Muzeum Wsi Podlaskiej
Andrzej i Mieczysław Józefaciukowie od ponad 20 lat
gromadzą narzędzia używane w dawnym gospodarstwie
rolnym. Zbierają m.in. urządzenia drobnego rzemiosła
oraz przedmioty służące do wystroju wiejskiej chaty.

Studnia symbolem Studzianki

STUDZIANKA – DAWNA OSADA TATARSKA

Z powstaniem wsi Studzianka wiąże się kilka legend
ludowych. Jedna z nich głosi, że przejeżdżający tędy
wielki książę litewski Witold (1352-1430) upodobał sobie
uroczysko zwane „Doliną”. Zatrzymywał się tutaj
wracając z dalekich wypraw wojennych i odpoczywał ze
swym pocztem. Gasił wówczas pragnienie zimną wodą
bijącą z pobliskiego źródła. Następnie miejsce wokół
źródła ocembrowano tworząc małą studnię. Osadzie tej
nadano nazwę Studzienka, która z czasem została
przekształcona w Studziankę.
Studzianka to mała miejscowość w gminie Łomazy
w powiecie bialskim w województwie lubelskim, którą
zamieszkuje 418 mieszkańców. Od 11 lat Stowarzyszenie
Rozwoju Miejscowości Studzianka realizuje różnorodne
inicjatywy w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu.
Wracamy do tatarskiej przeszłości i poszukujemy swoich
korzeni. Studziankę od czasów króla Jana III Sobieskiego
(1679 roku) zamieszkiwali Tatarzy. Do 1915 roku
w miejscowości funkcjonował meczet. Tatarzy posiadali
swoje posiadłości oraz cmentarz tatarski (mizar) czynny
do czasów II wojny światowej. W latach 2016-2018
przeprowadzono prace konserwatorskie.

Dumą zbiorów jest lodówka pochodząca z początków XX.
Swoim pięknem urzekają dawne wyroby wykonywane na
krosnach, hafty, pasiaki, lniane serwety i obrusy.
Znajdziemy tu doskonale zachowane drewniane i
wiklinowe naczynia do przechowywania mięsa i wędlin.
Wśród eksponatów również można odnaleźć liczne
militaria: menażki, bagnety carskie, hełmy z I i II wojny
światowej i wiele innych.
Mieszkańcy Studzianki tworzą w swoich zagrodach
okazałe i piękne studnie.

Muzeum Wsi Podlaskiej
Andrzej i Mieczysław Józefaciuk, Studzianka 71
21-532 Łomazy, tel. (83) 341-73-79

Na tatarskiej nekropolii pochowani są m.in. generał Józef
Bielak, pułkownik Jakub Azulewicz, kapitanowie,
majorowie, rotmistrzowie. Mieszkańcy opiekują się
miejscowym cmentarzem i pielęgnują tatarskie tradycje.
Czują się spadkobiercami tradycji swoich przodków.

W ofercie dla zwiedzających proponujemy:

Ponadto:

1. Warsztaty przygotowywania potraw tatarskich.
Nasze dania wykonywaliśmy dla Roberta Makłowicza.
Braliśmy udział m.in. w Festiwalu Smaków w Lublinie,
Tatarskim Festiwalu na Tatarach w Lublinie, Festiwalu
Literackim w Białej Podlaskiej, organizowaliśmy
konferencje dla Starostwa Powiatowego w Białej
Podlaskiej.

.

2.Dawne tatarskie zmagania – turniej dla grup
i rodzin.
3..Wieczory poezji i motywu tatarskiego w literaturze,
sztuce i filmie.
4..Biesiadę
podlaską
z
grupą
śpiewaczą
„Studzianczanie”.
5..Lepienie naczyń na kole garncarskim, warsztaty
ceramiczne.
6. Emisję filmów promocyjnych o Studziance.
7.Zwiedzanie cmentarza tatarskiego z przewodnikiem.
8. Grę historyczną Kubb.
9. Rajdy piesze i na orientację po Studziance.
10. Warsztaty z papierowej wikliny.
11. Quizy terenowe na QR kody
12..Turnieje łucznicze, łucznicze gry terenowe.
13. Warsztaty rękodzieła artystycznego w drewnie.
14..Naukę strzelania z łuku krymsko-tatarskiego
mongolskiego i wschodniego.
Warsztaty prowadzimy w oryginalnych tatarskich strojach
łuczników. Posiadamy łuki dla osób w różnym wieku.
15..Zwiedzanie wystawy dot. osadnictwa tatarskiego,
historii Studzianki i znanych osobistości pochodzących
z naszej miejscowości

16. Noclegi w ośrodkach agroturystycznych.
17..Upominki, wśród których oferujemy pamiątkowe
studnie ze Studzianki i pyszne sękacze.
18..Wypożyczalnia kajaków i organizacja spływów
kajakowych rzekami Zielawą i Krzną.
Odpłatność zaczyna się już od 40 zł za osobę.
Główne trasy jakie proponujemy to:
Wisznice – Studzianka (21 km – ok. 5 h);
Rossosz – Studzianka (10 km – ok. 2,5 h);
Studzianka – Ortel Królewski (9 km ok. 2,5 h).
Studzianka – Perkowice (11 km ok. 3 h)
Studzianka – Kijowiec (24 km – ok. 5,5 h);
Ortel Królewski – Kijowiec (16km– ok. 4 h);
Rogoźniczka- Biała Podlaska (14 km –ok.3,5h)
Biała Podlaska – Czosnówka (11km – ok. 3 h);
Biała Podlaska – Kijowiec (24 km– ok. 5,5 h)
Czosnówka – Kijowiec (13,5 km- ok. 3,5 h)
Kijowiec – Neple (16,5 km – 3,5 h)

-.Prowadzimy prelekcje tematyczne nt. funkcjonowania
organizacji pozarządowych i wokół tematyki tatarskiej.
-.Przygotowujemy przyjęcia, imprezy okolicznościowe,
festyny plenerowe, animacje dla dzieci oraz zawody
biegowe.
- Organizujemy wycieczki i zjazdy.
- Prowadzimy poszukiwania genealogiczne.
- Pozyskujemy środki na działania społeczne.
- Wydajemy kwartalnik „Echo Studzianki”.
-Opiekujemy się budynkiem po szkole i cmentarzem
tatarskim w Studziance.
- Prowadzimy księgowość organizacji pozarządowych.

Zapraszamy na nasze imprezy!
-XI Spotkanie z kultura tatarską i regionalną oraz
Bieg VIII Tatarska Piątka 06 - 07.07.2019 r.
-.Spływy kajakowe rzeką Zielawą: od 27 kwietnia do 30
września 2019r.,
- XI Tatarski Turniej Łuczniczy 15.09.2019r.
- IX Dzień Seniora 19.10.2019 r.
-.VI Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych i Biesiadnych 16.11.2019 r.

Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka
Studzianka 42
21-532 Łomazy
tel. 501-266-672
e-mail:stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl

www.studzianka.pl

Zapraszamy do Studzianki,
gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością!

