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Sprawozdanie z działalności merytorycznej  

Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce za rok 2021 r. 
 

Sprawozdanie dotyczy najważniejszych wydarzeń z życia Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce, 

wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i życia społecznego w 2021 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 2021 był kolejnym 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. 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 zaufania Pani Dyrektor do swoich pracowników oraz inwestycji w 

ich rozwój, jak również wzbogacenie kadry o nowych pracowników.  

 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EDUKACJI I ANIMACJI KULTURALNEJ 

W 2021 r. przy Hajnowskim Domu Kultury działało 38 grup amatorskich zespołów artystycznych i 

kół zainteresowań gromadząc średnio ok. 500 uczestników tygodniowo. Były to zespoły i grupy taneczne, 

wokalne, plastyczne i teatralne. Odbywały się również zajęcia wokalne, teatralne, z robotyki i 

rękodzielnicze, których uczestnikami były dzieci, młodzież i dorośli. Wychodząc naprzeciw za 

potrzebowaniom naszego społeczeństwa dom kultury ciągle poszerza swoją ofertę. Od września 2021 roku 

ruszyły 2 grupy nowych zajęć dla najmłodszych ( od 2,5 do 4 lat) – Klub Malucha. Od października ruszyła, 

również nowa oferta dla dzieci - grupa muzyczno – teatralna HART oraz dla dorosłych forma aktywności 

fizycznej - STRETCHIG czyli ćwiczenia rozciągające.  
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Nazwa zespołu/grupy 
Ilość 

uczestników 

ZESPOŁY TANECZNE 

Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” (6 – 18 lat) – 5 grup  103 

Zespół Tańca Nowoczesnego „ILUZJA ” (młodzież) 11 

Zespół Tańca Nowoczesnego „ABRAKADABRA” (7-16 lat)– 4 grupy  56 

Zespół Mażoretek SHOCK (4-13 lat) – 3 grupy 48 

Taniec Towarzyski (dzieci + dorośli) - 2 grupy 16 

Taniec SALSA (dorośli) 10 

ZESPOŁY WOKALNE 

Zespół wokalny „SPE” (młodzież) 4 

Zespół wokalny „Małe HDK” (dzieci) 8 

Zespół wokalny „DOMINO” (dzieci) 6 

Zespół wokalny „CYKADA” (młodzież) 9 

Zespół wokalny „KWARTA” (dzieci) 6 

Grupa artystyczna HART (dzieci) 6 

Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy” (dorośli) 22 

Chór Miasta Hajnówka (dorośli) 12  

ZESPOŁY PLASTYCZNE 

Koło Plastyczne „Deformacja” (7-15 lat)– 3 grupy 35 

Klub Plastyka ST-ART  (dorośli) 7 

Pracownia Gobelinu  (dorośli) 10 

Koło plastyczne „Misz masz” (6-9 lat) – 2 grupy 34 

ZESPOŁY TEATRALNE 

Zespół Teatralny „DZWONKI” (dzieci i młodzież) 9 

INNE zajęcia 

Klub Malucha – (2,5 – 4 lat) – 2 grupy 30 

Stretching (dorośli) 10 

Warsztaty rękodzielnicze (dorośli) 1/ online 

Warsztaty z robotyki – LEGO (7-12 lat)-  2 grupy 28 

Zajęcia Teatralne Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dorośli) 8 

Indywidualne zajęcia wokalne – SPE 18 

Indywidualne zajęcia mażoretek 10 

RAZEM 517 

 

Zespoły i uczestnicy zajęć prowadzonych w Hajnowskim Domu kultury rozwijając swoje pasje w 

2021 r. występowali podczas wydarzeń organizowanych w Hajnówce, ale też reprezentowali Miasto 

Hajnówka na zewnątrz oraz osiągnęli znaczne sukcesy. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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

 

  

  

 Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” tworzą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z hajnowskich 

przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. W 2021 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 679 

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 2021 r. ZTL „Przepiórka” brał udział w: 

1. Międzynarodowym Festiwalu Kultury Tradycyjnej „Błyskawica Brasławska” – maj 2021 online 

2. Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego - maj 2021 online 

oraz wystąpił w części artystycznej następujących imprez:  

1. Koncert Pieśni Patriotycznych – (03.05.2021 r.),  

2. „Byle nie o miłości” - spektakl muzyczny (1 para 31.05.2021 r.),  

3. Wernisaż wystawy-XVII Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów–I Hajnowskie Biennale (11.06.21 r.),  

4. Piknik Charytatywny na rzecz Rycerza Mikołaja (19.06.2021 r.),  

5. Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku (20.06.2021 r.),  

6. Białoruski Festyn Ludowy „KRYNOCZKA” (22.06.2021 r.),  

7. Powitanie wakacji – koncert (25.06.2021 r.),  
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8. brał udział w nagraniach do teledysku „Hajnówka moje miasto”, 

9. KUPALLE w Białowieży (3.07.2021), 

10. Białoruski Festyn w Nurcu (4.07.2021r.),  

11. XIV JARMARK ŻUBRA w Hajnówce (18.07.2021),  

12. Białoruski Festyn Ludowy w Miedwieżykach (23.07.2021r.),  

13. Białoruski Festyn Ludowy „Bez granic” w Siemiatyczach (25.07.2021r.),  

14. Festyn Orlańskie Spotkania 2021 w Orli (01.08.2021r.),  

15. PRYMACKAJA BIASIEDA w Michałowie (7.08.2021r.),  

16. 44. Miodobranie Kurpiowskie w Wydmusach koło Myszyńca (28-29.08.2021 r.),  

17. Festyn Archeologiczny w Zbuczu (5.09.2021r.),  

18. pomoc podczas 40.Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (13-18.09.2021),  

19. Występ w przedszkolu nr 3 w Hajnówce (15.09.2021), 

20. Hajnowska Dwunastka – pomoc przy organizacji (2.10.2021 r. ) ,  

21. Spotkanie wigilijne ( 23.12.2021 r.). 

 

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 2021 r. zespół wystąpił w części artystycznej następujących imprez: 

1. Piknik Charytatywny na rzecz Rycerza Mikołaja (19.06.2021 r.),  

2. Wernisaż wystawy XIII Przeglądu na Haft i Koronkę Powiatu Hajnowskiego 2021 (20.06.2021 r.),  

3. Powitanie wakacji – koncert (25.06.2021 r.), 

4. Festyn „Dni Kleszczel” w Kleszczelach (8.08.2021r.),  
5. Festyn Zdrowia (29.08.2021 r.) 
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Zespół Tańca Nowoczesnego „ABRAKADABRA” (4 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). 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 2021 r. wystąpił podczas następujących imprez:  

1. Nagrania do teledysku „Hajnówka moje miasto”,  

2. „Hajnówka – moje miasto” - spektakl muzyczny (17.06.2021 r.),  

3. Piknik Charytatywny na rzecz Rycerza Mikołaja (19.06.2021 r.),  

4. Wernisaż wystawy XIII Przeglądu na Haft i Koronkę Powiatu Hajnowskiego 2021 ( 20.06.2021 r.),  

5. Powitanie wakacji – koncert (25.06.2021 r.) 

6. Festyn „Dni Kleszczel” w Kleszczelach (8.08.2021r.), 
7. Festyn Zdrowia (29.08.2021 r.),  

 

Taniec Towarzyski ( 3 grupy) – instruktor Krzysztof Byszewski 

Nauka tańca towarzyskiego w 2021r. 

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.  
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Mażoretki „SHOCK” ( 3 grupy ) – instruktor Maria Gierasimiuk/ Karolina Gryciuk 

 

 

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 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. Pod koniec 

lutego 2021 r. dziewczęta pożegnały się z panią Marią, która przez 12 lat współpracowała z grupą. Od marca 

opiekę nad mażoretkami przejęła Pani Karolina Gryciuk. 

 

W 2021 r. Mażoretki wzięły udział w:  

 

1. III Sierpeckim Turnieju Tańca Sportowego w Sierpcu – online – styczeń 2021 

6 miejsce – Trio 

Wyróżnienie – 4 solistki 

 

2. Mistrzostwach Polski Północno-Wschodniej Tańca Mażoretkowego – 13.06.2021 Olecko 
Mistrz Polski Północno-Wschodniej formacja juniorki 
Mistrz Polski Północno-Wschodniej defilada juniorki 
Mistrz Polski Północno-Wschodniej mini formacja juniorki 
Mistrz Polski Północno-Wschodniej duet pompon  
Mistrz Polski Północno-Wschodniej solo twirling  
4 miejsce trio  
5 miejsce duet  
5 miejsce solo juniorki  
5 miejsce duet kadetki- Pierwszy raz na konkursowej scenie!!! 
6 miejsce solo juniorki  
10 miejsce Solo kadetki  
10 miejsce Solo juniorki  
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3. XXII Mistrzostwach Polski Mażoretek – Kędzieżyn-Koźle – 19-20.06.2021 

2 miejsce estrada juniorki 
2 miejsce defilada juniorki 
1 miejsce solo twirling  
4 miejsce miniformacja juniorki 
9 miejsce duet pompon  
 

4. II Mistrzostwach Polski Mażoretek WAMT- online – 12.08.2021r. 
1 miejsce -mistrz Polski defilada juniorki 
2 miejsce -wicemistrz Polski duet baton  
3 miejsce -II wicemistrz Polski duet pompon  
2 miejsce -wicemistrz Polski solo buława  
4 miejsce estrada juniorki 
4 miejsce miniformacja juniorki 
5 miejsce duet kadetki  
8 miejsce solo baton juniorki  
10 miejsce solo baton kadetki  
15 miejsce solo baton juniorki  
 

5. Międzynarodowym Grand Prix Mażoretek – online – 22.08.2021 r. 
Srebrny medal- solo kadetki  
Srebrny medal- duet kadetki  
Srebrny medal- duet pompon  
Brązowy medal- miniformacja juniorki 
Brązowy medal- solo juniorki  
Brązowy Medal- solo twirling  
Brązowy medal- solo buława  
Brązowy medal- duet twirling  
Wyróżnienie- formacja juniorki 
Wyróżnienie- defilada juniorki 
 

