
Wydarzenia  
2015 r. 



Zespół "Wierasy"" uczestniczył w Hajnowskich Spotkaniach z 
Kolędą Białoruską 2015", który został zorganizowany przez 

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce.  



W miejscowości Leniewo wybudowano nowy przystanek turystyczny. 
Miejscowość ta leży na trasie ważnych szlaków turystycznych, miedzy 
innymi: 
 - Carskiego  Szlaku  „Carski Hostineć” 
- Białowieskiego Szlaku Transgranicznego – czarny szlak łącznikowy, 
-Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i  Sacrum” 



W dniu 24 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbyła się 
choinka dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do tejże szkoły oraz 

dla ich młodszego rodzeństwa. 



„Gwiazda i 
kolęda” to 
przegląd z 

kilkunastoletnią 
historią. Dla 
zespołów z 

Białostocczyzny 
okazja do 

spotkania z 
białostocką 

publicznością. 
Dla wszystkich 
przedłużenie 

atmosfery 
najpiękniejszych  

świąt. 

Zespół  „Czyżowianie” 



2 lutego 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się zajęcia 
dla dzieci przebywających w Gminie Czyże na feriach zimowych. 
Zajęcia z języka angielskiego przeprowadziła Pani Anna Nikitiuk 

zajęcia plastyczne Pani Mariola Podsiadlik a zajęcia taneczne z hip 
hopu Pan Krzysztof Twarowski.  



Zajęcia taneczne w czasie ferii zimowych 

Ponadto w dniu 25 lutego 2015r. w Zespole Szkół w Czyżach odbył się 
konkurs recytatorski ,,Ojczyste słowo”. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów z 

klas I-VI. 



20 lutego br. zakończyły 
się prace budowlane 
związane z realizacją 

projektu „Budowa małej 
infrastruktury wokół 
Świetlicy Wiejskiej w 
Klejnikach” w ramach 

wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju w 
zakresie ODNOWY I 

ROZWOJU WSI objętej 
Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-Koszt zadania, 

po rozpatrzeniu konkursu 
ofert, obniżył się do kwoty 
67 404 zł (brutto), z czego 

40,500 zł pokrył Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego.  



Piosenka Białoruska 2015 
Zespół „Niezabudki” z Kuraszewa 

 



WYNIKI eliminacji rejonowych XXII Ogólnopolskiego Festiwalu 
„PIOSENKA BIAŁORUSKA 2015” przeprowadzonych dnia 8.02.2015 r. w 

Hajnówce: 
 

 * PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA AUTENTYCZNA 
III miejsce: Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza 

wyróżnienie: Kwartet „Niezabudki” z Kuraszewa                                  * 
PIOSENKA WSPÓŁCZESNA 

III miejsce: Kwartet żeński zespołu „Czyżowianie” z Czyż 
III miejsce: „Czyżowianie” z Czyż 

wyróżnienie: „Wrzosy” z Gminy Czyże 
 

WYNIKI eliminacji centralnych XXII Ogólnopolskiego Festiwalu 
„PIOSENKA BIAŁORUSKA 2015” przeprowadzonych dnia 15.02.2015 r. 

w Białymstoku: 
 

* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA AUTENTYCZNA  
II miejsce: Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza 

* PIOSENKA WSPÓŁCZESNA 
wyróżnienie: „Czyżowianie” z Czyż 



W dniu 10 maja zespół Wierasy uczestniczył w IX Festiwalu Korowaja 
Mielnickiego w Radziwiłłówce. Impreza była połączona z jubileuszem 

5-lecia istnienia zespołu Krynica z Radziwiłłówki.  
 



17 maja br. w Bielskim Domu Kultury odbyła się XI 
edycja Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Podlaskiej 

Krynicy” 2015, w której udział wzięło 59 grup 
wykonawczych. 

 
  
 

 W kategorii piosenka współczesna ( soliści ): 
 I miejsce zajęła  Izabela Karczewska z Czyż. 

