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Sprawozdanie z działalności merytorycznej  

Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce za rok 2020 r. 
 

Sprawozdanie dotyczy najważniejszych wydarzeń z życia Hajnowskiego Domu Kultury           

w Hajnówce, wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego w 2020 r. oraz 

wydarzeń organizowanych, bądź współorganizowanych przez Hajnowski Dom Kultury                         

w Hajnówce.  

Hajnowski Dom Kultury z dniem 22 czerwca 1992 r. został wpisany do Rejestru Instytucji 

Kultury Nr 1 prowadzonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka,  przez co zgodnie z art. 14 

ustawy (Dz.U.2020 poz.194), z chwilą wpisu do rejestru uzyskał odrębną od samorządu 

osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową (art. 27 ustawy Dz.U.2020 

poz.194). HDK działa na podstawie Statutu Hajnowskiego Domu Kultury nadanego Uchwałą                  

Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie jego nadania oraz Ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz.U.2020 poz.194). 

Działalność HDK umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne 

uczestnictwo w strefie kultury, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań. Oferta 

Hajnowskiego Domu Kultury skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta Hajnówka             

i powiatu hajnowskiego bez ograniczenia wiekowego, dostosowana do ich potrzeb oraz do 

możliwości budżetowych. Podstawowym celem działalności HDK jest:  

 edukacja i wychowanie przez sztukę, 

 tworzenie warunków do rozwoju ARA oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, 

 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

społeczeństwa, 

 popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych, 

 zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych, 

 tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych. 

Cele te w roku sprawozdawczym były realizowane poprzez działalność w zakresie 

edukacji i animacji kulturalnej, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego 

ruchu artystycznego, organizację imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prezentację 

dorobku artystycznego w ramach organizowanych konkursów, przeglądów, wystaw oraz 

współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami.  

Rok 2020 był rokiem niezmiernie trudnym dla nas wszystkich ze względu na pandemię, 

częste zmiany przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów                 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nieprecyzyjne wytyczne odnoszące się do działalności 

kulturalnej prowadzonej w domach kultury. To był również rok wielkich zmian. W lipcu dyrektor 

HDK Pan Rościsław Kuncewicz przeszedł na emeryturę, a na stanowisko dyrektora HDK została 

powołana Zarządzeniem Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30.07.2020 r. Pani 

Barbara Sadowska, dotychczasowy Kierownik Administracyjny Hajnowskiego Domu Kultury                 

w Hajnówce. Pani dyrektor stanęła przed nie lada wyzwaniem: jak poprowadzić i motywować 

zespół pracowników, by nie popadł w marazm i odnalazł się w nowej rzeczywistości, w której 

przyszło nam działać, z dnia na dzień ze zmieniającymi się obostrzeniami oraz w jaki sposób 
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dotrzeć do odbiorców z ofertą kulturalną, jak zacząć tworzyć i udostępniać kulturę w nowej 

przestrzeni online. Wszystkie omówione w sprawozdaniu i zrealizowane działania/wydarzenia 

kulturalne to efekt wspólnej pracy całej kadry HDK zarówno Działu Artystycznego jak i Działu 

Administracyjno-Technicznego, to efekt chęci i odwagi pracowników sięgania po nowe formy 

pracy dotychczas dla nich nieznane, to również efekt sięgania po nowe rozwiązania techniczne, 

oraz wyjście poza znane schematy pracy i przyzwyczajenia. 

W roku 2020 w związku z ciągłą zmianą stanu epidemicznego w kraju ok. 40 razy 

zmieniały się Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                       

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wytyczne z tym związane, oczywiście 

musieliśmy za tym nadążyć i na bieżąco dopasowywać swoją działalność do przepisów, reagując 

również na reakcje mieszkańców Hajnówki, gdzie z jednej strony mieliśmy niezliczone głosy 

rodziców, czy uczestników dot. chęci powrotu do uczestnictwa w zajęciach, z drugiej strony 

mieliśmy wytyczne reżimu sanitarnego, a do tego dochodziły głosy krytyki dlaczego działamy lub 

dlaczego nie działamy.  

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce do dnia 11.03.2020 r. działał na pełnych obrotach.        

W okresie od 12 marca 2020 r. do 30 maja 2020r. oraz od 23 października 2020r. do końca roku 

nie prowadził zajęć stacjonarnych oraz nie organizował wydarzeń z udziałem publiczności                     

w związku z obostrzeniami dot. pandemii. W okresie od 30 maja do 23 października działał                 

w reżimie sanitarnym prowadząc zajęcia i organizując wydarzenia z udziałem publiczności.  

 

I. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EDUKACJI I ANIMACJI 

KULTURALNEJ 

W 2020 r. przy Hajnowskim Domu Kultury działało 36 grup amatorskich zespołów 

artystycznych i kół zainteresowań gromadząc średnio ponad 600 osób tygodniowo . Były to 

zespoły i grupy taneczne, wokalne, plastyczne i teatralne. Odbywały się również zajęcia 

umuzykalniające, taneczno-rytmiczne,  zajęcia z robotyki,  rękodzielnicze, jogi,  nauka gry na 

pianinie, których uczestnikami były dzieci, młodzież i dorośli. We wrześniu 2020 roku powstały 

nowe zajęcia plastyczne „Misz masz”, wynikające z zapotrzebowania naszego społeczeństwa. 

Dodatkowo HDK w okresie letnim udostępnił Amfiteatr Miejski  dla Orkiestry Dętej OSP 

Hajnówka, od października ze względu na możliwości lokalowe próby Orkiestry odbywały się              

w budynku HDK. 

 

Termin 
Ilość grup i kół 

zainteresowań 
Liczba osób tygodniowo Uwagi 

01.01.2020 – 11.03.2020 36 678 os.  

30.05.2020 – 30.06.2020 15 173 os. Reżim sanitarny 

01.07.2020 – 23.10.2020 36 621 os. Reżim sanitarny 

23.10.2020 – 30.11.2020 9 79 os 
Próby i ćwiczenia do 
wydarzeń online w 
reżimie sanitarnym 

12.2020 5 filmików z zajęć Zasięg 5.805 użytkowników 
Zajęcia  online na 

Facebook 
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Gdy Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmusiły nas do ponownego 

zawieszenia zajęć stacjonarnych do końca roku zaowocowało to prowadzeniem zajęć w formie 

online na naszym fanpage na Facebook. 

 

Nazwa zespołu/grupy 
Ilość 

uczestników 

Ilość godz. 

tygodniowo 

ZESPOŁY TANECZNE  

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” – 5 grup  109 15 

Zespół Tańca Nowoczesnego „ILUZJA ” 15 4 

Zespół Tańca Nowoczesnego „ABRAKADABRA” – 3 grupy  59 7 

Zespół Mażoretek – 2 grupy 19 5 

Taniec Towarzyski (2 grupy) 10 2 

Taniec SALSA 10 1 

ZESPOŁY WOKALNE  

Zespół wokalny „PULS” 6 2 

Zespół wokalny „DOMINO” 7 1 

Zespół wokalny „Małe HDK” 6 2 

Zespół wokalny „CYKADA” 8 1 

Zespół wokalny „KWARTA” 5 1 

Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy” 22 2 

Chór Miejski 12  4 

ZESPOŁY PLASTYCZNE  

Koło Plastyczne „Deformacja” – 3 grupy 52 6 

Klub Plastyka ST-ART 11 3 

Pracownia Gobelinu  8 2 

Koło plastyczne „Misz masz” (6-9 lat) 9 2 

ZESPOŁY TEATRALNE  

Zespół Teatralny „DZWONKI” 10 1 

Zespół Teatralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku 10 2 

INNE zajęcia  

Przedszkole Muzyczne 10 1 

Indywidualne zajęcia wokalne - SPE 23 18 

Indywidualne zajęcia wokalne – Chór Miejski 5 5 

Zajęcia muzyczne dla ZTL „Przepiórka” 20 1 

Zajęcia rytmiczne z Chórem Miejskim 11 1 

Rytmika dla dzieci 28 2 

Zajęcia taneczne dla UTW 15 1 

Kurs Tańca Towarzyskiego ( 10 godz. ) 6 1 

Warsztaty rękodzielnicze 5 1 

Warsztaty z robotyki 43 3 

JOGA ( 2 grupy ) 40 6 
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Nauka gry na pianinie 12 12 

Orkiestra Dęta OSP – udostepnienie sali 36 5 

RAZEM 642 120 

 

Zespoły i uczestnicy zajęć prowadzonych w HDK rozwijając swoje pasje w 2020 r. 

występowali podczas wydarzeń organizowanych w Hajnówce, ale też reprezentowali Miasto 

Hajnówka na zewnątrz oraz osiągnęli znaczne sukcesy. 

 

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” ( 5 grup ) – instruktor Justyna Birycka  
 

 Zespół Tańca Ludowego 

„Przepiórka” tworzą dzieci i młodzież 

w wieku od 4 do 18 lat z hajnowskich 

przedszkoli, szkół podstawowych 

oraz średnich. W 2020 r. istniało          

5 grup wiekowych. Łącznie zespół 

liczył ponad 100 osób,  a dotychczas 

tańczyło w nim już ponad 400 osób, 

które pozostały jego wiernymi 

sympatykami. Zespół jest dobrze 

znany mieszkańcom woj. 

podlaskiego. Dotychczas wystąpił już 

na 660 koncertach. W swoim 

repertuarze zespół posiada polskie tańce narodowe, tańce podlaskie oraz innych regionów Polski 

(m.in. lubelskie, biłgorajskie, kurpiowskie, śląskie, cieszyńskie). „Przepiórka” wzbogaca swój 

program także o tańce innych narodów. Szczególną uwagę poświęca tańcom białoruskim                      

i ukraińskim, których piękno i dynamizm rozgrzewa zarówno tancerzy, jak i publiczność. 

