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MAJ 

Wernisaż wystawy STRAŻNICY  CZASU  I  PRZETRWANIA 
Termin: 02.05.2015r. 

Miejsce: Galeria KRESY, Pogorzelce 19, Gmina Białowieża,   

Organizator: Galeria KRESY,  www.galeriakresy.pl 

STRAŻNICY  CZASU  I  PRZETRWANIA - to tytuł zdarzenia 

artystycznego zaplanowanego  podczas długiego weekendu majowego. 

Nic bardziej nie oddaje tego tytułu jak wiekowe, majestatyczne drzewa. 

W naszej rzeczywistości zastępują one wielokrotnie nieistniejące  

zabytki kultury, z którymi los obszedł się niejednokrotnie bardzo 

okrutnie. Są to dwory, pałace, cmentarze, obiekty kultu religijnego i tym 

podobne. Drzewa są często także 

stałym elementem krajobrazu, 

świadectwem obecności 

niegdysiejszych puszcz, 

kompleksów leśnych często w 

pobliżu kapliczek, którym 

patronują. Strażnikami czasu i 

przetrwania są także artyści 

malarze, fotografowie, literaci, poeci, którzy są tym 

zafascynowani i  utrwalają ich piękno w dziełach sztuki. 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

HAJNOWSKIE DNI MUZYKI CERKIEWNEJ 

Termin: 10-15.05.2015r. 

Miejsce: Hajnówka - Sobór Świętej Trójcy,  

ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka 

Organizator: Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki 

Cerkiewnej” www.festiwal.cerkiew.pl 

Jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 

regionie i na świecie o ponad trzydziestoletniej tradycji, 

cieszące się niesłabnącą popularnością, goszczące 

rokrocznie ponad tysiąc śpiewaków z różnych krajów 

oraz kilkuset gości, którzy zjeżdżają się, by wsłuchać 

się w piękno chrześcijańskiej muzyki. Udział w 

Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki 

Cerkiewnej to doskonała okazja, by posłuchać 

najlepszych chórów z całego świata. Formuła Festiwalu 

ma postać konkursową. Przesłuchania konkursowe 

trwają pomiędzy dwoma koncertami: inauguracyjnym 

w Hajnówce i galowym w Hajnówce i Białymstoku. 

Niezwykłych wrażeń dostarcza koncert plenerowy 

organizowany w starej żwirowni Ośrodka Jagiellońskie 

w samym sercu Puszczy Białowieskiej, gdzie chóry 

prezentują repertuar świecki, narodowy, 

folklorystyczny. Przyjedź i poznaj piękno chóralnych 

pieśni. 

http://www.galeriakresy.pl/
http://www.festiwal.cerkiew.pl/


 

PÓŁMARATON HAJNOWSKI 

Kiedy: 16.05.2015r.  

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce, 

Puszcza Białowieska 

Organizator: Ośrodek Spotu i Rekreacji w Hajnówce, 

www.hajnowka.pl, www.osir.hajnowka.pl 

Impreza skierowana do miłośników sportu, 

organizowana pod hasłem ,,Po zdrowie do Puszczy”. 

Uczestnicy mają do pokonania dystans 21 km. Bieg 

ścieżkami puszczy to prawdziwa przyjemność, zaś po 

wyczerpującym biegu na wszystkich biegaczy czekają 

miłe chwile na imprezie integracyjnej. Zapisy na 

stronie: www.maratonypolskie.pl (od 16.03.2015r.) 

  

 

 „I TAM ŻYWUĆ LUDZI” FESTYNY BIAŁORUSKIE WE WSIACH WSCHODNIEJ 

BIAŁOSTOCCZYZNY 

Termin: kwiecień - listopad 2015r. 

Miejsce: miejscowości powiatu hajnowskiego 

Organizator: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 

w Hajnówce, www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl 

Cykl imprez, podczas których przez całe lato i jesień  

można usłyszeć znane białoruskie zespoły 

instrumentalno- wokalne. Uczestnictwo w imprezach 

to doskonała okazja do poznania podlaskiego 

folkloru. Przewidziano organizację 6 festynów.  

Zobacz więcej: Cykl białoruskich festynów na 

wschodniej Białostocczyźnie –„I tam żywuć 

ludzi” 
 

 

NOC MUZEÓW W BIAŁOWIESKIEM PARKU NARODOWYM  

Termin: 16.05.2015r. 

Miejsce: Białowieża – Muzeum Białowieskiego 

Parku Narodowego  

Organizator: Białowieski Park Narodowy 

www.bpn.com.pl   

Ideą Nocy Muzeów jest udostępnienie w godzinach 

wieczornych i nocnych zwiedzającym muzeów, oraz 

organizowaniu specjalnych wydarzeń 

towarzyszących za darmo. W tym roku w 

Białowieskim Parku Narodowym ta międzynarodowa 

impreza odbędzie się po raz ósmy. Tematem 

przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów będzie 

uczczenie setnej rocznica Bieżeństwa. Aby 

upamiętnić to wydarzenie: zostanie otwarta wystawa 

czasowa; grupa teatralna z Muzeum Białoruskiego w 

Hajnówce pod kierunkiem Joanny Troc wystąpi ze spektaklem teatralnym „Bieżeńcy”; odbędzie się 

spotkanie z panią Anetą Prymaka specjalistką od bieżeństwa. Dodatkową atrakcją będzie 

okolicznościowy koncert muzyki folkowej i oczywiście udostępniona wystawa stała.  