6. Mistrzostwach Świata Mażoretek WAMT- online - 03.09.2021r. 
1 miejsce defilada juniorki – Mistrz Świata online 
2 miejsce duet pompon juniorki - Wicemistrz Świata online 
3 miejsce duet baton juniorki - II Wicemistrz Świata online 
3 miejsce solo buława - II Wicemistrz Świata online 
6 miejsce na 30 zawodniczek-solo baton juniorki  
6 miejsce miniformacja juniorki 
7 miejsce formacja juniorki 
 

7. Festiwal Tańca Mażoretkowego ,,Wirująca Pałeczka- Wronki- 18.09.2021r. 
3 miejsce duet baton juniorki  
4 miejsce duet pompon juniorki  
4 miejsce solo buława juniorki  
 

8. III International Grand Prix mażoretek – X.2021 online 

Złoty medal przedszkolaki 

Srebrny medal scena klasyczna juniorki 

Srebrny medal solo  

Srebrny medal duet  

Srebrny medal duet pałka  

Srebrny medal duet pompon  

http://hdk.hajnowka.pl/2021/10/26/sukces-mazoretek-shock/
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Brązowy medal solo pałka  

Brązowy medal solo buława  

Brązowy medal solo flaga  

Brązowy medal miniformacja juniorki 

Brązowy medal formacja juniorki 

Brązowy medal defilada juniorkin 

 

9. Mistrzostwa Europy 2021 – organizowany przez Majorettes International Association Polska –  

online – 21.11.2021 r. 

1 miejsce scena przedszkolaki 

1 miejsce scena klasyczna juniorki 

2 miejsce solo buława 

3 miejsce duet  

3 miejsce duet  

 

10. Ogólnopolski Konkurs Tańca „Rudolf” – 19.12.2021 Ożarów Mazowiecki 

2 miejsce świąteczne show 

3 miejsce miniformacja kadetki 

3 miejsce solo  

4 miejsce scena klasyczna seniorki 

5 miejsce duet  

 

oraz wystąpiły podczas: 

1. „Hajnówka – moje miasto” - spektakl muzyczny (17.06.2021 r.),  

2. Powitanie wakacji – koncert (25.06.2021 r.), 

3. Koncert mażoretek dla rodziców (07.08.2021 r.),  
4. Obchody 100-lecia istnienia OSP w Ciechanowcu (20.08.2021r.), 
5. 12. edycja Pucharu Polski Nordic Walking 2021 w Hajnówce (11.09.2021 r.),   
6. Koncert mażoretek w Przedszkolu nr 2 z okazji Święta Niepodległości (10.11.2021 r.),  

7. Spektakl muzyczny „Warszawo ma” ( 11.11.2021 r.),  

8. Wernisaż wystawy fotografii „Kulturalna Hajnówka” w ramach obchodów 70-lecia nadania praw 

miejskich  (19.11.2021 r.),  

9. Wernisaż Wystawy XVIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej (10.12.2021 r.), 

10.  Spotkanie wigilijne mażoretek (29.12.2021 r.). 

  

Ponadto: 

 Mażoretki Shock Hajnówka nominowane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Jagiełły w 
Hajnówce w czerwcu włączyły się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021. Celem akcji było 
poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich 
rodzinom. 

 W dniach 16-18 sierpnia brały udział w warsztatach integracyjno- tanecznych w Narewce.  

 W dniach 9-10.10.2021 r. brały udział w warsztatach tanecznych w Pilawie.   
 TV Podlasie przygotowało obszerny reportaż o naszych Mażoretkach pt. „Zostać Mażoretką”, który 

wyemitowało na swojej antenie. 
 

 

 

 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/27/sukces-mazoretek/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/12/21/ogolnopolski-konkurs-tanca-rudolf/
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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. Ideą klubu jest wspieranie twórców 

amatorów, integracja środowiska, stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej, doskonalenie 

warsztatu i wymiana doświadczeń.  

 

Koło Plastyczne „MISZ MASZ”  ( 2 grupy) – 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.  Odkrywanie przez 

dziecko  własnych możliwości, budzenie poczucia 

odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej 

pracy.  

Początkowo zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 9 lat 

odbywały się w jednej grupie, a od września 2021 r., ze względu na duże zainteresowanie, w dwóch 

grupach.  

W 2021 roku Koło Plastyczne „Misz Masz” brało udział w: 

1. Konkursie plastycznym „Kolorowy zawrót głowy” w Głownie – maj 2021 
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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 2021 r. działało w trzech grupach wiekowych (7 – 15 lat).   
 
W dniach 24.09.2021 r. – 26.10.2021 r. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury prezentowana była wystawa 
„Barwna menażeria w naszym mieście”– podsumowująca  roczną pracę koła.  
 
W 2021 roku koło plastyczne „Deformacja” brało udział w : 
 
1. XV Konkursie plastycznym dla klas ósmych szkół podstawowych pt. AUTOPORTRET organizowanym 

przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu - NAGRODA 

2. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla kl. I-III pt.: ,,MY JESTEŚMY RADOŚCIĄ – PTAKI CUDAKI – 
maj 2021 Słupsk - NAGRODA  

3. VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zabierz mnie tam wyobraźnią” – Kolorowy zawrót głowy  
w Głownie – maj 2021 - 2 WYRÓŻNIENIA 

4. XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Mój pamiętnik” pod hasłem ,,Kopiuj mistrza”- Galeria 
im. Sleńdzińskich w Białymstoku – czerwiec 2021 -  

 NAGRODA – za ,,Portret żony z obrączką” 

 4 WYRÓŻNIENIA za:  ,,Portret córki Julitty”,  ,,Portret córki w szalu hiszpańskim”, ,,Autoportret 
artysty”,  ,,Autoportret z pieskiem” 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/05/28/sukces-plastyczny-wiktorii/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/06/02/kolorowy-zawrot-glowy/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/07/03/konkurs-plastyczny-moj-pamietnik/
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Ponadto koło plastyczne brało udział w warsztatach ceramiki w Pracowni Ceramicznej „Kamionka” w 
Policznej w dniu 26.06.2021 r.  

 

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. , Wystawa 

gobelinów pt. ,,W MOIM OGRODZIE” 18.03 – 12.05.2021 r.) w Centrum Turystyki i Promocji ,,Kraina Żubra” 

(Wystawa gobelinów pt. ,,W MOIM OGRODZIE” 14.05 – 14.06.2021 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 39 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 2021 r. Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy”  brał udział w konkursach: 

 XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej 2021 – eliminacje rejonowe – Hajnówka 13.06.2021  
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I miejsce – chór „Echo Puszczy” 
II miejsce – grupa żeńska chóru „Echo Puszczy” 

 28. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej 2021 – eliminacje centralne – Hajnówka 26.06.2021  

I miejsce – Chór ,,Echo Puszczy’’ 
I miejsce – Grupa Żeńska Chóru „Echo Puszczy” 

oraz wystąpił w części artystycznej następujących imprez:  

1. Nagrania do teledysku „Hajnówka moje miasto”,  

2. Białoruski Festyn Ludowy „KRYNOCZKA” (22.06.2021 r.), 

3. XIV JARMARK ŻUBRA w Hajnówce (18.07.2021),  
4. Białoruski Festyn Ludowy w Miedwieżykach (23.07.2021r.),  
5. Białoruski Festyn Ludowy „Bez granic” w Siemiatyczach (25.07.2021r.) – Na festynie zespół wystąpił 

w Podlaskich strojach, 
6.  Festyn Zdrowia (29.08.2021 r.), 
7. „Folklor i tożsamość pogranicza” - koncert w Narewce (4.09.2021r.). 
8. Koncert Galowy Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Podlaskiej Operze (15.11.2021 r.),  

9. Charytatywny Koncert Kolęd ( 12.12.2021 r.) 

 

Chór Miasta Hajnówka – dyrygent  Vita Wirynieja Kotsyubaylo/ Maria Paszko 

 

 

Chór Miasta Hajnówka powstał jesienią 2019 roku z inicjatywy hajnowian kochających śpiew. Dyrygentką 

chóru do końca sierpnia 2021 r. była Pani Vita Wirynieja Kotsyubaylo, natomiast od września 2021 r. opiekę 

nad chórem przejęła Pani Maria Paszko. Próby odbywały się w Hajnowskim Domu Kultury.  

W 2021 r. Chór Miasta brał udział w : 

 28. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej 2021 – eliminacje rejonowe – Hajnówka 13.06.2021 -  

I miejsce 

 28. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej 2021 – eliminacje centralne – Hajnówka 
26.06.2021 r. – III miejsce 
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 XVII Konkursie Piosenki Ukraińskiej „Pidliaskoji Krynyci 2021”  w Bielsku Podlaskim  (3.10.2021 r.)     

I miejsce 

oraz wystąpił w części artystycznej następujących imprez:  

1. Piknik Charytatywny na rzecz Rycerza Mikołaja (19.06.2021 r.),  

2. nagrania do teledysku „Hajnówka moje miasto”, 

3. KUPALLE w Białowieży (3.07.2021),  

4. Noc Kupałły „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych (17.07.2021r.),  

5. XIV JARMARK ŻUBRA w Hajnówce (18.07.2021), 

6. Charytatywny Koncert Kolęd ( 12.12.2021 r.),   

7. „Hej kolęda, kolęda” – spektakl muzyczny (19.12.2021 r.) 

Ponadto Chór Miasta Hajnówka zrealizował projekt ukazujący muzyczne dziedzictwo kulturowe regionu -  

„Muzyczna Pocztówka z Hajnówki”. Pomysł na muzyczną pocztówkę zrodził się w grupie młodych 

hajnowian, którzy cenią bogactwo naszego wielokulturowego miasta i okolic i których pasją jest śpiew. 