 
W kategorii folklor opracowany: 

 II miejsce zajęła grupa żeńska oraz grupa męska 
zespołu „Czyżowianie” 

 a IV miejsce zespół „Wierasy” z Gminy Czyże. 
 

W kategorii folklor autentyczny IV miejsce zdobył 
zespół „Czyżowianie”. 

 
  



Zespół  „Wierasy” brał udział w "Majovych Sustreczach u 
Szczytach".  



30 maja 2015 r. zespół „Czyżowianie” wziął udział w koncercie 
laureatów  tegorocznego Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z 
Podlaskiej Krynicy”, który się odbył  wieczorem na scenie 

ustawionej przy Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski  na ul. Kopernika. 
 



W dniu 9 czerwca 2015 r. zespół "Czyżowianie" uczestniczył 
 w "Wieczorku białoruskim w Białowieży". 



15 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbył się „I 
konkurs piosenki radosnej”, w konkursie udział wzięły klasy IV-VI 
szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum. Zdecydowanym 

zwycięzcą okazała się klasa I gimnazjum z piosenką  
„My słowianie”. 

 



W dniach 8-12 czerwca 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Czyżach 
prowadzone były zajęcia z podstawy obsługi komputera i 

Internetu, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego prowadziła 
firma Syntea S.A. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej.  
 
  



W dniu 13.05.2015 roku w Oddziale przedszkolnym w Czyżach odbyły się 
eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego pt. ,, O złotą różdżkę Dobrej 

Wróżki”. W konkursie udział wzięło 17 uczestników. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a sponsorem nagród był Gminny 

Ośrodek Kultury w Czyżach. 
Laureaci konkursu wzięli udział w eliminacjach powiatowych w dniu 26.05.2015 

roku w Hajnowskim Domu Kultury 
 



W dniu 07 czerwca zespół „Wierasy” brał udział w Obchodach 
Jubileuszu wsi Olchówka  

w  
gminie Narewka.  

  

  



W dniu 9 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz 
Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowali wycieczkę dla 

dzieci z klas III- VI Zespołu Szkół w Czyżach do „Parku Miniatur 
Zabytków Podlasia” koło Hajnówki oraz do „Chatki Baby Jagi” 

 w miejscowości Orzeszkowo.  



Podczas trwania jarmarku wystąpiły zespoły z terenu Gminy 
Czyże -  "Wierasy" oraz "Czyżowianie". 

W dniu 20 czerwca 2015 r. w Białowieży odbył się Jarmark 
Produktów Lokalnych zorganizowany przez Lokalną Grupę 

Działania "Puszcza Białowieska", Gminę Białowieża, Białowieski 
Park Narodowy i Leśny Kompleks Promocyjny  

Puszcza Białowieska.  
 



 W dniu 16 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbyły się 
warsztaty kulinarne w ramach projektu „Tradycje kulinarne mniejszości 

białoruskiej Podlasia- czyżowskie „pirohi” i nie tylko”. W ramach 
warsztatów dzieci lepiły pierogi oraz piekły ciasteczka. Projekt 

realizowany prze Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 



23 lipca 2015 r. Metropolita Warszawski i całej Polski uczestniczył 
w odpuście św. Antoniego Peczerskiego w Kuraszewie. 



W dniu 24 czerwca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły 
się warsztaty wyrobu wianków „kupalskich” w ramach projektu 

„XI Festyn KUPALINKA”.  
  Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 

 w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 



27 czerwca 2015 r. w Leniewie odbył się „XI Festyn Kupalinka”. W 
festynie oprócz zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego i 

utalentowanych dziewcząt z Gminy Czyże wystąpiły takie zespoły jak 
„Haj” i „Kalinka” z Białegostoku, „Krynica” z Radziwiłłówki, „Żar” z 

Sarnak „Trzy palce” z Orli, „Kuranty” z Bielska Podlaskiego, 
„Harmoń” z Łosinki, „Rosnica” z Grodna oraz gwiazda festynu 

Zespół „SKANER”. Zabawę taneczną prowadził ArtPronar z Narwi. 
Ponadto obejrzeć było można tradycyjny obrzęd Kupalski, pokaz 
sztucznych ogni oraz wsiąść udział w różnych grach, zabawach 

 i konkursach. 
 