 

 

http://www.hajnowka.pl/
http://www.osir.hajnowka.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6423
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6423
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6423
http://www.bpn.com.pl/


 

PIKNIK RODZINNY „CZAS NA ZDROWIE – AKTYWNOŚĆ JEST W NAS”  

Termin:17.05.2015r 

Miejsce: amfiteatr w Narewce 

Organizator: Gminny Ośrodek kultury w Narewce,  www.gok.narewka.pl  

Impreza promująca zdrowy styk życia: w programie: występy artystyczne, gdy i konkursy dla dzieci 

i dorosłych i wiele innych! 

 

WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW (WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI 

I MŁODZIEŻY) 

Kiedy: 26.05.2015r. 

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4  

w Hajnówce  

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, www.hdk.hajnowka.pl        

 

II ZAWODY STREET WORKOUT PARK 

Termin: 30.05.2015r.  

Miejsce: OSiR w Hajnówce, ul. ul. Ks.A.Dziewiatowskiego 2 

Organizator: OSiR w Hajnówce, www.osir.hajnowka.pl  

Street Workout to sport, do uprawiania którego jedynymi narzędziami są mięśnie i silna psychika. 

Ćwiczenia te zakładają rozwój siły, koordynacji, zwinności, osiągnięcie elastyczności ciała, a także 

wzmocnienie stawów. Street Workout jest młodą, lecz coraz bardziej popularną dyscypliną.  

 

 

CZERWIEC 

 

 

 

FESTYN „KRYNOCZKA” 

Termin:02.06.2015 r. 

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce 

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno - 

Kulturalne w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury 

www.hdk.hajnowka.pl 

Festyn związany z zakończeniem obchodów 

prawosławnego święta Św. Trójcy. Uczestnictwo w festynie 

to doskonała okazja, by poznać brzmienie podlaskiego 

folkloru.  Udział wezmą zespoły folklorystyczne z regionu 

oraz Białorusi. 

 

 

PUCHAR CENTRALNEJ EUROPY MODELI WODNOSAMOLOTÓW  
Termin: 05-06.06.2015r. 

Miejsce:  Stary Dwór nad Zalewem Siemianówka, Gmina Narewka 

Organizator: Urząd Gminy Narewka, Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, www.gok.narewka.pl   

Zobacz więcej: www.wodnosamoloty.com  

Zawody odbywają się nad największym sztucznym jeziorem w Polsce – Siemianówką, położonym 

na tle ściany Puszczy Białowieskiej. Gospodarze zapewniają świetną atmosferę, miłe towarzystwo, 

czyste powietrze i doskonałą zabawę. Poza tym: nowoczesna infrastruktura turystyczna, pole 

namiotowe z przyłączami prądowymi, parkingi. Wodnosamoloty to model samolotu, który musi 

startować z wody i lądować na wodzie.   

 

http://www.gok.narewka.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.osir.hajnowka.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.gok.narewka.pl/
http://www.wodnosamoloty.com/


 

 

BIAŁORUSKI FESTYN ETNOGRAFICZNY „KULTURA NA SCHODACH MUZEUM” 
Termin: 07.06.2015r. 

Miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42 

Organizator: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl 

W trakcie festiwalu: występy zespołów folklorystycznych, pokazy warsztatowe dawnych rzemiosł, 

jarmark rękodzieła ludowego 

 

 

 

 

„NUTY PRZYJAŹNI” MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I 

MŁODZIEŻOWEJ 

Termin: 06-07.06. 2015r.              

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce 

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, 

www.hdk.hajnowka.pl  

Scena hajnowskiego amfiteatru staje się miejscem święta 

muzyki. W festiwalu uczestniczą soliści i zespoły szkół 

podstawowych i gimnazjów z całej Polski i zagranicy. Jej 

celem jest promocja osób szczególnie uzdolnionych 

muzycznie.  

  

 

KONCERTY W AMFITEATRZE NA STARYM DWORZE  

Termin: 06.06.2015r., 15.08.2015 r. 

Miejsce: amfiteatr w Starym Dworze nad zalewem Siemianówka, Gmina Narewka 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce. www.gok.narewka.pl  

Letnie koncerty muzyki rozrywkowej oraz ludowej organizowane są w okolicy malowniczego 

jeziora Siemianówka – największego sztucznego jeziora w Polsce. To idealne miejsce do 

uprawiania sportów wodnych: kajakarstwa, windsurfingu, narciarstwa wodnego, wioślarstwa i 

wielu innych dyscyplin.  

 

 

 

 

http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.gok.narewka.pl/


 

 

 

 

FESTYN SZKOLNYCH EKOZESPOŁÓW 

Termin: 12.06.2015 r. 

Miejsce: Białowieża – Park Pałacowy Białowieskiego 

Parku Narodowego   

Organizator: Białowieski Park Narodowy 

www.bpn.com.pl, współorganizatorzy: szkoły i  

placówki oświatowo-wychowawcze. 

 Jedna z imprez organizowanych przez Białowieski 

Park Narodowy o charakterze masowym, mająca 

formę festynu, o kilkunastoletniej już tradycji. 

Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem 

nauczycieli, wychowanków i sympatyków. Impreza to 

podsumowanie trwającego rok prośrodowiskowego 

programu skierowanego głównie do szkół Euroregionu 

Puszczy Białowieskiej, a poprzez nie do społeczeństw 

lokalnych. Celem programu jest wyrabianie nawyków 

na rzecz poszanowania dóbr i zasobów środowiska 

oraz wdrażanie ich poprzez różnorodne aktywności i 

działania. Festyn jest „żywą” reklamą działań w 

ramach projektu. Dzięki udziałowi w tej imprezie 

można poszerzyć wiedzę o zagrożeniach środowiska 

oraz uzyskać informację o możliwościach walki z tymi 

zagrożeniami. A przekaz wiedzy jest wyjątkowy – 

poprzez przedstawienia, inscenizacje, oryginalne 

choreograficznie układy taneczno-muzyczne, jak też wystawę prac. Zapraszamy! 