Zadanie polegało na zorganizowaniu nauki regionalnych pieśni w języku białoruskim i ukraińskim. Następnie 

nagraniu siedmiu videoklipów. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Miasta Hajnówka w ramach 

zadania “Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na 

terenie miasta Hajnówka”. 

Studio Piosenki Estradowej – instruktor Marta Gredel-Iwaniuk 

 

Studio istnieje od lutego 2007r. Skupia uzdolnione wokalnie dzieci  i młodzież z Hajnówki, powiatu 
hajnowskiego oraz Białegostoku.  
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. Zajęcia w 2021 r odbywały się w trybie indywidualnym   i grupowym (Zespół „Małe 

HDK”, „SPE”, „DOMINO”, „CYKADA” „KWARTA” oraz grupa artystyczna „H-ART”). 
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W okresie sprawozdawczym Studio Piosenki w miesiącach kwiecień – maj brało udział w wyjątkowym 

projekcie jakim było nagranie płyty i teledysku „Hajnówka moje miasto” z okazji obchodów w tym roku 70-

lecia nadania praw miejskich miastu Hajnówka. Na płycie znalazło się 11 utworów autorstwa Marty Gredel- 

Iwaniuk zaśpiewanych przez dziewczęta ze Studia Piosenki. Wszystkie utwory zaaranżował Przemysław 

Zalewski, a nagrania zrealizował Paweł Waśkowski. Do jednego z utworów z płyty powstał profesjonalny 

teledysk promujący miasto Hajnówka. Teledysk realizowany był przez Pana Marka Zrajkowskiego.  

Promocja płyty i teledysku „Hajnówka – moje miasto” odbyła się w Obiektywie – TVP3 Białystok, 

Teleexpresie – TVP1, audycji „Podróże po kulturze” – Radio Białystok, TV Podlasie. Teledysk 

zaprezentowany został również podczas zdalnej wizyty studyjnej przedstawicieli partnera z Włoch - La 

Polveriera w ramach projektu "Hajnówka Odnowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio 

Emilia". Teledysk gościł również we Włoszech. 

 

Ponadto Studio Piosenki HDK: 

 Brało udział w koncercie laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej z 

towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej PASSIONART oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej w Krakowie 

(dwie solistki Marysia i Iza) -  28 lutego odbyła się transmisja w TVP.  

 19 września 2021 r. nagrywało swoje piosenki w SpiderStudio Paweł Waśkowski w Białymstoku.   

 W grudniu 2021 r. zostało zakwalifikowane do udziału w Plebiscycie Radia Białystok NIEBIESKI 

MIKROFON (promocja twórców i muzycznych autorskich projektów z Podlasia). Dziennikarze Radia 

Białystok spośród nadesłanych nagrań artystów z województwa podlaskiego wybrało 10 finalistów, 

których utwory będą promowane na antenie Radia Białystok, a 20 lutego 2022 r. cała dziesiątka wystąpi 

w Koncercie LIVE w Radio Białystok. Utwory zgłoszone przez Hajnowski Dom Kultury to: „Hajnówka 

moje miasto” – zespół SPE, „Moje miejsce na tej ziemi”- Julita Chylińska, „Historii trwały ślad”- Maria 

Sawicka oraz „Na brzegu mojego miasta” – Renata Tuszyńska.  

Samo zakwalifikowanie się do tego plebiscytu to ogromny sukces nie tylko Studia i 

Hajnowskiego   Domu Kultury, ale całej Hajnówki. 

 Przygotowało i zrealizowało 5 dużych wydarzeń muzycznych jak: „Byle nie o miłości”,  „Hajnówka moje 

miasto” , „Historie w rzeczach zapisane” , „Warszawo ma” , „Hej kolęda, kolęda”. 

 

Studio Piosenki HDK w 2021 r. wystąpiło podczas wydarzeń: 

1. Koncert Pieśni Patriotycznych – (03.05.2021 r.),  
2. „Byle nie o miłości” - spektakl muzyczny (31.05.2021 r.),   
3. Wernisaż wystawy - XVII Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – I Hajnowskie Biennale 

(11.06.2021 r.),  
4. „Hajnówka moje miasto” – spektakl muzyczny (17.06.2021 r.),  
5. Jubileuszowa edycja Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka Quercus  (18.06.2021 r.) 
6. Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku (20.06.2021 r.),  
7. Białoruski Festyn Ludowy „KRYNOCZKA” (22.06.2021 r.),  
8. Powitanie wakacji – koncert (25.06.2021 r.), 
9. KUPALLE w Białowieży (3.07.2021),  
10. Noc Kupałły „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych (17.07.2021r.),  
11. XIV JARMARK ŻUBRA w Hajnówce (18.07.2021),  
12. Białoruski Festyn Ludowy w Kotłach (18.07.2021r.),  
13. Białoruski Festyn Ludowy w Miedwieżykach (23.07.2021r.),  
14. Białoruski Festyn Ludowy „Bez granic” w Siemiatyczach (25.07.2021r.),  
15. PRYMACKAJA BIASIEDA w Michałowie (7.08.2021r.),  
16. Festyn „Dni Kleszczel” w Kleszczelach (8.08.2021r.), 
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17.  Białoruski Festyn Ludowy w Mochnatem (8.08.2021r.),  
18. Koncert pieśni patriotycznych w Białowieży (14.08.2021),  
19. Występ solistek podczas wakacyjnych osiedlowych zabaw (21.08.2021r. ),  
20. Występ podczas Jubileuszu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce (4.09.2021),  
21. „Folklor i tożsamość pogranicza” - koncert w Narewce (4.09.2021r.),  
22. Festyn Archeologiczny w Zbuczu (5.09.2021r.), 
23. „Historie w rzeczach zapisane” - spektakl muzyczny (12.09.2021r.) w HDK, 
24. Złote Gody (12.09.2021r.),  
25. Koncert w Białymstoku „GRODNO BIAŁYSTOK” (12.09.2021r.),  
26. Występ w przedszkolu nr 3 w Hajnówce (15.09.2021),  
27. Piknik z Białorusem (24.09.2021r.), 
28. Koncert Galowy Festiwalu Piosenki im. Anny German w Bielsku Podlaskim (10.10.2021r.),  
29. Inauguracja Roku Akademicznego Uniwersytetu III wieku (13.10.2021 r.),  
30. Koncert XXX Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” (w Narwi - 21.10.2021r., w 

Białymstoku - 22.10.2021 r., w Bielski Podlaskim i Hajnówce - 24.10.2021r.), 
31.  Spektakl muzyczny „Warszawo ma” (11.11.2021 r.),  
32. Koncert w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (14.11.2021r.),  
33. Koncert Galowy Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Podlaskiej Operze (15.11.2021 r.),  

34. Koncert galowy Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Białymstoku (18.11.2021r.),  

35. Wernisaż Wystawy XVIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej ( 10.12.2021 r.), 
36.  Charytatywny Koncert Kolęd (12.12.2021 r.),   
37. „Hej kolęda, kolęda” – spektakl muzyczny (19.12.2021 r.). 

 

SPE w 2021 r. brało udział w 70 festiwalach, konkursach, przeglądach zdobywając czołowe miejsca:  

 

 Konkursie Piosenki Białoruskiej dla dzieci – II etap – styczeń 2021 r. 

I miejsce – 3 solistki 

I miejsce – zespół KWARTA 

I miejsce – zespół DOMINO 

I miejsce – zespół CYKADA 

II miejsce – 4 solistki 

 

 Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną – online – 7.01.2021 r. 

 Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Krakowie  – online - 8.01.2021r. 

 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej w Krakowie – online –11.01.2021r. 

GRAND PRIX –solistka 

I miejsce i Małe Grand Prix – solistka 

 

 Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Jaworznie – online – 15.01.2021 r. 

 Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Bosko kolędować dla Jezusa” w Skawie – online – 16.01.2021 r. 

 Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Komorowicach – online – 16.01.2021 r. 

III miejsce – zespół MAŁE HDK 

wyróżnienie – solistka 

 

 VI Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łazach – online – 17.01.2021 r. 

 Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd KOLĘDA HEJ w Szczucinie 

II miejsce – solistka 

 

 Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek KANTYCZKA w Bielsku Podlaskim – online – 21.01.2021 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/01/15/kolejny-etap-piosenki-bialoruskiej/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/01/15/studio-piosenki-nagrodzone-w-krakowie/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/01/21/ogolnopolski-przeglad-koled-i-pastoralek-w-komorowicach/
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III miejsce – solistka 

wyróżnienie – 3 solistki 

 

 Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek GLORIA w Kielcach – online – 22.01.2021 r. 

wyróżnienie 2 solistki 

 

 Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek - HEJ KOLĘDA,KOLĘDA  w Komprachcicach – online – 

24.01.2021 

 Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach – online – 25.01.2021 r. 

wyróżnienie – solistka 

 

 VII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łodzi – online – 29.01.2021 r. 

I miejsce – solistka 

 

 Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach – online – 31.01.2021 r. 

I miejsce – zespół DOMINO 

I miejsce – zespół Małe HDK 

 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Świątecznej ŚWIĘTOŚPIEWANIE w Suszcu – online – 01.02.2021 r. 

I miejsce – kwartet MAŁE HDK  

I miejsce – solistka 

 

 Ogólnopolski Konkurs Piosenki Walentynkowej w Kamienicy – online – 15.02.2021r. 

I nagroda – solistka 

 

 I Ogólnopolski Festiwal Piosenki LOVE ME w Zambrowie – online – 16.02.2021 

I miejsce – MAŁE HDK 

II miejsce – solistka 

 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki DZIECIOPIEWY w Legnicy   – online – 19.02.2021 online 

I miejsce – solistka 

wyróżnienie – solistka 

 

 Ogólnopolski Wielki Konkurs Recytatorski w Kutnie – online – 19.02.2021 r. 

