
„Do pierwszego wyłomu w stosunkach polsko-poleskich 
przyczyniła się poniekąd właściwość naszego charakteru 

narodowego, szczególnie jednak tolerancja i wrodzony 
demokratyzm w najszerszem tego pojęcia znaczeniu. 

Cechy te Poleszucy poznali, zrozumieli i odczuli”.
Ferdynand Ossendowski, Żłobienie duszy, w: Polesie, 1934
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Przybyszom i tutejszym. Wstęp

Polesie leży w dolinie rzeki Bug, która przepływa we Włodawie 
w miejscu trójstyku ziem Polski, Ukrainy i Białorusi. Zanim rzeka 
stała się granicą, obejmowała szereg polskich nadbużańskich wsi, 
osad i miasteczek, z przewagą zespołu sztetli, czyli miasteczek 
zamieszkiwanych przez różne narody i tradycje, w tym ludność 
żydowską. Ziemia Włodawska stanowiła dawniej również pogra-
nicze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Usytuowana zwykle na 
błotach, piaskach i peryferiach, staje się na zawsze miejscem 
na przecięciu, skraju drogi, o nieprzetartym szlaku, bez oczy-
wistego początku, bez wyznaczonego końca, otwarta po wsze 
czasy, z niewyczerpaną opowieścią. W sensie horyzontalnym, jak 
i wertykalnym. Ten obszar pogranicza kultur jest wyjątkowym 
studium przypadku do wielowątkowej narracji wokół tradycji 
lokalnych, którego bogactwo pielęgnujemy, wierząc, że stanowi 
wielki potencjał twórczy dla artystów, badaczy, mieszkańców oraz 
turystów. Tutaj Bohun leczył rany, i tutaj w przycerkiewnym parku 
ekranizowano Wrota Europy.

Mamy za sobą ponad 150 kilometrów przejechanych po 
nadbużańskiej trasie, 10 odwiedzonych miejscowości powiatu 
włodawskiego, 5 występów zespołów śpiewaczych z regionu, mul-
timedialny koncert białoruskich muzyków, wykłady tematyczne, 
dyskusje i warsztaty, spotkania z przedstawicielami nauki, kul-
tury i sztuki, plener artystyczny, 15 opowieści i pieśni zebranych 
na terenie Ziemi Włodawskiej, 500 katalogów poplenerowych 
i 500 płyt edukacyjnych. Wszystko dzięki projektowi EtnoPol(e)
ska kawalkada, który został zrealizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną we Włodawie wraz z lokalnymi partnerami w ramach 
programu „EtnoPolska 2019” prowadzonego przez Narodowe 
Centrum Kultury. I dzięki ludziom, którzy zechcieli ponieść się 
twórczej myśli. 



Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom 
projektu, wolontariuszom, gościom, ekspertom, poetom i arty-
stom z Polski, Białorusi i Ukrainy, którzy przyjęli zaproszenie 
do udziału w programie. Kłaniamy się partnerom, mieszkańcom, 
przybyszom i tutejszym, tworzącym spójną całość w tym szcze-
gólnym krajobrazie Ziemi Poleskiej, wzorzystą mozaikę Polski 
Wschodniej.

* * *

W ogrodzie
świątyni umysłów
powiew…
myśli twórczej
wydobywa pragnienia
gdy z nadbużańskich łąk
echo niesie pieśń
poeta słowem
sięga duszy
obraz mgieł Bugu
budzi nowy świat
by nie zatracić odczuwania
szukam marzeń
w muzyce, słowie
obrazie poleskiej barwności
pięknych ludzi
w jedności.
(Władysława Wójcik)
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Poleski genius loci (fragment)

1.
„Poetycko człowiek żyje na tej ziemi” – słowa wielkiego poety, 
żyjącego na przełomie XVIII i XIX stulecia, Fryderyka Hölderlina, 
fascynują i niepokoją. Poetyczność jest przeciwieństwem proza-
iczności. Proza życia kojarzy się z praktycznością, użytecznością, 
korzyściami i interesami. Poetyczność, na odwrót, z bezinteresow-
nością, z fascynacją bogactwem świata, z duchowością. 

Fizycy wymyślili abstrakcyjną figurę „płaszczaka”, wyimagino-
waną istotę przylegającą do płaszczyzny, która nie potrafi wychylić 
się poza drugi wymiar. Co więcej, wymiar trzeci, czwarty, wreszcie 
wielowymiarowość pozostają poza zdolnością pojmowania „płasz-
czaka”. Homo sapiens, myśląca trzcina, ma postać wyprostowaną 
z twarzą zwróconą przed siebie i oczyma skierowanymi w górę, 
tak, by mógł widzieć to, co Immanuel Kant: „niebo gwiaździste 
nade mną, prawo moralne we mnie”.

Człowiek to byt transcendentny, wpatrzony w cały Wszechświat, 
ale zakorzeniony w ziemi, gdzie „obraca się” jego mikrokosmos. 

2.
Pytanie o miejsce powinno brzmieć: „gdzie to jest?”. Tymczasem 
jeden z przypadków deklinacji nosi nazwę miejscownik i odpo-
wiada na pytanie: „o kim? o czym?”. Jak uzgodnić etymologię słów: 

„miejsce” oraz „miejscownik” z treścią pytań: „gdzie?” oraz „o kim? 
o czym?”.

Miejsce, w którym zadajemy dziś pytanie „gdzie?”, nazywa 
się Włodawa, a ogólnie – Polesie. Organizatorzy stawiają pytanie 
w kontekście EtnoPol(e)skiej kawalkady (8–12 sierpnia 2019). Wyda-
wałoby się, że miejsce i czas są jasno określone, lecz bynajmniej 
nie jest to oczywiste. W grę wchodzą bowiem aż trzy możliwości. 



Po pierwsze: miasto Włodawa (a dokładniej Miejska Biblioteka 
Publiczna we Włodawie), po drugie: Polesie, zaś po trzecie: Polska. 
Inteligentni i obdarzeni wyobraźnią adresaci programu zostają 
dyskretnie naprowadzeni na trop, iż cała rzecz rozgrywa się… 
wszędzie. 

Powoli więc zaczynamy się orientować w tajemnicy – gdzie 
naprawdę jesteśmy. Z pewnością nie tylko we Włodawie, nie tylko 
na Polesiu, a nawet nie tylko w Polsce. Zatem, nie w przestrzeni 
geograficznej, nie tylko w punkcie, który można odnaleźć na 
mapie, ale w czasoprzestrzeni kulturowej, a w istocie – w sferze 
transcendentalnej. „Duchowe dziedzictwo” obejmuje całość danej 
tradycji historycznej, do której przynależą ludzie. Nawet jeśli ktoś 
świadomie z tego nie zdaje sobie sprawy, ojczyzną poszczególnego 
człowieka nie jest wyłącznie jego rodzinny kraj. Naprawdę jest 
nią Wszechświat, w którym nie istnieją żadne nieprzekraczalne 
granice, gdyż takich w ciągłym z natury bycie w ogóle brak. Wedle 
siedemnastowiecznego filozofa Hryhorija Skoworody, nazywa-
nego „ukraińskim Sokratesem”, pojedynczy mikrokosmos stanowi 
zwielokrotnienie mikrokosmosu. Każda osoba jest mikrokosmo-
sem, odrębnym i skończonym światem, zasadniczo podobnym 
do pozostałych, dzięki czemu może komunikować się z innymi 
ludźmi, rozumieć świat i porozumiewać się z nim. W takiej wizji 
Człowieczego Kosmosu nie ma miejsca na kategorie obcości ani 
wrogości. Jako ludzkość tworzymy powszechną wspólnotę, niero-
zerwalną jedność. Jej materialnym i cywilizacyjnym fundamen-
tem jest kultura oraz duchowość, które moglibyśmy przedstawić 
w postaci kopuły lub przezroczystego namiotu, rozpiętego nad 
namacalnym i widzialnym jądrem bytu. Skoro zarówno świat 
materialny, jak i duchowy są niepodzielne, przeto nie może być 
w nim żadnych luk, przerw czy uskoków. Jak w internecie, wszyst-
kie miejsca są ze sobą powiązane niby oka nieograniczonej sieci. 

[…] Mieszkańcy krainy nazwanej Polesiem nie mogą obejść się 
bez zieleni, bez ochłody cienia wysokich drzew, widoku rozległych 
łąk, grzęzawisk, trzęsawisk, moczarów, czaharów… Wszystkie tego 
rodzaju słowa kojarzącej się z borem, drzewami osłaniającymi 
ludzi od pustki i pustyni, nagich obszarów, rodzących poczucie 
osamotnienia, braku naturalnego piękna, niezbędnego nie tylko 
dla ekologicznego życia, ale i bliskiej oczom i sercu estetyki. Nie 
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musi to bynajmniej oznaczać niechęci do krajobrazu urbani-
stycznego. Mieszkańcy wielkich miast posiadają inne preferen-
cje i przyzwyczajenia. Cenią sobie miejski zgiełk, ścisk, stężenie 
ludzkich relacji, dużych ośrodków kultury i rozrywki. Lubią życie 
w napięciu i pośpiechu, w pogoni za atrakcjami, w ucieczce od 
nudy. 

Polacy z Polesia – nomen omen – noszą w sobie „genetyczne 
piętno” miejsc zalesionych, obficie nawodnionych, niezbyt zatło-
czonych miasteczek – jak Włodawa. Z rozległymi widokami na 
nadbużańskie łęgi na szerokim horyzoncie, gdzie niebo styka się 
z ziemią. Prócz piętna miejsca – genius loci – Poleszucy mają w sobie 
własny, swoisty rytm czasu. […]

Prof. Jadwiga Mizińska
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Ginący świat tradycji, zwyczajów 
i obrzędów Polesia (fragment)

Gdzie się podział ten nasz nadbużański, poleski diabeł Kusy, Pusty, 
Juda, Rokicki, czy jak go tam zwał? Był to czort mały i trochę inny 
od współbraci piekielnych, bo ogon nie chwostem miał zakończony, 
lecz jak u ryby pokryty był łuską. Jakoś tak cicho zrobiło się na 
Polesiu, nikt nie gra na skrzypkach i cudnego śpiewu tęskniącej 
za lubym, Bug już nie roznosi. Gdzieś przepadł ten nadbużański 
psotnik, który mieszkał w łozach, trzcinach, rokicinach, co to 
rosną w wodzie, a z nim w zapomnienie poszły poleskie melodie. 
Te niedostępne nadbużańskie chaszcze ukrywały go tak długo 
przed okiem ludzkim i pozwalały robić Nadbużanom różne psi-
kusy. Gdzie się podział? Ludzie znad Bugu o swoim czarcie mówili, 
że jest on patronem wszystkich muzykantów, co po wsiach na 
zabawach grają. Szczególnie umiłował sobie skrzypków i od naj-
dawniejszych czasów im służył. Grajkowi, którego sobie upatrzył 
wchodził „za ucho” i podpowiadał jak ma grać. Taki muzykant 
mający „diabła za uchem” tak ochoczo i rytmicznie potrafił grać, że 
dziewuchom same nogi skakały i rwały się do tańca. Po takim tań-
cowaniu, każda dziewczyna była tak rozpalona, że kiedy wyszła na 
zewnątrz ze swoim tancerzem, to wiadomo było, że „ślub w lesie, 
wesele diabli wzięli”. Grajek, który chciał posiąść tak biegłą sztukę 
w muzykowaniu na skrzypcach, musiał pójść nocą nad Bug, naj-
lepiej o północy, stanąć w miejscu gdzie najwięcej łozia i trzcin, 
i krzyknąć: Bądź łaskawy Judo, naucz grać biednego. Będę ci naganiał 
dusze do dnia ostatniego! Wtedy Juda przydzielał grajkowi jednego 
ze swoich pomocników, który wchodząc „za ucho” grajkowi na 
zabawie, weselu czy innym jakimś graniu, melodie do tańca mu 
podpowiadał. Nic więc dziwnego, że przy takich grajkach, co im 
diabeł melodie podsuwał, dziewczęta w tańcu tak się zapominały 
i rozochociły, że o Bożym świecie zapominały. 