 

 

IX PIKNIK RODZINNY 

Termin: 14.06.2015 r. 

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce 

Organizator: Akcja Katolicka przy Parafiach p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętych  

Cyryla i Metodego w Hajnówce, Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży, Hajnowski Dom Kultury 

www.hdk.hajnowka.pl  

W trakcie imprezy odbywają się gry i zabawy 

skierowane do rodzin z dziećmi, zajęcia plastyczne 

„malowanie twarzy”, występy zespołów artystycznych 

oraz badania lekarskie: mierzenie poziomu cukru i 

ciśnienia.  

 

 

FESTYN LUDOWY - POWITANIE LATA I NOC 

ŚWIĘTOJAŃSKA  

Termin: 27.06.2015r. 

Miejsce: Zalew w Repczycach, Gmina Kleszczele 

Organizator:  MOSKiR w Kleszczelach 

www.moksirkleszczele.blogspot.com  

Po raz kolejny uczestnicy będą mogli przeżyć 

http://www.bpn.com.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.moksirkleszczele.blogspot.com/


 

magiczną noc Kupały, którą uświetnią zespoły folklorystyczne. Podczas  uroczystości dochowane 

zostaną wszystkie obrzędy, łącznie z puszczaniem wianków na wodzie. Z kolei wszystkich 

tropicieli legend zachęcamy do szukania kwiatu paproci, przynoszącego szczęście i bogactwo. 

 

 

FESTYN ŚW. ONUFREGO W MASIEWIE   
Termin: 27.06.2015 r. 

Miejsce: Masiewo, Gmina Narewka 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, www.gok.narewka.pl   

Organizowany w puszczańskiej wsi Masiewo upamiętnia powiązania wsi z parafią w Cichowoli, 

która po wojnie została po stronie białoruskiej i nosiła nazwę pod wezwaniem św. Onufrego. Udział 

w imprezie to doskonała okazja by posłuchać  białoruskiej muzyki ludowej. 

 

 

FESTYN KUPALINKA  

Termin:  27.06. 2015r. 

Miejsce: teren przy zbiorniku wodnym  wsi Leniewo, 

Gmina Czyże  

Organizator: Urząd Gminy Czyże, Gminny Ośrodek 

Kultury w Czyżach, www.ugczyze.pl 

Festyn nawiązuje do pogańskiego święta Kupały. W 

trakcie uroczystości istnieje możliwość posłuchania 

regionalnych zespołów folklorystycznych. 

Możliwość wsłuchania się w piękno muzyki 

ludowej, jarmark rękodzieła, zabawa taneczna 

zwieńczona tradycyjnym rytualnym puszczeniem 

wianków na wodzie – to główne atrakcje.  

 

 

 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

PIOSENKI „PRZEBOJEM NA ANTENĘ” 
Termin: 28.06.2015r. 

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce  

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, 

www.hdk.hajnowka.pl, Polskie Radio Białystok 

www.przebojem.pl, www.radio.bialystok.pl, 

Burmistrz Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl  

Na scenie hajnowskiego amfiteatru konkuruje ze 

sobą kilkunastu artystów - finalistów regionalnych 

rozgłośni Polskiego Radia. Oprócz uczestników 

radia na scenie pojawiają się także inni artyści, a cała 

imprezę kończy koncert gwiazdy.  ,,Przebojem na 

antenę’’ to święto polskiej muzyki; konkurs pomógł rozpocząć karierę muzyczną wielu debiutantom 

m.in. zespołom Feel, Manchester i Poparzeni Kawą Trzy. 

 

 

 

 

http://www.gok.narewka.pl/
http://www.ugczyze.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.przebojem.pl/
http://www.radio.bialystok.pl/
http://www.hajnowka.pl/


 

LIPIEC 
 

WEEKENDOWE KONCERTY NAD WODĄ – STARY DWÓR NAD ZALEWEM 

SIEMIANÓWKA ZESPÓŁ „AKCENT” I PRZYJACIELE 
Kiedy: 04.07.2015r. 

Gdzie: Stary Dwór nad zalewem Siemianówka, Gmina Narewka 

Organizator: Urząd Gminy Narewka, Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, www.gok.narewka.pl   

Udział w koncercie to nie lada gratka dla fanów muzyki disco polo. Na scenie wystąpi znany zespół 

Akcent oraz inne, równie popularne zespoły grające disco. Malowniczy krajobraz złożony z pejzażu  

jeziora Siemianówka  i lasów Puszczy Białowieskiej to dodatkowy atut imprezy.  

 

 

II FESTIWAL PIEŚNI POETYCKIEJ – „MISTRZA OKUDŻAWY HAJNOWSKIE 

ŚPIEWANIE" 
Termin: 9.07- 11.07.2015r. 

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce, inne ośrodki kultury 

w województwie podlaskim 

Organizator: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granie bez granic" 

Zapraszamy na Festiwal im. Bułata Okudżawy! Z okazji 91. rocznicy urodzin  największego barda 

XX wieku ze sceny hajnowskiego amfiteatru popłyną  najpiękniejsze pieśni w wykonaniu znanych 

artystów oraz zwycięzców konkursu. Gość specjalny - żona zmarłego poety, Olga Okudżawa. 