II miejsce – solistka 

  

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Z piosenką przez dekadę” w Gdańsku – online – 19.02.2021r.  

II miejsce – Małe HDK 

II miejsce – solistka 

 

 Konkurs Piosenki Walentynkowej w Goniądzu – online – 8.03.2021 r.  

I miejsce – 2 solistki 

I miejsce – tercet MAŁE HDK 

II miejsce – solistka 

II miejsce – zespół CYKADA 

wyróżnienie- solistka 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/01/31/ogolnopolski-festiwal-koled-i-pastoralek-w-pulawach-3/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/02/05/festiwal-piosenki-w-suszcu/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/02/15/marysia-laureatka-konkursu-w-kamienicy/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/02/17/dziewczeta-ze-studia-piosenki-docenione
http://hdk.hajnowka.pl/2021/02/19/ogolnopolski-festiwal-piosen
http://hdk.hajnowka.pl/2021/02/19/wielki-konkurs-recytatorski/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/02/19/z-piosenka-przez-dekade/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/03/08/konkurs-piosenki-w-goniadzu/
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 Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Wiosenny powiew” w Białymstoku -  19.03.2021 r. 

I miejsce – 2 solistki 

 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „O złotą nutkę” w Grójcu – 25.03.2021 r. 

 Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „World Song” w Sosnowcu – 31.03.2021 r. 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon dla każdego” w Wolsztynie – 
24.04.2021 online 
III miejsce – solistka 
wyróżnienie – 3 solistki 
 

 Konkurs wokalny „Polska w piosence” w Bliżynie – 04.2021 online 
I miejsce – 3 solistki 
II miejsce – solistka 
III miejsce – 3 solistki 
wyróżnienie – solistka 
 

 Regionalny Konkurs Piosenki w Grajewie  – 04.2021 online 
I miejsce – solistka 
II miejsce – 2 solistki  
III miejsce – solistka 
 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wesołe Nutki” – 28.05.2021 r. Łuków 
III miejsce – solistka 
wyróżnienie – solistka  
 

 Ogólnopolski Przegląd „Piosenki mojej mamy” – maj 2021 – online 
tytuł laureata – 2 solistki 
 

 Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SMOKORYKI online – 28.05.2021 r. Orneta 
I miejsce – 2 solistki 
II miejsce– solistka 
III miejsce – 2 solistki 
 

 VIII Krakowski Festiwal Piosenki Debiuty „Chant-Canto-Gesang” – online – 1.06.2021  
I miejsce – DOMINO  
I miejsce – CYKADA  
I miejsce – zespół Studia Piosenki HDK  
Wyróżnienie – solistka 
 

 Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” w ramach projektu 
„PIKtoGRAmy” – czerwiec 2021 
I miejsce – 2 solistki 
III miejsce – solistka 
 

 Konkurs Piosenki Wakacyjnej – online – 2.06.2021 r. Białystok 
Nagroda – solistka 
 

 XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – online – czerwiec 2021 Lipsko 
I miejsce – solistka 
I miejsce – zespół DOMINO 
II miejsce – solistka 
III miejsce – solistka 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/04/24/13566/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/04/28/kolejne-nagrody-dla-studia-piosenki-hdk/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/04/28/nagrod-studia-piosenki-hdk-ciag-dalszy/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/05/28/wesole-nutki/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/05/30/piosenki-mojej-mamy/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/05/28/kolejne-sukcesy-reprezentantek-studia-piosenki-hdk/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/06/01/viii-krakowski-festiwal-piosenki-debiuty/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/06/12/studio-piosenki-na-podium-festiwalu-pikus/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/06/12/studio-piosenki-na-podium-festiwalu-pikus/
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III miejsce – zespół Małe HDK 
Wyróżnienie– solistka  
 

 Festiwal Artystyczny MOJA PASJA – online – czerwiec – Żywiec 
I miejsce – Małe HDK 
I miejsce – CYKADA 
III miejsce – DOMINO 
III miejsce – KWARTA 
 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki PODLASKA NUTA online w Bielsku Podlaskim 20.06.2021 
wyróżnienie – solistka  
 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki dziecięcej CZERWONE JABŁUSZKO w Żychlinie online 21.06.2021 
III miejsce – 3 solistki 
  

 Eliminacje rejonowe Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku – 25.06.2021  
I miejsce – zespół SPE 
I miejsce – 2 solistki 
II miejsce – solistka 
 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej – eliminacje rejonowe w Białymstoku – 25.06.2021  
I miejsce – zespół Studia Piosenki HDK 
I miejsce – 2 solistki 
II miejsce – solistka 
 

 XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej 2021 – eliminacje centralne – Hajnówka 26.06.2021 
r. 
I miejsce – zespół Studia Piosenki HDK 
I miejsce – solistka 
II miejsce – 2 solistki 
 

 eliminacjach Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Kobyłce – online 31.07.2021r. 

nominacja solistki do kolejnego etapu w Przeworsku 

 Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Legionowej w Przeworsku – 17-19.09.2021 r. 

 Świętokrzyskim Konkursie Pieśni Patriotycznych „Kielce były pierwsze” w Kielcach 25.08.2021r. 
II miejsce – solistka 
II miejsce – solistka 

 
 X Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus w Białymstoku – 2-3.10.2021 

wyróżnienie – solistka 

 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej ŚPIEWAJMY PANU Podlasie 2021 w Siemiatyczach – 

2.10.2021 

I miejsce – zespół CYKADA 

I miejsce – solistka 

II miejsce – 2 solistki 

III miejsce – zespół KWARTA 

III miejsce – 3 solistki 

Wyróżnienie- zespół DOMINO 

Wyróżnienie – solistka 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/10/05/festiwal-piosenki-literackiej-im-lucji-prus/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/10/02/festiwal-piosenki-religijnej-i-patriotycznej-spiewajmy-panu-2/
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 Konkurs Piosenki Ukraińskiej w Bielsku Podlaskim – 3.10.2021 

I miejsce – zespół Studia Piosenki HDK 

I miejsce – 2 solistki  

II miejsce – 3 solistki 

III miejsce – solistka 

 X Ogólnopolskim Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA” w Barcinie – 8 -

10.10.2021 r. 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki im. Anny German – eliminacje w Białymstoku – 9.10.2021 r. 

II miejsce – solistka 

 Ogólnopolski Konkurs Piosenki DEBIUT w Siedlcach – 15.10.2021 r. 

II miejsce – solistka 

 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej w Brodnicy – 16.10.2021 r. 

 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej w Warszawie – online 17.10.2021 r. 

 

 50. Konkurs Recytatorski w języku białoruskim OJCZYSTE SŁOWO – eliminacje centralne – 18.10.2021 

r. Bielsk Podlaski 

I miejsce  i II miejsce 

 48 Konkurs Piosenki Białoruskiej – eliminacje rejonowe – 20.10.2021 Hajnówka 

I miejsce – 3 solistki 

I miejsce – zespół DOMINO 

I miejsce – zespół CYKADA 

II miejsce – 3 solistki 

III miejsce – solistka 

 48. Konkurs Piosenki Białoruskiej – I etap w Bielsku Podlaskim – 27.10.2021 r. 

I miejsce – KWARTA 

II miejsce – solistka 

 Konkurs Piosenki Białoruskiej – II etap w Bielsku Podlaskim – 3.11.2021 

I miejsce – KWARTA 
I miejsce – DOMINO 
I miejsce – CYKADA 
I miejsce – 3 solistki 
II miejsce – 5 solistek 
 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Ta co nie zginęła” w Zambrowie – 3.11.2021 r. 

GRAND PRIX – solistka 

 Ogólnopolski Kujawsko Pomorski Festiwal Piosenki Patriotycznej w Bydgoszczy – 12.11.2021 r. 

I miejsce – solistka 

III miejsce – solistka 

 Konkurs Piosenki Religijnej i Ludowej w Białymstoku – 13.11.2021 r. 

I miejsce – solistka 

http://hdk.hajnowka.pl/?p=14759&preview=true
http://hdk.hajnowka.pl/2021/10/09/14931/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/10/15/ogolnopolski-konkurs-piosenki-debiut-w-siedlcach/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/10/21/48-konkurs-piosenki-bialoruskiej/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/10/27/piosenka-bialoruska-i-etap/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/03/piosenka-bialoruska-ii-etap/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/03/15137/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/03/15137/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/12/ogolnopolski-kujawsko-pomorski-festiwal-piosenki-patriotycznej/
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 Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej w Białymstoku – 18.11.2021 r. 

NAGRODA –  4 solistki 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej DŹWIĘKI WOLNOŚCI w Gdyni –  online – 22.11.2021 r. 

wyróżnienie – solistka 

 Ogólnopolski Konkurs Piosenki Patriotycznej w Bytomiu – online- 23.11.2021 r. 

I miejsce – solistka 

II miejsce – solistka 

III miejsce – solistka 

wyróżnienie- 2 solistki 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej „O złotą nutę Pisza” w Piszu – 26.11.2021 r. 

III miejsce – solistka 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Kędzierzynie Koźlu – 27-28.11.2021 r. 

I miejsce – solistka 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Walcach– 29.11.2021 r. online 

II miejsce – solistka  

 IX Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła” w Mońkach –online – XI 21 

I miejsce – zespół CYKADA 

I miejsce – solistka 

II miejsce – zespół DOMINO 

II miejsce – 2 solistki 

III miejsce – 2 solistki 

 Ogólnopolski Internetowy Festiwal Polskiej Piosenki w Warszawie - 5.12.2021 r.  

I miejsce - solistka 

 

 Festiwal Piosenki MUZYCZNY ZIEMOWIT w Kielcach - 9.12.2021 r. 

 

 Ogólnopolski Festiwal Kolęd Podkarpackie Kolędowanie w Krasnym – online 23.12.2021 r. 

