
Przedsięwzięcia kulturalne  

w  jakich uczestniczyły zespoły  A R A 

z  gminy  Czyże 

Powiatowe Spotkania Zespołów Kolędniczych , 

„Gwiazda i Kolęda  ( Białystok ), 

Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędni-

czych, 

Dni Jerozolimy w Puszczy Białowieskiej’ 2002, 

Dożynki Prezydenckie w  Spale, 

Festiwal Piosenki Białoruskiej, 

Przeglądy Białoruskich Form Teatralnych, 

Przegląd Zespołów Obrzędowych  ( BTSK ), 

Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa 

Podlaskiego   „W poszukiwaniu i Przekazywa-

niu Folkloru” ( WOAK ), 

Spotkania Zespołów Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych (Puńsk), „Źródło, 2005” 

(Dobrodzień), Piosenka Ukraińska, 

Spotkania Mniejszości Narodowych  (Gdańsk ), 

Wymiana Kulturalna Białystok- Grodno i Czyże-

Kamieniec na Białorusi,t 

Konkursy i przeglądy szkolne : „O złotą różdżkę 
dobrej wróżki”, „Baje, bajki, bajeczki”, „Mama, 

tata i ja”, Turnieje Wiedzy Pożarniczej i konkur-
sy plastyczne, „Z nutką za pan brat”, „Ojczyste 

Słowo”, itp.. 

Udział w imprezach organizowanych na terenie 
gminy oraz w festynach  organizowanych przez    

BTSK i Towarzystwo Kultury Białoruskiej 

Zespoły biorące udział w  

„Prezentacjach Dorobku Amatorskiego  

Ruchu Artystycznego - Morze’ 2009” 

 

Zespół „Żurawuszka” ( Polesie, Białoruś ) 

Kapela „Wereńka” ( Polesie, Białoruś ), 

Trio Sióstr Łukianowicz ( Polesie, Białoruś ), 

Zespół  „ Żemerwa” (  Studziwody ), 

Zespół „Czyżowianie” z Czyż, 

Zespół „Niezabudki” z Kuraszewa, 

Zespół „Zbuczanki” ze Zbucza, 

Zespół Estradowy „AURA” z Hajnówki 

Zespół „Leśna Gawęda” z Zespołu Szkół w 

Czyżach 

PREZENTACJE DOROBKU 
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WYDAWCA: Gminny Ośrodek Kultury, 17-207 Czyże 98, 
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www.ugczyze.pl, e-mail: gok.czyze@wp.pl, 

Tekst: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98 

Projekt „Prezentacje Dorobku Amatorskiego Ruchu 

Artystycznego”  

realizowany przy wsparciu finansowym 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa       

Podlaskiego w Białymstoku 

ISBN:   978 – 83 – 923626 – 4 - 7   ISBN  

Impreza jest częścią składową  VI Międzynarodowego Festiwalu 

Podlasko-Poleskiego „TAM PO MAJOWUJ ROSI” organizowane-

go przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 
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Gmina Czyże jest obszarem specyficznym pod wieloma 
względami, a narodowo-religijna odrębność tego terenu 

pozwoliła wytworzyć swoistą atmosferę pogranicza i 
tych stron Ziemi Podlaskiej, swoje własne style i trady-
cje, swoją własną niepowtarzalną atmosferę „małej oj-
czyzny”, a dla gości tak poszukiwane w dzisiejszych 

czasach urokliwe wyciszenie oraz kojący spokój. Od-
rębności tego środowiska lokalnego dotyczą głównie 

obrzędowości, dorocznych i rodzinnych zwyczajów, 
obyczajów, folkloru muzycznego i słownego oraz  mate-
rialnej sztuki użytkowej. Odrębność kulturowa Gminy 
Czyże jest zauważalna  zarówno w sferze kultury du-

chowej, jak i materialnej. Zazwyczaj  tradycje te były 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, były one sta-
bilne, na stałe wpisane w obraz i życie okolicznych wsi. 

Sytuacja ta jednak zaczęła ulegać zasadniczej zmianie  

 

 

 

z chwilą umasowienia nowych umiejętności i nowocze-
snych, bardziej wydajnych i ekonomicznych technik 
wytwarzania i produkcji oraz brutalnej ekspansji środ-

ków masowego przekazu. 

      To właśnie dlatego Gminny 

Ośrodek Kultury w Czyżach, wspól-

nie z władzami samorządowymi 

gminy od wielu lat podejmuje dzia-

łania służące  ochronie dorobku 

kulturowego naszych pokoleń, spu-

ścizny naszych przodków i lokalnych tradycji. Tego typu 

myślenie  -  to potrzeba chwili dla zachowania własnej 

tożsamości i świadomości własnej odrębności.  

      Znaczącą rolę w tego typu działaniach na przestrze-

ni ostatnich lat odegrał amatorski ruch artystyczny i 

społeczny ruch  na rzecz kultury w gminie Czyże. 

Szczególnie zespoły amatorskiego ruchu artystycznego 

zyskały miano „ambasadorów gminnej kultury” i były  

pionierami  pierwszych form promocji gminy w bardzo 

rzetelnym wydaniu.  

Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego  na terenie 

gminy Czyże zaliczane są do najbardziej  znanych w  

powiecie i województwie, a swoją żywotność uświetnia-

ją licznymi występami i udziałami w konkursach, spo-

tkaniach i przeglądach, w czasie których szerzą i propa-

gują miejscową kulturę, a uczestnikom imprez dają ra-

dość wspólnego śpiewania i muzykowania. 

Gminne Prezentacje Dorobku Zespołów Amatorskiego 

Ruchu Artystycznego są w zasadzie pierwszą tego typu 

imprezą w skali gminnej, w czasie której są podejmo-

wane próby rzetelnego podsumowania i zaprezentowa-

nia dorobku gminnego amatorskiego ruchu artystyczne-

go Gminy Czyże w ostatnim okresie. Organizatorzy 

chcą w ten właśnie sposób wskazać zarówno to, co się  

udało zorganizować Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 

Czyżach w dziedzinie ożywienia życia kulturalnego w 

gminie, jak również i to co się działo  w tym zakresie w  

szkołach i innych środowiskach lokalnych. Impreza ta 

jest również okazją do zaprezentowania naszego udzia-

łu i naszych osiągnięć poza Gminą Czyże. 

Gnina Czyże położona jest w południowo-wschodniej części obecnego województwa 
podlaskiego, na terenie  najzdrowszego ekologicznie obszaru „Zielonych Płuc Polski”. 

Jest gminą o typowo rolniczym charakterze o unikalnych cechach środowiska przyrod-
niczego do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Na obszarze liczącym 134, 26 km² za-

mieszkuje około  osób. W jej skład wchodzi 23 miejscowości tworzących 18 sołectw. 

  