Wszystkich artystów – małych i dużych zapraszamy na przesłuchania konkursowe 09.07.2015 r.  

Więcej o tym: Pierwszy Międzynarodowy Festiwal im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, 

Miłość” w Hajnówce 

 

 

NOC KUPAŁY W NAREWCE 

Kiedy: 11.07.2015r. 

Miejsce: amfiteatr w Narewce 

Organizator: GOK i UG Narewka, 

www.turystyczna.narewka.pl 

Po raz kolejny uczestnicy będą mogli przeżyć magiczną 

noc Kupały, którą uświetnią zespoły folkowe. Podczas  

uroczystości dochowane zostaną wszystkie obrzędy, 

łącznie puszczaniem wianków na wodzie na rzece 

Narewka. Z kolei wszystkich tropicieli legend zachęcamy 

do szukania legendarnego kwiatu paproci, przynoszącego 

szczęście i bogactwo. 

 

http://www.gok.narewka.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6293
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6293
http://www.turystyczna.narewka.pl/


 

FESTYN BIAŁORUSKI    

Termin: 12.07.2015r. 

Miejsce: Czeremcha 

Organizator: Urząd Gminy Czeremcha Gminny Ośrodek Kultury, www.gok.czeremcha,pl  

Zapraszamy do wsłuchania się w dźwięczne  melodie białoruskiej pieśni!  

 

RAJD ROWEROWY HAJNÓWKA – KAMIENIEC 

Termin: 17-18-19. 07.2015r. (pt-sob-nd) 

Miejsce: Puszcza Białowieska (PL-BY) 

Organizator: OSiR w Hajnówce, www.osir.hajnowka.pl 

Uczestnictwo w rajdzie to doskonała okazja do 

zwiedzenia malowniczej Puszczy Białowieskiej – obiektu 

UNSECO, po obu stronach granicy polsko – białoruskiej. 

Ponadto, podczas wycieczki odkryjemy zabytki 

architektoniczne, kulturowe oraz sakralne w Polsce 

(powiat hajnowski) jak i na Białorusi.Zobacz więcej: III 

Rajd Rowerowy Hajnówka – Kamieniec 

 

 

 

IMPREZA FOLKLORYSTYCZNO-FOLKOWA „NA 

IWANA NA KUPAŁA” 
Termin: 18.07.2015r. 
Miejsce: Zalew Bachmaty, Gmina Dubicze Cerkiewne   

Organizator: Związek Ukraińców Podlasia 

www.zup.org.pl, Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne 

www.dubicze-cerkiewne.pl  

Jedna z największych imprez związanych ze świętem 

Nocy Kupały. W trakcie imprezy trwającej do białego 

rana można posłuchać folkowych zespołów z Polski, 

Ukrainy i Białorusi oraz kupić rękodzieło ludowe 

 

 

 

 

 

JARMARK ŻUBRA 

Termin: 19.07.2015r. 

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce, Park 

Miejski w Hajnówce 

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, 

www.hdk.hajnowka.pl 

Jarmark Żubra jest okazją do prezentacji folkloru i 

kulturowego dziedzictwa obszaru województwa 

podlaskiego. W trakcie imprezy można posmakować 

regionalnej kuchni, kupić lokalne produkty oraz wziąć 

udział w warsztatach rękodzieła ludowego. A wszystko to 

przy wesołym akompaniamencie muzyki i pieśni.  

Więcej o tym: Jarmark Żubra – święto folkloru i kultury 

regionu 

 

 

http://www.gok.czeremcha,pl/
http://www.osir.hajnowka.pl/
http://www.hajnowka.pl/miasto-i-okolice/sport/6452-iii-rajd-rowerowy-hajnowka-kamieniec.html
http://www.hajnowka.pl/miasto-i-okolice/sport/6452-iii-rajd-rowerowy-hajnowka-kamieniec.html
http://www.zup.org.pl/
http://www.dubicze-cerkiewne.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6292
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6292


 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI, SZTUKI I 

FOLKLORU „PODLASKA OKTAWA KULTUR” 

Termin: lipiec 2015r.  

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce /Hajnowski 

Dom Kultury 

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek 

Animacji Kultury, www.oktawa.woak.bialystok.pl 

Podlaska Oktawa Kultur to Festiwal prezentujący kulturę i 

dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z 

zamieszkałymi w województwie podlaskim innymi 

narodowiosciami: Białorusinami, Litwinami, Romami, 

Rosjanami, Tatarami, Ukraińcami i Żydami. W trakcie 

koncertów można posłuchać różnych  gatunków muzyki i sztuki 

począwszy od folk, przez jazz po muzykę klasyczną. 

 

 

 

 

XIX DNI KLESZCZEL  

Termin: 24-25-26.07.2015r. 

Miejsce: miasto Kleszczele 

Organizator: MOSKiR w Kleszczelach www.moksirkleszczele.blogspot.com  

Kleszczele to miasto królewskie na kresach.  Jego historia sięga XVI w., więc Kleszczele po raz 

pięćsetny obchodzą swoje urodziny. W programie: 

- Złote Gody - Jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich - 24.07.2015 

- Dzień Sportu i Rekreacji – gry i zabawy sportowe - 25.07.2015 

- Festiwal  muzyczny mniejszości narodowych - 26.07.2015 

 

 

FESTIWAL MUZYKI ROCKOWEJ 

„ROCKOWISKO HAJNÓWKA” 

Termin: lipiec 2015r. 