 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Zimowej HU HU HA w Warszawie – online 26.12.2021 r.  

wyróżnienie – solistka 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/18/wojewodzki-przeglad-piesni-patriotycznej/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/27/dzwieki-wolnosci/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/24/ogolnopolski-konkurs-piosenki-patriotycznej/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/26/15254/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/28/kozielska-scena-debiutow/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/30/miedzynarodowy-festiwal-piosenki-w-walcach/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/30/przeglad-piosenki-i-piesni-patriotycznej-jeszcze-polska-nie-zginela/
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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 2021 r. brała udział w:  

 Prezentacjach Zespołów Obrzędowych „Białoruski Obrzęd na scenie” (14.11.2021 r. w Dubiczach 

Cerkiewnych i Bielsku Podlaski, 19.11.2021 r. w Białymstoku, 21.11.2021 r. w Hajnówce) 

 Konkursie małych form scenicznych „Sceniczne Słowo” w języku białoruskim (24.11.2021 r.)  - II 

miejsce 

 W Charytatywnym Koncercie Kolęd na rzecz Hospicjum Świętego Eliasza w Makówce , który odbył się 

w dniu 12.12.2021 r. w Hajnowskim Domu Kultury. 

Ponadto 28 stycznia 2021 r. uczestnik zespołu DZWONKI otrzymał stypendium artystyczne od  Marszałka 
Województwa Podlaskiego. 
 

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 

2021 r. HDK był zaangażowany  w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z  podmiotami, 

takimi jak: 

 Akcja Katolicka ( Koncert Kolęd) 

 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej 2021 

– eliminacje rejonowe i centralne, Białoruski Festyn „Krynoczka”, 48. Konkurs „Piosenka Białoruska”, 

Prezentacje Zespołów Obrzędowych  „Białoruski Obrzęd na scenie”. )  

 Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG” (15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych 

ŻUBROFFKA) 

 Centrum Turystyki i Promocji ,,Kraina Żubra” (Wystawa Tkaniny Artystycznej „W moim ogrodzie”) 

http://hdk.hajnowka.pl/2021/11/21/bialoruski-obrzed-na-scenie-21-11/
http://hdk.hajnowka.pl/2021/12/01/wystep-zespolu-dzwonki/
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 CINEMA LUMIERE  ( Kino Objazdowe ) 

 Gmina Miejska Hajnówka (Plener Malarski i zabawy dla dzieci na osiedlu Chemiczna) 

 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku (Wystawa Józef Piłsudski) 

 Nadleśnictwo Hajnówka, Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska” (XIX Plener rzeźby w 

drewnie ,,Tajemnicza Puszcza Białowieska”) 

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

 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (realizacja projektu „Hajnówka 

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

włoskimi z miasta Matera”) 

 PCPR – (Szkolenie przedstawicieli rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu 

hajnowskiego) 

 Podlaski Instytut Kultury (Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”) 

 Parafia Prawosławna Św. Trójcy (40. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej) 

 Przedszkole nr 2 w Hajnówce (Wystawa „70 pocztówek na 70-lecie nadania praw miejskich miastu 

Hajnówka”, Wystawa konkursu fotograficznego „Miasto Hajnówka w obiektywie, a w nim…”) 

 Przedszkole nr 3 w Hajnówce (Wystawa wielkoformatowych plakatów „Kuźnia reklamy – dlaczego 

kocham swoje miasto Hajnówkę?”) 

 Przedszkole Nr 5 w Hajnówce (Wystawa X Rodzinnego konkursu fotograficznego „Hajnówka nasze 

ukochane miejsca” , Wystawa „Hajnówka moje miasto”) 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce ( Kolorowe poranki na osiedlu Lipowa, Mazury, Centrum) 

 Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 

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

Jubileusz40-lecia istnienia Bractwa Młodzieży Prawosławnej)  

 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki 
Cerkiewnej, wystawa fotograficzna poświęcona 40 jubileuszowi Festiwalu „40 lat minęło”) 

 Stowarzyszenie METAMORPHOSIS (14. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”, „70 kroków na 

70 miasta”) 

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

 Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki MOTO-RETRO MUZEUM NA WĘGLOWEJ(17 

Podlaski Rajd Moto Retro) 

 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Unisono Hajnówka (Koncert świąteczny uczniów 

Społecznej Szkoły Muzycznej) 

 Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 w Hajnówce (Piknik edukacyjny – gra terenowa, Zabawy z kasztanami) 

 Towarzystwo Kultury Białoruskiej (50. Konkurs Recytatorski „Ojczyste słowo”) 

 Urząd Miasta Hajnówka ( Gala wręczenia Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS,  

XIV Jarmark Żubra,  XIX Plener rzeźby w drewnie ,,Tajemnicza Puszcza Białowieska”,  Koncert 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego ) 

 Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie (Charytatywny Koncert Kolęd) 

 Związek Ukraińców Podlasia (Koncert zespołów ukraińskich – XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej 

PODLASKA JESIEŃ 2021) 

 

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” 
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niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i byliśmy zmuszeni przełożyć realizację projektu na rok 2021 r. 

mając nadzieję, że granice będą otwarte.  Niestety w IV kwartale 2021 r. Lider projektu podjął decyzję o 

rezygnacji z realizacji projektu ze względu na ostatnie zalecenia Instytucji Zarządzającej, tj. skrócenia 

terminu realizacji mikroprojektów z udziałem białoruskich beneficjentów do 31 grudnia 2022 roku, co 

powodowało uzasadnione obawy o nieosiągnięcie wskaźników projektu zgodnie z planem 2019 r. 

Drugi transgraniczny projekt „Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo 

ku współpracy transgranicznej”, który Pani dyrektor Sadowska jeszcze przed swoim powołaniem napisała w 

partnerstwie z Departamentem Kultury w Prużanach  i Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza 

Białowieska w Hajnówce będzie realizowany od 01.01.2022 r. 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA  
 

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce działa na podstawie wcześniej zaplanowanego kalendarza 

imprez. Niestety działalność w 2021 podobnie jak w 2020 roku była ograniczona przez kolejne fale pandemii 

COVID – 19. Zgodnie z nałożonymi obostrzeniami mającymi na względzie dobro i ochronę zdrowia 

mieszkańców i pracowników musieliśmy zrezygnować z organizacji niektórych przedsięwzięć.  

W styczniu prowadziliśmy zajęcia feryjne online – łącznie 9 szt., zajęcia plastyczne „Zrób to sam (a)” 

– 4 szt. oraz 5 warsztatów rękodzielniczych z Makramy, zorganizowaliśmy wirtualną wycieczkę po wystawie 

XXVII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej – Hajnówka 2020, świętowaliśmy Dzień Babci i 

Dziadka. W lutym przeprowadzono dwa konkursy online, 10 zajęć plastycznych i rękodzielniczych, 

upubliczniono kolejny odcinek z serii bijącej rekordy oglądalności „Przygody Danki i Hanki”. W marcu 

zamieszczone zostały na FB filmiki: z okazji Dnia Kobiet, Przygody Babci Danki i Hanki oraz krótkie filmiki na 

TIK TOK-a przygotowano i opublikowano w sieci (na profilu FB HDK i mobilnej aplikacji internetowej TIK TOK 

- ostatnio dość popularnej wśród młodzieży). W lutym i marcu korzystając z poluzowań obostrzeń udało się 

zorganizować 10 wydarzeń z publicznością (projekcje filmowe i wernisaże dwóch wystaw). W miesiącach 

kwiecień i maj w Hajnowskim Domu Kultury, odbywały się próby i ćwiczenia zespołów artystycznych do 

przeglądów, konkursów i festiwali organizowanych online przez inne instytucje, próby do spektakli 

muzycznych, próby do koncertu z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz nagranie go przez 

TV Podlasie. Od 4 do końca maja trwały nagrania do teledysku „Hajnówka moje miasto”. W dniu 31 maja, w 

związku z poluzowaniem obostrzeń i możliwością organizacji imprez z publicznością odbył się kilkakrotnie 

przekładany spektakl muzyczny „Byle nie o miłości”. Od czerwca, z coraz większą już ilością publiczności 

organizowaliśmy zaplanowane wydarzenia. Były to wystawy, koncerty, spektakle muzyczne, projekcje 

filmowe, warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, konkursy, spotkania z podróżnikami, potańcówki oraz 

imprezy dla dzieci i inne. Dwa spektakle muzyczne – „Warszawo ma” i „Hej kolęda, kolęda” tuż po 

premierze w domu kultury, dodatkowo były emitowanie na antenie TV Podlasie.  

Wszystkie te wydarzenia organizowane były przy zachowaniu reżimu sanitarnego (limit uczestników, 

dystans, dezynfekcja rąk) zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. 

 

 Łącznie Hajnowski Dom Kultury w roku sprawozdawczym był organizatorem i współorganizatorem 

301 wydarzeń o zasięgu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim, gromadząc  ok. 170.000 odbiorców. 

 

 
Wydarzenia 

bezpośrednie 
Wydarzenia 

transmitowane TV 
Wydarzenia 
internetowe 

RAZEM 

Liczba wydarzeń 222 7 72 301 

Liczba 

osób/odbiorców 
15.845 9.000 

144.528 

odbiorców 
169.373 
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Poniżej wszystkie wydarzenia zrealizowane w roku sprawozdawczym. 

 

KONCERTY, FESTYNY – ( 10 szt. ) 

1. Mini Koncert kolęd – FB HDK– 17.01.2021 r. 

2. Koncert Pieśni Patriotycznych – TV Podlasie - 03.05.2021 r. 

3. Koncert  „Hajnówka moje miasto”- 18.06.2021 r. 

4. Koncert „Krajobrazy światła i ciszy” – 02.07.2021 r. 

5. Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – 06.08.2021 r. 

6. Koncert Mażoretek SHOCK dla rodziców – 07.08.2021 r. 

7. Koncert zespołów z Polski i Ukrainy w ramach XXX Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu 

„Podlaska Jesień”  - 24.10.2021 r. 

