
BEATA KABAŁA
Rodowita Biskupianka. 

Mistrzyni układania kopek – 
oryginalnego nakrycia głowy 
Biskupianek. Przejęła tę umiejętność 
od babci, która zaszczepiła w niej 
miłość do Biskupizny. 

Tańczy i śpiewa w Biskupiańskim 
Zespole Folklorystycznym 
z Domachowa i Okolic. 

Pracuje w Gminnym Centrum Kultury 
i Rekreacji im. Jana z Domachowa 
Bzdegi w Krobi jako animatorka 
ds. folkloru. Bardzo lubi prowadzić 
warsztaty, podczas których przybliża 
tradycje biskupiańskie dzieciom. 

[Grafika. Portret kobiety, 
autorki scenariusza, w stroju 
ludowym – biskupiańskim]

BISKUPIAŃSKIE UBIERANKI
Scenariusz zajęć dotyczy biskupiańskiego stroju ludowego. Dzie-
ci zapoznają się z historią odświętnego stroju męskiego i dam-
skiego z Biskupizny oraz poznają jego poszczególne elementy. 

DO ZABAWY POTRZEBNE BĘDĄ: 

 ▼ Kartka z bloku technicznego (sztywna)
 ▼ Kartki z bloku rysunkowego
 ▼ Kredki/pisaki/farby
 ▼ Klej i nożyczki 
 ▼ Drukarka (do wydruku szablonów)

[Grafika. Ikonki sukienka, ołówek, nożyczki]



WPROWADZENIE 
Czy wiesz co to jest strój ludowy? 
To rodzaj ubrania lub jego poszczególne elementy, charakterystyczne dla 
danego regionu albo dawnych, historycznych czasów, z których pochodzi. 

Na Biskupiźnie noszono piękne stroje, bogato zdobione i co za tym idzie, 
dość kosztowne. Uszycie takie stroju wymagało sporo pracy, a przecież 
warto podkreślić, że kiedyś wszystkie elementu ubrań szyte były ręcznie! 
Czy uwierzycie, że biskupiański strój ludowy do dzisiaj jest przekazywany 
z pokolenia na pokolenie a potem starannie przechowywany i zabezpie-
czany przed zniszczeniem? 

Posłuchaj fragmentu wiersza o stroju ludowym pt. „Biskupizna”1 i pomyśl, 
które słowa mówią o elementach ubrania Biskupianki? 

Chociaż jestem jeszcze mała… a już Biskupianka!
Mam spódniczek i fartuszek, wszystko za kolanka. 
Kryzik, kopka na mej głowie sztywno prasowane, 
A na szyi mam korale wstążeczką związane.  
Piękny to strój, chociaż stary, lecz bardzo bogaty. 
Najpiękniejszy chyba w świecie i barwny jak kwiaty…



Popatrz na zdjęcia. 
Czy widzisz, jak piękny jest strój biskupiański? Dowiedz się, jak nazy-
wają się jego poszczególne elementy. 

ODŚWIĘTNY STRÓJ DAMSKI 

RÓŻOWA WATÓWKA  
spódnik (spódnica 

biskupiańska) 
z naszytą kieszenią 

do przechowywania 
chusteczek, 

portfela, dzisiaj 
również – telefonu.

BIAŁY SPÓDNIK 
 sztywno krochmalona 

spódnica, zawsze koloru 
białego (czy wiesz, na czym 

polega krochmalenie?) 
Dzięki niemu białe 

spódniki pięknie się 
układają a dziewczyna 

wygląda elegancko 
i dostojnie. 

BIAŁA KOSZULA 
z szerszymi rękawami, 

zapinana przy nadgarstku 
na guziki, ozdobiona białą 

falbaną lub bawełnianą 
koronką.

SPÓDNIK WIERZCHNI  
(sukienka bez rękawów), 
zwany spódnikiem  
ze sznurówką. 