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce  

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, 

www.rockowisko.hajnowka.pl  

Festiwal stanowi nawiązanie do klimatu miasta sprzed 

paru lat. Tradycyjnie ,,Rockowisko'' składa się z 

trzech części: konkursu zespołów rockowych, 

koncertu zeszłorocznych laureatów i koncertu gwiazd. 

Na deskach hajnowskiego amfiteatru występował 

m.in. zespól ,,Armia'' oraz legenda polskiego punk 

rocka ,,Seksbomba''. 

 

 

NOC KUPAŁY W BIAŁOWIEŻY  

Termin: lipiec 2015r.  

Miejsce: Parking nad stawami w Białowieży 

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne, Białowieski Ośrodek Kultury, Urząd 

Gminy Białowieża, www.bialowieza.pl   

Noc Kupały związana jest z kultem trzech żywiołów: 

wody, ognia i wiatru. W trackie imprezy można 

http://www.oktawa.woak.bialystok.pl/
http://www.moksirkleszczele.blogspot.com/
http://www.rockowisko.hajnowka.pl/
http://www.bialowieza.pl/


 

posłuchać regionalnych folkowych zespołów oraz z Białorusi, zaś o północy panny puszczają 

wianki na rzece, które wyławiają chłopcy.  Wedle przekazów, ma to przynieść młodym szczęście w 

miłości. Być może w dzikich puszczańskich zagajnikach uda się  odnaleźć legendarny kwiat 

paproci, który zakwita tylko tej nocy?   
 

BIAŁOWIESKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE „PERETOCZE” 
Termin: lipiec 2015r.  

Miejsce: Parking nad stawami w Białowieży 

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, www.festiwal-hajnowka.pl/cpr/,  Białowieski 

Ośrodek Kultury, Białowieski Park Narodowy  

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” prezentują wartości duchowe terenu niezwykle 

zróżnicowanego pod względem kulturowym, wyznaniowym i narodowościowym. Południowo-

wschodnia Białostocczyzna należy do jednego z najciekawszych w Polsce na co z pewnością miały 

wpływ kultury sąsiadujących ze sobą krajów. Wpływy te doskonale obrazuje tradycja muzyczna, 

będąca mozaiką różnych stylów i manier wykonawczych. Festiwal stanowi prezentację zespołów z 

Polski i zagranicy m.in. Litwy, Rosji, Białorusi. To doskonała okazja, by poznać różnokulturowy 

klimat Podlasia.  

 

 

XX FESTIWAL WIELU KULTUR I NARODÓW 

„Z WIEJSKIEGO PODWÓRZA”  

Termin: 24 - 26.07.2015r.  XX Festiwal Wielu Kultur 

i Narodów "Z wiejskiego podwórza"   

26-31.07.2015 - imprezy towarzyszące XX Festiwal 

Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza" 

Miejsce:  Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, 

www.gok.czeremcha.pl, ul. 1-go Maja 77 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, ul. 1 

Maja 78, tel./fax  85 685 00 84, 

www.festiwalczeremcha.pl, www.czeremszyna.pl  

Festiwal stanowi cykl spotkań folkowych, podczas 

których odbywają się koncerty zespołów folkowych z 

Polski i zagranicy, wystawy, spektakle teatralne, 

prezentacje wyrobów rękodzieła ludowego, warsztaty 

twórców ludowych, degustacje potraw regionalnych. 

Maleńka, pachnąca czeremchą osada Czeremcha 

zmieni się w kulturowy jarmark. Będą warsztaty 

kulinarne, warsztaty rękodzielnicze - w końcu 

herbata z własnoręcznie zrobionego kubka na kole 

garncarskim smakuje najlepiej, wypleciona ze słomy 

salaterka nada szyku domowym salonom, a filcowa 

biżuteria, wykonana samodzielnie zgodnie z tym co 

dyktuje wyobraźnia, będzie najfajniejszą ozdobą. 

Odbędzie się kiermasz rękodzieła ludowego - lokalni 

wytwórcy tworzą małe dzieła sztuki. I przede 

wszystkim będzie muzycznie i bardzo baaaardzo 

folkowo - ze sceny popłyną dźwięki Czeremszyny i 

zespołów z rożnych części świata - Rumunii, Polski, 

Ukrainy, Wlk. Brytanii... Co tu dużo pisać - po prostu 

ZAPRASZAMY. 

 

http://www.festiwal-hajnowka.pl/cpr/
http://www.gok.czeremcha.pl/
http://www.festiwalczeremcha.pl/
http://www.czeremszyna.pl/


 

SIERPIEŃ 
 

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY 

„WERTEP” 
Termin: 02.08.2015r. w Hajnówce, Hajnowski Dom 

Kultury  

Miejsce: Czeremcha, Kleszczele, Narewka, Białowieża, 

Hajnówka. 

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne 

„Pocztówka”/A3Teatr, www.stowarzyszenie.podlasie.pl 

Teatr, który ze swoim repertuarem rusza w wędrówkę po 

miasteczkach wschodniego Podlasia. W dwa weekendy 

artyści z Polski i zagranicy odwiedzają sześć 

miejscowości, w których zaprezentują przedstawienia 

podzielone na bloki: dla dzieci i dorosłych. Wstęp na 

wszystkie sztuki jest bezpłatny. Program został tak 

skonstruowany, by pokazać jak największą różnorodność 

konwencji teatralnych, technik aktorskich. Dzięki 

„Wertepowi” teatralna magia dociera do najdalszych 

zakątków Podlasia.  

