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HISTORIA  GMINY  CZYŻE  NA  STAREJ  FOTOGRAFII 

 

POSZUKUJEMY  SPONSORÓW    !!! 
 
 

      W 2018 roku Gmina Czyże zamierza wydać kolejną publikację książkową w formie albumu 

nawiązującą do bogatej tradycji miejscowości znajdujących się w obecnej strukturze 

administracyjnej naszej gminy. Inspiracją do tego rodzaju przedsięwzięcia stał się fakt, iż do 

tej pory wydane publikacje pn. „Kuraszewo. Lata minione” i „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na 

bielskim hostinciu” zostały wysoko ocenione i spotkały się z bardzo pozytywną opinią wielu 

środowisk.    

      Obecnie pod kierownictwem autora Jana Łobuzińskiego już dobiegają końca prace nad 

przygotowaniem do druku kolejnej publikacji poświęconej tym razem historii miejscowości 

Klejniki i najbliższych  okolic. Są to miejscowości o niezwykle  ciekawej i burzliwej historii. 

Wiele lat pracy, badań i poszukiwań doprowadziły autora publikacji Jana Łobuzińskiego do 

pozyskania unikatowych dokumentów oraz w przeważającej większości nieznanych i nigdy 

niepublikowanych starych fotografii. W miarę kompletowania materiałów stało się jasne, że 

pozyskane zdjęcia mają wybitną wartość dokumentacyjną i znacznie przewyższającą dostępne 

dotąd  materiały kartograficzne. Założeniem autora jest nie tylko zaprezentowanie zbioru 

fotografii, ale opatrzenie ich możliwie dokładnym komentarzem ( w tym również języku 

potocznym, w miejscowej gwarze ). 

 

To właśnie stare fotografie przenoszą nas w świat, który bezpowrotnie odszedł, a 

jednocześnie dzięki publikacjom  powraca i wywołuje pewne emocje, wspomnienia i refleksje. 

 

Stare zdjęcia to bez wątpienia prawdziwy skarb, jaki w swoim testamencie zostawili 

nam nasi przodkowie. Ale to dzięki pasji autora będziemy mogli ponownie oddychać życiem 

dawnej Podlaskiej wsi, dawnym życiem mieszkańców Klejnik i okolicznych miejscowości. 

Materiały te będą jednocześnie nośnikiem tradycji i dziedzictwa kulturowego pokoleń. 

 Nazwa wsi, która obecnie oficjalnie brzmi Klejniki, a gwarowo Kleniki, na przestrzeni 

wieków ulegała zmianom. W starych dokumentach można spotkać następujące nazwy wsi: 

Kleniki, Klenniki i Zygmuntowo. Nazwa Zygmuntowo, nadana wsi w okresie pomiary 

włócznej, była  używana w XVI – XVII wieku razem z nazwą Kleniki.  Zapis „Klenniki alias 

Zygmuntowo” znalazł się w lustracjach województwa podlaskiego w 1664 roku. Pamiątkowa 

nazwa Zygmuntowo, nadana na cześć króla Zygmunta Augusta (1548-1572), wyszła z użycia i 
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nie pojawiła się w źródłach z XVIII-XX wieku. Obecna urzędowa nazwa wsi – Klejniki, 

pojawiła się w okresie II Rzeczypospolitej, np. w spisie powszechnym z 1921 roku. 

 

Szanowni Państwo! Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się  

w tę niecodzienną inicjatywę. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, ale 

liczymy również na wsparcie firm i osób prywatnych, wierząc, że dla Was będzie to 

jednocześnie wspaniała promocja i reklama. 

        W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową 

w organizacji naszego przedsięwzięcia.  

 

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować  umieszczenie  Państwa danych w: 

 wydanej publikacji ( jako jednego ze sponsorów ), 

 certyfikacie z podziękowaniem, 

 w mediach lokalnych oraz  wpisie na naszą stronę internetową www.ugczyze.pl, 

 podziękowaniu  wygłoszonym w trakcie uroczystości związanej z promocją wydawnictwa. 

         

  Jesteśmy też otwarci na inne sposoby promocji Państwa wkładu w wydaniu publikacji. 

 

Wierzymy że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie 

wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń. 

 
 
              Jednocześnie informujemy, iż wydawcą powyższej publikacji będzie Gminny Ośrodek Kultury w 
Czyżach. 
 
 
 
Nasze konto: 11 8071 0006 0022 8228 2000 0010, 
„Bank Spółdzielczy” w Hajnówce,  
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku ! 
 

Komitet Organizacyjny 
 
 
 
 
 
 

Osoby do kontaktu: Jerzy Jakimiuk – Dyrektor  
                                 Gminnego Ośrodka Kultury, 
 Katarzyna  Zabrocka  – Główny Księgowy                                 
Tel. 85 68 135 31, e-mail: gok.czyze@wp.pl 



Cerkiew parafialna w Klejnikach - lata międzywojenne 
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