Kultura ludowa Polesia, naszych ojców i dziadków, odeszła bez-
powrotnie w przeszłość. Kiedy o niej opowiadamy koncentrujemy 
się na historycznej rekonstrukcji, a nie na opisywaniu otaczającej 
nas rzeczywistości. Trudno jest przyjąć ten fakt do wiadomości, ale 
niestety tak jest. Wyraźne objawy tego zjawiska dało się zauważyć 
zaraz po II wojnie światowej. Modernizacja, kolektywizacja wsi, 
zwalczanie i zawstydzanie tradycyjnych wartości przez socjali-
styczny porządek, wyraźnie naruszyły wielowiekowe podwaliny 
tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia. Jeszcze tylko przez krótki 
czas poleska wieś tradycyjna i nowa wieś socjalistyczna egzy-
stowały razem. Ta pierwsza już tylko fasadowo, ta druga realnie. 
Zniknęły naturalne warunki, w  jakich przez stulecia powsta-
wała, trwała i odtwarzała się kultura ludowa. Ziemia przestała 
być obiektem adoracji i stała się przedmiotem kupna i sprzedaży, 
a nawet powodem kłopotów. Tradycje przekazywane przez rodzi-
ców i dziadków nowemu socjalistycznemu pokoleniu poleskich 
chłopów przestały być punktem odniesienia i wartością. Świat 
ich ojców odszedł w zapomnienie. Jego refleksy dosłyszeć można 
jeszcze w pieśniach i opowieściach. W dużym stopniu działo się tak 
dzięki mecenatowi państwa, który roztoczył nad kulturą chłop-
ską ochronny parasol. Niestety wspomagano jej żywot tylko „na 
pokaz”. Faktycznie, przez jakiś czas, istniała dzięki miastu, które 
przeżywało okresowe fascynacje tym, co ludowe. Zbyt często, 
niestety, przykładało do niej własne kryteria estetyczne i sięgało 
tylko do tego, na co akurat miało ochotę. Inteligencja traktowała 
ją z lekceważeniem, a ci, którzy ze wsi wyszli, stanowczo odcinali 
się od wstydliwych, w ich mniemaniu, korzeni. 

Ludowe jest to, co lud obchodzi. Zanikają obrzędy chodzenia po 
kolędzie, święto Jordanu, chodzenie z turoniem, zapusty, palenie 
Judasza, maik, sobótka. Zupełnie inaczej niż dawniej wyglądają 
swaty, wesela, chrzciny i pogrzeby. Na święta Bożego Narodzenia, 
pojawia się w naszych domach najczęściej plastikowa choinka 
i chyba nikt już nie wie, co to było i jak wyglądały poleskie diduchy. 
Pisanki kupujemy na bazarze, a w śmigus-dyngus pokrapiamy 
się perfumami. Nie ma już tradycji prawdziwych odpustów czy 
dożynek. Zupełnie inaczej wygląda codzienna krzątanina: pranie, 
obrządki, karmienie, dojenie krów, wyrób masła i sera, ubój gospo-
darski, kłusownictwo, wyrób wędlin, połów, suszenie i wędzenie 
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ryb, młocka, wianie ziarna, wyrób mąki, kaszy i śruty, międlenie 
i trzepanie lnu, strzyżenie owiec, gręplowanie wełny, przędzenie 
i tkanie, świąteczne wypieki, pieczenie chleba i darcie pierza. Nie 
wiemy już, co to są uroki, więc nawet nie próbujemy się przed nimi 
uchronić, nie znamy duchów, świątków i diabłów. 

Ogromną przestrzeń po obu brzegach Prypeci, po ujście Dnie-
pru i jeszcze dalej, wynoszącą ok. 80 tys. km2 określają geografowie 
nazwą Polesia. Dzisiaj to ziemie leżące głównie na terytorium 
obecnej Białorusi i Ukrainy oraz częściowo Polski i Rosji. To kraj 
lasów, bagien, mokradeł, który rozciąga się od północy między 
Litwą i Wyżyną Białoruską, od południa graniczy z Płytą Podolską 
i Wyżyną Wołyńską. Na wschodzie dociera do Dniepru, od Mohy-
lewa aż po Kijów. Od zachodu jego granica opiera się o rzekę Bug 
ogarniając jej środkowe, lewe dorzecze. Polesie tak dalece iden-
tyfikuje się z Prypecią, że aż dziwić się należy, że przybrało swą 
nazwę odbiegającą od tej właściwej istoty rzeczy, zamiast związać 
ją z rzeką, która zarówno bezpośrednio jak i pośrednio narzuciła 
wyjątkowe cechy tak martwej, jak i żywej przyrodzie. Nie ma jed-
noznacznej odpowiedzi skąd wzięła się nazwa „Polesie”. Oznacza 
może, po prostu, obszar porośnięty lasami, a może wprost prze-
ciwnie – teren wytrzebionej przez słowiańskie plemiona puszczy, 
na którym postanowili się osiedlić, czyli „na polesiu”. A może 
bardziej zasadne jest nawiązanie do bałtyjskich słów palá, pálios, 
pelese oznaczających bagno. Podróżujący przez Kresy w pierwszej 
połowie XIX wieku Józef Ignacy Kraszewski tak opisywał pole-
skiego chłopa, zamieszkującego mokradła w okolicach Pińska: 
Chłopi tutejsi, szczerze mówiąc, nie mają wysokiej reputacji rozumu, 
oni swój Pińsk, jak Chińczycy Pekin, za środek świata przywykli uważać, 
przez pół roku utrudnione mając zalewem związki z resztą świata, w pół 
dziko żyją. Sławna jest anegdota:

– A s kul czełowik?
– Ja ne czełowik, ja Pynczuk.
I stąd zwykle zwą ich nie ludźmi, tylko Pińczukami.

I z Konopielki Edwarda Redlińskiego następujący dialog:

– A wy kto? Nie Polak?



– Nie.
– To kto? Niemiec?
– Nie.
– To może Francuz?
– Nie Francuz.
– To kto wy?
– Ja tutejszy.
– Jaki tutejszy?
– A tutejszy. Z bagna.
– A bagno gdzie? Nie w Polsce?
– Bagno tutaj i my tutejsze.

Wieki trwająca izolacja wśród trudno dostępnych bagien 
musiała spowodować to, że lud tam mieszkający, po prostu, „spo-
leszczuł się”. Różnie ten teren nazywali ludoznawcy. Kazimierz 
Wójcicki w opisie ludu obwodu bialskiego, radzyńskiego i wło-
dawskiego używa nazwy Ruś Podlaska. Oskar Kolberg pisze także 
Ruś Podlaska, dopiero później zmienił nazwę tą na Chełmskie. Ten 
historyczny skrawek Polesia przyjmował w literaturze etnogra-
ficznej nazwę Podlasia. Nazwa Polesie przyjęła się w nazewnictwie 
geograficznym.

Polaków zamieszkujących okolice Włodawy zaliczano do dwu 
grup etnicznych: Małopolan i Mazurów. Pas graniczny pomię-
dzy tymi grupami przebiega ze wschodu na zachód w okolicach 
Chełma. Małopolanie zamieszkujący te tereny określani są jako 
Lubliniacy. Mazurzy zamieszkali północną część tego terenu nazy-
wani są w literaturze etnograficznej Podlasiakami lub Podlasza-
nami. Długotrwałe przebywanie na tym terytorium wielu grup 
etnicznych doprowadziło do wzajemnych zapożyczeń kulturo-
wych. Jedną z głównych różnic pomiędzy Polakami a Rusinami 
było na tym terenie wyznanie religijne. Oskar Kolberg zapisał, 
że: „każdego katolika łacińskiego obrządku lud dawniej nazywał 
Mazurem: dziś za wpływem (być może dworu i urzędu) miano-
wać go poczyna Polakiem”. Ludność wyznania grekokatolickiego 
(później prawosławnego) nazywano Rusinami. Dopiero w końcu 
XIX i na początku XX w., głównie w publikacjach ukraińskich, lud-
ność tu zamieszkałą określano Ukraińcami. Ludność prawosławną 
często określa się nazwą Ruski, Ruska.
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Według Stanisława Bystronia, Rusinów nazywano Chachołami – 
od równo ściętych włosów kak chochoł. Używano też nazwy cha-
chły i od tego pochodzi nazwa gwary kresowej tzw. chachłackiej, 
charakterystycznej m.in. dla włodawskiego pobuża. Terminem 
chachł określano biedotę wiejską, która posługiwała się „prostą” 
mową i zamieszkiwała tereny pogranicza wschodniego. Dziś ter-
minem języka chachłackiego określa się potocznie gwary wschod-
niosłowiańskie, oparte na gramatyce języka ukraińskiego, którymi 
posługują się mieszkańcy wschodniej Białostocczyzny i wiosek 
wokół Włodawy. Język ten różni się pod wieloma cechami fone-
tycznymi i morfologicznymi od języka ukraińskiego, ma też liczne 
wpływy z języka polskiego, starobiałoruskiego i rosyjskiego. Za 
gwarę chachłacką oficjalnie uznaje się gwarę północnoukraińską, 
powszechną kiedyś na terytorium pogranicza polsko – ukraiń-
skiego od rzeki Narew na północy aż do linii Włodawa – Parczew na 
południu, gdzie gwara chachłacka przechodziła w gwary chełmskie 
i wołyńskie. Większość posługujących się tą gwarą mieszka obec-
nie w okolicach Włodawy i na północ od Bugu, i nie identyfikują 
się etnicznie z narodowością ukraińską.