 

 

 

 

WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ W BIAŁOWIESKIM 

PARKU NARODOWYM 

Termin: 08.08.2015 r. 

Miejsce: Białowieża – Park Pałacowy Białowieskiego 

Parku Narodowego  

Organizator: Białowieski Park Narodowy 

www.bpn.com.pl    

Wielki Dzień Pszczół to atrakcja dla dużych i małych! 

Ogólnopolskie święto będzie obchodzone w Białowieskim 

Parku Narodowym po raz drugi. Wielki Dzień Pszczół ma 

przypominać nam, jak ważne dla człowieka i całego 

środowiska są zagrożone wyginięciem pszczoły i inne 

pszczołowate. To właśnie dzięki owadom-zapylaczom 

powstaje miód, owocują drzewa i rosną warzywa. W 

czasie obchodów Wielkiego Dnia Pszczół poprzez różne 

edukacyjne atrakcje i zabawy będzie można poznać bliżej 

świat pszczołowatych, rośliny przyjazne owadom i 

ciekawostki związanych z życiem zapylaczy. 

Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, jak zwabić 

pszczoły do swojego ogrodu i uczynić go dla nich bardziej 

przyjaznym.  

 

 

 

 

 

http://www.stowarzyszenie.podlasie.pl/
http://www.bpn.com.pl/


 

 

FESTYN W SIEMIANÓWCE  
Termin: 09.08.2015r. 

Miejsce: wieś Siemianówka, teren dad jeziorem 

Organizator: GOK i UG Narewka, www.turystyczna.narewka.pl 

Festyn ukazuje piękno melodyjnej białoruskiej muzyki ludowej.  

 

 

BIESIADA WESELNA 

Termin: 23.08.2015r.                 

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce          

Organizator : Hajnowski Dom Kultury, 

www.hdk.hajnowka.pl,  

Biesiada stanowi prezentację bogatego obrządku 

weselnego, charakterystycznego dla regionu Puszczy 

Białowieskiej. Scena hajnowskiego amfiteatru zamienia 

się w wiejską zagrodę, gdzie w takt muzyki ludowej w 

wykonaniu zespołów z Polski i Białorusi, odbywa się 

przyjecie weselne. W roli gości występuje 

zgromadzona w amfiteatrze publiczność. W trakcie 

biesiady 

organizow

any jest 

jarmark 

rękodzieła 

ludowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTYN ZDROWIA 
Termin: sierpień 2015r. 

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce  

Organizator: Bractwo Prawosławne św. Cyryla i 

Metodego, Hajnowski Dom Kultury 

www.hdk.hajnowka.pl 

Festyn ma na celu propagowanie zdrowego i 

aktywnego trybu życia. Jarmark rękodzieła ludowego, 

konkursy i zabawy, degustacje ekologicznych potraw – 

organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Rytm 

imprezie nadają występy zespołów artystycznych.  

Więcej tu: Festyn Zdrowia w Hajnówce 31.08.2014 r. 

– relacja z imprezy 
 

 

 

 

http://www.turystyczna.narewka.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://lot.bialowieza.pl/festyn-zdrowia-w-hajnowce-31-08-2014-r/
http://lot.bialowieza.pl/festyn-zdrowia-w-hajnowce-31-08-2014-r/


 

 

 

FESTYN W LEWKOWIE STARYM – ŚWIĘTO CERAMIKÓW  

Termin:29.08.2015r. 

Miejsce: Lewkowo Stare, Gmina Narewka  

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce oraz Urząd Gminy 

Narewka, www.gok.narewka.pl, www.turystyczna.narewka.pl  
W Lewkowie Starym znajduje się zakład Ceramiki Budowlanej 

Lewkowo. W programie m. in występy ludowych zespołów z regionu i  

Białorusi oraz występy kabaretowe. A po festynie zapraszamy na zajęcia 

ceramiczne do wioski tematycznej. Warsztaty ginących rzemiosł to 

doskonała lekcja historii oraz świetna zabawa.  

 

 

 

 

 

III BIEG RODZINNY 
Termin: 29.08.2015r. 

Miejsce: teren Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 

w Hajnówce 

Organizator: OSiR, Nadleśnictwo Hajnówka, 

www.osir.hajnowka.pl, 

www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl  

Impreza skierowana do rodzin. Rodziny z dziećmi 

trzymając się za ręce wspólnie pokonują trasę 

zlokalizowaną w 

tle malowniczej 

Puszczy 

Białowieskiej. Imprezę wieńczy integracyjne ognisko.   

Zobacz więcej: II Bieg Rodzinny – impreza na medal  

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

 

 

 

DŻEREŁA UKRAIŃSKIE TRADYCJE I 

TRANSFORMACJE 
Termin: 05.09.2015 r.  

Miejsce:  Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, ul. 1-

go Maja 77 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, 

http://www.festiwalczeremcha.pl, www.czeremszyna.pl  

Festiwal prezentujący szeroko pojętą kulturę ukraińską w 

formie koncertów, wystaw, pokazów rzemiosła. Dżereła 

to doskonała okazja do zapoznania się z kulturą 

http://www.gok.narewka.pl/
http://www.turystyczna.narewka.pl/
http://www.osir.hajnowka.pl/
http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/
http://www.hajnowka.pl/miasto-i-okolice/sport/6615-ii-bieg-rodzinny-impreza-na-medal.html
http://www.festiwalczeremcha.pl/
http://www.czeremszyna.pl/


 

mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Podlasie i Polskę. 

