
 

 

  Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego  na terenie gminy 
Czyże zaliczane są do najbardziej  znanych w tej kategorii 
społecznej aktywności w  powiecie hajnowskim i 
województwie podlaskim. Swoją żywotność uświetniają 
licznymi występami i udziałami w konkursach, spotkaniach i 
przeglądach, w czasie których szerzą i propagują miejscową 
kulturę, a uczestnikom imprez dają radość wspólnego 
śpiewania i muzykowania. 

      Do takich zespołów bez wątpienia należy obchodzący w 
tym roku Jubileusz 25-lecia działalności artystycznej Zespół 
Folklorystyczny „CZYŻOWIANIE” z Czyż. Zespół folklorystyczny  
w  C z y ż a c h  powstał  na przełomie 1986/1987 roku, a już  2 
lutego 1988 roku odbyła się uroczystość nadania imienia 
"Czyżowianie". Obecnie są jednym z najaktywniejszych i dłużej 
działających zespołów Regionu Puszczy Białowieskiej i 
Białostocczyzny. Przy zespole "Czyżowianie" w latach 1988 - 
1990 działał również młodzieżowy zespół wokalny, a w latach 
późniejszych zespół instrumentalno - wokalny. 

      Swoją przygodę artystyczną zespół rozpoczął od udziału w 
Rejonowym Przeglądzie Kolędniczym w styczniu 1987 roku w 
Hajnówce zajmując I miejsce oraz specjalne wyróżnienie na 
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Mońkach. 
W  roku następnym zespół liczył już 16 osób i stał się zespołem 
mającym charakter familijny, bowiem w jego skład wchodziły 



małżeństwa i rodziny, nadając tej grupie artystycznej unikalną 
specyfikę i swoisty charakter. 

      Od początku swojej działalności "Czyżowianie" uczestniczyli 
w koncertach z okazji dożynek, rocznic, świąt państwowych, 
przeglądów, festiwali piosenki, otwarcia placówek kultury, 
turniejów... Do dziś są ozdobą festynów organizowanych przez 
placówki kultury. Wielokrotnie śpiewali na "Nocy Kupały" w 
Białowieży i innych imprezach organizowanych przez 
Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne. Znają ich nie 
tylko mieszkańcy Białostocczyzny, ale także innych regionów 
Polski. Również dorobek artystyczny zespołu jest znaczny, 
wszechstronny i stosunkowo  bogaty.   Zdobyli dotychczas 
wiele nagród i wyróżnień, a jedne z najważniejszych to: 

· I miejsce na Międzywojewódzkich Spotkaniach Zespołów 
Kolędniczych w Łomży (1991r.) i Bielsku Podlaskim (1994 r.), 

· I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Kolędniczych w 1990 r. i II miejsce w 1989 r., 

· nagroda specjalna na Festiwalu Piosenka Białoruska '97 - 
nagranie kasety repertuarowej w Rozgłośni Regionalnej PR w 
Białymstoku, 

· wyróżnienie za szczególne zasługi w krzewieniu kultury 
ludowej z okazji 130-lecia KGW, nadane przez Wojewódzki 
Związek RK i OR (Narewka -1996 r.),  

 · nieprzerwanie w latach 1988 – 2012 zajmowali czołowe 
miejsca na Centralnym Przeglądzie „Piosenka Białoruska” i 
Festiwalu Piosenki Białoruskiej, 

   Byli również między innymi: 

· trzykrotnie uczestnikami Dożynek Prezydenckich w Spale 



· uczestnikami „Wigilii Chłopskiej” w Wigrach oraz 

· Spotkań Mniejszości Narodowych w Puńsku i Dobrodzieniu. 

      Zespół jest stałym uczestnikiem Prezentacji Tradycyjnej i 
Współczesnej Kultury Ludowej "W Poszukiwaniu i 
Przekazywaniu  Folkloru" oraz wielokrotnie uczestniczył w 
przygranicznych wymianach kulturalnych.  Ponadto utrzymuje 
stały kontakt z zespołami z Białorusi. 