Rusinów z okolic Włodawy nazywano w II poł. XIX w. postolni-
kami, ponieważ chodzili w butach plecionych z kory lipowej, tzw. 
postołach. Natomiast Rosjan nazywano kacapami od brody kak 
cap. Ludność polską przesiedloną na teren włodawski zza Buga 
po 1945 r. nazywano niekiedy zabłyźniakami. 

Mazurzy i Rusini wyśmiewali się wzajemnie z siebie. Przypi-
sywali sobie czarne podniebienia. O Mazurach powiadano także, że 
są ślepi po urodzeniu.

Polacy i Rusini na włodawskim „pobużu” różnili się strojami. 
Według Oskara Kolberga Mazurki nosiły rańtuchy na ramionach, 
a Rusinki wiązały je na głowach, podobnie było z chustami. Różniły 
się także uczesaniem włosów. Mazurki nosiły sukmany szafirowe 
lub siwe, Rusinki brunatne i białe. Rusinki nie nosiły gorsetów. 
Mazurzy nosili sukmany dłuższe niż Rusini – siwe lub czarno-

-brunatne, obficie wyszywane oraz czapki rogatywki lub słomiane 
kapelusze z szerokimi skrzydłami.

Ponieważ sukmany w potocznej mowie nazywano łatka, dla-
tego na Mazurów Rusini mówili: synii łatky. A w okolicach Sawina 
i Włodawy mówiono: szo synia łatka, to Lach. Rusini w okolicach 



Włodawy wyróżniali się m.in. tym, że na ubiorach i ręcznikach 
mieli ornament tkacki tzw. perebory. 

Okolice Włodawy uważano w literaturze etnograficznej za pas 
pogranicza w rozmieszczeniu pewnej części wytworów kultury 
ludowej na terenie Polski, które rozpadają się na dwa obszary: 
mniejszy północno-wschodni i większy obejmujący zachód i połu-
dnie. Wynika to głównie z warunków geograficznych. Zalesione, 
bagniste tereny Polesia były rzadziej zaludnione, omijane przez 
ważne szlaki handlowe, dlatego pozostało tam wiele tradycyjnych 
form, które zostały zatracone na innych terenach. Zasięgi niektó-
rych wytworów przecinają te tereny. Północna część odróżnia się 
wyraźnie od środkowej i południowej i ma cechy wspólne dla Pole-
sia. W okolicach Włodawy przebiegają m.in. pasy zasięgów radła 
rylcowego i ramowego, cepów kapicowych i gązewkowych, kija-
nek ciężkich i lekkich, jarzem podgarlicowych i kulowych, duhy 
i chomąta. Tu przebiega zasięg m.in. używania w przeddzień św. 
Jana łopianu zatykanego w strzechy chałup i wierzeń w demony 
kobiece – boginki. Północne tereny Chełmszczyzny były najdalej 
wysuniętym obszarem na północ i zachód, gdzie sięgały perebory.

Zróżnicowanie kultury ludowej charakterystyczne dla ziemi 
włodawskiej coraz bardziej maleje, głównie pod wpływem roz-
woju cywilizacji kultury masowej. Pomimo to obszar włodawski, 
w  porównaniu z  innymi terenami Polski, zachował wiele ele-
mentów tradycyjnej kultury ludowej. Jedno z zadań pogranicza 
polega na tym, aby region ten obronić jako pogranicze właśnie, 
w  którym nie ma dzielącej, izolującej granicy. Musimy się sta-
rać, aby taki mur nie zaistniał. Byłoby to wbrew temu, czego 
oczekujemy. Europę ogarnia znoszenie granic. Pogranicze może 
odegrać w tym procesie bardzo ważną rolę. Może być istotnym 
regulatorem tych zmian. Bo jeśli ludzie są na to nieprzygotowani, 
znoszenie granic czy ich zacieranie może przynieść więcej szkody 
niż pożytku, może prowadzić do czegoś wręcz przeciwnego, niż 
oczekiwaliśmy; może rodzić poczucie zagrożenia. Pogranicze 
stwarza jednak pewną mentalność kulturową, która pozwala 
ludziom w  takim właśnie świecie spokojnie żyć. Wyobrażam 
sobie, że to nasze pogranicze może być jednym z istotnych wkła-
dów w dziele budowania wspólnej Europy. Wartość pogranicza 
okaże się jedną z najcenniejszych rzeczy, spowoduje bowiem, że 
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dane miejsce stanie się dla nas ważne, że będziemy mogli w nim 
zakotwiczyć. 

Z wielu wspomnień, które zachowały się w pamięci obecnych 
mieszkańców Włodawy wyłania się historyczny obraz względnego 
ładu i swoistej równowagi, z rzadka tylko przerywanej bulwersu-
jącymi ówczesną społeczność wydarzeniami, opisywanymi dzisiaj 
w wielu opowieściach wierzeniowych, podaniach, przysłowiach, 
anegdotach i legendach. Ci, którzy przetrwali, stworzyli nową spo-
łeczność, zetknęli się z rzeczywistością, która postawiła na głowie 
to, do czego przywykli, co rozumieli. Świat miniony jest przedsta-
wiony jako świat szczęśliwy, chociaż ubogi w dobra materialne, 
świat uporządkowany, logiczny, przez co bliski. Niezależnie od 
dzielących społeczność kwestii, podkreśla się wspólny los. Ten cha-
rakteryzuje bieda, która nie znała pojęcia narodowości. W biedzie 
żyli zarówno Żydzi, jak i Ukraińcy czy Polacy. I ten fakt jest stale 
podkreślany przez pamiętające owe czasy pokolenie mieszkańców 
regionu. Nie przeszkadza to oczywiście w dokonywaniu gradacji 
stanu majątkowego poszczególnych nacji. Dopiero w takim kon-
tekście zrozumiałe są wypowiedzi o bogactwie zajmujących się 
handlem, lichwą i drobną produkcją Żydów i ubóstwie „zapożyczo-
nych” u nich Polaków i Ukraińców. Z tej perspektywy dość zabaw-
nie brzmią znane i do chwili obecnej przechowywane w pamięci, 
chociaż zupełnie innej proweniencji i w innym celu głoszone jakoby 
przez Żydów zwroty: „Wasze legiony, nasze miliony”, „Wasze ulice – 
nasze kamienice” itp. Swojsko natomiast, bo mieszcząc się w zna-
miennych dla opisu „obcych” obraźliwych kategoriach, brzmią 
sformułowania: „Przed wojną mówiło się, że koza to żydowska 
krowa, stąd nazwa ulicy Koziej” czy „Żyd nie zjadł śniadania, jak 
goja nie oszukał”. Pojęcia bogactwa i biedy są więc kategoriami 
umownymi. Naczelną wartością dla okolicznych chłopów odwie-
dzających Włodawę była ziemia i praca na niej, a nie kram i handel.

Okres II wojny światowej zniweczył istniejący dotychczas 
porządek i społeczny ład. Doświadczenie wojny opisywane jest 
w licznych relacjach jako rzeczywistość chaotyczna i niezorga-
nizowana, gdzie przewartościowaniu uległy funkcjonujące dotąd 
normy. Masowa eksterminacja Żydów, zbrodnie o skali dotąd nie-
znanej, konflikty narodowościowe – to obraz małej apokalipsy. 
Z chaosu winien powstać nowy porządek. Ten ukształtowały lata 



powojenne. Zmieniła się nie tylko władza, ale przede wszystkim 
struktura narodowościowa i społeczna Włodawy oraz okolicznych 
wsi. Z pejzażu zniknęli nie tylko Żydzi, ale większość wysiedlonych 
Ukraińców. Część z opustoszałych wsi zaludnili przesiedleńcy ze 
Wschodu, inne, zazwyczaj spalone, porosły lasem. Dawne układy 
przestały być aktualne. Przemiany polityczne lat dziewięćdziesią-
tych znowu postawiły na głowie to, do czego zdążono się przysto-
sować. Znaczną część mieszkańców miasta i jego okolic ogarnął 
stan swoistej apatii, braku umiejętności przystosowania się do 
nowych warunków, podejrzliwość i niewiara w trwałość zachodzą-
cych zmian. Sytuacja ta, obserwowana w ciągu ostatnich kilku lat, 
powoli zaczyna ulegać zmianie. Większość mieszkańców Włodawy 
opowiada się dzisiaj po stronie przemian, zwłaszcza gospodar-
czych, identyfikując je z rozwojem, a nie jak jeszcze kilka lat temu, 
z upadkiem miasta i regionu. 

XX wiek rozdzielił polskie, białoruskie i ukraińskie tradycje 
szczelną granicą i ograbił kulturę Polesia z  tradycji. Świadec-
two wielkiej różnorodności obyczajów i obrzędów tego terenu 
przechowało się jedynie na pożółkłych fotografiach, a unikalność 
gwar i dialektów poleskich znana jest już tylko wąskiej grupie 
naukowców. Nie spotkamy z uczuciem odnawianych chat kry-
tych słomą, dumy z podwórkowego żurawia czy z drewnianej 
skrzyni. Spotkamy bezrobotnych, sfrustrowanych chłoporobot-
ników, sztuczne kwiaty, meblościanki i znicze na święto zmarłych, 
przypominające postać Matki Boskiej. Nie ma już świata „Kono-
pielki”. Tradycyjna kultura chłopska Polesia utraciła naturalny 
grunt, na którym mogła kwitnąć. Nie dało się tego wszystkiego 
zatrzymać. Na powrót nowych fascynacji kulturą chłopską też bym 
nie liczył. Być może polityka kulturalna lokalnych samorządów 
z czasem zaowocuje powrotem do korzeni. Powstają różnorakie 
stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich 
itp., które gotowe są nawiązać do tradycyjnej chłopskiej kultury. 
Brakuje tylko kompleksowego i przemyślanego programu oraz rze-
telnej kampanii reklamowej. Elementy kultury ludowej powinny 
być chronione i przekazywane następnym pokoleniom. Proces 
sięgania „do korzeni” do małych ojczyzn powinien przybierać na 
sile dla ochrony własnej indywidualności i tożsamości […]

Dr Marek Bem
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Co się śni we Włodawie? 