Prezentuje programy w oryginalnych, autentycznych kostiumach. Zespół Tańca Ludowego 

spełnia istotną rolę w lokalnej społeczności. Młodym pokazuje inną formę spędzania czasu, 

innych zaraża miłością do folkloru  a wszystkim przekazuje tradycję.  

 

W 2020 r Zespół wystąpił w części artystycznej następujących imprez:  

 „Dzień Babci i Dziadka” HDK (22.01.20 r.),  

 Koncert zespołów artystycznych w HDK (28.02.2020r.),  

 Koncert „Dla Ewy” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (08.03.2020 r.),  

w strojach podlaskich, zakupionych w ramach projektu ,,Promocja niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski 

Dom Kultury” wystąpił podczas wydarzeń:  

 Dzień otwarty strefy zrewitalizowanej – Stadion OSiR (31.07.2020 r.), 

 #grajkichallenge – Facebook (12.08.2020) 

 Wernisaż wystawy poplenerowej XVIII Pleneru Rzeźby w Drewnie – Nadleśnictwo 

Hajnówka (29.08.2020 r.). 
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 inauguracji XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

(14.09.2020r. – 19.09.2020 r. oraz udzieliła krótkiego wywiadu dla TVP3 Białystok. 

 

Zespół Tańca Nowoczesnego „ILUZJA”   -  instruktor Bożena Nikołajuk 

 

Zespół powstał w 2002 roku. ILUZJA 

to grupa młodych dziewczyn, które 

poprzez taniec ukazują swoje uczucia 

oraz wyzwalają energię. Połączyła  je 

pasja. W swoim repertuarze grupa 

posiada, między innymi taniec hip 

hop, lecz stara się również rozwijać           

w innych kierunkach.  

 

 

 

 

 

W 2020 r zespół wystąpił w części artystycznej następujących imprez: 

 „Dzień Babci i Dziadka” HDK (22.01.20 r.),  

 Spotkanie z zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi (23.01.20r.),  

 Koncert „Dla Ewy” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (08.03.2020 r.),  

 #grajkichallenge – Facebook (21.07.2020 r.) 

 Dzień otwarty strefy zrewitalizowanej (31.07.2020 r.) 

 

Zespół Tańca Nowoczesnego „ABRAKADABRA” (3 grupy) - instruktor Bożena 

Nikołajuk 
 

Zespół powstał w 2008 roku, tworzą 

go  dzieci w wieku od 9 do 12 lat.  Po 

raz pierwszy zaprezentował się 

podczas Lata z Radiem, później 

występował już coraz częściej na 

różnych imprezach organizowanych        

w Hajnowskim Domu Kultury.            

W repertuarze zespołu znajdują się 

tańce nowoczesne. W skład zespołu 

wchodzą dzieci w 3 grupach 

wiekowych (5-6 lat, kl. I-III, IV – VI). 
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Zespół Tańca Nowoczesnego ABRAKADABRA wykonuje różne formy tańca, aby w przyszłości 

każde dziecko mogło sobie wybrać ten styl, który czuje najbardziej. Dzieci występują na różnych 

imprezach organizowanych przez nasze miasto. 

 

 W 2020 r. wystąpił podczas następujących imprez:  

 „Dzień Babci i Dziadka” HDK (22.01.20 r.),  

 Spotkanie z zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi (23.01.20r.),  

 Koncert „Dla Ewy” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (08.03.2020 r.),  

 Dzień otwarty strefy zrewitalizowanej (31.07.2020 r.)  

 

 

Taniec Towarzyski ( 3 grupy) – instruktor Krzysztof Byszewski 
 

Nauka tańca towarzyskiego w 2020 

r. prowadzona była w 3 grupach: 

jednej dla dzieci i dwóch dla osób 

dorosłych. W grupie dla dzieci                   

i jednej dla dorosłych program 

nauczania obejmował tańce 

latynoamerykańskie oraz 

standardowe. 

Natomiast w drugiej grupie dla 

dorosłych doskonalono kroki 

popularnego, latynoamerykańskiego 

tańca - salsy, zarówno w parze jak              

i solo.  

 

 

 

Mażoretki „SHOCK” ( 2 grupy ) – instruktor Maria Gierasimiuk 
 

Mażoretki działają przy Hajnowskim 

Domu Kultury od 2009 roku. Na 

zajęciach  ćwiczą choreograficzne 

układy taneczno-marszowe do 

muzyki orkiestr dętych oraz 

żonglowanie i podrzucanie przy tym 

pałeczek mażoretkowych (tzw. 

Batonów). Podczas parad spełniają 

nie tylko funkcję widowiskowego 

dodatku, ale przy pomocy 

wykonywanych gestów sygnalizują 
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zbliżający się zakręt, zakończenie utworu, zmianę rytmu. Mażoretka maszerująca przed orkiestrą 

zwana jest tamburmajorką. Wraz z hajnowską orkiestrą dętą jak i bez wielokrotnie grupa 

uświetniała swoimi występami imprezy organizowane na terenie miasta. 

 

W 2020 r. Mażoretki wraz z Orkiestrą Dętą OSP z Hajnówce wzięły udział w:  

 Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych zorganizowanym przez Zarząd Główny 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – online, zdobywając 

Nagrodę „Kreatywna Orkiestra" 

oraz wystąpiły podczas: 

 Koncertu „Dla Ewy” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (08.03.2020 r.) 

 wraz z Orkiestrą Dętą z Hajnówki przygotowały koncert „Mażoretki i Orkiestra Miastu 

Hajnówka”, który został nagrany przez TV Podlasie i wyemitowany 1 grudnia w TVK 

Hajnówka. 

 

Rytmika – Bożena Nikołajuk 
 

W  zajęciach rytmicznych udział brały dzieci z klas II – III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce.  

Zajęcia zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, 

uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, 

ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego oraz tańca grupowego. 

Celem zajęć jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji 

ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz 

kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. Zajęcia sprawiają, 

że dzieci w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - 

niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.  

 

 

Klub Plastyka „START”– instruktor Zenaida Jakuć 

Klub rozpoczął swoją działalność                

w maju 2010 r. Tworzą go ludzie 

zróżnicowani wiekowo, różnych 

profesji, ale z pasją tworzenia                   

i zamiłowaniem do sztuki. Spotkania 

odbywają się dwa razy w miesiącu            

w pracowni lub plenerze.                       

W programie działania klubu jest nie 

tylko wspólne rysowanie                               

i malowanie, ale też spotkania                   

z artystami, wyjazdy do galerii oraz 

przygotowanie własnych wystaw. 
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Ideą klubu jest wspieranie twórców amatorów, integracja środowiska, stworzenie sprzyjających 

warunków do pracy twórczej, doskonalenie warsztatu i wymiana doświadczeń. W 2020 r odbyło 

się 6 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 43 osoby dorosłe. Klub uczestniczył w 1-dniowym 

plenerze malarskim (19.07.20r.), zainspirowany barwną porą roku, okresem złotej jesieni.  

 

Koło Plastyczne „Deformacja” ( 3 grupy )  – instruktor Zenaida Jakuć 

 
 

Koło istnieje od 1991 roku. Pracownia 

oferuje zajęcia z rysunku, malarstwa, 

grafiki, rzeźby i form przestrzennych. 

Twórczość koła można oglądać na 

wystawach organizowanych przez 

Hajnowski Dom Kultury. Wielu 

uczestników „Deformacji” 

kontynuuje naukę w szkołach 

artystycznych.  

W 2020 r. działało w trzech grupach 

wiekowych (7 – 15 lat).   

 

W dniach 25.09.2020 r. – 25.10.2020 r. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury prezentowana była 

wystawa FANTAZJA I PLASTYCZNY WARSZTAT podsumowująca  roczną pracę koła.  

 

W 2020 roku koło plastyczne „Deformacja” brało udział w 3 konkursach i były to: 

 Konkurs plastyczny „Autoportret” w  Supraślu -  luty 2020 r. - I miejsce  

 Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – 

Tradycje, Współczesność, Przyszłość” w Białystoku - wrzesień  2020 

Nagrody – 3 uczestniczki 

Wyróżnienia – 4 uczestniczki 

Prace zakwalifikowane na wystawę – 4 uczestników 

 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pod Kolorowym Parasolem Jesieni" w Rzeszowie -  

27.11.2020 r.  

I nagroda 

Prace zakwalifikowane na wystawę – 2 uczestniczek  

Wyróżnienie dla instruktorki koła plastycznego „Deformacja” 

 

Koło Plastyczne „MISZ MASZ” – instruktor Anna Tarasiuk 

 Koło istnieje od września 2020 r. i jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta. Głównym 

celem zajęć w kole jest rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej 

dziecka, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz 

umiejętne operowanie narzędziami i materiałem.  
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Odkrywanie przez dziecko  własnych 

możliwości, budzenie poczucia 

odpowiedzialności i satysfakcji                   

z wykonanej pracy.  

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 9 lat 

odbywały się we czwartki od września do 

października w nowo wyremontowanej 

Sali. 