 

 

FESTYN DOŻYNKOWY I TURNIEJ SOŁECTW W NAREWCE  
Termin: 06.09.2015r.  

Miejsce: stadion w Narewce, ul. Mickiewicza 1 

Organizatorzy: GOK, Sołectwa, UG Narewka, www.narewka.pl  

W programie m.in.: turniej sołectw, zawody strażackie, występy artystyczne białoruskich zespołów 

ludowych i nie tylko.  

 

PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING W KRAINIE 

PUSZCZY I ŻUBRA 
Termin: 12.09.2015r. 

Miejsce:, teren Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12 w 

Hajnówce 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 

www.powiat.hajnowka.pl, Nadleśnictwo Hajnówka ….., Polska 

Federacja Nordic Walking 

Impreza o charakterze ogólnopolskim, promująca Nordic 

Walking. Po raz kolejny miłośnicy aktywnego wypoczynku 

odwiedzą Hajnówkę, by w malowniczej scenerii Puszczy stanąć 

do walki o miejsce na podium, zmierzyć się z własną 

wytrzymałością fizyczną, ale przede wszystkim – dobrze się 

pobawić. Organizatorzy gwarantują dobrą zabawę oraz 

atrakcyjne nagrody.  

Więcej tu: Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTYN ARCHEOLOGICZNY 

Termin: 13.09. 2015r. 

Miejsce:   Zbucz – Grodzisko , Gmina Czyże 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Czyże, www.ugczyze.pl  

Festyn stanowi  prezentację zwyczajów, 

obrzędów i codziennego życia naszych 

praprzodków. Impreza organizowana jest w 

pierścieniowym grodzisku z X – XII  w. W 

trakcie imprezy odbywają się koncerty 

zespołów folklorystycznych, pokazy walki 

wojów, warsztaty kowalstwa, wyrobów 

biżuterii z miedzi i szkła oraz iluminacji ksiąg. Ponadto, uczestnicy mają 

okazję spróbować dań kuchni regionalnej oraz kupić  wyroby rękodzielników. 

Zobacz więcej:  XI Festyn Archeologiczny – relacja z imprezy 

http://www.narewka.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6375
http://www.ugczyze.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6387


 

 

XIX BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA 
Termin: 19.09.2015r.  

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce , ulice miasta Hajnówka 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, www.osir.hajnowka.pl  

Bieg to zdrowie – ale bieg na skraju Puszczy Białowieskiej to prawdziwa rewelacja !  

 

 

XXI WYSTAWA GRZYBÓW PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 

Termin: 19-20-21.09.2015 r. 

Miejsce: Białowieża – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego 

Parku Narodowego  

Organizator: Białowieski Park Narodowy www.bpn.com.pl   

Wszystkich miłośników grzybobrania zapraszamy na niezwykłą ekspozycję 

żywych owocników grzybów rosnących w Puszczy Białowieskiej. Jak co 

roku, przez 3 dni można będzie oglądać bogactwo mniej i bardziej znanych 

grzybów kapeluszowych, a także grzyby nadrzewne i nadrewnowe, 

bezblaszkowe i workowate. Będzie można dowiedzieć się, które grzyby 

mają nietypowe zapachy oraz zaznajomić się z trującymi sobowtórami 

najczęściej zbieranych grzybów jadalnych. Wystawa przygotowywana jest 

we współpracy z ekspertami w dziedzinie grzybów – mykologami. 

Zobacz więcej: XX Wystawa Grzybów – obchody w ramach 

przedsięwzięcia „Puszcza Dziedzictwem” 

 

PAŹDZIERNIK 
 

BARDAUSKAJA VOSIEŃ JESIEŃ BARDÓW 

Termin: październik 2015r. 

Miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul.  3 Maja 42 

Organizator: Związek Młodzieży Białoruskiej, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w 

Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl, www.vosien.org  

Widowisko muzyczno – teatralne. W ramach imprezy organizowane są 

koncerty muzyki białoruskiej.  

 

 

HAJNOWSKA DWUNASTKA – JARMARK  RZEMIOSŁA. BIEG 

PRZEŁAJOWY PO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 

Termin: 03.10.2015r. 

Miejsce: teren Nadleśnictwa Hajnówka ul. Kolejki leśne 12 w Hajnówce, 

Trasy w Puszczy Białowieskiej 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, www.osir.hajnowka.pl  

Impreza skierowana jest do fanów rekreacji z całej Polski. Malownicze 

zakątki Puszczy to idealne miejsce do uprawiania sportów. Zawodnikom 

towarzyszy śpiew ptaków oraz szum drzew, przez co bieg wśród kniei staje 

się prawdziwą przyjemnością. Po zawodach niestrudzeni biegacze mogą 

liczyć na chwile relaksu przy biesiadzie z akompaniamentem muzyki. Impreza połączona jest z 

Jarmarkiem rzemiosła, podczas którego można kupić wyroby rękodzielników.  

Zobacz więcej: Hajnowska Dwunastka – bieg trasami Puszczy Białowieskiej 
 

 

http://www.osir.hajnowka.pl/
http://www.bpn.com.pl/
http://powiat.hajnowka.pl/node/6401
http://powiat.hajnowka.pl/node/6401
http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/
http://www.vosien.org/
http://www.osir.hajnowka.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6443


 

 

 

„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA” 

Termin: październik 2015r. 

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul. T.Sołoniewicz 4 w Hajnówce 

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, www.hdk.hajnowka.pl  

 

 

ROZŚPIEWANE ŚWIETLICE” CYKL SPOTKAŃ Z FOLKLOREM PODLASKIM W 

ŚWIETLICACH WIEJSKICH GMINY KLESZCZELE 
Termin: październik 2015r. 