Gustaw Herling-Grudziński, znany jako autor – w tej kolejności – 
Innego świata, Dziennika pisanego nocą i szeregu opowiadań, które 
zapewniły mu zasłużoną sławę już nie tylko świadka historii i dia-
rysty, lecz nade wszystko jednego z najwybitniejszych pisarzy XX 
stulecia, napisał również niewielką książeczkę poświęconą kla-
sykom europejskiego malarstwa, zatytułowaną Sześć medalionów 
i srebrna szkatułka. Ten zbiór esejów rozpoczyna się od najładniej-
szego chyba w literaturze ujęcia istoty prowincji […]. Grudziński 
czyni tematem tego szkicu maleńką Parmę; posłuchajmy: Włoskie 
miasta „średnie”, albo nawet „małe”. Nazywa się je jak wszędzie „pro-
wincją”, ale bez zwykłej domieszki wyższości i lekceważenia. Z różnych 
względów. Są często skarbcami wspaniałych dzieł architektury i sztuki. 
Niektóre kąpały się niegdyś w sławie i chwale, i część dawnego splendoru, 
przyblakłego, lecz nie ze szczętem umarłego, przeniosły na nasz brzeg. 
Żyją życiem spokojniejszym niż „metropolie”, a przecież dla uważnego 
obserwatora intensywnym i na miarę człowieka. Kto zatem mówi o nich 
czasem (bardzo rzadko) provincia addormentata, „uśpiona prowincja”, 
nie wie po prostu, czym jest piękny i bogaty sen. W porównaniu z nim 
wielkomiejska „jawa” bywa chaotycznym i męczącym koszmarem sen-
nym. „Na miarę człowieka” cóż znaczy? Przeplatać bulgocącą, zamą-
coną rzeczywistość czystym i jasnym snem o niej. 

Znajdziemy tu kilka sformułowań wartych dostrzeżenia: 
uśpiona prowincja skontrastowana z koszmarem sennym metro-
polii, albo prowincja jako miejsce „na miarę człowieka”. Chciał-
bym jednak wyciągnąć inną nitkę z tego kilimu i zwrócić uwagę 
na pozornie uśpione w przestrzeni tego czy innego miasteczka 
dzieła sztuki. Bo czyż nie dlatego podróżujemy, odbijając z utar-
tych szlaków, aby je właśnie oglądać? Grudziński opisuje tu Parmę, 
mieszczącą w swoich murach płaskorzeźbę Zdjęcia z krzyża Antela-
miego oraz kopułę wymalowaną przez Correggia, przez co stała się 



inspiracją dla Stendhala i jego Pustelni parmeńskiej. Innym Parma 
kojarzy się, jakże słusznie zresztą, z serem parmeńskim, czyli 
parmezanem. 

Najlepszym przykładem takiego właśnie wyniesienia przez 
sztukę jest miasto leżące nieco ponad sto kilometrów na zachód 
od Włodawy – Siedlce, które osobom wychowanym w PRL-u myli 
się z Sielcami nad Oką, gdzie formowała się I dywizja piechoty 
im. T. Kościuszki, przechodząca niebawem swój chrzest bojowy 
pod Lenino. Natomiast dziś Siedlce kojarzą się z El Grekiem! Otóż 
w roku 1964 odkryto tam na plebanii obraz do złudzenia przy-
pominający inne obrazy hiszpańskiego malarza. Jednak musiały 
minąć jeszcze cztery dekady, aby badacze usunęli wszystkie w tej 
mierze wątpliwości i w 40-lecie odkrycia oficjalnie poinformo-
wano, że dzieło jest autentyczne, a małe Siedlce mają odtąd swój 
obraz wybitnego malarza rodem z Krety. Ten jedyny obraz El Greka 
w Polsce, przez ostatnie kilkanaście lat przyciągnął do tego miasta 
setki koneserów sztuki z całej Europy. Zresztą podobne przyciąga 
podobne – w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, do 
Siedleckiego El Greka dołączyło pięć innych jego obrazów. Przyje-
chały z Muzeum Prado, z Sewilli, z Toledo; zostały na tą niepodle-
głościową wystawę wypożyczone i maleńkie Siedlce stały się na pół 
roku światową stolicą malarstwa „Greka”. Mógłbym dodać, że ja 
też tam byłem i to piękno piłem, ale lepiej przywołam pewną panią, 
poznaną podczas pięciogodzinnego stania w kolejce do obrazów, 
która jechała do Siedlec całą noc pociągiem aż z Kołobrzegu. 

Teraz, zanim znajdziemy się nareszcie we Włodawie, zaj-
rzyjmy jeszcze do Lwowa, leżącego odeń kolejne sto kilometrów 
tym razem na wschód. Wspaniały Lwów czym się zapisał w histo-
rii sztuki? Otóż choć wiele znajdziemy tam wybitnych budowli, 
pomników, obrazów, naprawdę lwowska jest rokokowa rzeźba 
w drewnie, czyli posągi świętych w spazmatycznych konwul-
sjach ciał, spowitych w szarpane jakby wichrem draperie szat, na 
których wychowaliśmy się w przeważnie barokowych polskich 
kościołach; w tym sensie te lwowskie rzeźby są także jakby arcy-
polskie. Miasto to wreszcie doceniło i można teraz oglądać we Lwo-
wie, w samym centrum, muzeum najwybitniejszego artysty z tego 
kręgu – Jana Jerzego Pinsla, zwanego Michałem Aniołem baroku; 
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jego autorstwa w przestrzeni miasta jest 
choćby rzeźba konna świętego Jerzego na 
szczycie katedry św. Jura. 

Ów sławny Pinsel naturalnie posia-
dał uczniów, a jednym z najzdolniejszych 
okazał się niejaki Maciej Polejowski. Ten 
lwowski snycerz, drugi co do rangi po Pinslu 
przedstawiciel tzw. lwowskiej rzeźby roko-
kowej pozostawił po sobie ołtarz główny 
w katedrze łacińskiej we Lwowie, rzeźby 
w katedrze w Sandomierzu, a także figury 
świętych w sławnej cerkwi bazyliańskiej 
w Poczajowie. O innych jego realizacjach 
niewiele wiadomo, pewne jest za to, że ołtarz 
główny, osiem figur przy filarach świątyni 
i  poruszający krucyfiks przypominający 
sławne przedstawienie Chrystusa przez 
Grunewalda, wykonał dla kościoła paulinów. 
Gdzie? We Włodawie! Natrafimy na niego 
na lewej ścianie od wejścia w kościele św. 
Ludwika. Zrozumiałe jest zatem, że pierw-
sze kroki po przyjeździe do Włodawy skiero-
wałem do krucyfiksu Polejowskiego. Miasto 
wcale się nim nie chwali, ale czy to znaczy, 
że Włodawa pozostaje uśpiona? Miejmy 
nadzieję, że obudzi ją pocałunkiem jakiś 
polski Stendhal. 

Dr Łukasz Marcińczak  
(przyczynek do dyskusji pt. Duchowe dziedzictwo  

miejsc zapomnianych i opuszczonych)
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Symbolika wody w ukraińskich pieśniach 
tradycyjnych (warsztaty śpiewu białego)

W kulturze słowiańskiej woda jest żywiołem, któremu przypi-
sywano wiele znaczeń symbolicznych. W wierzeniach ludowych 
najczęściej symbolizowała życie i zdrowie, przemianę i miłość. 
Wykorzystywana do oczyszczania ciała i duszy miała oddalać złe 
duchy i choroby. Woda łączyła dwa światy: żywych i umarłych. 

W mitach i legendach pojawiały się przekazy o tym, że woda 
istniała przed stworzeniem świata i często pojawia się jako obraz 
dalekiego „sinego morza”. Stąd też uważa się ją także za symbol 
wieczności oraz upływu czasu. 

Woda jako granica między światem żywych i umarłych różnie 
była wyobrażana: czasem jest to studnia, morze, innym razem 
rzeka – konkretna np. Dunaj. Z tych przedstawień biorą swój rodo-
wód niektóre obyczaje i rytuały – starodawny obrzęd pochówku, 
w którym zmarłego układano w czółnie i puszczano na wodę. 
W innej formie tego obrzędu, ciało wcześniej podpalano. 

W bajkach i opowieściach spotykamy dwa odmienne motywy: 
wody „żywej” lub wody „martwej”. Zimna, czysta, źródlana woda 
jest wodą „żywą”. Ludzie za jej sprawą doznają oczyszczenia, pijąc 
ją czy zanurzając się w niej, nabierają zdrowia. Natomiast woda 
stojąca w ostępach bagiennych, trzęsawiskach jest wodą „mar-
twą”. W niej zamieszkują siły nieczyste i wierzono, że szeptuchy 
używały jej, by zsyłać choroby.

Oczyszczającą moc przypisywano łzom, one też były pomostem 
do świata umarłych, jednak zbyt długi płacz po zmarłym mógł 
zakłócić jego spokój.

Oto słowa jednej z  pieśni odnoszące się do motywu wody 
i świata umarłych: 



Ой летіла зозуленька через круту гору
 Oj letila zozuleńka czerez krutu horu 
Виклювала пшениченьку лишила поло(ву)
 Wykliuwala pszenyczeńku lyszyla polowu
Виклювала пшениченьку до єдного зерня
 Wykliuwala pszenyczeńku do jednoho zerna 
А все люди мами мають моя мама вмер(ла)
 A wse liudy mamy majut’ moja mama wmerla
Усе люди мами мають я її не маю
 Use liudy mamy majut’ ja jiji ne maju 
Сім раз води я принесла з тихого дуна(ю)
 Sim raz wody ja prynesla z tychoho dunaju
Сім раз води я принела восьмий напилася
 Sim raz wody ja prynesla vosmyj napylasja 
Як би моя мама була я б не журила(ся)
 Jakby moja mama bula ja b ne żurylasja

W wielu pieśniach występuje również motyw brodu – jest on 
symbolem ciernistej drogi życia każdego człowieka, godnego 
wieku, doświadczenia, ale również niewiadomego trudnego, czę-
sto niebezpiecznego wyboru, który niesie za sobą niewiadome 
konsekwencje. Przykład pieśni śpiewanej w obwodzie połtawskim 
na Ukrainie.

Коло річки, коло броду,
 Koło riczki, koło brodu 
Коло річки, ой да коло броду,
 Koło riczki, oj da koło brodu 
Два голуби ой да пили воду.
 Dwa holuby oj da pyły wodu.
Вони пили-вуркотіли,
 Wony pyły-wurkotily, 
Вони пили, ой да вуркотіли,
 wony pyły, oj da wurkotiły, 
Ізнялися, ой да й полетіли.
 Iznialysja, oj da j poletily.
Крилоньками стрепенули,
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 Krylońkamy strepenuly 
Крилоньками ой да й стрепенули,
 Krylońkamy oj da j strepenuły, 
Про кохання ой да й спом’янули.
 Pro kochannia oj da j spomianuly.
Любов наша, любов мила,
 Liubow nasza liubow miła 
Любов наша, ой да любов мила,
 Liubow nasza, oj da liubow miła 
Що ж ти з нами ой да й наробила.
 Szczo ż ty z namy oj da j narobyla. 
Ізсушила, ізв’ялила,
 Izsuszyła, izvialyla, 
Ізсушила, ой да й ізв’ялила,
 Izsuszyła, oj da j izvialyła 
А до того хворобу вділила.
 A do toho chworobu wdilyla. 
Од хвороби баби знають,
 Od chworoby baby znajut’ 
Од хвороби ой да баби знають,
 Od chworoby oj da baby znajut’ 
А з любові ой да й помирають.
 A z liubowi oj da j pomyrajut’. 