 

 

 

z masz” (6-9 lat) 

Pracownia Gobelinu dla dorosłych – instruktor Zenaida Jakuć 
 

Pracownia działa od 2004 roku. Skupia 

osoby różne wiekowo i o różnych 

zawodach, dla których twórczość 

stanowi przeciwwagę dla zgiełku życia 

codziennego. Różnorodność barw                 

i faktur włókien sprawia, że każdy 

etap powstawania tkaniny jest 

fascynującą przygodą. Każdy uczestnik 

po zapoznaniu się z podstawowymi 

technikami stara się wypracować 

własne sploty i własne rozumienie 

tkaniny. Od 2004 r. powstało ponad 

100 prac w technikach gobelinowych, 

sumakowych i strzyżonych. Tkacki dorobek był prezentowany na wystawach w Muzeum                        

i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce (,,Sploty-sploteczki”2008 r.) , Bibliotece Pedagogicznej 

(,,Dotyk sacrum”2010 r.) w Hajnowskim Domu Kultury („Miniatura” 2011r., „Dzieła wielkich 

mistrzów” i ,,Drzewa” 2014 r., "Słońce na kobiercu" 2016 r. ), oraz na miejskich imprezach 

plenerowych (Jarmark Żubra).  

Gobeliny uczestniczyły w ogólnopolskich wystawach: Triennale Nieprofesjonalnej Twórczości 

Tkackiej „Turek 2013” oraz XIV (2013), XV (2014) i XVIII (2017) Biennale Amatorskiej Tkaniny 

Unikatowej w Bydgoszczy,  

 Pikniku Tkackim „Ofensywa Splotów” w PIK Białystok (30.08.2020),  

 XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy ( wrzesień 

2020) 
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Zespół Pieśni  HDK „Echo Puszczy” – instruktor Alina Niegierewicz, 

akompaniator: Mikołaj Sidoruk i Jerzy Szarko 
 

Zespół Pieśni Hajnowskiego Domu 

Kultury powstał w 1982 roku. Od 38 

lat zespół promuje, pielęgnuje               

i podtrzymuje podlaskie tradycje 

kulturowe związane ze śpiewem 

wśród mieszkańców Podlasia, Polski              

i poza granicami kraju. Zespół jest 

zintegrowany ze środowiskiem 

lokalnym, z niego wyrasta, tworzą go 

wyłącznie amatorzy, z miłości do 

kultury, muzyki ludowej, z pasji do 

śpiewu i kultywowania tradycji 

przodków, mieszkańców regionu wschodniego Podlasia. Bierze czynny udział w różnorodnych 

imprezach kulturalnych woj. podlaskiego, występuje poza granicami kraju. Zajmuje czołowe 

miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach. W swoim repertuarze posiada pieśni białoruskie 

i polskie.  W roku 1992 został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki,                    

a w 1996 Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”. W 2007 roku został uhonorowany 

Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

upowszechniania i promowania kultury ludowej w Województwie Podlaskim w kraju i zagranicą 

przez marszałka Województwa Podlaskiego oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria 

Artis"  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2007 i 2012 Minister Kultury              

i Dziedzictwa Narodowego przyznał odznaki honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej" dla 

chórzystów z najdłuższym stażem. W listopadzie 2012 roku obchodził Jubileusz 30-lecia swojego 

istnienia, a 18 listopada 2017 r. Jubileusz 35-lecia. Z okazji kolejnego Jubileuszu za całokształt 

działalności zespół otrzymał odznaczenia i nagrodę - Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury 

Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla ośmiu członków 

zespołu z najdłuższym stażem działalności w tym zespole, które jeszcze nie zostały uhonorowane 

i były to: Wiera Masajło, Mikołaj Onikijuk, Mikołaj Sidoruk, Alina Żukowicka, Marek Oniszczuk, 

Janusz Łukaszuk, Andrzej Weremiuk i Paweł Aleksiejuk. 

 

W 2020 r. Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy”  brał udział w konkursach: 

 Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną (10.01.2020 r.)  - III miejsce 

 XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej 2020 – eliminacje rejonowe 

(1.02.2020r) 

II miejsce -w kategorii CHÓRY MIESZANE 

I miejsce - grupa żeńska w kategorii CHÓRY JEDNORODNE 

 

oraz wystąpił w części artystycznej następujących imprez:  

 Koncert zespołów artystycznych w HDK (28.02.2020 r.),  

 #GaszynChallenge - Facebook 
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 Białoruski Festyn w Hajnówce – org. BTSK (16.08.2020 r.)  

 „Folklor i Tożsamość Pogranicza”- org. GOK Narewka (5.09.2020 r.) występ w strojach 

podlaskich, które zostały zakupione w ramach projektu ,,Promocja niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza Białowieska dzięki inwestycji realizowanej 

przez Hajnowski Dom Kultury 

 Białoruski Festynu w Siemiatyczach – org. BTSK (6.09.2020 r.)  

 Białoruskiego Festyn w Bielsku Podlaskim – org. BTSK (6.09.2020 r.)  

 

 

Chór Miejski – dyrygent  Vita Wirynieja Kotsyubaylo 

 

 

Zespół chóralny Woskliknowienije 

został utworzony przy parafii 

Prawosławnej p.w. Narodzenia św. 

Jana Chrzciciela w Hajnówce w 2000 

roku. Repertuar zespołu to utwory 

klasyków cerkiewnych, kompozycje 

autorów współczesnych oraz pieśni 

ludowe. Zespół liczy dziesięć 

chórzystek pochodzących z Hajnówki. 

Długa praca nad głosami chórzystek 

zaowocowała znaczącymi efektami,           

z których najbardziej przełomowym 

był występ w Gdańsku na festiwalu Music Everywhere w 2017 roku, gdzie otrzymały specjalne 

wyróżnienie od jury. Do innych osiągnięć należy udział w Międzynarodowym Konkursie 

Chóralnego Śpiewu „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku, gdzie zajęły III miejsce, jak również 

uczestnictwo w Konkursie piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim, w którym zajęły I miejsce czy 

w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prawosławnej ,,Dostojno jest” w Bułgarii, a także udział 

w warsztatach śpiewu tradycyjnego w Kijowie. W swoim dorobku muzycznym chór ma także 

liczne nagrody i wyróżnienia za udział w różnorodnych festiwalach i konkursach w kraju i za 

granicą między innymi na Ukrainie, Białorusi, Bułgarii i Serbii. Chór ma na swoim koncie wydanie 

2 płyty. Mimo licznych sukcesów konkursowych i festiwalowych zespół przede wszystkim działa 

na rzecz lokalnej społeczności na przykład poprzez organizację licznych koncertów oraz udział             

w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Śpiew jest pasją, którą starają się dzielić z ludźmi 

stanowiącymi część ich otoczenia. Ogromną inspiracją do podejmowania artystycznych działań 

jest wielokulturowość regionu, a także bliskość dzikiej przyrody wyzwalająca chęć czerpania               

z istniejącego już na tych terenach dorobku i pokazania go w nowy dostosowany do 

współczesnych realiów sposób. Za główny cel zespół chóralny postawił sobie promocję oraz 

rozwój muzyczny Hajnówki i okolic w kraju i za granicą. 26.10.2019 r odbył się ostatni koncert 

chóru Woskliknowienije podsumowujący jego 20-letnią działalność. Od tej pory działa pod nazwą 

Chóru Miasta Hajnówka. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu w Hajnowskim Domu Kultury od 

września 2019 r. 
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Chór Miasta Hajnówka w 2020 r. brał udział w : 

 XXI Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i kolęda” – Białystok (12.01.2020 r.) 

 Konkursie Piosenki Ukraińskiej -  Kwartet i duet - I miejsce (8.11.2020 r.) 

 

oraz wystąpił w części artystycznej następujących imprez:  

 Koncert zespołów artystycznych w HDK (28.02.2020 r.),  

 „Na Iwana na Kupała” organizowanym w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią (29.08.20 r.),  

 Otwarcie wystawy w Galerii w Białymstoku (17.10.2020 r.),  

 Koncert XXIX Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień 2020” w Białymstoku                

i Hajnówce (23 i 25.10.2020 r.) 

 Ponadto Chór uczestniczył w dwudniowych warsztatach chóralnych w Skansenie                      

w Koźlikach (10-11.07.2020 r. ) 

 

Studio Piosenki Estradowej – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk 
 

Studio istnieje od lutego 2007r. 

Skupia uzdolnione wokalnie dzieci  

i młodzież z Hajnówki, powiatu 

hajnowskiego oraz Białegostoku            

i Wasilkowa. Zajęcia odbywają się 

w trybie indywidualnym                    

i grupowym (Zespół „Małe HDK”, 

„PULS”, „DOMINO”, „CYKADA” 

oraz „KWARTA”).  

Uczestnicy pracują nad emisją 

głosu, dykcją oraz interpretacją 

utworów. Młodzi wokaliści biorą 

udział w konkursach, przeglądach i festiwalach piosenki na terenie województwa, kraju, a także 

za granicą zdobywając czołowe lokaty. W repertuarze Studia Piosenki znajdują się utwory 

polskie, białoruskie, ukraińskie i angielskie.  

