
 
 

 

 

 

 

 

 

Kurpie Białe wczoraj i dziś 
 

Na skraju Puszczy Białej 

czyli 

- Grądy Szlacheckie 

  



Aby przybliżyć dlaczego na pierwsze 

wrażenie w Grądach Szlacheckich mamy 

stroje zbliżone w  swej formie do strojów 

z okolic Ostrowi Mazowieckiej oraz 

Ostrołęki, zastanówmy się wprzódy co to za 

region. Cała Puszcza  Biała i Puszcza Zielona 

to przecież Mazowsze Północne. Migracje 

ludzi, za ziemią i pracą oraz ożenki, spowodowały przepływ  ludzi, kultury 

oraz  przyodziewku. Panny w posagu przywoziły swoje stroje i w ten 

najprostszy sposób następowała migracja strojów.  
Po odzyskaniu wolności nasz region był przypisany do powiatu 

ostrowskiego. Potem był w województwie ostrołęckim. Czy to był tylko 

przypadek, a może to było działanie przemyślane, zgodne z regionem 

i kulturą zamieszkujących tu ludzi. 



 

 

 

Zasięg występowania spódnic kurpiowskich  

1-kitle, 2-spódnice granatowe, 3-spódnice czerwone 
Elżbieta Piskorz-Branekova 

Grady Szlacheckie 



Strój ludowy Puszczy Białej 

• wczoraj 

KOBIETA Spodnią warstwę ubioru stanowiła biała płócienna koszula do kolan. Na 
koszulę kobiety zakładały kieckę ze stanikiem, a na sam wierzch fartuch. Mężatki 
nakrywały głowy bogato haftowanym białą nicią batystowym lub tiulowym 
czepkiem. Na szyi kobiety nosiły korale. Zimowym okryciem wierzchnim były 
wełniane buronki lub sukienne angierki 

MĘŻCZYZNA Strój świąteczny składał się z płóciennej koszuli, siwych portek i czarnej 
lub granatowej kamizelki z fabrycznego sukna. Z takiego samego sukna szyte 
były marynarki. Na głowę nakładano granatową czapkę z daszkiem, a na nogi 
czarne buty z cholewami. 

Tradycyjny strój mieszkańców Puszczy Białej zachował się aż do czasów drugiej 
wojny światowej, chociaż tylko w części pułtuskiej. Region ostrowski 
zrezygnował z tradycyjnych strojów już na samym początku XX wieku, na co 
wpływ miał przede wszystkim bardzo niski poziom życia w tym regionie – 
zamiast zajmować się szyciem własnych ubrań mieszkańcy woleli kupować 
gotowe elementy garderoby, mimo że były one znacznie gorszej jakości. 



Spódnica na Kurpiach 

jest szyta z pięciu półek 

(brytów). Układano je u góry 

w gęste fałdki, zależnie od 

zwyczaju i wszywano w pasek 

przechodzący w wiązaki. 

Dawniej był on wykonany 

ręcznie na specjalnych 

klockach tkackich. Spódnica 

ma z lewego boku 15-20 cm 

rozcięcie i jest wiązana w pasie mocnymi wiązakami. Przód spódnicy był 

zazwyczaj gładki. Spódnica sięgała do kostek i była obszyta u dołu 

obszywką zwaną podłogą i szczotką. W okolicach Chorzel i Baranowa 

układano w tyle spódnicy do 22-ch fałd; w okolicach Myszyńca ledwie 

kilka głębszych fałd. 



 Elżbieta Piskorz-Branekova 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strój dzisiejszy 



W ślad za spódnicami jednobarwnymi powstały spódnice kamelowe 
mieniste. Zjawiły się na Kurpiach w miastach i miasteczkach około 1900-

1910 r., a popularne stały się w latach 
ostatnich. 

Około 1880-1900 r. Kurpianki nosiły zimą 
długie, ciepłe barany i krótsze półbarany, 
a później kożuchy. Do okrycia w czasie 
chłodów używały dawniej grubych wełnianych 
samodziałowych fartuchów zwanych burymi 
w poprzeczne barwne paski, lub lżejszych od 
nich fartuchów gurowych z materiałów 
używanych też na kitle. Dziś zaledwie niektóre 
starsze babuleńki noszą taki strój, 
powszechnie bowiem noszą białe lub szare 
chustki w naturalnym kolorze wełny, dziane 
własnoręcznie z miejscowego surowca. 

http://www.dialektologia.uw.edu.pl/cmsimg/ekr/Kur102.jpg


Jednakże tradycyjny 
strój kobiecy jest już nie 
używany i zachował się 
tylko na obszarze 
niektórych wsi, nakładany 
w czasie uroczystości 
państwowych i kościelnych 
w Myszyńcu, Kadzidle, 
Czarni, Łysych, Brodowych 
Łąkach, Lipnikach, Zalasie. 
Strój dawny zanika na 
skutek zmiany warunków  

życia a rozwój przemysłu włókienniczego wpływa na 
rozpowszechnienie się materiałów fabrycznych, które wieś chętnie kupuje 
by szyć z nich ubiór tańszy, lżejszy i wygodniejszy do pracy, choć mniej 
trwały i piękny. Wyroby samodziałowe są bowiem nazbyt pracochłonne 



i droższe, to też w miarę postępu wsi następuje stopniowy zanik dawnych, 
kurpiowskich strojów regionalnych. A szkoda, bo właśnie wśród puszcz 

kurpiowskich, na 
rdzennie polskich 
ziemiach dłużej niż 
gdzieindziej zachował 
się staropolski obyczaj 
i piękno rodzimej 
kultury ludowej. Ubiór 
kurpiowski nie był 
noszony przez całą 
ludność zamieszkującą 
obszar ujęty 
ramionami Bugu oraz 
Narwi. Można 
powiedzieć, że tworzył 

on dwie wyspy położone wśród Puszczy.  



Na całym tym jednak obszarze tkwiły tradycje wspólnego ubioru 
kurpiowskiego znajdując swój wyraz w typach i motywach tkanin 
używanych do ostatniej chwili na bieliznę, świąteczne fartuchy noszone do 
stroju mieszczańskiego, codzienne fartuchy lniane, czy wreszcie klimy i 
dywany. 
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