Eliza Paś-Dimitrow
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Twórcy, uczestnicy  
EtnoPol(e)skiej kawalkady

Teresa Maria Ciodyk (Włodawa) – emerytowana nauczycielka 
wychowania przedszkolnego, poetka, pasjonatka fotografowania 
amatorskiego, parapsychologii i zjawisk paranormalnych, miło-
śniczka klimatycznych miejsc, szczególnie starych zamczysk. 
Fascynuje ją przyroda, która jest inspiracją do pisania. Wiersze 
tworzy od 35 lat. Jest współautorką tomików poetyckich oraz anto-
logii Wydawnictwa Astrum: Modlitwy, Modlitwa o miłość i Wiersze 
dla dzieci. Wydała tomiki autorskie Bez tej miłości nie można żyć, 
Dokąd…?, W zwierciadle wspomnień. Wyróżniona m.in. „Kryształową 
kulą” Burmistrza Nowego Miasta nad Pilicą. Należy do Stowarzy-
szenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinow-
skiego we Włodawie, do Stowarzyszenia „Złota Jesień” i chóru 
o tej samej nazwie przy Włodawskim Domu Kultury, do Klubu 
Poetyckiego „Nadbużańska Fraza” przy Bibliotece Publicznej we 
Włodawie oraz do Internetowego Klubu Poetyckiego „W zwiercia-
dle duszy”. W 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
uhonorował ją odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. 

Henryka Dederko (Czułczyce, gm. Sawin) – emerytowana nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkolnej. Autorka siedmiu tomików wier-
szy, ilustrowanych własną grafiką i malarstwem: Witraże spojrzeń 
(2009), Zaszeptane meandry (2010), Punkty czasu (2011), Obrazy 
fragmentaryczne (2012), Zamierzone rozlania (2013), Pod błękitną 
peleryną (2015), Słowem i akwarelą (2018). Jej wiersze ukazały się 
także w ogólnopolskich almanachach pokonkursowych oraz pra-
sie regionalnej. Maluje obrazy olejne, rysuje ołówkiem, węglem, 
pastelami; głównie pejzaże, kwiaty, martwą naturę, architekturę, 
portrety ludzi sztuki. Uczestniczka licznych konkursów poetyc-
kich i plenerów malarskich. Należy do Regionalnego Towarzy-
stwa Gminy Sawin, Grupy Poetyckiej „Nadbużańska Fraza” przy 



Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kali-
nowskiego we Włodawie. O jej twórczości pisali: J. L.Okoń w Chełm 
literacki XX i XXI wieku, Lucyna i Stanisław Lipińscy w „Kredą i pió-
rem. Nauczyciele Chełmszczyzny. Współcześni twórcy literaccy” 
oraz prasa regionalna – „Nowy Tydzień”, „Nowym Tygodniu”, 
Super Tygodniu”, „Nestorze” i „Gazecie Sawinian”.

Dederko Mirosław Marek (Czułczyce, gm. Sawin) – historyk, 
regionalista, badacz ziem leżących na północ od Chełma aż po Wło-
dawę, w tym dziejów mniejszości narodowych: Żydów, Rusinów 
i kolonistów niemieckich. Ponad 100 artykułów z tego zakresu 
ukazało się na łamach m.in. „Gazety Sawinian”, „Rocznika Chełm-
skiego”, „Kuriera Galicyjskiego”, Tygodnika „Znad Lepietuchy”. 
Pomysłodawca, założyciel i pierwszy prezes Regionalnego Towa-
rzystwa Gminy Sawin, twórca organu prasowego tej organizacji 
o nazwie „Znad Lepietuchy” przekształconego obecnie w „Gazetę 
Sawinian”. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski”. 
Napisał i zredagował: Sawin i okolice (1983), Sawin i jego region 
(2000), Szkice Sawińskie (2001), Żydowska Gmina Wyznaniowa 
w Sawinie (2002), Tu jest mój dom. Antologia wierszy gminy Sawin 
(2000), Flora, fauna i zabytki gminy Sawin, czyli krajobraz kulturowy, 
który powinien przetrwać (2001), Tradycje kampanii wrześniowej 1939 
roku na terenie gminy Sawin (2010). Pisze także wiersze, aforyzmy 
i opowiadania. Fotografuje ciekawe miejsca, a bywa że też je maluje.

Czesława Teresa Demczuk (Włodawa) – recytatorka, poetka. 
Poetycko debiutowała na łamach Kwartalnika Społeczno-Kultu-
ralnego „Wschód” w 2014 r. Autorski tomik Echa Polesia wydała 
w 2017 r. Dotychczas jej wiersze ukazały się ponadto w Zeszytach 
poetyckich wydanych przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nad-
bużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, antologiach 
Poezja o życiu (Włodawa 2014) i Spacer z Minerwą po słowach (Nałę-
czów 2018) oraz w publikacjach Wielcy pszczelarze Ziemi Włodaw-
skiej (Włodawa 2017) i Odgłosy pamięci Katynia (Włodawa 2018). 
Swoje wiersze prezentowała w „Twoim Radiu Włodawa”, a także 
na licznych wieczorach poetyckich i spotkaniach wyjazdowych. 
Laureatka XVI Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej 

„Snuje się nitka życia przez świat” – wyróżnienie za wiersz „Złota 
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jesień” (Krasnystaw 2014 r.). Zajmuje się również malowaniem, 
rysowaniem, dekoratorstwem.

Aldon Dzięcioł (Włodawa) – emeryt-społecznik, dziennikarz, 
redaktor naczelny Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Wschód”, 
prezes Poleskiego Towarzystwa Medialnego, aktywny członek 
lokalnych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego we Włodawie, 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. Z  wykształcenia 
socjolog, z zamiłowania pszczelarz i żeglarz. Miłośnik i piewca 
Polesia. Opublikował zbiory wierszy, fraszek i limeryków, ale 
również książki będące opracowaniami popularnonaukowymi. 
W jego bogatym dorobku literackim są między innymi takie pozy-
cje jak: Lubelska limerykowa kręcioła z dziupli dzięcioła, Na literac-
kiej Lubelszczyźnie, Od Bugu… Poleskie refleksje, Polesie: moja mała 
ojczyzna, Przemyślenia bez mydlenia: fraszki, aforyzmy, epigramaty, 
Pszczela symfonia, Morska odyseja kapitana Ziemowita Barańskiego. 
Utwory poetyckie ukazały się również w wielu antologiach. 

Renata Holaczuk i Urszula Kalenik (Włodawa) – nauczycielki 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym 
we Włodawie, pasjonują się regionalizmem, folklorem i etnografią. 
W pedagogicznej pracy dbają o wszechstronny rozwój uczniów, 
a naukę łączą z wychowaniem. Pragną, by uczniowie nie wsty-
dzili się swojego pochodzenia, ale byli z niego dumni. Dlatego 
też za niezwykle istotny element swojej pracy uważają edukację 
regionalną. Od siedmiu lat prowadzą Koło Slawistyczne, gdzie 
wraz z uczniami poznają kulturę słowiańską i z powodzeniem 
przygotowują młodzież do Wojewódzkiego Konkursu Slawistycz-
nego i innych konkursów związanych z regionalizmem. Wspólnie 
z uczniami zajmują się promocją twórczości lokalnych poetów, 
kultywowaniem nadbużańskich tradycji i obyczajów. Prowadzą 
warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące np. wypieku busłowych 
łap, uczą przygotowywać rosyjskie bliny, przygotowują opowieści 
o tradycyjnym rękodziele narodów słowiańskich. Wielką popular-
nością cieszą się warsztaty, na których uczą robić nadbużańskie 
ziarnuszki – lalki wypełnione ziarnem i ziołami. W 2018 r. reali-
zowały projekt „Nad Bugiem – życie sztuka i prynuka” w ramach 



programu „Młodzi Lubią Kulturę”. Ich działania wynikają, z prze-
świadczenia, że tylko człowiek świadomy tego, skąd pochodzi, 
będzie wiedział, dokąd zmierza, bo “bez korzeni nie ma skrzydeł”.

Angelika Kędzierawska (Mszanna, gm. Wola Uhruska) – dziew-
czyna z Polesia, jak sama mówi z Dzikiego Wschodu, lubiąca wiej-
ski klimat i przyrodę (zwykła ze mnie dziewczyna, która próbuje 
różnych rzeczy żeby odnaleźć te właściwe w życiu). Zafascynowana 
całym światem, tym co w nim jest, ludźmi którzy go tworzą. Lubi 
czytać fantastykę, podobają się jej słowiańskie nurty w literatu-
rze i malarstwie, bo są takie baśniowe jak Polesie. Jej pierwsze 
wykształcenie inżynierskie na kierunku gospodarki przestrzennej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wiąże z zamiłowaniem 
do środowiska, projektowania go i w pewnym sensie tworzenia. 
Dodatkową pasją jest malarstwo, które doskonali na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie. 

Małgorzata Kostka (Włodawa) – urodziła się i wychowała na 
wsi lubelskiej w domu, w którym szacunek do kultury i sztuki 
w każdym wymiarze istniał zawsze (matka – wieloletni muzeal-
nik). Żyje w przeświadczeniu że należy zrobić wszystko by ustrzec 
przed zapomnieniem lokalną spuściznę kulturową. Od blisko 20 
lat nauczyciel w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. Z zamiłowania 
poszukuje kulinarnego dziedzictwa swojego regionu. Współor-
ganizatorka wydarzeń typu live cooking o tematyce odtwórstwa 
potraw regionalnych. Autorka i koordynatorka projektu „Len 
i Wełna chata krasy pełna” poświęconego utrwalaniu wiedzy na 
temat pozyskiwania i wykorzystywania przędzy lnianej i wełnia-
nej w dawnej wsi lubelskiej. Współtwórczyni i współrealizatorka 
projektu zielarskiego „Babka Zielarka od pola ogrodu i garnka” 
i  „Piękna Lubelska” – aktywowanie kobiet do zakładania Kół 
Gospodyń Miejskich. Członkini Koła Gospodyń Miejskich „Zosie 
Samosie” we Włodawie.