Miejsce: świetlice wiejskie w Gminie Kleszczele 

Organizator: MOSKiR w Kleszczelach www.moksirkleszczele.blogspot.com 

 

LISTOPAD 

 

KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Termin: 11.11.2015r.                    

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul.  T.Sołoniewicz 4 w Hajnówce                   

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, www.hdk.hajnowka.pl                     

               

 

PREZENTACJE BIAŁORUSKICH ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH 

Termin: listopad 2015r. 

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul.  T.Sołoniewicz 4 w Hajnówce                   

Organizator: ZG BTSK w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury, www.hdk.hajnowka.pl  

 

VII OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA W TENISIE STOŁOWYM IM. J. 

LESZCZYŃSKIEGO 

Termin: 11 listopada (śr) 

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Hajnówce, ul. 3 Maja 54 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, www.osir.hajnowka.pl 

 

GRUDZIEŃ 

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH ŻUBROFFKA 
Termin: grudzień 2015r.  

Miejsce: miejscowości powiatu hajnowskiego: Hajnówka, Narewka, Kleszczele. Białowieża, 

Czeremcha 

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”, ale także do współorganizatorów 

poszczególnych dni na terenie powiatu hajnowskiego, www.zubroffka.pl  

Odbywająca się zawsze w grudniu ŻUBROFFKA, to nie tylko pokazy konkursowe, ale także 

pokazy specjalne, prezentujące m.in. mniej znane kinematografie narodowe (np. karaibską, 

lapońską, czy australijską). W ramach festiwalu mają także miejsce warsztaty (filmowe, 

dziennikarskie, etc.), wystawy komiksu i fotografii, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne oraz 

koncerty. Festiwal odwiedza duża liczba filmowców, muzyków, fotografów, widzów z Polski i 

świata – każda edycja impreza przyciąga średnio kilka tysięcy widzów. 

Zobacz więcej: Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻubrOFFka -relacja z 

imprezy 

http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.moksirkleszczele.blogspot.com/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.osir.hajnowka.pl/
http://www.zubroffka.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6641
http://www.powiat.hajnowka.pl/node/6641


 

 

 

XXII PRZEGLĄD SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI HAJNOWSKIEJ 

Termin: 06.12. 2015r.                    

Miejsce: Muzeum Kultury Białoruskiej, ul. 3 Maja 42 

Organizator : Hajnowski Dom Kultury www.hdk.hajnowka.pl, Stowarzyszenie i Ośrodek Kultury 

Białoruskiej www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl 

Dwadzieścia dwa lata istnienia Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej ujawniło 

ponad 200 osób z Hajnówki i regionu, których dodatkową działalnością jest twórczość artystyczna.  

Na wystawie prezentowane są najlepsze prace – z dziedziny malarstwa, rysunku, rzeźby i tkaniny 

artystycznej, wybrane przez komisję do ekspozycji spośród wszystkich nadesłanych.                   

 

KONCERT KOLĘD  

Termin: 27.12.2015r. 

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul.  T.Sołoniewicz 4 w Hajnówce                   

Organizator: Akcja Katolicka przy Parafii Podwyższenia Krzyża św. i Świętych Cyryla i Metodego, 

Hajnowski Dom Kultury www.hdk.hajnowka.pl 

 

MARATON FILMOWY – „POGOŃ” ZA FILMEM 

Kiedy: grudzień  2015r.          

Miejsce:  Hajnowski Dom Kultury, ul.  T.Sołoniewicz 4 w Hajnówce                   

Organizatorzy:  Muzeum Kultury Białoruskiej, www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl 

 

POWITANIE NOWEGO ROKU 
Termin: 31.12.2015r.                     

Miejsce: Amfiteatr w parku miejskim w Hajnówce                     

Organizator: Burmistrz Miasta, Hajnowski Dom Kultury , www.hajnowka.pl  

                   

                     

W formie całorocznej w ośrodkach kultury na terenie powiatu 

hajnowskiego odbywają się: 

 

 zajęcia artystyczne: plastyczne, taneczne, muzyczne a także 

warsztaty rzemieślnicze m.in. garncarskie, wyplatania ze słomy i 

tkackie (GOK Czeremcha), pirografii-wypalania w drewnie (GOK 

Narewka), warsztaty lepienia w glinie, kulinarne (świetlica w 

Lewkowie Starym).  

 wystawy prac malarskich i fotograficznych artystów z regionu 

Puszczy Białowieskiej i Województwa Podlaskiego (MOKSiR 

Kleszczelach, HDK w Hajnówce, gminne ośrodki kultury na 

terenie powiatu hajnowskiego).  

      

 Informacja turystyczna: 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”  

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45 

tel: +48 85 682 43 81, fax: +48 85 682 51 41, 

email: biuro@lot.bialowieza.pl, turystyka@powiat.hajnowka.pl 

www.lot.bialowieza.pl 
 
Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wydział Promocji i Rozwoju, ul. A. Zina 1, 17-

200 Hajnówce, www.powiat.hajnowka.pl, promocja@powiat.hajnowka.pl, 85 682 30 46.  

http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/
http://www.hdk.hajnowka.pl/
http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/
http://www.hajnowka.pl/
mailto:biuro@lot.bialowieza.pl
mailto:turystyka@powiat.hajnowka.pl
http://lot.bialoweza.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/
mailto:promocja@powiat.hajnowka.pl