 Festyn już po raz drugi był transmitowany na żywo przez firmę 
„eMPem Group”. Na naszej stronie zostanie umieszczony link, dzięki 
któremu w dowolnym momencie można obejrzeć nasz festyn jeszcze 

raz.   Bezpieczną ochronę festynu zapewniła Firma Ochrony 
„Gwardia” z Białegostoku. Projekt realizowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji 

XI Festyn  KUPALINKA  



Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Czyżach w trakcie występu na 
„XI Festynie KUPALINKA” 



Festynowa publiczność 



Atrakcje festynu 



Zespół 
„ROSNICA” z 
Grodna 

Zabawa taneczna  



Gwiazda Festynu – 
Zespół „SKANER” 



Obrzęd Kupalski 



W dniu 12 lipca 2015 r. zespół „Czyżowianie” uczestniczył w 
festynach w Czeremsze oraz w Nowoberezowie. 

 



W niedzielę 12 lipca 2015 r. w Wólce odbył się festyn pod hasłem - 
„I Tam Żywuć Ludzi”. W ramach tego rodzaju cyklu spotkań 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz 
siódmy gościł w Gminie Czyże. 



Zespół KALINKA 
z Białegostoku  i  

KURANTY  z  
Bielska 



Dnia 18 lipca 2015 roku zespół "Wierasy" uczestniczył w 
Sobotnich Popołudniach z muzyką we wsi Trywieża. Spotkania 

były połączone z warsztatami z wyrobu kwiatów i ozdób z bibuły. 



W dniu 25 lipca 2015 r. zespół "Czyżowianie" brał udział w 
"Sobotnich spotkaniach w Borysówce" oraz w „Siabrouskaj 

Biasiedzie” w Gródku. 



Pamiątkowy dyplom 
zespołowi 

„Czyżowianie” 



W dniu 25 lipca 2015 zespół Wierasy wystąpił podczas 
dorocznego festynu kupały na "Rancho - Kupała" we wsi 

Poryjewo-Orzeszkowo u Pana Zenobiusza Golonko. 



W dniu 18 lipca 2015 r. zespół Czyżowianie uczestniczył w festynie 
"Na Iwana na Kupała" w Dubiczach Cerkiewnych.  



W dniach 1-2 sierpnia 2015 r. zespół Czyżowianie uczestniczył w 
"Białoruskich Spotkaniach Folkowych" w Michałowie oraz 

"Białoruskim Festynie Ludowym" w Narewce. 
 
  



W dniu 09 sierpnia zespół "Wierasy" brał udział w Białoruskim 
Festynie Ludowym w Dubiczach Cerkiewnych. 



15 sierpnia 2015 r. na 
parkingu gminnym w 
Białowieży odbył się 
ostatni koncert pod 

nazwą „Różnogłosie”  - 
cykl prezentacji 

muzycznych białoruskiej 
mniejszości narodowej w 

sezonie 2015. W  
koncercie udział wzięli 
Zespół Folklorystyczny 
„Czyżowianie” z  Czyż. 



W dniu 30 sierpnia zespół Wierasy zaprezentował się na "IV 
Festynie Zdrowia" w Hajnówce zorganizowanym przez Bractwo 

Młodzieży Prawosławnej.  



1 września 2015 r. na placu szkolnym Dyrektor Mirosław 
Pietkiewicz wraz w Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem 

dokonali oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego 2015/2016 

. 
  



12 września 2015 roku odbył się V Festyn "Bulwafest„ 
 w Lipinach. 