Maria Kozłowska (Wola Wereszczyńska, gm. Urszulin) – roman-
tyczka, wielbicielka lasów i gór, sympatyczka wesołych i szcze-
rych ludzi. Pasjonatka śpiewu – członkini zespołu śpiewaczego 

„Seniorzy” w Urszulinie. Miłośniczka spisywania rymowanych 
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zdarzeń kronikarskich. Współautorka scenariuszy lokalnych uro-
czystości szkolnych i senioralnych. W poszukiwaniu nowych dróg 
twórczych od sierpnia 2017 uczestniczy w zajęciach warsztato-
wych grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza” przy Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we 
Włodawie. Jej kolejne pragnienie artystyczne to malowanie. 

Jadwiga Edyta Lodwich (Włodawa) – w  swoim dorobku lite-
rackim posiada kilkaset utworów. Są to wiersze o różnorodnej 
formie i tematyce, od romantycznych, lirycznych, religijnych po 
satyryczne, fraszki i aforyzmy. Swoją twórczość prezentowała na 
łamach regionalnej prasy (m.in. w Egerii i Wschodzie), wydaw-
nictwach zbiorowych Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbu-
żańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, antologiach 
i publikacjach pokonkursowych. Kilkukrotna laureatka konkursu 
poetyckiego im. S. Derkaczewskiej w Krasnymstawie.

Czesława Michańska (Włodawa) – emerytowana nauczycielka 
i bibliotekarka. Pisze wiersze, rzadziej prozę. Zajmuje się też 
rysunkiem i grafiką, a także haftem i szydełkowaniem. Redaktorka 
wierszy wydawanych przez Stowarzyszenie Twórców Kultury 
Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie w Zeszy-
tach poetyckich. Kilkakrotnie otrzymała nagrody i wyróżnienia 
w regionalnych i ogólnopolskich konkursach poetyckich (m.in. 
w Konkursie Literackim STL). Wiersze jej autorstwa publikowane 
były w tomikach zbiorowych i wydawnictwach pokonkursowych. 
W 2009 r. wydała autorski zbiór wierszy Drzewem być, ilustrowany 
własnymi grafikami, opatrzony wstępem Aleksandry Zińczuk. 
W latach 2006–2009 społecznie udzielała się w lokalnej rozgłośni 
Twoje Radio Włodawa. Uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury. 

Urszula Panasiuk (Małoziemce, gm. Wola Uhruska) – Czapelka, 
zaderka, animatorka. Pochodzi z małej miejscowości na końcu 
świata. Najczęściej ilustruje inside joke związany z jej chłopakiem 
oraz przyjaciółmi. Zakochana w druku na drewnie.



Jan Pawłowski (Włodawa) – rzeźbiarz samouk z bardzo bogatym 
dorobkiem artystycznym. Jego prace gościły w wielu znanych gale-
riach polskich i zagranicznych. Znajdują się również w licznych 
kolekcjach, zarówno publicznych jak i prywatnych na całym świe-
cie. Tworzy w drewnie, głównie lipowym m.in. techniką wiórową. 
Tematyka prac jest zróżnicowana, są wśród nich rzeźby religijne, 
cykle wiejskich grajków, motywy diabła, ludzi pracujących na 
wsi, a zwłaszcza rozpoczęte od 1996 r. cykle żydowskie. Jest lau-
reatem wielu konkursów uhonorowanym licznymi nagrodami. 
Szczególną popularność zyskał na Lubelszczyźnie dzięki własnej 
aktywności twórczej i edukacyjnej. Należy do Stowarzyszenia 
Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we 
Włodawie, od kilkunastu lat jest wiceprezesem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych oddział Chełm z siedzibą w Krasnymstawie. 

Edyta Pietrzak (Włodawa) – animator i moderator bibliotecznych 
wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych dla odbiorów w każdym 
wieku, opiekunka i jednocześnie uczestniczka grupy poetyckiej 

„Nadbużańska Fraza”. Autorka tekstów poetyckich, a także wstę-
pów do Zeszytów poetyckich Stowarzyszenia Twórców Kultury 
Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie (Włodawa 
2015, 2016, 2017, 2018). Jej artykuły prasowe ukazały się dotych-
czas w „Poradniku Bibliotekarza”, „Dostrzegaczu Bibliotecznym”, 
Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym „Wschód”, Dwumiesięczniku 
Środowisk Twórczych „Lublin, Kultura i Społeczeństwo”. Laure-
atka ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy pomysł promujący 
czytelnictwo „Zwyrtała 2019”, organizowanego w ramach Między-
narodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019. 

Grażyna Rawicka (Włodawa) – jak mówi o sobie należy do poko-
lenia wychowanego na gruzach i  historii powojennej. Wrażliwość 
wyniesioną z domu rodzinnego w Sławatyczach pogłębiła w czasach 
ograniczonej wolności. Z wykształcenia chemik, ale w jej duszy 
gra poezja oraz poleskie i walijskie klimaty. Jak pisze w jednym 
z wierzy trwa połowicznie, symetrycznie pomiędzy Polską a Walią. 
Dotychczas jej wybrane utwory poetyckie ukazały się w Kwar-
talniku Społeczno-Kulturalnym „Wschód”, Zeszytach poetyckich 
Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza 
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Kalinowskiego we Włodawie (Włodawa 2015, 2016, 2017, 2018), 
antologiach Warsztatów Literackich Centrum Kultury w Lublinie, 
Roczniku X (2009) „Nadbużańskie Sławatycze”. Były też prezento-
wane na licznych wieczorkach poetyckich, warsztatach literackich 
oraz lokalnych piknikach i festynach. W 2016 r. wydała autorski 
tomik Tuitam: zasłuchana w serca bicie, zapatrzona w naturę, zamy-
ślona nad życiem.

Barbara Redde (Dubeczno, gm. Hańsk) – z wykształcenia technik 
rolnik, uprawiająca z mamą Reginą gospodarstwo, ale też szlifierz 
w Hucie Szkła Gospodarczego w Dubecznie. W latach dziecięcych 
uczestniczka szkolnych konkursów plastycznych na stroiki świą-
teczne, pisanki i palmy. Ta pasja pozostała do dziś, jest laureatką 
wielu konkursów. Pielęgnując tradycje rodzinne od 2004 r. wię-
cej czasu zaczęła poświęcać tkactwu. Jej wytwory rękodzielnicze 
podziwiają uczestnicy wielu festynów, m.in. Jarmarku Holeń-
skiego, Pawłowskiego i innych. Pasję twórczą przekazuje swojemu 
synowi Dawidowi.

Regina Redde (Dubeczno, gm. Hańsk) – śpiewaczka ludowa, haf-
ciarka, poetka. Na codzień wspólnie z córką Barbarą uprawia 
gospodarstwo rolne, z ogromną pasją hodując króliki i gęsi. Śpiewa 
i pisze od dziecka. Jej motto życiowe to „pochylić się nad słabszymi 
od siebie i nie dać umrzeć starej pieśni”. Tradycje śpiewacze, ale 
też rękodzielnicze przekazuje swoim wnukom. 

Laureatka wielu konkursów i kiermaszy. Nieobce są jej festiwa-
lowe deski Kazimierza Dolnego, kramy rękodzielnicze Jarmarku 
Holeńskiego i Pawłowskiego i wielu jeszcze innych. 

Grażyna Tureniec (Włodawa) – z wykształcenia biolog laborant, 
spełniająca na emeryturze swoje pragnienia i marzenia twór-
cze, poszukująca kreatywnych form wypełniania czasu wolnego, 
rozwijająca swoje pasje i hobby. Uczestniczka warsztatów arty-
stycznych, bibliotecznych klubów i  kół zainteresowań, miło-
śniczka lokalnych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, pasjonatka 
rękodzieła. Ciekawa świata, poznawania nowych miejsc i ludzi. 
Ostatnio zafascynowana słowiańskimi amuletami pomyślności 
i spełniania życzeń – lalkami motankami.



Jan Wiązowski (Włodawa) – artystyczny samouk spełniający się 
głównie w rzeźbie ludowej, malarstwie akwarelowym i amator-
skiej fotografii. Uczestnik licznych plenerów, warsztatów i jar-
marków ludowych. Swoje prace prezentował na wielu wystawach 
zbiorowych. Jego liczne fotografie stanowią ilustracje do tomików 
poetyckich członków Grupy Poetyckiej „Nadbużańska Fraza” przy 
Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza 
Kalinowskiego we Włodawie. Pasje pozaartystyczne to wędko-
wanie i podróże rowerem (oczywiście z aparatem fotograficznym 
w pogotowiu). 

Władysława Wójcik (Włodawa/Żuków gm. Włodawa) – absol-
wentka Wydziału Artystycznego UMCS w  Lublinie, od 54 lat 
rzeźbiarka z wieloletnim dorobkiem artystycznym. W jej pra-

cach przejawia się głównie motyw kobiety. 
Poetka i  malarka, trudni się również 
grafiką. Uczestniczka krajowych i  mię-
dzynarodowych plenerów oraz wystaw, 
zbiorowych i  indywidualnych. Jej pra-
cownia/dom wiosenno-letnio-jesienny 
w  Żukowie ma charakter otwarty. Jest 
miejscem spotkań ze sztuką dla wszyst-
kich, którzy pragną rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania. To także miejsce eduka-
cji kulturalnej oraz warsztatów artystycz-
nych dla dzieci i młodzieży, również osób 
niepełnosprawnych, z którymi artystka 
współpracuje od wielu już lat. Od blisko 
30 lat uprawia poezję. Wiele zawartych 
w strofach myśli to spostrzeżenia o odczu-
ciach ludzkich, własnych i  osobistych. 
Laureatka konkursów poetyckich. Publi-
kowana w Zeszytach poetyckich Stowarzy-
szenia Twórców Kultury Nadbużańskiej 
im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie 
oraz antologiach pokonkursowych. 
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Muzyka tradycyjna 
Zespoły Ziemi Włodawskiej 

Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” (Dołhobrody)
Zespół powstał w 1987 r. z inicjatywy Marii Strzałkowskiej, wie-
loletniego kierownika Zespołu. Od 2012 r. opiekę nad Zespołem 
sprawuje Anna Kazimieruk. „Jutrzenka” to utalentowana grupa 
mieszana śpiewaków ludowych, którzy od dzieciństwa przysłu-
chiwali się śpiewom i gadkom starszych, na skubankach, prząd-
kach, weselach, chrzcinach, pogrzebach, wiejskich zabawach, przy 
polnej robocie, itp. Bogaty repertuar to dawne pieśni i widowi-
ska obrzędowe, m.in.: Wesele Dołhobrodzkie, Włodarki, Wyłykdeń, 
Daj nam swacho syra, Żniwna broda, Pyłypówka, Przebijanie postu, 
Czarownycia. Laureat wielu prestiżowych nagród i tytulów, m.in. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu, Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich OFTA, 
Krajowego Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, Ogólno-
polskiego Festiwalu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kiel-
cach, Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych 
w Lublinie. Ponadto zespół został uhonorowany: Nagrodą Ministra 
Kultury i Sztuki oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury 
Teatralnej za całokształt dokonań artystycznych (1993), odznaką 
Zasłużony dla Kultury Polskiej (2013), Nagrodą im. Oskara Kol-
berga „Za zasługi dla kultury ludowej” (2005). Brał udział w licz-
nych nagraniach programów telewizyjnych i radiowych. Atutem 
Zespołu, poza oryginalnym repertuarem, barwnym językiem gwa-
rowym i wysokim kunsztem artystycznym jest dbałość o zacho-
wanie charakterystycznego, regionalnego zdobnictwa w postaci 
urokliwych, melodyjnych zaśpiewów oraz strój ludowy zgodny 
z tradycją regionu. Zespół odwiedzają etnografowie, etnomuzyko-
lodzy, językoznawcy, pracownicy naukowi i studenci uniwersyte-
tów z Poznania, Lublina, Warszawy, Wrocławia, przeprowadzający 
badania naukowe. Jutrzenka wniosła też znaczny wkład w edukację 



dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy i regionu, chętnie 
przyjmując zaproszenia do szkół, w których prezentowała swój 
cenny repertuar teatralny i śpiewaczy, jak również prowadziła 
z dziećmi i młodzieżą warsztaty. 