 

SPE w 2020 r. wystąpiło podczas wydarzeń: 

 Koncert w Boćkach (17.01.20 r.),  

 Wieczór Kolęd w Dubinach ( 17.01.20 r.), 

  „Dzień Babci i Dziadka” HDK (22.01.20 r.),  

 Spotkanie z zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi (23.01.2020r.),  

 Gala wręczenia Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS (31.01.20 r.), 

  Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Białoruskiej (20.02.2020 r.),  

 Uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” (21.02.2020 r.), 

  Gala Rozdania Stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego (4.03.2020 r.), 

  Otwarcie Wystawy malarstwa Stanisława Żywolewskiego (5.03.2020 r.),  

 Koncert Galowy Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej Koncert (6.03.2020r.), 
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 Musical „Akademia Pani Beksy” we współpracy z bielskim teatrem The MASK (6.03.2020 r.), 

 Koncert Dla Ewy” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (8.03.2020 r.), 

 Montaż słowno – muzyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (03.05.2020 r.) 

przygotowany w domowych warunkach, 

 Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Mama…. po prostu Mama” (26.05.2020 r.) przygotowany              

w domowych warunkach, 

 Spektakl muzyczny - "Domowe melodie czyli typowa Polka na kwarantannie" (nagrany 

30.06.2020 przez TV Podlasie i emitowany 7 lipca 2020 na antenie TVK Hajnówka oraz 

wystawiony na żywo przed publicznością 06.09.2020 r.), 

 Spotkanie Stowarzyszenia Diabetyków „Obiady czwartkowe” (9.07.2020 r.), 

 Festyn Białoruski w Jagodnikach (25.07.2020 r.), 

 Festyn Białoruski w Dubinach ( 31.07.2020 r.), 

 Festyn Ludowy w Rudni (08.08.2020 r.), 

 Święta Kultury Białoruskiej w Białymstoku (09.08.2020 r.), 

 Festyn KUPALLE w Białowieży (15.08.2020 r.),  

 ZŁOTE GODY (13.09.2020 r.),  

 Festyn w Rybołach – org. BTSK (13.09.2020 r.),  

 Koncert w ramach wieloletniego programu NIEPODLEGŁA realizowany przez Podlaskie 

Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku (Czyże 13.09.2020 r.),  

 Białoruski Festiwal Ludowy w Hajnówce (16.09.2020 r.),  

 Festiwal „Kultura bez granic” w Siemiatyczach (20.09.2020 r.) 

 Białoruski Festyn w Czeremsze (4.10.2020 r.), 

  Koncert w Bielsku Podlaskim (17.10.2020 r.),  

 Koncert XXIX Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień 2020” w Białymstoku i Hajnówce 

(23 i 25.10.2020 r.),  

 Dzień Papieski – Koncert Piosenek Religijnych (3.11.2021 r.),  

 Koncert Pieśni i Piosenek Patriotycznych (29.11.2021 r. ),  

 Spektakl muzyczny Dzieci Dzieciom – „Bajka uczy bajka bawi” (6.12.2021 r.), 

 Koncert Kolęd i Pastorałek (31.12.2020 r.) 

 

SPE w 2020 r. brało udział w 38 festiwalach i konkursach zdobywając czołowe miejsca:  

 Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej – KANTYCZKA 2020 – 18.01.2020 r. 

Bielsk Podlaski 

I miejsce i ZŁOT FLECIK – Izabela Karczewska 

wyróżnienie – 2 solistki 

 Festiwal Kolęd i Pastorałek – 20.01.2020 r. Czarna Białostocka 

 Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek – 28.01.2020 r. Puławy 

I miejsce – solistka 

I miejsce – Tercet Małe HDK 

 XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej 2020  - eliminacje rejonowe – 1.02.2020 r. 

Hajnówka 

I miejsce – 2 solistki 

I miejsce – zespół Studio Piosenki HDK 

http://hdk.hajnowka.pl/2020/01/18/ogolnopolski-festiwal-koledy-i-pastoralki-wspolczesnej-kantyczka-2020/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/01/28/ogolnopolski-festiwal-koled-i-pastoralek-w-pulawach-2/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/02/04/wystep-spe-podczas-ogolnopolskiego-festiwalu-piosenki-bialoruskiej/
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 Konkurs Piosenki Walentynkowej – Goniądz 15.02.2020 r. 

I miejsce – 2 solistki 

II miejsce – solistka 

wyróżnienie – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej – eliminacje centralne – Białystok 16.02.2020 r. 

I miejsce – zespół Studia Piosenki HDK 

I miejsce – solistka 

II miejsce – solistka 

 Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej- 4.03.2020 r. 

GRAND PRIX  – solistka 

wyróżnienie – zespół Małe HDK 

 Festiwal Piosenki „Piosenka przekracza bariery”  – online, maj 2020 

wyróżnienie  – solistka 

 I Ogólnopolski Internetowy Konkurs Piosenki WOKALARIUM – online, maj 2020 Kielce 

II Nagroda  – Oliwia Kozak 

 Ogólnopolski Konkurs Wokalny NAGRAJ i WYGRAJ – online, maj 2020 

I miejsce – solistka 

III miejsce – Zespół Małe HDK   

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki PODLASKA NUTA – online, maj 2020 Bielsk Podlaski 

III miejsce – zespół PULS  

Wyróżnienie: – 2 solistki 

Wyróżnienie: Zespół MAŁE HDK  

 Wojewódzki Konkurs „DOMOWE WIERSZOWANIE”  – online, 15.06.2020 Białystok 

I miejsce – solistka 

 Festiwal Piosenki GDYNIA OPEN – online, czerwiec 2020 Gdynia 

Wyróżnienie – solistka 

 IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” w SOSNOWCU – online, 6.07.2020 

III miejsce – solistka 

Wyróżnienie – solistka 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki DOLNOŚLĄSKA NUTKA w Bielawie 

2 solistki otrzymały tytuł LAUREATA prestiżowego 

 Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej w Ząbkach – 9.08.2020 

II miejsce – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej ONLINE – 14.09.2020 Dąbrowa 

Białostocka 

I miejsce – 2 solistki 

I miejsce – zespół MAŁE HDK 

I miejsce – Zespół PULS 

II miejsce – 2 solistki 

II miejsce – zespół DOMINO 

wyróżnienie –  solistka 

 III Ogólnopolski Konkurs „Piosenki Naszych Rodziców” w Płochocinie – 12.09.2020 

I miejsce – solistka 

http://hdk.hajnowka.pl/2020/02/18/konkurs-piosenki-walentynkowej/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/02/16/spe-ogolnopolski-festiwal-piosenki-bialoruskiej/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/03/04/festiwal-tworczosci-agnieszki-osieckiej-2/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/05/14/oliwia-kozak-wyrozniona-w-wokalnym-festiwalu-piosenki-online/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/06/10/oliwia-laureatka-konkursu-piosenki-online/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/06/10/studio-piosenki-laureatem-ogolnopolskiego-konkursu-wokalnego-online-nagraj-i-wygraj/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/06/17/studio-piosenki-nagrodzone-w-kolejnym-festiwalu-piosenki-online/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/06/17/domowe-wierszowanie-lena-laureatka-konkursu-recytatorskiego/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/07/07/marysia-wyrozniona-w-gdyni/
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Wyróżnienie – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki SOUNDTRACK – Łomża 26-27.09.2020 r. 

III nagroda – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Letniej –  online 09.2020 r. 

II nagroda – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej – Białystok 28.09.2020 r. 

I miejsce – solistka 

I miejsce – solistka 

 IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ZŁOTY 

MIKROFON” OPOCZNO – Październik 2020- online  

wyróżnienie – solistka 

 Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści” – Białystok 2-

4.10.20 r. 

III nagroda - solistka 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki im. Anny German w Białymstoku -17.10.2020 r. 

II nagroda – solistka 

 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej ŚPIEWAJMY PANU Podlasie 2020 w 

Drohiczynie – październik 2020 – online 

I miejsce – zespół DOMINO 

I miejsce – solistka 

II miejsce – solistka 

II miejsce – kwartet MAŁE HDK 

III miejsce – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „O złotą nutę Grójca” – 20.10.2020 r. 

I nagroda – solistka 

 III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Bez Granic „GOLDEN VOICE” – Jędrzejów 2020 – 

7.11.2020 r. Jędrzejów- online 

III miejsce – solistka 

 XVI Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskiej Krynicy” – 8.11.2020 r. – online 

I miejsce – zespół Studia Piosenki HDK 

I miejsce –  2 solistki 

II miejsce – 2 solistki 

III miejsce – 1 solistka 

 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Dźwięki wolności” – online – 12.11.2020 r. Gdynia 

III miejsce – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej „Serce w plecaku” – online – 14.11.2020 r. 

Jarosławiec 

III miejsce – solistka 

 Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych – online – 17.11.2020 r. Białystok 

I miejsce – 2 solistki 

 

 

 

http://hdk.hajnowka.pl/2020/10/02/iza-wyrozniona-w-opocznie/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/10/02/iza-wyrozniona-w-opocznie/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/10/06/izabela-karczewska-laureatka-festiwalu-piosenki-im-lucji-prus/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/10/17/iza-nagrodzona-w-festiwalu-piosenki-im-anny-german/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/10/22/studio-piosenki-laureatem-festiwalu-piosenki-religijnej-i-patriotycznej/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/10/22/studio-piosenki-laureatem-festiwalu-piosenki-religijnej-i-patriotycznej/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/10/22/marysia-doceniona-w-grojcu/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/11/08/konkurs-piosenki-ukrainskiej-4/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/11/12/ogolnopolski-festiwal-piosenki-dzwieki-wolnosci/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/11/14/ogolnopolski-festiwal-piosenki-ojczystej-serce-w-plecaku/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/11/18/wojewodzki-przeglad-piesni-patriotycznych/
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 X Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – online 18.11.2020 r. Trzebnia 

I miejsce – Zespół Studia Piosenki HDK 

wyróżnienie – kwartet Małe HDK 

  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „KAŻDY POLAK GRA I ŚPIEWA POLSCE”– 

online – 19.11.2020 r. Kraków 

I miejsce – zespół Małe HDK 

III miejsce – solistka 

Wyróżnienie – solistka 

 Konkurs Piosenki Patriotycznej w Mońkach „Moja mała ojczyzna” – online  – 7.12.2020 r.  