W dniu 13 września 2015 r. odbył się XII Festyn Archeologiczny w 
Zbuczu. Na festynie można było zobaczyć różnych wystawców min. 

malarzy, rzeźbiarzy, producentów miodu, wyrobów tradycyjnych i wielu 
innych ciekawych twórców. Największą atrakcją festynu jak zawsze 

były walki wojów oraz pokazy 10 Pułku Ułanów Litewskich z 
Białegostoku. Niezmienną częścią imprezy są Mistrzostwa w rzucie 

chomątem. Po raz kolejny odbył się konkurs rzutu podkową 
 oraz konkurs picia z rogu na czas. 



XII Festyn Archeologiczny 

Pokazy walk 
wojów 



Pokaz 
oddziału 
kawalerii 

Konkurs 
picia z rogu  



Stoisko 
pszczelarskie  

Tradycyjne 
wyroby 

wędliniarskie  



Rzut 
podkową... 

...  i rzut 
chomątem  



Dymarka do 
wytopu żelaza i 

stoisko 
kowalskie 

... i jedno z wielu 
stoisk 

handlowych. 



Chór leśników 
Puszczy 

Białowieskiej 

Zespół „Zorka” z 
Białegostoku 



W dniu 19 września 2015 r. zespół „Czyżowianie” wziął udział w 
DNIU PIECZONEGO ZIEMNIAKA w Kleszczelach nad zalewem  

w Repczycach. 



 
W dniu 4 października 2015 r. zespól "Wierasy" uczestniczył  

w imprezie z cyklu "Wesoła Jesień w Radziwiłłówce".  

  



W dniu 29 października 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach 
odbył się  „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” 



13 października 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie w podzięce za trud włożony w ich 

edukację ułożyli wierszyki o każdym nauczycielu, nie zabrakło również 
tradycyjnych podziękowań.  

 



8 listopada 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się  „XXII 
Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”. W części artystycznej 
przed publicznością  zaprezentowały się takie zespoły jak: „Hutarka”, 

„Dawid Szymszuk Band” i „Metro” z Hajnówki, „Świtanak” z 
Białegostoku,  „JBM” z Suchowolców,  „Czyżowianie” z Czyż, „Art-
Pronar” z Narwi, „Małanka” z Bielska Podlaskiego oraz dwa zespoły 

obrzędowe „Malinki” z Malinnik oraz „Jesienny Liść” z Gródka.  
Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą XXII Jesienne Spotkania z 

Folklorem Białoruskim zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. 



XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 



XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim – zespół 
„MAŁANKA” z Bielska Podlaskiego 



  

XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim – zespół  
„Jesienny Liść” z Gródka 



W dniu 14 listopada 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło 
się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Seniora". W spotkaniu 

uczestniczyli członkowie Koła z Czyż, Hajnówki, Białowieży, Narwi i 
Dubicz Cerkiewnych a przygrywał im do tańca zespól  

„Metro” z Hajnówki. 



W dniu 8 listopada 2015 r. w Ciechanowcu odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu „Na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa 

Drewnianego w Województwie Podlaskim 2015”. Z terenu gminy Czyże zgłoszone 
zostały dwa obiekty, które zdobyły następujące miejsca: 

 III miejsce – zagroda złożona z domu, budynku inwentarskiego, stodoły i 
spichlerza Podrzeczany 1, właściciel Jerzy Onopiuk 

 III miejsce – budynek mieszkalny Czyże 112, właściciel Eugeniusz Stepaniuk 



13 listopada 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się 
spotkanie autorskie Pana Jerzego Plewy z uczniami  

z Zespołu Szkół w Czyżach. 