Zespół Kresowianki (Włodawa)
Zespół śpiewaczy „Kresowianki” powstał w 2004 r. Jest integralną 
częścią Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janu-
sza Kalinowskiego we Włodawie, które zrzesza także malarzy 
i rzeźbiarzy, grupę poetycką Nadbużańska fraza, twórców zajmu-
jących się wikliniarstwem, zdobieniem szkła, wyrobem ozdób, 
kilimów, makram i koronkarstwem. 

W swoim repertuarze zespół posiada regionalne pieśni ludowe, 
które wykonuje w języku polskim, w gwarze miejscowej tzw. „cha-
chłackiej”, a także ukraińskie, białoruskie, rosyjskie oraz roz-
rywkowe, żołnierskie, patriotyczne, religijne i biesiadne. Laureat 
licznych przeglądów i konkursów śpiewaczych, m.in. Międzynaro-
dowego Festiwalu Twórczości Ludowej „Zwiezdopad” w Sewasto-
polu na Krymie, Festiwalu Narodowej Pieśni Ukraińskiej im. Juryja 
Sztelmacha w Illicziwsku w obwodzie odeskim, Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedbórzu, Prze-
glądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Puławach, Festiwalu 
Kolęd i Szczodrywek we Włodawie, Międzypowiatowym Prze-
glądzie Piosenki w Rejowcu, i wielu wielu innych. Kresowianki 
występują w strojach nadbużańskich z regionu Polesia Zachod-
niego, częściowo oryginalnych, niemal stuletnich, a częściowo 
zrekonstruowanych według dawnych wzorów. Dzięki własnej 
pracy oraz darowiznom materialnym zespół pozyskał także inne 
stroje do występów: spódnice ludowe „plisowianki”, białe far-
tuszki, spódnice stylizowane w kratę, białe bluzki, krajki, buty 
z cholewami – trzewiki. Założycielem i kierownikiem zespołu 
jest prezeska Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej 
im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie – Barbara Litwiniuk.
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„Orchowianki” (Orchówek)
Zespół „Orchowianki” powstał w 2006 r. z inicjatywy Walentyny 
Kunz podczas przygotowań do obchodów 500-lecia Orchówka. 
To właśnie wtedy zaprezentował się po raz pierwszy na scenie. 
W skład zespołu wchodzi 14 pań i 2 panów grających na instru-
mentach. Taka forma promowania folkloru nadbużańskiego i spę-
dzania czasu wolnego wszystkim się bardzo spodobała. Tak też 
zaistniał zespół Orchowianki, którego kierownikiem jest Halina 
Budner, a  instruktorem muzycznym Zenon Puła. Repertuar 
zespołu to piosenki i przyśpiewki w języku polskim i ukraińskim. 
Zespół reprezentuje Gminę Włodawa na Dożynkach Powiatowych 
oraz na Ukrainie. Bierze udział w konkursach, przeglądach, festy-
nach i festiwalach piosenek ludowych na terenie powiatu, a także 
województwa lubelskiego, zdobywając liczne nagrody i wyróż-
nienia. Członkinie zespołu działające w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Orchówku dodatkowo promuję kuchnię regionalną oraz obrzędy 
ludowe.

Zespół śpiewaczy „Seniorzy” (Urszulin)
Zespół śpiewaczy powstały w 1995 r. przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Urszulinie, następnie działający przy Zarządzie 
Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 
w Urszulinie. Jest to zespół gminny, w jego skład wchodzą artyści 
z Urszulina i innych miejscowości gminy. Założycielkami były 
Janina Chrzaniuk i Sabina Szczepańska. Jeszcze do 2003 r. zespół 
nosił nazwę „Seniorki”. Zespół uczestniczy w  wielu folklory-
stycznych przeglądach, festiwalach, konkursach i widowiskach 
artystyczno-ludowych, zajmując liczne wyróżnienia. W reper-
tuarze zespołu są głównie pieśni ludowe z rodzinnych śpiewni-
ków, własnej kompozycji tekstowej i melodycznej oraz zasłyszane 
od innych zespołów śpiewaczych. W wykonaniu zespołu można 
usłyszeć pieśni maryjne, kolędy, szczodrywki oraz pieśni patrio-
tyczne i wojskowe. Wśród członków zespołu nie brakuje twórców 
rękodzieła ludowego, mistrzów kuchni regionalnej oraz poetów. 
Podczas Powiatowego Przeglądu Widowisk Obrzędowych w Hań-
sku, przygotowane przez „Seniorów” widowisko Wigilia zostało 



pokazane w kilku stacjach telewizji zarówno lokalnej, jak i tele-
wizji ogólnopolskiej.

Zespół śpiewaczy „Swańki” (Wyryki) 
Swańką nazywano niegdyś niezamężną młodą dziewczynę – pannę 
na wydaniu w wieku 16–17 lat. Swańki to pieśni Polesia, których 
przewodnim tematem jest miłość, młodość, ślub czy wesele. Pie-
śni te śpiewano od połowy postu do Wielkiego Czwartku i choć 
post na wsi był zazwyczaj srogi i wstrzemięźliwy to w Wyrykach 
rozbrzmiewał swańkami młodych panien i kawalerów, tuż po 
Wielkanocy oczekujących ślubu, wesela albo też swatania. Swańki 
najczęściej opowiadały historie prawdziwe, gdyż pieśni te były 
sposobem porozumiewania się i wyrażania tego, co było najważ-
niejsze w danym momencie życia bohaterów. Zespół „Swańki” jest 
jedną z najbardziej autentycznych kobiecych grup śpiewaczych, 
prezentującą tradycję muzyczną tego regionu. Po raz pierwszy 
pod tą nazwą wystąpił w 2011 r. O nazwie zadecydowała jego 
założycielka Justyna Torbicz, która w rozmowach z mieszkańcami 
wsi (zbierając materiały do publikacji Wyryki. Człowiek – Kultura – 
Środowisko), dowiedziała się o genezie słowa „swańki”. Charaktery-
styczną cechą stroju członkiń zespołu są tzw. perebory – elementy 
haftu tkackiego umieszczonego na rękawach i ramionach koszul. 
Zespół śpiewaczy z Wyryk występując na scenach ogólnopolskich 
festiwali stał się nie tylko reprezentantem Wyryk, lecz także 
powiatu włodawskiego i województwa lubelskiego. Zespół był 
wielokrotnie doceniony za jakość śpiewu, ale też autentyczność 
w przekazie i pozytywny wizerunek m.in. na przeglądach i festi-
walach folklorystycznych: Jarmarku Leśnym w Wyrykach, Festi-
walu Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem we Włodawie, Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Festiwalu 
Polskiego Folkloru Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Zespół prowadzi też bogatą działalność folklorysto-edukacyjną. 
Wzbogaca regionalne wydarzenia kulturalne scenkami darcia 
pierza, bicia masła, wicia dożynkowego wieńca, przyśpiewując 
przy tym już nie tylko swańkami, ale innymi pięknymi pieśniami 
ludowymi. 
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Kawalkada włodawska…

Sztuka i my
jesteśmy razem
Spotkania wspaniałe
Wspólne rozmowy – wymiana zdań
zbiór literek
i tak tworzy się
„Poetycki sweterek” 
Poezja-rzeźba-śpiew kresowy
muzyka
nawet ptak na gałęzi przysiadł
i słucha…
Kocham te radosne poranki
i letnie wieczory
gdy niebo gwiazdami usłane
słychać trzask gałęzi
z płonącego ogniska
ludowe piosenki lecą nad Bugiem
w oddali żaby rechoczą
Księżyc latarnię swą rozpalił – oświetla nam drogę
wracamy do domu…
„Kawalkada” się skończyła
aby na drugi rok
jeszcze piękniejsza była…

Teresa Maria Ciodyk
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Andżelika Kędzierawska



Historia kołka w skrócie

 „Otóż na czym to prosty kołek dębowy
 skończyć może, kiedy mu los nieco
 dopomóc zechce… dziwne losu sprawy” 
 J. I. Kraszewski, Historia kołka w płocie

młody dąb
wyrwany z leśnej macierzy
traci soki życia

za pokutę
użyty do płotu
jako słupek – ogranicznik
ogrodu niemy stróż
z niechcianą powinnością
stał się
banitą na obcej ziemi

wysłużeniem
i prawem zielska
zszyty mchem
chyli się
do hadesowej krainy
cieni

z czasem
odmieniony w misterne dzieło
ręką rzeźbiarza
a
potem każdy chciał mieć
w posiadaniu

Henryka Dederko
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Barbara ReddeMałgorzata Kostka



Perebory

miniatury użytku
bytu w niebycie
jak geometryczny szkic Uranii

fragmenty
manualnej sprawności
w kufrze prabaci
przetkane cieniem
lat

kolory i ściegi
zaklęte w tkaninach

z odkrywczego Sezamu
przeszłej księgi
życia
weseli się ktoś
kto dotąd tego
nie był świadom

muzealny ślad
wzmocniony opowieścią

Henryka Dederko
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Barbara Redde