8. Koncert „Bułat Okudżawa najpiękniejsze pieśni i ballady” – 07.11.2021 r. 

9. Charytatywny Koncert Kolęd  – 12.12.2021 r. 

10. Koncert Kolęd  – 30.12.2021 r. 

WYDARZENIA ROZRYWKOWE – ( 1 szt. ) 

1. Kabaret Czwarta Fala – 16.10.2021 r. 

FESTIWALE, KONKURSY, PRZEGLĄDY  - ( 12 szt. ) 

1. Konkurs plastyczny „Portret mojej babci i dziadka”– online - 21.01.2021 r. 

2. Konkurs plastyczny „Walentynkowa kartka”– online -  13.02.2021 r. 

3. Konkurs „Zimowa rzeźba ze śniegu”  –online - 17.02.2021 r. 

4. Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” 

2021 – online – Mistrzowie Recytacji  21,28.05.2021 r.  i  Mistrzowie Piosenki – 25.05.2021 r. 

5. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza mama” online –26.05.2021 r.  

6. Eliminacje rejonowe XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska 2021" – 13.06.2021 r. 

7. Eliminacje centralne XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska 2021"–26.06.2021 r. 

8. Konkurs Recytatorski „OJCZYSTE SŁOWO” dla przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 

2020/2021 – 12.10.2021 r. 

9. 48. Konkurs „Piosenka Białoruska 2021” – 20.10.2021 r. 

10. Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Białoruski Obrzęd na scenie” – 21.11.2021 r. 

 

IMPREZY PLENEROWE- ( 4 szt. ) 

1. Białoruski Festyn Ludowy „KRYNOCZKA” - 22.06.2021 r. 
2. Powitanie wakacji –25.06.2021 r. 
3. XIV Jarmark Żubra – 18.07.2021 r. 
4. Piknik edukacyjny – gra terenowa –23.10.2021 r. 

 

SPEKTAKLE MUZYCZNE I TEATRALNE  - (7 szt. ) 

1. „Byle nie o miłości” - spektakl muzyczny w wyk. Studia Piosenki HDK– Hajnowski Dom Kultury,– 

31.05.2021 r. i TV Podlasie  - 08.06 i 09.06.2021 r. 
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2. „Hajnówka moje miasto” - spektakl muzyczny w wyk. Studia Piosenki HDK - 17.06.2021 r. 

3. Profilaktyczny spektakl „O tym jak Psi Patrol poznał cyber wiedźmę"  -  23.07.2021 r. 

4. „Oddaleńcy” spektakl teatralny w ramach projektu „Leśmian Mistrz” – 25.08.2021 r. 

5.  „Historie w rzeczach zapisane”- spektakl muzyczny w wyk. Studia Piosenki HDK – 12.09.2021r. 

6. „Warszawo Ma” - spektakl muzyczny w wyk. Studia Piosenki HDK – 11.11.2021r. ( + w TVK) 

7. „Hej kolęda, kolęda” – spektakl muzyczny w wyk. Studia Piosenki HDK – 19.12.2021r. ( + w TVK) 

 

WYSTAWY - (18 szt.) 

1. Wystawa XXVII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej – Hajnówka 2020 - 04.12. 

2020 r. – 28.02.2021 r. 

2. Wystawa Tkaniny Artystycznej „W moim ogrodzie” w Galerii HDK -18.03.2021–12.05.2021 r.  

3. Wystawa Tkaniny Artystycznej „W moim ogrodzie” – w Centrum Turystyki i Promocji ,,Kraina Żubra” 

- 14.05.2021 – 14.06.2021 r.  

4. Wystawa „Hajnówka moje miasto” – 11.05–27.05.2021 r. 

5. Wystawa „70 pocztówek na 70-lecie nadania praw miejskich miastu Hajnówka” – 08.06 –18.06.21 r. 

6. Wystawa konkursu fotograficznego „Miasto Hajnówka w obiektywie, a w nim…” – 08.06 –

18.06.2021 r. 

7. Wystawa XVII Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – I Hajnowskie Biennale  – 11.06.2021 – 

30.06.2021 r. 

8. Wystawa wielkoformatowych plakatów „Kuźnia reklamy – dlaczego kocham swoje miasto 

Hajnówkę?” – 15.06 – 18.06.2021 r. 

9. Wystawa ,,XIII Przeglądu Haft i Koronka Powiatu Hajnowskiego 2021” – 19.06.2021 - 02.07.2021 r. 

10. Wystawa X Rodzinnego konkursu fotograficznego „Hajnówka nasze ukochane miejsca” –29.06 – 

10.07.2021 r. 

11. Wystawa „Wojsko w malarstwie” -  10.08 – 30.09.2021 r. 

12. XIX Plener rzeźby w drewnie ,,Tajemnicza Puszcza Białowieska” – 21.08 – 30.09.2021 r. 

13. Wystawa „40 lat minęło” – 14.09 – 20.09.2021 r. 

14. Wystawa „Barwna menażeria w naszym mieście”– 24.09 – 26.10.2021 r. 

15. Wystawa podsumowująca projekt „Manga, czyli spotkanie z kulturą japońską” – 09.10.2021  - 

09.11.2021 

16. Wystawa „Józef Piłsudski” -  11.11 – 31.12.2021 r. 

17. Wystawa fotografii „Kulturalna Hajnówka” w ramach obchodów 70-lecia nadania praw miejskich  -

19.11.2021  - 31.12.2021 r. 

18. Wystawa XXVIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej -  10.12 – 31.12.2021 r. 

 

 IMPREZY i ZAJĘCIA DLA DZIECI - (99 szt.) 

1. Ferie zimowe w HDK - cykl imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży – 9 spotkań online  - 4 – 17.01.2021 r. 

2. Zajęcia plastyczne z cyklu „Zrób to sam(a)”– 8 filmików – 19.01, 20.01, 22.01, 23.01, 4.02, 11.02, 

18.02 i 25.02.2021 r. 

3. Dzień Dziecka – 01 i 02.06.2021 r. 

4. Wakacyjne poranki z HDK  - 70 spotkań – lipiec-sierpień 

5. Kolorowy poranek na osiedlu – Osiedla: Mazury, Lipowa, Centrum 7,14,21.08.2021 r. 

6. Plener Malarski i zabawy dla dzieci na osiedlu Chemiczna – 24.08.2021 r. 

7. Święto kolorów i Dzień Baniek Mydlanych na zakończenie wakacji – 28.08.2021 r. 

8. Zabawy z kasztanami – 3 spotkania - 6,8,13.10.2021 r. 
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9. Magiczne Andrzejki z Harrym Potterem – 27.11.2021 r. 

10. Mikołajki – zabawy dla dzieci – 6.12.2021 r. 

 

WYDARZENIA OKAZJONALNE- (7 szt.) 
 

1. Dzień Babci i Dziadka – FB  – 21.01.2021 r. 

2. Dzień Dziadka – FB – 22.01.2021 r. 

3. Dzień Zakochanych – Walentynki dla zwierząt   - 3 filmiki na FB – od 5, 9, 12.02.2021 r. 

4. Międzynarodowy Dzień Kobiet - Kobieta w sztuce różnych epok  - FB - od 6.03.2021 r. 

5. Międzynarodowy Dzień Kobiet - Koncert życzeń od serca – Za co mężczyźni kochają kobiety? – FB - od 
8.03.2021 r. 

 

WARSZTATY- (30 szt.) 

1. Warsztaty rękodzielnicze - 15 szt (online i 1 na żywo) - 26, 27, 28, 29 i 30.01 oraz 3, 10, 17, 24.02, oraz 

7, 31.03 oraz 11, 18, 28.04 oraz 27.10.2021 r. 

2. MALARSKIE MINIATURY – spotkania plenerowe w cieniu starych drzew – 29.06 i 06.07.2021 r. 

3. Warsztaty gobeliniarskie – 10 spotkań -7,14,23,30.10, 4,18,25.11 i 2,9,16.12.2021 r. 

4. Warsztaty malarskie „Moje słoneczniki” –  19 i 26.10.2021 r. 

5. Warsztaty z rzeźbiarką  ANIOŁY – 17.12.2021 r. 

 

KINO – ( 58 seansów filmowych + 25 filmików w internecie ) 

 Kino Objazdowe Cinema Lumiere – 42 filmy/43 seanse (14 i 23.02, 15.03, 06 i 27.06, 29.07, 30.08 i 

21.09, 03 i 21.10, 14.11, 11.12.2021 r. 

1. „Filonek Bezogonek”,  

2. „Magiczne muzeum”,  

3. „Jak zostać gwiazdą”,  

4. „Palm Springs”, 

5. „Waleczne Rybki”,  

6. „ Czarny Mercedes”- film z audiodeskrypcją 

7. „Tajemniczy ogród”,  

8. „Obiecująca. Młoda. Kobieta.” 

9. „ Krudowie 2.Nowa Era.“ ,  

10. „Psy i koty 3.Łapa w łapę“, 

11. „ Mortal Kombat ”,  

12. „Szczęściara”, 

13. „Tom i Jerry”, 

14. „Godzilla vs Kong” 

15. „Obecność 3: Na rozkaz diabła” 

16.  „Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności“ 
17.  „Szybcy i wściekli 9“ 
18.  „Sanktuarium“ 
19.  „Wyrolowani“ 
20.  „Kosmiczny mecz. Nowa Era“ 
21.  „Lassie wróć!“ 
22.  „Wojna z dziadkiem“ 
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23.  „Old“ 
24.  „After“ 
25.  „Psi Patrol“ 
26.  „Teściowie“ 
27.  „Small World“ 
28. „Jak rozmawiać z psem“ 

29. „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie“ 

30. „Nie czas umierać“ 

31. „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” 

32. „Rodzinka rządzi” – 2 x 

33. „Wesele” 

34. „Furioza” 

35. „Rodzina Addamsów 2” 

36.  „Venom 2. Carnage” 

37.  „To musi być miłość” 

38.  „Pitbull” 

39. „Wilk, lew i ja” 

40. „Clifford. Wielki czerwony pies” 

41. „Nędzarz i madame” 

42. „Dziewczyny z Dubaju” 

 

 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA– 6 filmów – 09.06.2021r. 