3 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie z dr Tomaszem 
Samojlikiem pracownikiem naukowym w Instytucie Biologii 

Ssaków PAN w Białowieży, a zarazem pisarzem i ilustratorem 
książek dla dzieci  



W dniu 05.12.2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się 
bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne dla dzieci. Podczas 
warsztatów dzieci wykonywały witraże i ozdoby świąteczne. 
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	15 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbył się „I konkurs piosenki radosnej”, w konkursie udział wzięły klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum. Zdecydowanym zwycięzcą okazała się klasa I gimnazjum z piosenką �„My słowianie”.�
	W dniach 8-12 czerwca 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Czyżach prowadzone były zajęcia z podstawy obsługi komputera i Internetu, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego prowadziła firma Syntea S.A.�Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. �� 
	W dniu 13.05.2015 roku w Oddziale przedszkolnym w Czyżach odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego pt. ,, O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”. W konkursie udział wzięło 17 uczestników.�Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a sponsorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach.�Laureaci konkursu wzięli udział w eliminacjach powiatowych w dniu 26.05.2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury�
	W dniu 07 czerwca zespół „Wierasy” brał udział w Obchodach Jubileuszu wsi Olchówka �w �gminie Narewka. � 
	W dniu 9 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowali wycieczkę dla dzieci z klas III- VI Zespołu Szkół w Czyżach do „Parku Miniatur Zabytków Podlasia” koło Hajnówki oraz do „Chatki Baby Jagi”� w miejscowości Orzeszkowo. 
	W dniu 20 czerwca 2015 r. w Białowieży odbył się Jarmark Produktów Lokalnych zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania "Puszcza Białowieska", Gminę Białowieża, Białowieski Park Narodowy i Leśny Kompleks Promocyjny �Puszcza Białowieska. �
	 W dniu 16 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Czyżach odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu „Tradycje kulinarne mniejszości białoruskiej Podlasia- czyżowskie „pirohi” i nie tylko”. W ramach warsztatów dzieci lepiły pierogi oraz piekły ciasteczka. Projekt realizowany prze Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
	23 lipca 2015 r. Metropolita Warszawski i całej Polski uczestniczył w odpuście św. Antoniego Peczerskiego w Kuraszewie.
	W dniu 24 czerwca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty wyrobu wianków „kupalskich” w ramach projektu „XI Festyn KUPALINKA”. �  Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury� w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
	27 czerwca 2015 r. w Leniewie odbył się „XI Festyn Kupalinka”. W festynie oprócz zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego i utalentowanych dziewcząt z Gminy Czyże wystąpiły takie zespoły jak „Haj” i „Kalinka” z Białegostoku, „Krynica” z Radziwiłłówki, „Żar” z Sarnak „Trzy palce” z Orli, „Kuranty” z Bielska Podlaskiego, „Harmoń” z Łosinki, „Rosnica” z Grodna oraz gwiazda festynu Zespół „SKANER”. Zabawę taneczną prowadził ArtPronar z Narwi. Ponadto obejrzeć było można tradycyjny obrzęd Kupalski, pokaz sztucznych ogni oraz wsiąść udział w różnych grach, zabawach� i konkursach.�� Festyn już po raz drugi był transmitowany na żywo przez firmę „eMPem Group”. Na naszej stronie zostanie umieszczony link, dzięki któremu w dowolnym momencie można obejrzeć nasz festyn jeszcze raz.   Bezpieczną ochronę festynu zapewniła Firma Ochrony „Gwardia” z Białegostoku. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach przy wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
	Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Czyżach w trakcie występu na „XI Festynie KUPALINKA”
	Festynowa publiczność
	Atrakcje festynu
	Zespół „ROSNICA” z Grodna
	Slajd numer 30
	Obrzęd Kupalski
	W dniu 12 lipca 2015 r. zespół „Czyżowianie” uczestniczył w festynach w Czeremsze oraz w Nowoberezowie.�
