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Wyjątkowa kreatywność uczestników, otwartość, 
pomysłowość, spowodowały, że zarys projektu 
mieliśmy gotowy.

"W ręku dzieło" pod takim hasłem powstał 
CYBIŃSKI kalendarz tradycji i zwyczajów.

Na pierwsze rękodzielnicze spotkanie 
zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców 
miasta i gminy.



Spotkanie I









Spotkanie II













Wesołego królika, co po stole bryka, uśmiechniętego 
baranka, kolorowego 

kurczaka lub innego 

WIELKANOCNEGO ZWIERZAKA 

STWÓRZ…













Dnia 6 marca 2013r. realizatorzy projektu „Małych 
miasteczek portret własny” wzięli udział w 
zwiedzaniu Poleskiego Muzeum w Białkowie. Po 
niewielkim poleskim skansenie oprowadzał 
pan Eugeniusz Niparko. Zwiedzający mogli zobaczyć 
chatę krytą strzechą, malutki chlewik, urokliwe ule, 
narzędzia rolnicze i wiele innych niespotykanych już 
przedmiotów, dla nas bardzo tajemniczych. 
We wnętrzu muzeum Towarzystwa Polesia i Białkowa 
odbyła się swoista lekcja historii. Nasz Gospodarz 
opowiadał o życiu, kulturze i obyczajach Poleszuków. 
Pokazywał przeróżne eksponaty: oryginalną kołyskę, 
hafty, stuletnie stroje, dokumenty i książki. Wycieczka do 
„Krainy” Poleszuków stała się inspiracją dla naszych 
artystów do malarskich wyzwań.

























Lekcja otwarta odbyła się w Zespole Szkół w Cybince. 
Uczestnikami zajęć była młodzież gimnazjalna i dzieci ze 
szkoły podstawowej osobą prowadzącą był pan 
Eugeniusz Niparko , działacz "Towarzystwa Miłośników 
Polesia i Białkowa".
Pan Eugeniusz "potomek Tych ,których los i powojenna 
zawierucha rzuciła na ziemie odzyskane" zabrał nas w 
sentymentalną podróż do Prużan, Pińska, Petelewa, 
Berezy i innych poleskich miejscowości. Opowiadał o 
życiu, zwyczajach, tradycjach, zabawach dziecięcych i 
strojach ,które zabrał ze sobą na spotkanie. A były to 
oryginalne, niemal stuletnie kożuchy i stroje odświętne i 
na co dzień. Ciekawość słuchaczy nie miała końca ,dzieci 
zasypywały naszego gościa pytaniami, na które pan 
Eugeniusz cierpliwie odpowiadał.

























Dnia 13 marca 2013r. zostały 
przeprowadzone warsztaty 
pt. „Mulinowe wariacje na jajku 
wielkanocnym” Osobą 
prowadzącą zajęcia była 
pani Małgorzata Lenart, która 
swoimi umiejętnościami i 
wyobraźnią artystyczną wciąż nas 
zaskakuje. Zajęcia miały charakter 
otwarty. Uczestnikami były 
zarówno dzieci jak i dorośli. 
Wspólna praca i rozmowy o 
tradycji i obyczajach 
wielkanocnych stworzyły 
niesamowity klimat 
nadchodzących świąt… a jajka 
były piękne…





















„Pisanka, kurczaczek, zajączek to efekt 
naszych małych rączek”













Kolejnym gościem „lekcji otwartych” realizowanych 
w szkole w ramach projektu był pan Bolesław 
Przepióra. Pan Bolesław wystąpił w poleskim stroju, 
obuty w poleskie łapcie, które sam po mistrzowsku 
wykonał, a zrobił je tak: „ najpierw trzeba naciąć paski z 
kory łozy i zaopatrzyć się w deseczki na stelaż, a potem 
wystarczy wiedza i trochę zręczności, żeby w godzinę 
upleść wygodne obuwie”. Pan Bolesław opowiadał o 
zwyczajach i tradycjach Poleszuków, o tym co jedli, w 
co się bawili, jak mieszkali, no i o czasach wojny, 
które na zawsze pozostaną w jego pamięci. Pan 
Bolesław wykazał się również niesamowitą 
muzykalnością, w przerwach między opowieściami 
śpiewał poleskie pieśni i grał na ustnej harmonijce. 















„Historia zaczęła się od mojego dziadka Józefa, który 

przybył do Berkieszy, kupił 20 hektarów ziemi, osiedlił się i 

założył rodzinę….” Tak rozpoczął swoją opowieść nasz 

kolejny Gość, pan Władysław Lutkiewicz. Artysta plastyk, 

autor wielu wystaw malarstwa i płaskorzeźby, 

dokumentalista rodu Lutkiewiczów, a przede wszystkim 

Sybirak. I to właśnie o przeżyciach związanych z 

„wywózką” na Syberię opowiadał: „a były to trudne czasy, 

czasy strachu, niepewności, zimna, głodu, i braku 

nadziei…”

















…To Oni poprzez swoją działalność artystyczną, 
społeczną, kulturalną oddziaływują  na nas TU 
MIESZKAJĄCYCH. To właśnie ONI przez historię i 
teraźniejszość tworzą naszą tożsamość.





































Wystawa

























I ja tam Byłam…

Pierogi z okrasą, chleb ze smalcem, 
drożdżowe ciasta i pampuchy poleskie 

jadłam…



Zakończyły realizację projektu
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