliwić 
odbiorców na piękno, tradycję 
oraz zamierające wartości huma-
nistyczne. Jej prace noszą ślad 
spotkania z pięknem w ludziach, 
ze skrawkami nieskończoności 
ukrytymi w pyle codzienności. Jej 
pasja — to tworzenie i współtwo-
rzenie, słuchanie, patrzenie i roz-
mowa, twórcze przekształcanie, 
bycie tu i teraz jak najpiękniej, 
dzielenie się tym, co odkrywa.
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Małgorzata Staśkiewicz
Urodziła się 18 stycznia 1978 roku 
w Suwałkach.

We wrześniu ubiegłego roku 
przyszła do pracowni i powiedzia-
ła, że chce się uczyć tkać. I tak, 
jako pierwszy powstał chodnik, 
później kilimek, następnie jeszcze 
jeden kilimek. Podczas warszta-
tów utkała na krosnach pierwszą 
tkaninę dwuosnowową.

Małgosia ukończyła dwulet-
nie studium na Wydziale Terapii 
Zajęciowej i tam poznała różne 
techniki rękodzieła ludowego. 
Od wielu lat wykonuje serwetki 
haftem szydełkowym, krzyżyko-
wym, płaskim.
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Alicja Łapińska
Urodziła się 30 sierpnia 1948 roku 
w Łapach. Ma wykształcenie 
wyższe rolnicze (SGGW). Do 1980 
roku zajmowała ją praca zawo-
dowa, później własna działal-
ność, a w międzyczasie serwety, 
serwetki szydełkowe, rękodzieło 
wełniane: czapki, swetry, szaliki, 
filcowanie, tkanie na ramie.

Alicję zawsze pociągało tka-
nie. W 2015 roku kupiła krosna 
duńskie, na których zaczęła tkać 
chodniki, wełniane kilimki.

Na warsztatach tkaniny dwu-
osnowowej u Sabiny Knoch za-
częła tkać techniką podwójną, 
najpierw wprawki, a później 
małe makaty.
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Sandra Knoch
Urodziła się 4 kwietnia 1993 roku 
na Pomorzu.

Sandra prywatnie jest synową 
Sabiny Knoch. Jest najmłodszą 
uczestniczką projektu.

Jak przystało na synową tak za-
cnej i zdolnej tkaczki, poznała już 
technikę dwuosnowową i syste-
matycznie uczy się tkać. Dosko-
nali swoje umiejętności tworząc 
coraz bardziej złożone tradycyj-
ne wzory.
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Na stronach od 18 do 22: tradycyjne motywy ręcznie tkanych dywanów dwuosnowo-
wych z drugiej polowy XIX w. i początku XX w. na terenie powiatów augustowskiego, 
sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego, monieckiego, sokólskiego i woj. grodzień-
skiego (Białoruś).

1. Wzory tradycyjne „kwiatek, raczek, gałązka winorośli”, 1896 r.
2. Fragment korowodu weselnego – kury, gęś, 1893 r.
3. Wzór tradycyjny „ptaszki zwrócone do siebie dzióbkami”, 1898 r.
4. Wzór tradycyjny „drzewko z kiścią winogron”, 1895 r.
5. Wzór tradycyjny „gałązka winorośli”, fragment bordiury, XIX w.
6. Wzór tradycyjny „gałązka winorośli”, XX w.
7. Wzór tradycyjny, dywan wykonała Zofia Suszyńska, Lipsk, 1968 r.
8. Wzór tradycyjny „gałązka kwiatowa”, 1876 r.
9. Wzór tradycyjny „gwiazdy”, 1895 r.

10.  Wzory tradycyjne „drzewko i ptaszki”, wykonała Franciszka Rybko z Lipska, 1963 r.
11.  Motywy inspirowane wpływami prof. Eleonory Plutyńskiej „drzewa, ptaki, ludzie”, 

wykonała Franciszka Rybko z Lipska, 1965 r.
12.  Motywy wg prof. Eleonory Plutyńskiej „moje gospodarstwo”, wykonała Romualda 

Puzanowska, 1979 r.
13.  Wzór „zwierza” wg pierwszych inspiracji prof. Eleonory Plutyńskiej, wykonała 

Aurelia Majewska, 1970 r.
14. Tradycyjna bordiura wg motywów z dywanów mazurskich, XIX w.
15. Wzór tradycyjny bordiury, tzw. „ścieżka cygana”, XIX, XX w.

Warsztaty, od lewej: Sabina Knoch, Olga Wielogórska, Alicja Łapińska
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