	W niedzielę 12 lipca 2015 r. w Wólce odbył się festyn pod hasłem - „I Tam Żywuć Ludzi”. W ramach tego rodzaju cyklu spotkań Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz siódmy gościł w Gminie Czyże.
	Zespół KALINKA z Białegostoku  i  KURANTY  z  Bielska
	Dnia 18 lipca 2015 roku zespół "Wierasy" uczestniczył w Sobotnich Popołudniach z muzyką we wsi Trywieża. Spotkania były połączone z warsztatami z wyrobu kwiatów i ozdób z bibuły.
	W dniu 25 lipca 2015 r. zespół "Czyżowianie" brał udział w "Sobotnich spotkaniach w Borysówce" oraz w „Siabrouskaj Biasiedzie” w Gródku.
	Pamiątkowy dyplom zespołowi „Czyżowianie”
	W dniu 25 lipca 2015 zespół Wierasy wystąpił podczas dorocznego festynu kupały na "Rancho - Kupała" we wsi Poryjewo-Orzeszkowo u Pana Zenobiusza Golonko.
	W dniu 18 lipca 2015 r. zespół Czyżowianie uczestniczył w festynie "Na Iwana na Kupała" w Dubiczach Cerkiewnych. 
	W dniach 1-2 sierpnia 2015 r. zespół Czyżowianie uczestniczył w "Białoruskich Spotkaniach Folkowych" w Michałowie oraz "Białoruskim Festynie Ludowym" w Narewce.�� 
	W dniu 09 sierpnia zespół "Wierasy" brał udział w Białoruskim Festynie Ludowym w Dubiczach Cerkiewnych.
	15 sierpnia 2015 r. na parkingu gminnym w Białowieży odbył się ostatni koncert pod nazwą „Różnogłosie”  - cykl prezentacji muzycznych białoruskiej mniejszości narodowej w sezonie 2015. W  koncercie udział wzięli Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z  Czyż.
	W dniu 30 sierpnia zespół Wierasy zaprezentował się na "IV Festynie Zdrowia" w Hajnówce zorganizowanym przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej. 
	1 września 2015 r. na placu szkolnym Dyrektor Mirosław Pietkiewicz wraz w Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem dokonali oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego 2015/2016
	12 września 2015 roku odbył się V Festyn "Bulwafest„� w Lipinach.
	W dniu 13 września 2015 r. odbył się XII Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Na festynie można było zobaczyć różnych wystawców min. malarzy, rzeźbiarzy, producentów miodu, wyrobów tradycyjnych i wielu innych ciekawych twórców. Największą atrakcją festynu jak zawsze były walki wojów oraz pokazy 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku. Niezmienną częścią imprezy są Mistrzostwa w rzucie chomątem. Po raz kolejny odbył się konkurs rzutu podkową� oraz konkurs picia z rogu na czas.
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	Pokaz oddziału kawalerii
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	Rzut podkową...
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	W dniu 19 września 2015 r. zespół „Czyżowianie” wziął udział w DNIU PIECZONEGO ZIEMNIAKA w Kleszczelach nad zalewem �w Repczycach.
	�W dniu 4 października 2015 r. zespól "Wierasy" uczestniczył �w imprezie z cyklu "Wesoła Jesień w Radziwiłłówce". � 
	W dniu 29 października 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbył się  „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego”
	13 października 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie w podzięce za trud włożony w ich edukację ułożyli wierszyki o każdym nauczycielu, nie zabrakło również tradycyjnych podziękowań. �
	8 listopada 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się  „XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”. W części artystycznej przed publicznością  zaprezentowały się takie zespoły jak: „Hutarka”, „Dawid Szymszuk Band” i „Metro” z Hajnówki, „Świtanak” z Białegostoku,  „JBM” z Suchowolców,  „Czyżowianie” z Czyż, „Art-Pronar” z Narwi, „Małanka” z Bielska Podlaskiego oraz dwa zespoły obrzędowe „Malinki” z Malinnik oraz „Jesienny Liść” z Gródka. �Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.
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	13 listopada 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie autorskie Pana Jerzego Plewy z uczniami �z Zespołu Szkół w Czyżach.
	3 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie z dr Tomaszem Samojlikiem pracownikiem naukowym w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży, a zarazem pisarzem i ilustratorem książek dla dzieci 
	W dniu 05.12.2015 roku w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne dla dzieci. Podczas warsztatów dzieci wykonywały witraże i ozdoby świąteczne.