1. Yes We Love, Hallvar Witzo, Norwegia, 15′ 
2. Fucking Bunnies, Teemu Niukkanen, Finlandia, 17′ 
3. To Plant a Flag, Bobbie Peers, Norwegia, 15′ 
4. The Burden, Niki Lindroth von Bahr, Szwecja, 13′ 
5. Play Schengen, Gunhild Enger, Norwegia, 14′ 
6. Incident by a Bank, Ruben Ostlund, Szwecja, 12’ 

 

 14. Festiwal Filmów Rosyjskich SPUTNIK nad Polską –  17.09.2021 r. 

1. „Wróżka”  
 

 Plenerowe Kino Letnie – 8 filmów - 25.06, 09,23,30.07, 13, 20.08, 03,17.09.2021 r. 

1. „Arab Blues”  

2. „Poznajmy się jeszcze raz”     
3. „Parasite”      
4. „Toni Erdman”       
5. „Najgorsze wiersze świata”     
6. „Najlepsze lata”  
7. „Wysoka dziewczyna”    
8. „Ból i Blask”  
 

 Przygody Danki i Hanki – (5 filmików FB) 

 Wstawaj i tańcz  –  filmik instruktażowy od 24.03.2021 na FB 

 Filmiki udostępnione na TIK TOK-u– 19 filmików 

 

 

 

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Rodzinka+rz%C4%85dzi+Zwiastun+nr+3-57891
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Wesele+Zwiastun+nr+1-58914
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Furioza+Zwiastun+nr+2-59171
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SPOTKANIA PODRÓŻNICZE – (8 szt.)  

 Spotkanie z podróżą „W poszukiwaniu nowej Turcji” – O Nowej Turcji – nazwanej, ale nie zdefiniowanej 

nowej rzeczywistości, która odmienia życie Turków nie do poznania opowiedziała Agnieszka Rostkowska – 

dziennikarka i podróżniczka, autorka reporterskiej książki o Turcji „Wojownicy o szklanych oczach. ( 

29.05.2021 r.) 

 

 Etiopia szlakiem prawosławia - opowieść o samotnej włóczędze po Etiopii, która była okazją do 

spotkania ludzi i doświadczania ich bezinteresowności, do świętowania razem z nimi Bożego 

Narodzenia i święta Jordanu opowiedziała Natalia Mileszyk  (12.07.2021 r.) 

 
 Puszczańskie przygody - opowieści o przygodach w Puszczy Białowieskiej opowiedzieli: Tomek, Gutek i 

Stasiu z Hajnówki (12.08.2021 r.) 
 

 Praca na luksusowym jachcie - Adrian Mikos opowiedział o swojej przygodzie z SuperYachtingiem czyli 
pracy na Luksusowym Jachcie dla jednego z najbogatszych ludzi na naszej planecie (23.09.2021 r.) 

 Pacyficzny pierścień ognia. Przez dżungle Indonezji i Malezji - Spotkanie z podróżnikiem, miłośnikiem 

przygód i podróży – Zdzichem Rabendą (02.10.2021 r.) 

 

  Przypadkiem dookoła świata Tym razem była to opowieść  Pawła Borowika o włóczęgowskiej podróży 
przez 19 krajów dookoła świata (09.10.2021 r.) 

 Antypody – podróż po Australii, Nowej Zelandii i Papui Nowej Gwinei – spotkanie  poprowadziła 

Michalina Kupper - Pedagożka, animatorka kultury. Trenerka Metody Biegun Marka Kamińskiego, 

organizatorka wyjazdów na Bliski Wschód, ratowniczka, instruktorka ZHR. Nominowana do Kolosów za 

podróż po Papui Nowej Gwinei (23.10.2021 r.) 

 
 Spotkanie z podróżnikiem, miłośnikiem sztuki i kultury japońskiej – 09.10.2021 r. 

POTAŃCÓWKI – ( 2 szt ) 

 Potańcówka sobotniej nocy – 24.07 i 28.08.2021 r. 

INNE SPOTKANIA I UROCZYSTOŚCI – (8 szt. ) 

 Spotkanie Uniwersytetu III Wieku (15.06.2021 r.) 
 12. Jubileuszowa edycja Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka Quercus (18.06.21 r.) 

 Narodowe czytanie ( 04.09.2021 r.) 

 40. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej  (13-18.09.2021r.)  
( HDK – nagłośnienie, udostępnienie pomieszczeń, rejestracja przesłuchań, projekcja przesłuchań 
online) 

 14.09 – otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej 40 jubileuszowi Festiwalu „40 lat minęło” 

 15.09 – projekcja filmu z przesłuchań online  

 17.09 – koncert w Amfiteatrze miejskim 

 18.09 – ogłoszenie wyników 
 13 Urodziny Żubra Pompika  (27.09.2021 r.) 
 Inauguracja Roku Akademicznego Uniwersytetu III wieku (13.10.2021 r.)  

 Uniwersytet III wieku (17.11.2021 r.)  

 Uniwersytet III wieku (08.12.2021 r.) 
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INNE: 

Hajnowski Dom Kultury w 2021 r. pomagał przy organizacji innych imprez w formie udostępnienia (24 ) 

bądź wynajmu pomieszczeń (28 )  i nagłośnienia (9):  

1. Wynajem sali – REHMED sp. z o.o. ze Słupca (3.01.2021 r.) 

2. Wynajem sali – Sesja Rady Gminy Hajnówka ( 29.01.2021 r.) 

3. Wynajem sali – Sesja Rady Powiatu ( 25.02.2021 r.) 

4. Udostępnienie sali i nagłośnienia – szkolenie UM ( 2.03.2021 r.) 

5. Wynajem sali – Sesja Rady Powiatu ( 9.03.2021 r.) 

6. Udostepnienie sali - Sesja Rady Miasta (10.03.2021 r.) 

7. Wynajem sali – Sesja Rady Gminy ( 26.03.2021 r.) 

8. Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (21.04.2021 r.) 

9. Wynajem sali – KS Puszcza (22.04.2021 r.) 

10. Wynajem sali – Sesja Rady Powiatu (29.04.2021 r.) 

11. Nagłośnienie - Obchody Dnia Flagi Narodowej (02.05.2021 r.)  

12. Nagłośnienie - Obchody 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (03.05.2021 r.) 

13. Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (26.05.2021 r.) 

14. Wynajem sali na pokaz handlowy – Euro Call Center (27.05.2021 r.) 

15. Wynajem sali – Sesja Rady Gminy Hajnówka ( 28.05.2021 r.) 

16. Udostępnienie Amfiteatru – 17 Podlaski Rajd Moto Retro – org. Stowarzyszenie Miłośników Starej 

Motoryzacji i Techniki MOTO-RETRO MUZEUM NA WĘGLOWEJ (04.06.2021 r.) 

17. Wynajem sali na badania wzroku – Apollo Wrocław (09.06.2021 r.) 

18. Nagłośnienie Pikniku Charytatywnego - zbiórka na Rycerza Mikołaja (19.06.2021 r.) 

19. Użyczenie sali - Koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Hajnówce (23.06.2021 r.) 

20. Wynajem sali – Sesja Rady Powiatu (24.06.2021 r.) 

21. Udostępnienie Amfiteatru - Festiwal Smaków Świata – Food Truck (25,26,27.06.2021 r.) 

22. Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (30.06.2021 r.) 

23. Wynajem sali na warsztaty taneczne dla uczestników kolonii – org. WILDSTORIES (2.07.21 r.) 

24. Wynajem sali -  VITA LIFT Sp. z o.o. Sp.k Poznań (27.07.2021 r.) 

25. Wynajem sali – Sesja Rady Gminy (30.07.2021 r.) 

26. Wynajem sali na warsztaty kulinarne – Jedzenie ma moc! (31.07.2021 r.)  

27. Udostępnienie sali kolumnowej, terenu zrewitalizowanego wokół HDK, Amfiteatru – Świetlicy 

podwórkowej „70kroków na 70 miasta”- org. Stowarzyszenie Metamorphosis (lipiec-sierpień) 

28. Udostępnienie Amfiteatru – Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP (08.08.2021r.) 

29. Nagłośnienie obchodów Święta Wojska Polskiego (15.08.2021 r.) 

30. Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (20.08.2021 r.) 

31. Wynajem sali – org. WILDSTORIES (20.08.2021 r.) 

32. Udostępnienie Sali i terenu wokół HDK - Festyn Zdrowia – org. Stowarzyszenie Bractwo 

Prawosławne Św.Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce (29.08.2021 r.) 

33. Udostępnienie terenu wokół HDK, Amfiteatru - Jubileusz 40-lecia istnienia Bractwa Młodzieży 

Prawosławnej w Polsce (4.09.2021r.) 

34. Wynajem sali – Spółdzielnia Mieszkaniowa (7-8.09.2021 r.) 

35. Wynajem nagłośnienia - 12. edycja Pucharu Polski Nordic Walking 2021 – org. Polska Federacja  

Nordic Walking  (11.09.2021 r.) 

36. Udostępnienie sali – wizyta studyjna przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z Polski dot. 

rewitalizacji - Urząd Miasta (15.09.2021 r.) 

37. Użyczenie sali i nagłośnienia – Złote Gody (19.09.2021r.) 
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38. Wynajem sali – Seminarium wdrożeniowe projektu „Hajnówka od nowa” (20.09.2021 r.) 