"Czyżowianie" swoje ponad 25-letnie śpiewanie zawdzięczają 
przede wszystkim sobie, swojej pasji i ogromnemu umiłowaniu 
pieśni. Ich działalność przyczyniła się do pielęgnowania i 
kultywowania miejscowych tradycji, zwyczajów, obrzędowości 
oraz popularyzacji i promocji naszego regionu. Zespół ten jest 
również inicjatorem, pomysłodawcą i realizatorem wielu 
ciekawych przedsięwzięć kulturalnych realizowanych do dnia 
dzisiejszego. Najważniejsze z nich to: "Jesienne Spotkania z 
Folklorem", "Regionalny Wieczór Noworoczny", "Święto 
Kultury Białoruskiej", "Zapusty", "Turniej Zespołów", itp. Ich 
repertuar często gości na antenie Polskiego Radia i TV 
Białystok. Kierownikami  muzycznymi tego zespołu byli muzycy 
z Białorusi: Anatol Kunicki, Michał Awchimienia, Igor 
Cimanowicz, a obecnie Jury Haniewicz z miejscowości  Grodno 
– Republika Białoruś. Od wielu już lat kierownikiem zespołu 
jest Pani Maria  Jakimiuk, a jej zastępcą Helena Wasiluk. 

Za osiągnięcia artystyczne w 1997 roku zostali też 
uhonorowani: Zbiorową Odznaką „Zasłużony 
Białostocczyźnie”, a później indywidualnymi 
Odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” 



Zespół "Czyżowianie" zawsze na pierwszym miejscu stawia 
swoistość i piękno swego regionu, wydobywa bogactwo 
folkloru muzycznego, przyczyniając się do kształtowania 
oblicza regionalnych tradycji. Źródłem inspiracji zespołu była i 
pozostanie kultura miejscowa, więź ze środowiskiem i jego 
tradycjami. To dzięki nim wiele zasobów tych zjawisk nie 
uległo zapomnieniu i przetrwało do dnia dzisiejszego w 
autentycznej formie.. 

      Zespół ma również bardzo urozmaicony repertuar i bogate 
formy wykonawcze -  folklor Podlasia, piosenki białoruskie, 
ukraińskie, polskie - można usłyszeć cały zespół oraz grupę 
żeńską i grupę męską. Solowymi występami  może poszczycić 
się Pani Olga Ochrymiuk.  Zespół „Czyżowianie” dotychczas 
wydał jedną kasetę i dwie płyty CD z własnym repertuarem. 

Tegoroczne sukcesy i osiągnięcia Zespołu 
Folklorystycznego „Czyżowianie” 

Eliminacje Centralne Konkursu „Piosenka 
Białoruska’ 2012” ( Białystok ) 

• I miejsce grupa żeńska "Czyżowianie" z Czyże 
• II miejsce grupa męska "Czyżowianie" z Czyż 
• II miejsce zespół "Czyżowianie" z Czyż 

VIII edycja  Konkursu Piosenki Ukraińskiej  ( Bielsk 
Podlaski ) 

• III miejsce zespół "Czyżowianie" z Czyż 



IX Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa 
Podlaskiego „ W poszukiwaniu i Przekazywaniu 
Folkloru” (  Narewka-Siemianówka ) 

• I miejsce zespół "Czyżowianie" z Czyż 

Ważniejsze wydarzenia artystyczne z udziałem 
„Czyżowian” 

• Festiwal Piosenki Białoruskiej - Białystok 
• XVIII Prezentacje Zespołów Obrzędowych - 13 listopada 

2011 r. w Hajnowskim Domu Kultury 
• Gwiazda i Kolęda w Klubie Garnizonowym w Białymstoku -  

15 stycznia 2012 r.  
• „Zielone Świątki” Podlaskie  Muzeum Wsi w Osowiczach – 

27 maj 2012 r. 
• „Święto Kultury Białoruskiej” w Białymstoku – 3 czerwiec 

2012 r.  

Instytucja patronująca: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, 

17-207 Czyże 98, województwo podlaskie, tel. 85 68 135 31, 

E-mail: gok.czyze@wp.pl, 

Kategoria, rodzaj zespołu: zespół wokalny, wokalna grupa 
męska, wokalna grupa żeńska, grupa obrzędowa, solistka - 
Olga Ochrymiuk, 

• Kierownik zespołu: Maria Jakimiuk, tel.  085 68 135 54 
• Zastępca kierownika ( układy taneczne, aranżacje): 

 Helena Wasiluk, tel.  085 68 134 45 
• Kierownik muzyczny, akompaniator:    Jerzy Haniewicz   


