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2017 



 Zespół „Czyżowianie” wziął udział w: 
• Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Gwiazda i Kolęda" organizowanym 

przez Zarząd Główny BTSK w Klubie Garnizonowy w Białymstoku            
( 15.01.2017 r.), 

• "Spotkaniach z kolędą" w Klubie Wiejskim w Dubinach k. Hajnówki - 
20.01.2017 r. 

 
  



28 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie 
po raz czwarty odbyła się Choinka Parafialna. 

 



 29 stycznia 2017 r. w Hajnowskim Domu Kultury  odbyły się  
eliminacje rejonowe XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA 
BIAŁORUSKA 2017”.  W tych eliminacjach z terenu Gminy 
Czyże wzięły udział zespoły ”Czyżowianie”, „Wierasy” i Grupa 
Wokalna z Morza, zajmując następujące miejsca w swoich 
kategoriach: 
 
* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA OPRACOWANA 
 
III miejsce – grupa żeńska „Czyżowianie” z Czyż oraz zespół 
„Wierasy” 
 
Wyróżnienie – grupa męska „Czyżowianie” z Czyż 
 
 
Na eliminacje Ogólnopolskie Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 
2017” w Białymstoku zakwalifikowały się zespoły i grupy 
wykonawcze, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsca 



Zespół „Czyżowianie” na eliminacjach rejonowych „Piosenka 
Białoruska’ 2017” w Hajnowskim Domu Kultury 

 
III miejsce – grupa żeńska „Czyżowianie” z Czyż oraz zespół „Wierasy” 
Wyróżnienie – grupa męska „Czyżowianie” z Czyż 



 
  
 

Zespół „Wierasy” na eliminacjach 
rejonowych „Piosenka Białoruska’ 2017” 

w Hajnowskim Domu Kultury 



26 lutego  br. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach  z   udziałem  
licznie zgromadzonej publiczności, sponsorów, pomysłodawców  

przedsięwzięcia oraz zaproszonych gości, odbyło się uroczyste spotkanie  
promujące  najświeższą książkę Jerzego Plewy  pt. „Lady, Leniewo, 

Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”.  



Uroczyste spotkanie  promujące  najświeższą 
książkę Jerzego Plewy  pt. „Lady, Leniewo, 

Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”.  



 ZIMOWE FERIE’ 2017 
 „Ferie z Leśnikiem w Puszczy Białowieskiej” 



FERIE ZIMOWE’ 2017 



Na potrzeby Urzędu Gminy Czyże oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czyżach zakupiono nowy namiot promocyjny. 

 
  



10 maja 2017 r. ramach XIV edycji programu 
Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w 
Czyżach odbyły się warsztaty literacko - 

plastyczne  



 

 DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ GMINNY 
OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH NA WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI 

STATUTOWEJ 
 

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
zatwierdził podział dotacji na realizację zadań: 

 
 

     „24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim” – dotacja z 
MSWiA w wysokości – 11 500,00 zł  

 
 

    „13.  Festyn „KUPALINKA” w Leniewie -  dotacja w wysokości – 
13 000,00 zł  

 
 PROGRAM „Działaj Lokalnie X”: 

 
    „Miedza nie dzieli lecz łączy” – realizowane przez Grupę 

Nieformalną „Morze – wiele może” oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Czyżach w ramach programu „Działaj lokalnie X” 

-  dotacja z „Działaj Lokalnie X” w wysokości – 2 000,00 zł 



 
 Zespół „Czyżowianie”  z Czyż oraz duet Katarzyna Tichoniuk i Wiera 

Bowtromiuk  wzięli udział w organizowanym przez Związek Ukraińców 
Podlasia  - XIII Konkursie Piosenki Ukraińskiej  „Z  Podlaskiej Krynicy 
2017”, który odbył się 27 maja 2017 r. w Bielskim Domu Kultury. 

 
 Nasze grupy wykonawcze zostały bardzo wysoko ocenione przez jury 

konkursowe, i tak: 
 

Kategoria – folklor, małe formy: 
I miejsce – duet Katarzyna  Tichoniuk i Wiera Bowtromiuk ze Zbucza 

 
Kategoria – folklor opracowany, małe form, starsza grupa wiekowa 

I miejsce – żeńska grupa zespołu „Czyżowianie” 
II miejsce – męska grupa zespołu „Czyżowianie” 

 
zespoły: 

II miejsce – Zespół „Czyżowianie” 
 
  
 



I miejsce – duet Katarzyna  Tichoniuk i Wiera 
Bowtromiuk ze Zbucza 

XIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej  „Z  Podlaskiej 
Krynicy 2017”  



I miejsce – grupa żeńska Zespołu „Czyżowianie” 

XIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej  „Z  Podlaskiej 
Krynicy 2017”  



II miejsce – grupa męska Zespołu „Czyżowianie” 

XIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej  „Z  Podlaskiej 
Krynicy 2017”  



II miejsce – Zespoł „Czyżowianie” 

XIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej  „Z  Podlaskiej 
Krynicy 2017”  



2 czerwca 2017 r. autor książki „Lady, 
Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu” 

Jerzy Plewa wspólnie z uczniami Zespołu Szkół 
w Czyżach odbyli podróż śladami w/w książki. 



Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach wraz z 
nieformalną grupą  działania ”Morze – wiele może 

w Morzu” w ramach ogłoszonego przez 
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza 

Białowieska konkursu realizującym program kolejnej 
edycji programu „Działaj Lokalnie X” – złożył 

projekt pod nazwą „Miedza nie dzieli lecz łączy” 
 

Projekt został pozytywnie zaopiniowany i 
zakwalifikowany do realizacji przez niezależną 

komisję oceniającą, a tym samym uzyskał 
dofinansowanie na wsparcie zadania w wysokości     

2 000,00 zł. 



20 czerwca 2017 r. w Bibliotece Publicznej - Świetlicy Wiejskiej w 
Czyżach odbyły się warsztaty wyrobu wianków „kupalskich”. W 
trakcie warsztatów dzieci zrobiły dwa duże wieńce, które będą 
puszczane na rzekę Łoknica w czasie „13. Festynu KUPALINKA” w 
Leniewie w dniu 24 czerwca 2017r. 
 

 Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach 
przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 



Zespół „Czyżowianie” wziął udział w koncercie 
galowym laureatów konkursu Piosenki Ukraińskiej’ 

2017 r.  w Bielsku Podlaskim                               
( 03.06.2017 r. ) 



W niedzielę 11 czerwca 2017 r. w miejscowości 
Kuraszewo odbył się "Piknik z LGD" organizowany 
przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska 

przy współpracy z Gminą Czyże. 



„PIKNIK Z LGD” –gwiazda Festynu Zespół MIRAGE 



19 czerwca 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Morzu odbyły się warsztaty 
kulinarne, którego uczestnikami byli uczniowie z Zespołu Szkół w Czyżach.  

Projekt „Miedza nie dzieli lecz łączy” w ramach programu „Działaj lokalnie X” 
  



24 czerwca 2017 r. w Leniewie odbył się 
„XIII Festyn KUPALINKA”.  



KUPALINKA’ 2017 



KUPALINKA’ 2017 



KUPALINKA’ 2017 

Gwiazda Festynu – Zespół JORRGUS 



KUPALINKA’ 2017 

Gwiazda Festynu – Zespół  ZORKA 



Przedsięwzięcie 
kulturalne pod nazwą 

„XXIII Jesienne 
Spotkania z Folklorem 

Białoruskim” 
zrealizowano dzięki 

wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i 
Administracji w 

Warszawie. 



Zespół „Czyżowianie” wziął udział w NOCY 
KUPAŁY – KUPALLE 2017 w Białowieży. 



 Zespół „Czyżowianie” z Czyż 29 lipca br. wziął 
udział w Festynie „Siabrowskaja  Biasieda” w 

Gródku   oraz 30 lipca br. w festynie w 
Pawłowiczach koło Grabarki. 

 



W sobotę 12 sierpnia 2017 r. w 
Ladach odbył się czwarty w tym roku 

festyn pod hasłem  
 „I Tam Żywuć Ludzi”. 



I tut żywuć ludzi 



  

 
  

I tut żywuć ludzi 



29 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Morzu odbył się II 
Festyn pod nazwą „Na meży”. Jest to wspólna inicjatywa 

dwóch gmin – Gminy Orla i Gminy Czyże. 
 



NA  MEŻY – Morze – Krywiatycze’ 2017 



NA  MEŻY – Morze – Krywiatycze’ 2017 



Zespół „Czyżowianie” 5 sierpnia br. wziął 
udział w Festynie BTSK w Milejczycach i 
Białoruskich Spotkaniach Folkowych w 

Michałowie. 



2 września br. Zespół Folklorystyczny 
„Czyżowianie” z Czyż wziął udział w części 

artystycznej dorocznego Białoruskiego Festynu 
Ludowego „Orlańskie Spotkania” w Orli. 



 26 listopada 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie, przy 
licznie zgromadzonej publiczności, odbył się „Koncert Zapustowy” 

z udziałem ukraińskich zespołów artystycznych „Hiłoczka” z 
Czeremchy Wsi i „Berehynia” z Kobrynia ( Republika Białoruś ).  



22 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w 
Czyżach odbył się  „Jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego” 





31 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w 
Czyżach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji 
"Dnia Seniora". W spotkaniu uczestniczyli również 

członkowie kół z sąsiednich gmin.  



22 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w 
Czyżach odbyła się pierwsza część „24. Jesiennych 

Spotkań z Folklorem Białoruskim”.  



„24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”.  
CZYŻE 



„24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”.  
CZYŻE 

Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą „XXIII Jesienne Spotkania z 
Folklorem Białoruskim” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 



 

29 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w 
Klejnikach odbyła się druga część „24. Jesiennych 

Spotkań z Folklorem Białoruskim”.   
 
 
 



„24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”. 
KLEJNIKI 



08.12.2017 roku Biblioteka Publiczna w 
Czyżach zorganizowała spotkanie mikołajkowe 
oraz spektakl  teatralny pt. ,,Święty Mikołaj w 
wiosce smerfów” w wykonaniu aktorów teatru 

EDU- ARTIS z Krakowa. 
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