
Organizatorzy 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

zaprasza na wystawy towarzyszące wydarzeniu.  

Otwarcie wystaw odbędzie się 14 września 2021 r., godz. 13.00 Hajnowski Dom Kultury 

1.      Wystawa fotograficzna poświęcona 40 jubileuszowi Festiwalu „40 lat minęło”. 

Hajnowski Dom Kultury, ul. Tomary Sołoniewicz 4, godz. 13:00. 

Wystawa fotografii poświęcona okrągłemu jubileuszowi Międzynarodowego Festiwalu 

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. To sentymentalna podróż przez ostatnie 40 lat 

organizacji tego wydarzenia. Ukazuje ludzi z nim związanych, artystów którzy mieli okazję 

zagościć na festiwalu, miejsca oraz emocje towarzyszące każdemu kto doświadczył 

bezpośrednio płynącej z festiwalu duchowości. 

2.      Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Orthnet „Prawosławie w obiektywie”. 

Ogrodzenie Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w Hajnówce. 

Cała wystawa składa się z 200 zdjęć z 34 krajów, wykonanych przez 140 autorów z 21 

krajów. W Hajnówce pokażemy część tej wystawy.  Jest to kolejna wystawa organizowana 

przez serwis OrthPhoto. Tym razem staraliśmy się wybrać po jednym zdjęciu z każdego 

miesiąca istnienia serwisu OrthPhoto. 

Na wystawie prezentujemy prawosławie widziane obiektywem i sercem jednocześnie: kolory 

wiejskich i miejskich cerkwi, koloryt świątecznych i codziennych obrzędów religijnych, 

barwne i szanowane postaci związane z Prawosławiem, duchowieństwo i parafian. Zdjęcia 

zostały wybrane z prawie 100 tysięcy, które znajdują się w serwisie OrthPhoto. 

 

 

3.      Wystawa ikonograficzna „Św. Mikołaj Cudotwórca”. Dolna Cerkiew Soboru Św. 

Trójcy w Hajnówce, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15. 

Wystawa ikon Św. Mikołaja Cudotwórcy, które powstały podczas warsztatów 

ikonograficznych trwających w  dniach 5-10 lipca 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Hajnówce. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji  projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy 

i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. Pisanie ikon odbywało się pod 

profesjonalnym okiem Pani Natalii Kozak z  Pracowni Ikonograficznej z Bielska Podlaskiego 

oraz Pani Ewy Żukowickiej z Orli. 

„Wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera i mnóstwo wysiłku i pracy … tak właśnie powstały 

ikony Św. Mikołaja Cudotwórcy. „ 

Wystawy będą dostępne dla zwiedzających w terminie 14.09-20.09.2021 r.  

 



 