Mońki 

I miejsce – 3 solistki 

I miejsce – zespół Studia Piosenki HDK 

II miejsce – 3 solistki 

  Finał IV Ogólnopolskiego Festiwalu NA POLSKĄ NUTĘ – online – 8.12.2020 r. – Rzeszów 

II nagroda - solistka 

 Festiwal Wokalnych Talentów TALENTIADA w Radzionkowie – 12.12.2020 r. 

III nagroda –  solistka 

 Konkurs Piosenki Białoruskiej dla dzieci – I etap – 15.12.2020 r. 

I miejsce – zespół KWARTA 

I miejsce – zespół DOMINO 

I miejsce – zespół CYKADA 

I miejsce – 4 solistki  

II miejsce – 2 solistki  

III miejsce –1 solistka 

 Mikołajkowa gala przedszkolaków – 21.12.2020 r. MDK Białystok  

Nagrody – 2 osoby 

 

Przedszkole muzyczne – instruktor Marta Gredel – Iwaniuk 
 

Przedszkole muzyczne to zajęcia 

umuzykalniające dla najmłodszych, 

które rozwijają wyobraźnię, słuch 

oraz wrażliwość muzyczną. Dzieci 

uczą się piosenek, tańców oraz gry na 

instrumentach perkusyjnych. Celem 

zajęć jest odkrywanie przez dziecko 

swojej wrodzonej muzykalności, 

przeżywanie przez zabawę dźwięków 

i różnorodnych rytmów, poznawanie 

prostych pojęć muzycznych z użyciem instrumentu. Zajęcia te są przygotowaniem do dalszej 

edukacji muzycznej. Zajęcia w przedszkolu odbywały się raz w tygodniu po pół godziny w jednej  

grupie wiekowej: 3-4 lat. od września 2019 r. do końca lutego 2020 r.  

 

http://hdk.hajnowka.pl/2020/11/25/x-festiwal-piosenki-zolnierskiej-i-patriotycznej/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/11/21/kolejne-nagrody-dla-studia-piosenki/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/12/07/moja-mala-ojczyzna/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/12/08/na-podlaska-nute/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/01/13/talentiada/
http://hdk.hajnowka.pl/2020/12/15/konkurs-piosenki-bialoruskiej/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/01/13/mikolajkowa-gra-przedszkolakow/
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Grupa „Dzwonki” – instruktor Wiera Masajło 

  

Grupa powstała w 2008 roku. Skupia 

dzieci z hajnowskich przedszkoli i szkół 

podstawowych. W swoim repertuarze 

posiada piosenki, wiersze, obrzędy            

i scenki w języku białoruskim. 

Grupa bierze udział w przeglądach                  

i konkursach piosenki białoruskiej, 

kolęd prawosławnych, prezentacjach 

zespołów obrzędowych. 

 

 

 

Grupa „Dzwonki” w 2020 r. brała udział w:  

 Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną – Hajnówka (10.01.2020 r.),  

 XXI Prezentacjach zespołów kolędniczych „Gwiazda i kolęda” – Białystok (12.01.2020 r.),  

 41. konkursie małych form scenicznych „Sceniczne Słowo” w języku białoruskim - 

Białystok (16.10.2020 r.) – I miejsce 

 

Występowała również podczas 

 Koncertu Kolęd w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach (17.01.2020 r.) 

 

Warsztaty rękodzielnicze - instruktor Anna Tarasiuk 
 

Warsztaty  rękodzielnicze to cykl 

spotkań prezentujący wybrane 

dziedziny rękodzieła artystycznego. To 

okazja dla młodzieży i osób dorosłych  

do poznania różnorodnych technik 

rękodzielniczych, rozwijania 

umiejętności oraz posługiwania się 

narzędziami i materiałami w danej 

technice.  

W 2020 r. odbyły się tylko 2 zajęcia, na 

których panie  wykonały biżuterię – 

korale i kolczyki metodą filcowania na 

mokro oraz ażurowe lampiony                     

z makramy – znaną od starożytności sztuką wiązania sznurków, bez użycia igieł, drutów lub 

szydełka. 

http://hdk.hajnowka.pl/2020/11/07/kolejny-sukces-dzwonkow/
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Kolejne planowane warsztaty odbyły się bez uczestników i formie on-line. Warsztaty 

bożonarodzeniowe – ozdoby świąteczne zostały przygotowane i nagrane przez instruktorkę. 

Nagrania  6 filmików zamieszczono na profilu Facebooka HDK. 

 

 

II. WSPÓŁPRACA 
 

Hajnowski Dom Kultury w okresie sprawozdawczym współpracował z wieloma 

instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury, jak również z podmiotami o zupełnie 

odmiennej specyfice. W 2020 r. HDK był zaangażowany  w przedsięwzięcia kulturalne tworzone 

we współpracy z  podmiotami, takimi jak: 

 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Białoruskiej 2020 – eliminacje rejonowe, Konkurs Recytatorski „Ojczyste Słowo”,  Białoruski 

Festyn)  

 Białowieski Park Narodowy, Against Gravity (Akademia Filmu Dokumentalnego, Wędrujące 

Ale Kino!) 

 CINEMA LUMIERE  ( Kino Objazdowe ) 

 Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej (Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 

2020)  

 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku (Wystawa Ojcowie Niepodległości) 

 Kreatywne Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim (Musical „Akademia Pani Beksy”) 

 Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska” (XVIII Międzynarodowy Plener Rzeźby           

w Drewnie) 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce (Narodowe Czytanie, Urodziny Żubra Pompika) 

 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku (Wystawa Plenerowa rzeźba w drewnie – 

Hajnówka 2020” )  

 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (realizacja projektu 

„Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany 

rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”) 

 Parafia Prawosławna Św. Trójcy (Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2020) 

 Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św Św Cyryla i Metodego Koło w Hajnówce (Festyn 

Zdrowia)  

 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej (Hajnowskie Spotkania z Kolędą 

Prawosławną, Koncert Okolicznościowy zapowiadający MF HDMC w wykonaniu Chóru 

Parafialnego Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce, Wystawa fotografii z pieszych pielgrzymek 

do Poczajowa 2013-2019 „Z ikoną przez świat”, Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny", 

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej) 

 Stowarzyszenie METAMORPHOSIS (13. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, 

Warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego) 

 Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” (XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „WERTEP”) 

 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Unisono Hajnówka (Koncert świąteczny 

uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej) 
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 Towarzystwo Kultury Białoruskiej (49. Konkurs Recytatorski „Ojczyste słowo”) 

 Urząd Miasta Hajnówka (XVIII Plener Rzeźby w Drewnie,  Koncert Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska Polskiego 

 Zespół Czeremszyna (Charytatywny Koncert) 

 Związek Ukraińców Podlasia (Koncert zespołów ukraińskich –XXIX Festiwal Kultury 

Ukraińskiej PODLASKA JESIEŃ 2020) 

 

Osobną uwagę należy poświęcić współpracy z zagranicznymi instytucjami kultury 

znajdującymi się w obszarze Euroregionu Puszcza Białowieska szczególnie znajdującymi się po 

stronie białoruskiej. Na rok 2020 zaplanowana była realizacja transgranicznego projektu na 

którego realizację środki pozyskała Pani dyrektor Barbara Sadowska będąc jeszcze kierownikiem 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce 

oraz z Lokalną Ekologiczną Fundacją "Puszcza Białowieska” niestety pandemia pokrzyżowała nam 

plany i byliśmy zmuszeni przełożyć realizację projektu na rok 2021 r. mając nadzieję, że granice 

będą otwarte. W połowie roku otrzymaliśmy informację, że drugi transgraniczny projekt, który 

Pani dyrektor Sadowska jeszcze przed swoim powołaniem napisała w partnerstwie                            

z Departamentem Kultury w Prużanach  i Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza 

Białowieska w Hajnówce również uzyskał dofinansowanie. Z obydwiema białoruskimi 

organizacjami jesteśmy w stałym kontakcie i szukamy możliwości realizacji naszych projektów. 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA  
 

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce działa na podstawie wcześniej zaplanowanego 

kalendarza imprez. Niestety działalność w 2020 roku była bardzo mocno ograniczona przez 

wybuch pandemii COVID – 19. Zgodnie z nałożonymi obostrzeniami mającymi na względzie 

dobro i ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników musieliśmy zrezygnować z organizacji 

wielu przedsięwzięć.  

W okresie 01.01.2020 – 11.03.2020 udało się zorganizować wszystkie zaplanowane 

wydarzenia, tj. 49 imprez i uroczystości o zasięgu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim, 

gromadząc  ponad 7.600 widzów i uczestników. 