39. Wynajem sali – spektakle dla młodzieży – Agencja Artystyczna Acovstic (23.09.2021 r.) 

40. Nagłośnienie „Piknik z Białorusem” (24.09.2021 r.) 

41. Udostępnienie sali - Sesja Rady Miasta (26.09.2021 r.) 

42. Wynajem sali – pokazy handlowe – VITA LIFT (27.09.2021 r.) 

43. Użyczenie sali – Starostwo Powiatowe - konferencja (11.10.2021 r.) 

44. Wynajem sali – Sesja Rady Powiatu (18.10.2021 r.) 

45. Użyczenie sali – Sesja Rady Miasta ( 27.10.2021 r.) 

46. Użyczenie sali – Szkolenie przedstawicieli rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu 

powiatu hajnowskiego – PCPR ( 28.10.2021 r.) 

47. Wynajem sali – Sesja Rady Gminy Hajnówka ( 29.10.2021 r.) 

48. Nagłośnienie otwarcia wystawy „Wiele dróg jeden cel Ku Niepodległej”  (03.11.2021 r.) 

49. Wynajem sali – Zespół PIRAMIDY – koncert ( 7.11.2021 r.) 

50. Wynajem sali na prezentacje handlowe – VITA LIFT Sp. z o.o. Sp. k. Poznań ( 10.11.2021 r.) 

51. Nagłośnienie uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości (11.11.2021 r.) 

52. Udostępnienie sali - Debata samorządowa Razem dla Edukacji ( 18.11.2021 r.)        

53. Użyczenie sali – Sesja Rady Miasta ( 24.11.2021 r.) 

54. Udostępnienie pomieszczeń - Spotkanie WOŚP (25.11.2021 r.) 

55. Wynajem sali – Koło Łowieckie ŻUBR ( 26.11.2021 r.) 

56. Wynajem sali – Sesja Rady Gminy Hajnówka ( 14.12.2021 r.) 

57. Wynajem sali – Sesja Rady Powiatu (16.12.2021 r.) 

58. Nagłośnienie Jarmarku Bożonarodzeniowego ( 19.12.2021 r.) 

59. Użyczenie sali – Sesja Rady Miasta ( 22.12.2021 r.) 

60. Udostępnienie pomieszczeń - Spotkanie WOŚP (29.12.2021 r.) 

 

IV. REALIZACJA PROJEKTÓW 
 

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

rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” 

W okresie sprawozdawczym Hajnowski Dom Kultury 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 ramach projektu w 2021 r.: 

 HDK uczestniczył w spotkaniach Grupy Inicjatywnej i Grupy Zarządzającej, 

 Zorganizował pokaz filmowy z możliwością przetestowania audiodeskrypcji, 

 Zostały oznakowane przestrzenie budynku HDK piktogramami, 

 HDK uczestniczył w wizycie studyjnej u włoskiego partnera. 
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 „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta 

Hajnówka" 

Kompleks Rodzinna Strefa Zabaw od dnia 26 marca do października 2021 r. był przez cały czas dostępny dla 

użytkowników. 

Na zrewitalizowanym terenie przy budynku HDK w miesiącach lipiec – sierpień od wtorku do piątku 
odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach „wakacyjnych poranków”. 23 lipca odbyły się 
animacje, pokaz mega baniek oraz spektakl ,,O tym jak Psi Patrol poznał cyber wiedźmę’’ zorganizowane dla 
dzieci w ramach Pikniku Rodzinnego. Odbywały się również animacje dla dzieci ze szkół podstawowych w 
Hajnówce (Dzień Dziecka, Kasztanowe zabawy), plenerowe pokazy filmowe, potańcówki, spotkanie 
podróżnicze, warsztaty malarskie oraz zorganizowany przez grupę taneczną Mażoretki SHOCK koncert dla 
rodziców. Teren wokół Hajnowskiego Domu Kultury był także udostępniany dla innych instytucji 
organizujących eventy jak Festyn Zdrowia czy Jubileusz40-lecia istnienia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w 
Polsce. 
 

 Tradycje rzemieślnicze pogranicza Polsko-Białoruskiego 

Lider projektu podjął decyzję o rezygnacji z realizacji projektu ze względu na ostatnie zalecenia Instytucji 

Zarządzającej, tj. skrócenia terminu realizacji mikroprojektów z udziałem białoruskich beneficjentów do 31 

grudnia 2022 roku, co powodowało uzasadnione obawy o nieosiągnięcie wskaźników projektu zgodnie z 

planem 2019 r. 

 

 Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy 

transgranicznej. 

W październiku odbyło się spotkanie z Partnerem Białoruskim i została podjęta decyzja o realizacji projektu 

od 01.01.2022 r.  

 

 „Dzieci Dzieciom – Hajnówka moje miasto” 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska mogliśmy 

zrealizować projekt współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego, polegający na 

przygotowaniu i realizacji spektaklu muzycznego „Hajnówka moje miasto”. 

 „Manga, czyli spotkanie z elementami kultury japońskiej” – 9 spotkań  

 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnowskim Domu 
Kultury zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego, polegający na 
realizacji warsztatów rysowania Mangi. Odbyło się 8 spotkań z rysowania Mangi. Młodzież podczas zajęć 
poznała sposoby rysowania oczu oraz mimiki twarzy, zapoznała się z podstawowymi zasadami rysunku 
realistycznego, zdobyła wiedzę z zakresu tworzenia komiksów oraz tworzenia własnego stylu. W dniu 25 
września dla uczestników warsztatów rysowania Mangi został zorganizowany pokaz robienia sushi, z 
dokładnymi objaśnieniami i osobistymi wskazówkami prowadzącego. Uczestnicy mieli możliwość 
stworzenia własnego sushi oraz jego degustacji. 
W ramach podsumowania projektu „Manga, czyli spotkanie z elementami kultury japońskiej” odbyło się 
spotkanie uczestników warsztatów połączone z uroczystym otwarciem wystawy prac oraz spotkanie z 
podróżnikiem, miłośnikiem sztuki i kultury japońskiej, który w ciekawy sposób dzielił się doświadczeniami z 
podróży jak również przybliżył historię tworzenia Mangi.  
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V. Inna działalność  
 

 W I kwartale 2021 r. w HDK zostały wykonane prace remontowe na I piętrze: pomalowanie 

pomieszczeń biurowych i ułożenie w nich wykładziny, pomalowanie holu przy pracowni plastycznej, 

przygotowanie i montaż listew do zawieszenia wystaw w holu.  

 

 W II kwartale 2021 r. zostały wykonane prace remontowe przystosowujące pomieszczanie w 

podpiwniczeniu do składnicy akt: malowanie ścian, montaż krat w oknach, montaż drzwi 

antywłamaniowych oraz zakup niezbędnych regałów.  

 

 W III kwartale 2021 r. zostały wykonane prace naprawcze głównych schodów budynku HDK w ramach 

usługi gwarancyjnej przez wykonawcę. Została wyczyszczona i pomalowane na nowo ławeczka 

znajdująca się w Rodzinnej Strefie Zabaw. 

 
 W IV kwartale 2021 r. zostały wykonane prace remontowe (malowanie ścian) w garderobie dla 

artystów. 

 

Kadra Hajnowskiego Domu Kultury podnosiła swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach 

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

 Spotkaniu branżowym 100 dyrektorów i 100 instytucji z całej Polski „Rozmowy o zarządzaniu w 

kulturze” (17.02.2021 r.) 

 Webinarium „Świętowanie rocznic państwowych – jak to się robi?” – org. Kadra Kultury 

Narodowego Centrum Kultury (18.03.2021 r.) 

 Konferencji inauguracyjnej „Bardzo Młoda Kultura 2021” – org. Podlaski Instytut Kultury  

 debacie z cyklu Polskie DNA, której tematem był patriotyzm w kontekście budowania marki naszego 

kraju - org. NCK ( 13.04.2021 r.) 

 briefingu poświęconym projektowi Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - org. NCK ( 16.04.2021 r.) 

 szkoleniu z cyklu: „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji” 

organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (05.05.2021 r.) 

 szkoleniu dyrektorów dotyczącym efektywnej promocji wydarzeń, tworzenia strategii 

marketingowej projektów oraz komunikacji w zespole w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – 

woj. Podlaskie – org. Podlaski Instytut Kultury, 

 seminarium podsumowującym projekt "Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - 
doświadczenia z Reggio Emilia", podczas którego przedstawiła ofertę współpracy dla mieszkańców 
oraz działania przeprowadzone na zrewitalizowanym terenie domu kultury.  

 

 w zdalnej wizycie studyjnej przedstawicieli partnera z Włoch - La Polveriera podczas której m.in. 
został zaprezentowany teledysk "Hajnówka moje miasto". Wizyta zorganizowana była w ramach 
projektu "Hajnówka Odnowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia".  
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 w wydarzeniu rocznym pod hasłem  „CBC 2021- This is not science fiction!” w Truskawcu (Ukraina) 

zorganizowanym przez Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–

2020  - 28.10.2021 r. 

 

 Szkoleniu  - Zamknięcie Roku 2021 w instytucjach kultury (3.11.2021) 

 

 Podlaskim Forum Kultury (9-10.11.2021 r.) 

 

 Szkoleniu Social Media – realizowanym przez województwo podlaskie w ramach projektu „Cyfrowe 

Podlasie” - dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i budżetu państwa (15-

24.11.2021 r.)  

 

 Warsztatach „Instytucja kultury jako animator społeczności lokalnej” w Białymstoku (8.12.2021 r.) 

 
Pracownicy HDK brali również udział w szkoleniach i webinariach m.in. dot. księgowości, rewitalizacji 
miast, dziedzictwa kulturowego, pisania projektów, promocji wydarzeń kulturalnych. 
 

 

Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce w roku sprawozdawczym korzystał również z pomocy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Hajnówce w organizacji staży i robót publicznych. 

 

Hajnowski Dom Kultury w okresie sprawozdawczym wziął udział w akcjach: 

 Ogólnopolska Akcja Społeczna #KulturaNieZamarza (01.02.2021 r.) – FB HDK 

 #LightForBelarus – organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, 

TVP Kultura przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  (25.03.2021r.) 

 