Dawniej spódnik był 
z przodu sznurowany, 
stąd taka nazwa. Teraz 
spódnik wierzchni 
zapinany jest z przodu 
na małe haftki.  Spódniki 
ze sznurówką mają 
określone kolory! Mogą 
być niebieskie, żółte, 
różowe, zielone, fioletowe 
albo pomarańczowe!

HAFTOWANY FARTUCH 
w kwiaty. Z tyłu,  
na końcach fartucha, wiąże 
się szeroką kokardę koloru 
białego. TRZEWIKI 

czarne, 
sznurowane 
buty.

[Grafika. Kobieta w stroju ludowym – biskupiańskim stoi. Ręką podnosi spódniki 
pokazując kolejne warstwy garderoby.  Strzałki kierują opisy do poszczególnych 
elementów stroju ludowego.]



MUŚKA 
przedziałka we włosach, na środku głowy 
i kranc – dwa warkocze spięte szpilkami 

do włosów w ósemkę. W połowie warkoczy 
wplatane są cienkie wstążeczki, które służą 

do związywania włosów, bowiem Biskupianka 
nie używa gumki!  Z tylu na fryzurze jest prze-

wiązana biała wąska kokardka.

KRYZIK 
biały, sztywno 
krochmalony 
kołnierzyk 
zapinany 
z przodu  
na mały guzik.

KOPKA
nakrycie głowy. 

KORALE  
zawsze czerwone lub ciemno różowe, z tyłu 
związane wstążką koloru białego lub koloru 

spódnika ze sznurówką.

[Grafika. Popiersie kobiety w stroju 
ludowym – biskupiańskim. Strzałki 
kierują opisy do poszczególnych 
elementów stroju ludowego.]



ODŚWIĘTNY STRÓJ MĘSKI 

WESTKA 
kamizelka koloru 
czarneg

JAKA
czerwona marynarka 

koloru biskupiego 

Wysokie CZARNE 
BUTY ze sztywną 
cholewą – oficerki 

KAPELUSZ 
koloru czarnego

BIAŁA KOSZULA 
bez kołnierzyka 
+ biały mały 
kołnierzyk na szyi 
z wystającymi 
różkami 

SPODNIE
 koloru białego 
lub czarnego, 
tzw. pumpki albo 
bryczesy

[Grafika. Mężczyzna w stroju ludowym – 
biskupiańskim. Stoi. Strzałki kierują opisy 
do poszczególnych części garderoby.]



Znasz już wszystkie elementy stroju biskupiańskiego!

CZAS NA BISKUPIAŃSKĄ UBIERANKĘ!
Wydrukuj na sztywnej kartce z bloku technicznego postać i pasek.
Wytnij nożyczkami postać i pasek. Dorysuj oczy i buzię. 

[Grafika. rysunek. 
Pasek do wycięcia.]

[Grafika. rysunek postaci 
do wycięcia.]



PAMIĘTASZ JAK WYGLĄDA STRÓJ BISKUPIAŃSKI? 

Wydrukuj poszczególne elementy ubrań i  pokoloruj obrazki. Pamiętaj 
o wszystkich szczegółach! Tnij tylko po obrysie! 

Wytnij poszczególne elementy (zwróć uwagę, by ciąć po obrysie). Wycięte 
obrazki przyklej na wcześniej wyciętą postać.   Przy stroju Biskupianki – 
smaruj klejem tylko pasek spódników, dzięki temu po odchyleniu spód-
nika widoczne będą kolejne warstwy garderoby. Pamiętaj o  kolejności 
przyklejanych elementów! Na Biskuipźnie wszystko musi się zgadzać! 

Zwróć uwagę gdzie posmarować klejem.  

[Grafika. Komplet rysunków do wykonania zadania przez dzieci, przedstawiających elementy 
stroju biskupiańskiego takie jak: kopka i kryzik, buty damskie, dwa spódniki, fartuch, sukienka 
oraz buty męskie, kapelusz, przód i tył marynarki, kamizelka, spodnie]
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