W okresie od 12 marca do maja 2020 w związku z zagrożeniem epidemicznym – 

zarażeniem wirusem SARS-CoV2 zawiesiliśmy wszelką swoją działalność. Odwołano planowane                      

w tym okresie spotkania, konferencje, konkursy (Konkurs Poezji Religijnej, Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski ), warsztaty rękodzielnicze i plastyczne dla dzieci i dorosłych, spektakl muzyczny 

„Dzieci Dzieciom” oraz wszystkie wynajmy i udostępnienia pomieszczeń.  

W maju, stosownie do Rozporządzeń Rady Ministrów i wytycznych Ministerstwa Kultury               

i Dziedzictwa Narodowego dotyczących  funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury             

w trakcie pandemii Covid – 19, stopniowo wznawialiśmy swoją działalność na początku 

wydarzenia on-line. Zostały opracowane Procedury bezpieczeństwa w Hajnowskim Domu Kultury 

w Hajnówce w trakcie pandemii koronawirusa Covid-19 pozytywnie zaopiniowane przez 

Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Hajnówce.  Od maja do lipca 2020                        

w warunkach domowych zmontowano z materiałów archiwalnych reportaże o imprezach 
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cyklicznych - Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Nuty Przyjaźni”,  Koncert Zespołów Ludowych 

„Krynoczka”,  Jarmark Żubra. Hajnowski Dom Kultury (Barbara Sadowska, Bożena Nikołajuk, 

Bartosz Plewa) brał udział w ogólpolskiej akcji Beef z koronawirusem #hot16challenge - 

organizowanej wraz z fundacją Siepomaga.pl , w  #GaszynChallenge - wyzwanie przyjęło Studio 

Piosenki oraz Zespół Pieśni „Echo Puszczy” i zamiast pompek zaśpiewali dla Kubusia, natomiast w 

akcji #graikichallenge – wyzwanie przyjęły i zatańczyły: Zespół Tańca Nowoczesnego „Iluzja”                   

i Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”. W tym czasie HDK był organizatorem 8 wydarzeń 

internetowych o przybliżonym zasięgu 23.000 odbiorców. Wszystkie te wydarzenia i akcje 

można było obejrzeć na Facebooku HDK. 

Od lipca do  końca października 2020 r. HDK był organizatorem i współorganizatorem 139 

imprez i uroczystości o zasięgu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim, gromadząc ponad 3.200 

widzów i uczestników oraz 9.000 widzów przed telewizorami. 

Od 24 października do końca roku, ze względu na kolejne obostrzenia sanitarne związane 

z pandemią COVID-19 zaprzestano organizacji imprez z publicznością. Ze względu na często 

zmieniające się ograniczenia, HDK część swojej działalności przerzucił do internetu. 

Przygotowano wirtualne zwiedzanie wystaw, filmiki warsztatów rękodzielniczych, filmiki 

„Przygody Danki i Hanki”, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym też okresie 

HDK był organizatorem 28 wydarzeń internetowych i telewizyjnych (nagrano również koncert 

„Mażoretki i Orkiestra Miastu Hajnówka” i spektakl muzyczny „Dzieci Dzieciom” bez obecności 

publiczności ) o łącznym przybliżonym zasięgu 40.000 odbiorców.  

W 2020 r. w okresie przed pandemią jak i w okresach poluzowań sanitarnych Hajnowski 

Dom Kultury był organizatorem i współorganizatorem  łącznie 224 wydarzeń, w których udział 

wzięło 10.800 osób na żywo i ponad 72.000 online.  

W okresie pandemii COVID - 19 wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności 

organizowane były po zaakceptowaniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                 

w Hajnówce przy zachowaniu reżimu sanitarnego – ograniczona ilość uczestników, zachowany 

dystans, dezynfekcja rąk i zbieranie oświadczeń o zdrowiu. 

 

Poniżej wszystkie wydarzenia jakie udało się zorganizować w roku sprawozdawczym. 

 

 
Wydarzenia 

bezpośrednie 
Wydarzenia 

transmitowane TV 
Wydarzenia 
internetowe 

RAZEM 

Liczba wydarzeń 188 3 33 224 

Liczba 

osób/odbiorców 
10.800 9.000 63.000 82.800 

 

 

KONCERTY, FESTYNY – ( 19 szt. ) 

1. Koncert Galowy Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną – 14.01.2020 r. 

2. Koncert Noworoczny Michała Skiepko i jego gości – 19.01.2020 r. 

3. Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka  - 22.01.2020 r.  
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4. Koncert Noworoczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego - 24.01.2020 r. 

5. Koncert Zespołu 5/6 - 15.02.2020 r. 

6. Koncert Zespołów artystycznych – 28.02.2020 r. 

7. Koncert dla Ewy – 08.03.2020 r. 

8. Montaż słowno – muzyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Facebook HDK od 

03.05.20r. 

9. Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Mama…. po prostu Mama” – Facebook HDK od 

26.05.2020 r. 

10. Charytatywny Koncert CZEREMSZYNY – 18.07.2020 r.  

11. Festyn Białoruski – 16.08.2020 r. 

12. Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – 22.08.2020 r. 

13. Jesienny Koncert (duet gitarowy z solistą) - 18.10.2020 r. 

14. Koncert XXIX Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień 2020” – transmisja na żywo 

25.10.2020 r. 

15. Dzień Papieski – Koncert Piosenek Religijnych – Facebook HDK od 03.11.2020 r. 

16. Koncert z okazji Święta Niepodległości – Facebook HDK od 11.11.2020 r. 

17. Koncert Pieśni i Piosenek Patriotycznych – Facebook HDK od 29.11.2020 r. 

18. Koncert Orkiestra Dęta i Mażoretki Swojemu Miastu  - TVK  01,02.12.2020 r. 

19. Koncert Kolęd i Pastorałek – Facebook HDK od 31.12.2020 r. 

FESTIWALE, KONKURSY, PRZEGLĄDY  - ( 6 szt. ) 

1. Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną – 09, 10.01.2020 r. 

2. XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej 2020 – eliminacje rejonowe – 

01.02.2020r. 

3. Konkurs Recytatorski „Ojczyste Słowo”– 11.03.2020 r. 

4. Konkurs plastyczny na Autoportret – 09.12.2020 r. 

5. Świąteczny konkurs recytatorski „Świąteczne wierszowanie” online - 18.12.2020 r. 

 

SPEKTAKLE MUZYCZNE I TEATRALNE  - (15 szt. ) 

1.  Musical „Akademia Pani Beksy”  - 06.03.2020 r. 

2. Spektakl muzyczny - "Domowe melodie, czyli typowa Polka na kwarantannie"- emisja               

w TVK Hajnówka 07.07 i występ przed publicznością 06.09.20 r. 

3. XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP – 11 spektakli - 02.08.2020 r. 

4. Teatrzyk dla dzieci – „Bajka o kapryśnej księżniczce” – Facebook HDK 25.11.2020 r. 

5. Spektakl muzyczny Dzieci Dzieciom – „Bajka uczy bajka bawi” – TVK Hajnówka 

06.12.2020r. 

 

WYSTAWY - (10 szt.) 

1. Wystawa XXVI Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej - 06.12.2019 r. - 

18.01.2020 r. 
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2. Wystawa malarstwa Stanisława Żywolewskiego „Aberracje” - 05.03.2020 r. - 31.07.2020r. 

3. Wystawa XVIII Pleneru Rzeźby w Drewnie - 29.08.2020 r. - 30.09.2020 r. 

4. Wystawa fotografii z pieszych pielgrzymek do Poczajowa 2013-2019 „Z ikoną przez świat” 

- 15.09.2020 r. – 19.09.2020 r.  

5. Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny" - 15.09.2020 r. – 19.09.2020 r. 

6. Wystawa Koła Plastycznego „Deformacja” „Fantazja i plastyczny warsztat” - 25.09.2020 r. 

– 25.10.2020 r. 

7. Wystawa Plenerowa rzeźba w drewnie – Hajnówka 2020  w  Muzeum Rzeźby Alfonsa 
Karnego w Białymstoku - rzeźby w drewnie z Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich 
w Hajnówce 2017-2020 – październik – grudzień 2020 

8. Wystawa „Święte Dziecię – męczennik Gabriel Zabłudowski – patron i pomocnik dzieci                

i młodzieży” - 20 – 25.10.2020 r. 

9. Wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości” - 5.11-30.11.2020 r. 

10. Wystawa XXVII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej – Hajnówka 2020 - 

04.12. 2020 r. – 28.02.2021 r. 

 

 IMPREZY i ZAJĘCIA DLA DZIECI - (79 szt.) 

1. Ferie zimowe w HDK - cykl imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży – 20 spotkań 

2. Bal u Króla Lula – 25.01.2020 r. 

3. Zajęcia plastyczne z cyklu „Zrób to sam(a)”– 14.02.2020 r. 

4. Wakacyjne Poranki – cykl imprez dla dzieci – 52 spotkania - 1.07 - 28.08.2020 r.  

5. Zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków „DO RE MI” – 28 i 30.07.2020 r. 

6. Zabawy pod kasztanami - 30.09.2020 r. 

7. Zabawy i animacje z okazji Dnia Pluszowego Misia – Facebook HDK 25.11.2020 r. - 

sfinansowano z projektu „Hajnówka Dostępna”, 

8. Wieczór Andrzejkowy - 28.11.2020 r. 

 

WARSZTATY- (29 szt.) 