Dąb w Jabłecznej

dałby Bóg
aby buk
przepłynął przez Bug
tak nieraz mówili ludzie
prosząc o poprawnie napisanie 
tej zbitki słów
i 
przyszedł czas 
gdy dał Bóg
że do Jabłecznej Bugiem
przypłynęła ikona św. Onufrego
pisana na desce

zawieszona pierwotnie
na przydrożnym dębie
gdzie wcześniej składano
ofiary bogom słowiańskim
gdzie niejeden wędrowiec
odpoczywał w cieniu

i stał się ponowny cud
gdy ikona św. Onufrego
przeniesiona została
do wybudowanej cerkwi
a na dębie zawieszono
liczne oznaki wiary

kilkusetletni dąb
świadek minionych epok
pod swe ramiona
przygarnął Polesie
krainę moczarów

rozległych łąk i lasów
gdzie w zgodzie z naturą
żyją ludzie różnych wyznań
zawieszone
krzyże, ikony, różańce 
i obrazki
przyjmują rozliczne modły
kierując je ku niebu
Bogu różnych religii
który rozumie wszystkie 
języki świata

i niech tak zostanie
do końca świata
i jeden dzień dłużej

Mirosław Marek Dederko
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Jan Pawłowski



Nadbużańska noc

dla tych co nocną porą
lubią słuchać rechotu żab
pohukiwania sów
oddychać poranną rosą
zapachem bzów, fiołków, 
maciejki
dla tych co spać nie mogą
lepsze jest całonocne czuwanie
przy ognisku nad brzegiem 
rzeki

kiedy gwiazdy mrugają do nas 
z wysoka
kiedy pełnia sunie nad lasem
przedzierając się przez drzewa
jasna poświata i cienie dają do 
myślenia
- a może ktoś stoi za plecami?
może z toni Lepietuchy, Uherki, 
Bugu
wyszły już topielice
po bagnach błądzi świecące 
licho
a ze zbóż wyłania się rusałka?

w pobliskich zaroślach
słychać upojny śpiew słowika
ileż trzeba mieć siły
aby całą noc bez ustanku
śpiewać miłosne serenady

gdzieś w dali szczekają psy
czują obcego choć go jeszcze nie 
widzą
iskry lecące z ogniska

dają ciepło 
dodają odwagi
tu nie przyjdzie wilk
ani też wilkołak
chociaż może przypadkiem
przyjść zły człowiek

krople porannej rosy
myją zmęczone nogi
obwisła od rosy pajęczyna
oplata twarz
jest chłodno
ale budzi się już
poranna zmiana

zgasło ognisko 
cienie uciekają w zarośla
wychylające się
zza horyzontu słońce
mruga do nas promieniami
powoli spija poranną rosę
– jest coraz cieplej
zmęczony słowik już umilkł
sowy poszły spać, nie 
pohukują,
już słychać podniesione głosy
innych ptaków,
rozlega się odległy klangor 
żurawi
kwiaty rozchylają swoje płatki

z mgły nadrzecznej
wyłania się zagadkowy cień
to wędkarz
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który nad rzeką chce spędzić czas
ukoić nerwy dnia poprzedniego
a przy okazji złowić rybę
którą sfotografuje zważy zmierzy
pocałuje i wypuści z powrotem do wody

powoli budzi się
nowy poleski dzień
co nowego przyniesie? 

Mirosław Marek Dederko

Czesława Demczuk



EtnoPoleska kawalkada

Trzeci dzień kawalkady
W nim poleski plener – wyjątkowy
Zbereże-Adamczuki
Wspólne przejście graniczne
w jedna i drugą stronę
Poleskie odwiedziny
Rzeczywiste kroki
przez most pontonowy
Zrozumiały język
Piesza wędrówka
z paszportem w ręku,
głęboko przenikające wnętrze ludzi
Adamczuki przyjmują swojsko
swoimi wytworami 
Życzliwe źrenice sąsiadów
z ciepłym poruszeniem,
z wymianą radosnych spojrzeń
Po nich graniczne wody Bugu
rozlewają się znów bez przejścia,
lecz z wieczną budowlą mostu
w obopólnych sercach
A z falą rzeki
naszym sąsiadom zza Buga
z kulturowego grodu Włodawy
płyną frazy mówione, pisane, śpiewane
i zawsze z ważnym przesłaniem pokoju
na Ziemi Dialogu

Czesława Teresa Demczuk
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Czesława Demczuk



Etno-kawalkada

Jak na Tarasience
wodospady
Jak jesienno-sobiborskie
barw kawalkady!!!
Niczym piasek nad Białym
gorąca
Kawalkada Polesiem
pachnąca

Aldon Dzięcioł
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Czesława Michańska



Moja Babcia

Och! Barwnolistna nostalgio!
…Preludium – zakwitły wrzosy.
Babcia tym był radosna.
Ona mnie berbeciowi wkuła
Siódme i ósme.
Dziś wiem jak mocno
nie bała się – nie kłamać
Broń Boże niczego nie podkradać.
To jej klucze uczciwego oblicza.
Za wzór sąsiadka: buty na kiju
i szła na kolejne odpusty.
Gotowała, prała między mszami
Wnukom niosła borówki, jagody.
Zapłonąłem znów hołubcami
wrześniowego wrzosu…
On nie wie co to oksymoron złotousty
albo hejt pustotą grzeszny.
Tak płynę w autentyk trwań, tęsknot
w rytmie babiego lata.
Talizmanem babcina czystość, miłość
prostoty krasa
I dla niej nie ma przemijania!

Aldon Dzięcioł 
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Czesława Michańska



Meandry Bugu

Bug – rzeka krąży, wiruje, zawraca,
zdarza się, że brzeg zarwie,
nie ma ochoty odpłynąć
do bliźniaczej swej rzeki Narwi.

Czyż nie żal opuszczać tych wąwozów
tonących we mgle jesienią,
kiedy liście drzew kolorami złota
i czerwieni się mienią.

Bug patrzy w górę,
we mgle widzi Różaniecki pałac
wytworny, okazały, jednak w zadumie,
ogląda pożar, co trawi budowlę i park wspaniały.

Kto z nas ma trochę wyobraźni,
ze stronic książek wyczyta – schody, oranżeria
z murowanym parkanem – otwartym sercem
każdego u siebie wita.

Ja kiedyś w młodości tu byłam,
park, kościół,
stromy klif nad Bugiem pamiętam.

Polesiem polskim,
tak się zauroczyłam – mimo,
że jestem bardzo dojrzała kobita,
uroków tej ziemi, nie jestem dalej syta.

Maria Kozłowska
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Polesia czar

Polesia czar
dzikich kniei,
urok naszych rzek,
nasze moczary.

Właśnie tu,
rodzą się legendy i baśnie.
Słowa rzucają na świat
przedziwne czary.

Każda rzeka, dolina, wzgórze,
mają przepiękne nazwy,
wyszukane jak – imiona,
jak najpiękniejsze róże.

Różanka – miejscowość
jak perła
w koronie,
jak róża wyjęta z wianka.

Kwiat otrzymuje dziewczyna,
taką majętność
kochana kobieta,
wybranka.

Maria Kozłowska
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Poleskie obyczaje

Wiele Krzyży zostało z czasów wojny,
nie jedna polska matka wierzy,
że jej ukochany syn – bohater spełniony
wolny i spokojny, pod którymś z Nich leży.

Krzyże witają nas na granicy każdej wioski,
to stary nasz obyczaj – Polski.
Krzyże żegnają jej mieszkańców
w ostatniej ich podróży.

Krzyż – zimą
otulony śniegiem,
latem wianuszkiem bzu,
dzikiej róży.

Krzyże znaczą tragiczne miejsca przy trasie,
one kierowców informują, że tam ktoś zginął,
w najbardziej dla niego,
niewłaściwym czasie.

Możesz czcić innego Boga,
szanuj co innym Święte.
Krzyż jest symbolem Katolickiej Wiary,
dogmatem Jej potęgi niepojętej.

Nie możemy mówić – naszej Wiary,
Wiara potęgą ogółu, my jesteśmy Jej małą cząstką,
Nie możemy sobie Wiary przywłaszczać
ni z lewa, ni z prawa – nie mamy takiego prawa.

Edyta Lodwich
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Malarz Czasu

w królestwie Artysty
jak Rzeka płynie
Czas
świeci magicznym blaskiem
zamknięty w ramach

mglista światłość wabi
ciszą przyzywa
iść tam
słuchać zamglonego bezgłosu
zanurzać się
w płynną postać Czasu
nie iść
wrócić
wszak za progiem Rzeki…

namalować Czwarty Wymiar
przybliżając raj
potrafi 
tylko 
nasz
ziomek Staszek Baj

Czesława Michańska
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Magiczny wieczór

Migotliwe światło świec
w ciemnych oczach się odbija, 
jest izdebka, stoi stół, 
a przy stole jest dziewczyna. 

Mruży oczy, patrzy w płomień, 
pyta co jej los przyniesie, 
ciepłym blaskiem wonnych świec
odpowiedzi ogień niesie. 

Pierwszy płomyk jest za miłość, 
niech nie zgaśnie nim noc minie, 
drugi szczęście niech przyniesie,
które nigdy nie przeminie. 

Trzeci niechaj da nadzieję,
że się stanie, co stać miało, 
czwarty duchom na ofiarę 
oraz skrzatom pod powałą. 

Północ mija, świece wróżą
drżą płomyki w cieple chatki, 
śpi dziewczyna, śni marzenia
w snach spełniają się życzenia. 

Edyta Pietrzak
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Memento o Polesiu

Tajemna uroda Polesia
w parcianych tekstach
w deformacjach starości
składaniach bez urody
w zmysłach na wygnaniu
jak chlorofil w liściach
żywotnie istnieje.
Jeszcze nie pochłonięta
szponami konsumpcji 
z podglebia co przykrywa 
bolesność istnień
pomnikami wstaje.
Zbolałe poetyckie dusze
po chachłacku zawodzące
w burzanach
to momento i przestroga.
Nich poleskie niebo będzie najciemniejsze
ale ziemia jasna, wspólnotowo umiłowana.
Wszak teraz Polska boli.

Grażyna Rawicka
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Jej portret

Rzeka Bug płynie obrazami
o poranku ze wschodem błękitnym
o pomarańczowym zachodzie
w purpurze jesieni.
Zamglona oparami
ponuro-groźnie meandruje
talentami Stanisława Baja
trwająco-odpływając pozuje.
Portret matki przemawia
szorstkością czasów
surowością rysów.
Wiejski żywot ostrym spojrzeniem
przeorany jak skiba
chusta okrywa głowę
z prostotą siermiężną
twarz bez szczegółów w szarości zastygła
jak jej życie pobożnie ciche.
Taką ją kochał, taką malował.
Portret miłości w obrazach zakodowany
postać matki, wizje Buga
w galeriach przetrwały
rzeka szumi wspomnieniami
co jeszcze ocalały.

Grażyna Rawicka
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