1. Warsztaty rękodzielnicze – 26.02.2020 r. 

2. Warsztaty Klubu Plastyka „ST-ART” – 21 i 28.01, 18 i 25.02, 19.07, 20.10.2020 r.  

3.  Warsztaty artystyczne – 7 spotkań - 10-15.08.2020 r. , 26-27.09.2020 r. 

4. Warsztaty z packraftingu i spływ rzeką Narewka – 23.08.2020 r. – sfinansowano                         

z Budżetu Obywatelskiego 

5. Warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego - 29.08.2020 r. – sfinansowano z projektu 

"Hajnówka OdNowa”, 

6. Warsztaty bushcraftowe -  26.09.2020 r. – sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego  

7. Warsztaty rękodzielnicze – MAKRAMA - 30.09.2020 r. 

8. Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży – 10 i 11.10.2020 r. 

9. Warsztaty plastyczne – 3 spotkania na Facebook HDK – 19,27.11, 17.12.2020 r. 

10. Warsztaty Bożonarodzeniowe – ozdoby świąteczne – 6 filmików – FB HDK 11,16,18,19                

i 30.12.20r. 
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KINO – ( 48 seansów filmowych ) 

 Kino Objazdowe Cinema Lumiere – 34 szt. (11.01, 28.01, 10.02, 24.02, 09.03.2020 r. 

24.08.2020 r., 21.09.2020 r. 

1. Misiek i chiński skarb”  

2. ”Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” 

3. “Jumanji: Następny poziom”  

4. „Tajni i fajni” 

5. „Mayday” – 3 razy,   

6. „Psy 3 w imię zasad” 

7. „Doktor Dolittle”  

8. „365 dni” – 2 razy 

9. „Zenek” – 2 razy 

10. „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”   

11. „Bad Boy” 

12. „Najświętsze serce”  

13. „Swingersi”  

14. „Parasite” 

15.  „Sala samobójców. Haejter” 

16. „Scooby Doo”- 2 razy, 

17.  „Chłopiec i Wilk” 

18. „Polowanie”  

19.  „Furie” 

20.  „O czym marzą zwierzęta”  

21. „Pętla” 

22. „Trolle 2” 

23. „Pinokio”  

24. „Waleczne rybki”  

25. „Saind Maud“ 

26.  „After 2”  

27. „Banksterzy” 

28. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” 

29. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” – z audiodeskrypcją - sfinansowano                     

z projektu „Hajnówka Dostępna”, 

  

 13. Festiwal Filmów Rosyjskich SPUTNIK nad Polską – 16.02.2020 r. 

1. „Van Goghi 

 

 Akademia Filmu Dokumentalnego - 29.09.2020 r. i 6.10.2020 r. 

1. ,,Kraina miodu''  

2. „Genesis 2.0”  
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 Plenerowe Kino Letnie –  4 i 24.07, 7,14,21,29.08 i 4,26.09.2020r.  –sfinansowano z Budżetu 

Obywatelskiego 

1. „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”,  

2. „Tajemnica Raoula Taburina”,  

3. „Mężczyzna imieniem Ove” – ten film odbył się z audiodeskrypcją i napisami dla 

niesłyszących  - audiodeskrypcję sfinansowano z projektu „Hajnówka Dostępna”, 

4. „Wszyscy wiedzą”,  

5. „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”   

6. „Szczęśliwy Lazzaro”  

7. „Tam gdzieś musi być niebo”,  

8. „Nauczycielka”     

 

 Przygody Danki i Hanki – (3 filmiki) 

 

SPOTKANIA PODRÓŻNICZE – (4 szt.) – sfinansowano z Budżetu Obywatelskiego 

1. Korea Północna - o swojej podróży po Azji opowiadał Maciek Paszek –podróżnik i pilot 

wycieczek        ( 04.07.2020 r.) 

2. Przez dżunglę na packraftach - o swojej wyprawie na rzece Nkam w Kamerunie 

opowiadał Dominik Szmajda ( 22.08.2020 r. ) 

3. Macierzyństwo w drodze – 6 lat przez świat, czyli o podróży samotnej mamy z córką. 

Opowiadała Joanna Nowak o motywacji, która ją pchnęła w podróż, o napotkanych 

trudnościach, odwiedzonych miejscach i spotkanych ludziach ( 15.09.2020 r.) 

4. Mrok lapońskiej zimy  - o swojej wyprawie po mroźnej Laponii opowiadał Krzysztof 

Lewicki – zimowy podróżnik ekstremalny ( 26.09.2020 r.)  

 

INNE SPOTKANIA I UROCZYSTOŚCI – ( 14 szt. ) 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 12.01.2020 r. 

2. Koncert świąteczny uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej - 16.01.2020 r. 

3. Warsztaty IMPRO – org. Stowarzyszenie Metamorphosis - 29 i 30.01.2020 r. 

4. Spektakl „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy” - Teatr 

MADAME - 30.01 i 5.02.2020 r. 

5. Gala wręczenia Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS - 31.01.2020 

r. 

6. Spitsbergen - Spotkanie podróżnicze z Andrzejem Szypulskim  - 31.01.2020 r.  

7. Uniwersytet Trzeciego Wieku  - 12.02.2020 r. 

8. Spotkanie ZERiI - 13.02.2020 r. 

9. Uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” - 21.02.2020 r. 

10. Spotkanie w sprawie produktu lokalnego - Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski - 

5.03.2020 r. 

11. Użyczenie sali i nagłośnienia - Narodowe Czytanie – Miejska Biblioteka Publiczna 

05.09.2020 r. 
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12. Świąteczne i Noworoczne życzenia od kadry HDK – film na Facebook HDK – od 

22.12.2020 r.  

 

INNE: 

Hajnowski Dom Kultury w 2020 r. pomagał przy organizacji innych imprez w formie 

udostępnienia (33 ) bądź wynajmu pomieszczeń (19 )  i nagłośnienia (9):  

 Wynajem sali - Bal Noworoczny – ZERiI (13.01.2020 r.) 

 Użyczenie sali - Bal Karnawałowy dla dzieci  -  Przedszkole Nr 1 (18.01.2020 r.) 

 Wynajem sali - Choinka dla dzieci - Fabryki FORTE (19.01.2020 r.) 

 Udostępnienie sali - Spotkanie z zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi – PCK Oddział           

w Hajnówce (23.01.2020 r.)  

 Użyczenie sali - Bal Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

(27.01.2020 r.) 

 Wynajem sali - Choinka noworoczna – Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne (2.02.2020 r.) 

 Wynajem sali - Bal Karnawałowy – UTW (17.02.2020 r.) 

 Wynajem sali - spektakle teatralne – Teatr Współczesny Kraków (20.02.2020 r.) 

 Wynajem sali  - Spotkanie Karnawałowo – Zapustowe – ZERiI ( 22.02.2020 r.) 

 Wynajem sali - Koncert Pieśni Patriotycznych w wyk.Norberta Smolińskiego ”Smoła”                    

z zespołu Contra Mundum (23.02.20 r.) 

 Wynajem sali - spektakle teatralne – Artownia Impresariat (25.02.2020 r.) 

 Użyczenie sali – Spotkanie podsumowujące Program Działaj Lokalnie ( 25.02.2020 r.) 

 Udostępnienie sali – Szkolenie, KS Puszcza Hajnówka (02.04.2019 r.) 

 Nagłośnienie obchodów Światowego  Dnia Świadomości Autyzmu – SOS-W (02.04.2019 r.) 

 Nagłośnienie – XIV Mistrzostwa Hajnówki w wyciskaniu sztangi leżąc (06.04.2019 r.) 

 Nagłośnienie uroczystości upamiętniającej katastrofę Smoleńską - Kościół Klarysek                       

w Hajnówce (13.04.2019 r.) 

 Wynajem sali  - Medispol Stęszew (16.04.2019 r.) 

 Udostępnienie sali – Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska (17.04.2019 r.) 

 Wynajem sali – Zbór Świadków Jehowy (19.04.2019 r.) 

 Nagłośnienie uroczystości przy Obelisku w parku (3.05.2019 r.) 

 Wynajem sali – Teatr Artenes (8.05.2019 r.) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (22.04.2020) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (12.05.2020) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (03.06.2020) 

 Użyczenie sali –  walne zebranie  LGD (17.06.2020) 

 Udostępnienie sali – szkolenie komisji wyborczych (19.06.2020) 

 Udostępnienie sali - Komisja Rady Powiatu (22.06.2020) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (24.06.2020) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Powiatu (25.06.2020) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Gminy (26.06.2020) 

 Wybory Prezydenta RP (28.06.2020) 
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 Użyczenie sali – Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” - Koncert Okolicznościowy 

zapowiadający MF HDMC w wykonaniu Chóru Parafialnego Soboru Świętej Trójcy                        

w Hajnówce (21.06.2020) 

 Użyczenie sali – walne zgromadzenie LOT (1.07.2020) 

 Użyczenie sali – walne zebranie Stowarzyszenia UTW (8.07.2020 r.) 

 Wybory Prezydenta RP- II tura ( 12.07.2020 r.) 

 Użyczenie sali - Charytatywny Koncert CZEREMSZYNY (18.07.2020 r.)  

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (22.07.2020 r.) 

 Wynajem sali - Spotkanie lokalnych twórców kultury, działaczy społecznych – Fundacja 

Hagia Marina (25.07.2020 r.) 

 Udostępnienie sali -Posiedzenie Zarządu i Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia 

Samorządów EPB (28.07.2020 r.) 

 Wynajem sali - Sesja Rady Gminy (29.07.2020 r.) 

 Nagłośnienie - Święto Wojska Polskiego (15.08.2020 r.) 

 Użyczenie sali – LGD PB (18.08.2020 r.) 

 Wynajem sali - Sesja Rady Powiatu (27.08.2020 r.) 

 Udostępnienie sali - Spotkanie – Starostwo Powiatowe w Hajnówce (28.08.2020 r.) 

 Użyczenie budynku, terenu i nagłośnienia -Festyn Zdrowia –  Bractwo Młodzieży 

Prawosławnej (30.08.2020 r.) 

 Użyczenie sali  - Spotkanie UM (10.09.2020 r.) 

 Użyczenie sali i nagłośnienia – Złote Gody – UM  (13.09.2020r.) 

 Użyczenie pomieszczeń oraz nagłośnienia – Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 

- MF HDMC (14-19.09.2020 r.) 

 Nagłośnienie spotkania „Nowa ścieżka Rozwoju Hajnówki” na skwerze Bierwiaczonka - UM 

(22.09.2020r.) 

 Wynajem sali - Zebranie – Spółdzielnia Mieszkaniowa (23-24.09.2020r.) 

 Użyczenie sali i nagłośnienia - Urodziny Żubra Pompika - (25.09.2020 r.) 

 Nagłośnienie uroczystości z okazji otwarcia drogi w Białowieży – Starostwo Powiatowe 

(6.10.2020 r.) 

 Wynajem sali – JOGA TWARZY (18.10.2020 r.) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (28.10.2020 r.) 

 Wynajem sali – walne zebranie – LGD „Puszcza Białowieska” (10.11.2020 r.) 

 Wynajem sali – zgromadzenia członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza 

Białowieska (10.11.2020 r.) 

 Nagłośnienie obchodów 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości (11.11.2020 r.) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (25.11.2020 r.) 

 Wynajem sali - Sesja Rady Powiatu (17.12.2020 r.) 

 Wynajem sali - Sesja Rady Gminy (18.12.2020 r.) 

 Nagłośnienie - Jarmark Bożonarodzeniowy – UM (20.12.2020 r.) 

 Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (30.12.2020 r.) 
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IV. REALIZACJA PROJEKTÓW: 

 

 „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki 

inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” 

Hajnowski Dom Kultury przez cały rok 2020 realizował jako jeden z partnerów projekt „Hajnówka 

dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami 

włoskimi z miasta Matera” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Priorytet IV, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest poprawa funkcjonowania 

Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez 

wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze 

zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem 

włoskim z Matera w regionie Basilicata.  

W 2020 r. w ramach projektu: 

 Przeprowadzono audyt dostępności Hajnowskiego Domu Kultury, 

 Zakupiono barierki ochronne, 

 Zakupiono i oznaczono taśmą schody, 

 Zakupiono zestaw dla 20 osób do audiodeskrypcji, 

 Zorganizowano 2 pokazy filmowe z możliwością przetestowania audiodeskrypcji, 

 Wykonano projekt modernizacji oświetlenia awaryjnego i kierunkowego w budynku HDK 

wraz z kosztorysem i opinią rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej,  

 Wymieniono drzwi wejściowe do budynku HDK,  

 Przetestowano oznakowanie stoisk podczas Jesiennego Kiermaszu Produktów Lokalnych 

„Region Puszczy Białowieskiej”, 

 Zorganizowano Dzień Pluszowego Misia na FB (teatrzyk i animacje dostosowane do osób 

z niepełnosprawnościami) 

 Dwóch pracowników HDK ukończyło podstawowy kurs języka migowego, 

 Dwóch pracowników HDK ukończyło kurs dla asystentów osób z niepełnosprawnościami, 

 Wypracowano piktogramy do zamieszczenia w budynku HDK. 

 

 Budżet Obywatelski 2020 Miasta Hajnówka 

W ramach projektu – PETARDA KULTURY, sfinansowanego z Budżetu Obywatelskiego  

zrealizowano: 

 8 seansów filmowych w plenerze, 

 4 spotkania podróżnicze,  

 Warsztaty z packraftingu ze spływem rzeką Narewka i warsztaty bushcraftowe. 
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 „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta 

Hajnówka" 

W ramach projektu realizowanego przez Gminę Miejską Hajnówka zagospodarowany                               

i uporządkowany został teren przy Hajnowskim Domu Kultury, powstał wydzielony plac do 

organizacji plenerowych potańcówek, utworzona została Rodzinna Strefa Zabaw. Rodzinna Strefa 

Zabaw cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin z małymi 

dziećmi. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Soboru Św. Trójcy tłumnie odwiedzanego przez 

turystów zorganizowanych jak i indywidualnych, często w czasie postoju na dużym parkingu                 

w pobliżu Hajnowskiego Domu Kultury korzystają oni również z obiektu Rodzinnej Strefy Zabaw. 

W okresie wakacji instruktorzy Hajnowskiego Domu Kultury prowadzili na terenie 

zrewitalizowanym zajęcia dla dzieci z plastyki, muzyki i tańca w ramach Wakacyjnych Poranków. 

Zajęcia były otwarte dla wszystkich chętnych i odbywały się bezpłatnie w reżimie sanitarnym 

(410 osób). Dodatkowo gdy pogoda była sprzyjająca nasze stałe formy zajęć  tj. Zajęcia 

Mażoretek, Zespołu Tańca Nowoczesnego „Iluzja” i „Abrakadabra”, Zespołu Tańca Ludowego 

„Przepiórka” odbywały się na placu do potańcówek (ok. 160 os. tygodniowo).  Osoby dorosłe 

natomiast uczestniczyły w warsztatach śpiewu i tańca tradycyjnego (40 os.), które były 

zakończone potańcówką.  

 

 Tradycje rzemieślnicze pogranicza Polsko-Białoruskiego 

Realizacja przełożona na rok 2021 r.  

 

 Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej - współpraca transgraniczna poprzez wzajemne 

dziedzictwo. 

Realizacja przełożona na rok 2021  lub 2022. 

 

 

V. Inna działalność  
 

Od 01.04.2020 r. pracownicy HDK obecni w pracy zajmowali się przygotowaniem                        

i szyciem maseczek ochronnych z materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta. Do dnia 

11.05.2020 zostało uszytych 14.440 szt. maseczek, z tego 4.250 szt. zostało uszytych przez 

wolontariuszy z materiałów przygotowanych przez HDK ( zszyte 3 warstwy taśmy szer. 20 cm,               

w odcinkach po 0,2 m z zaznaczoną linią środka), a 10.190 szt. uszytych przez pracowników HDK.  

5 pracowników szyło maseczki w swoich domach z przygotowanych materiałów HDK. 

Pod koniec maja dzięki poluzowaniu reżimu sanitarnego mogliśmy otworzyć Rodzinną 

Strefę Zabaw, by móc utrzymać ją w należytym porządku zakupiliśmy dmuchawę do liści oraz 

zamontowaliśmy skrzynkę elektryczną z podlicznikiem i gniazdkami. Rodzinna Strefa Zabaw 

pomimo, że jest terenem ogrodzonym, jest cały czas otwarta dla użytkowników, nawet w dni gdy 

HDK nie pracuje oraz gdy pozwala na to reżim sanitarny i pora roku.  

W celu spełnienia wymogów sanitarnych zakupiliśmy automatyczny dozownik do 

dezynfekcji rąk. 
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 Ponadto w tym czasie w HDK zostały wykonane prace remontowe: pomalowanie 

pomieszczeń kotłowni, pomalowanie pomieszczeń pracowni plastycznej, przygotowanie i montaż 

listew do zawieszenia wystaw w pracowni plastycznej, naprawiono sieć internetową                              

i telefoniczną. W październiku został wykonany remont osuszonych po zalaniu pomieszczeń: 

łazienki na poddaszu, sali prób Zespołu Pieśni „Echo Puszczy” i Chóru Miejskiego oraz 

magazynku. W listopadzie został wyremontowany hol i przystosowany do celów 

wystawienniczych oraz do prowadzenia nowo powstałych zajęć plastycznych „Misz – masz”. 

Kadra Hajnowskiego Domu Kultury podnosiła swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych 

szkoleniach organizowanych za pomocą platformy Zoom i webinariach m.in.: 

 Debata: Produkcja czy przetrwanie? Przyszłość kultury w mieście. 

 Nieczynne do odwołania? Strategie działania instytucji kultury. 

 Jak tworzyć kulturę dostępną dla każdego? 

 Zarządzanie zespołem w czasach pandemii? 

 Czy domy kultury w małych miastach przetrwają? Nadzieje i zagrożenia. 

 Warsztaty pisania projektów. 

 Instytucje kultury w dobie kryzysu – potrzeby, oczekiwania, szanse. 

 Seniorzy a uczestnictwo w kulturze podczas pandemii. 

 Kultura czyni człowieka. 

 Ludzie dla projektu czy projekt dla ludzi – jak współpracować ze społecznością 

lokalną? 

 Czy czeka nas kultura deficytu? Miejskie polityki kulturalne w obliczu pandemii. 

 Czy domy kultury potrzebują własnej ustawy? 

 Podstawowy kurs języka migowego. 

 Kurs dla asystentów osób z niepełnosprawnościami. 

 Instagram: strategia prowadzenia konta i profilu. 

 Budowanie marki osobistej w kulturze. 

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce w okresie sprawozdawczym korzystał również                     

z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce w organizacji staży i robót publicznych. 


