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Borysówka - Wieś Drewniana 

to wioska tematyczna z regionu 
Puszczy Białowieskiej, która propaguje 

ideę turystyki poznawczej i 
zrównoważonej. Poprzez edukację i 

zabawę poznać można to, co w 
tutejszej kulturze i tradycji jest 

najważniejsze.

Przygoda jest skierowana do grup zorganizowanych - od 
malucha do seniora (minimum 10 osób).

Borysówka - Wieś Drewniana w swojej ofercie przygotowała:

Warsztaty kulinarne –wypieki tradycyjnych, regionalnych 

„Ciasteczek Drewniaka” - które są bez chemii, ale robione 

(wyciskane) ręczną maszynką (przygoda z ciastkiem 

niezapomniana!). 

„Drewniany Artysta – każdy może odkryć swój talent”, to 

warsztaty tematyczne takie jak: malowane na drewnie, 

wykręcone z papieru (papierowa wiklina), decoupage . 

Pięknie udekorowane prace uczestnicy zabierają ze sobą. 

„Drewniana Olimpiada” – gry i zabawy integracyjne z 

wykorzystaniem naturalnych prostych przyrządów 

zrobionych z drewna. Uczymy rozpoznawania gatunków 

drewna po usłojeniu i korze.



Podlaskie wsie mają duszę i można dużo o nich opowiadać, tak jak 
np. na wycieczce po wsi Borysówka „Szlakiem Drewnianych 

Zawodów”. Zobaczyć tu można  tablice z opisem zawodów: snycerz, 
tracz, drwal, bednarz, kołodziej. Zwiedzanie „Maciejukowego 

Siedliska” to powrót do dawnych czasów gdzie zobaczyć można jak 
mieszkano i samemu spróbować jak pracowano na roli (tkanie na 

krosnach, pranie tarą i pralką Franią, cięcie drzewa, pieczenie 
placków). Zwiedzający przy okazji dobrej zabawy z Drewniakami 

mogą skosztować smakołyków regionalnej kuchni.

Po zajęciach wszyscy biorą udział we wspólnym ognisku.

Uwaga: maksymalna ilość dzieci na 
wycieczce: 40 osób 
czas pobytu: ok. 4-5 godzin 
Stowarzyszenie Sympatyków Wsi 
Borysówka 
Tel. 602 282 083 lub 604 121 972 
e-mail: 
borysowkadrewnianawies@gmail.com



XXXVII Międzynarodowy Festiwal 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2018 

W dniach 7-12 maja 2018 r. W Soborze Św. Trójcy w Hajnówce 

odbędzie się XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni 

Muzyki Cerkiewnej. W czasie tegorocznej edycji festiwalu 

wystąpi 29 chórów z Polski i z zagranicy. Przesłuchania 

konkursowe odbędą się w dniach 9- 11 maja od godz. 16.00. 

Wstęp na przesłuchania jest bezpłatny. Planowane są liczne 

koncerty towarzyszące oraz wystawy. Więcej szczegółów 

można znaleźć na naszej stronie www.festiwal.cerkiew.pl  



Ramowy program: 

7.05.2018 poniedziałek 

Koncert Inauguracyjny Sobór Św. Trójcy, godz 18.00 Chór 

Studentów Charkowskiej Akademii Kultury laureat 

Grand Prix XXXV FHDMC 

8.05.2018 wtorek 

Otwarcie wystawy na temat Prawosławia Sobór Św. Trójcy, 

Hajnowski Dom Kutury 

09.05.2018 środa 

Przesłuchania konkursowe Sobór Św. Trójcy, godz.16.00 

10.05.2018 czwartek 

Przesłuchania konkursowe Sobór Św. Trójcy, godz.16.00 

11.05.2018 piątek 

Przesłuchania konkursowe Sobór Św. Trójcy, godz. 15.00 

Koncert Plenerowy "Uczta Folklorystyczna" Ośrodek Edukacji 

Leśnej "Jagiellońskie" w Białowieży, godz. 20.30 

12.05.2018 Sobota 

Koncert Galowy w Hajnówce, Sobór Św. Trójcy, godz. 15.00 

Sobota Koncert Galowy w Białymstoku, Cerkiew Hagia Sophia (ul. 

Trawiasta 5) 

7-12.05.2018 wystawy tematyczne, koncerty towarzyszące, 

transmisja i reportaże z festiwalu w mediach



Kwatera pod Orzechem w Czeremsze 

Zapraszamy na odpoczynek w Kwaterze pod Orzechem w 
Czeremsze! 

Znajdziecie tu wszystko, co oferuje region Puszczy Białowieskiej – 
unikatową przyrodę, atrakcyjne szlaki turystyczne, wreszcie- 
piękną wielokulturę utrwaloną w zabytkowych świątyniach, 

śpiewnym dialekcie, obrzędach i warsztatach 
(polecamy szczególnie zajęcia z cyklu Szkoła ginących rzemiosł w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze).



Do dyspozycji  posiadamy 10 miejsc noclegowych w czterech 
pokojach z dostępem do kuchni,lodówki , telewizji, łazienki.Istnieje 

mozliwość przygotowania posiłków  całodziennych.W poblizu 
stacja  PKP. .Wszystkie terminy są wolne,nie mamy żadnego 

zamówienia jak na razie.Polecamy się  i pozdrawiamy  serdecznie 
.Możemy zorganizować ognisko i opowiemy ciekawe rzeczy  o 

okolicach Czeremchy. 

K O N T A K T  : 
Danuta i Marek  Radzikowscy 

17-240 Czeremcha 
ul. Lipowa nr 8 

tel604 155 187  i  668 068 013



Serdecznie zapraszamy w weekend majowy do 

Restauracji „Wrota Lasu”. Dzięki Naszej ofercie ten 

długi weekend zapowiada się wyjątkowo gorąco! 

Zachęcamy rodziny do skosztowania tradycyjnych 

dań kuchni podlaskiej, odpoczynku przy zimnym 

piwku a także spotkań ze znajomymi na pizzę i 

bilard.



ZUPA + II DANIE   25 ZŁ 

GRATIS! - Piwo nalewak 0,3l do zestawu 

obiadowego 

GRATIS! - Dla dzieci do zestawu lody 

Przy zakupie dwóch pizz, dwa małe piwa otrzymacie 

na lepsze samopoczucie GRATIS! 

W Naszej ofercie znajdą również Państwo: 

tradycyjna babka ziemniaczana 

pielmienie z mięsem/ pieczarką 

pierogi na słodko i słono 

Jako przekąskę w majówkę polecamy: 

Deskę pysznych Hajnowskich chlebków ze smalcem 

i ogórkiem kiszonym! 

Będzie pysznie!! 

Oferta obowiązuje od 27 kwietnia do 7 maja. 

Majówkowa Promocja!







PROPOZYCJE SPĘDZENIA 
CZASU WOLNEGO W GMINIE 

KLESZCZELE

W okresie wiosennym, zapraszamy wszystkich 

miłośników dwóch kółek do skorzystania z 

funkcjonujących w gminie szlaków rowerowych.

Etnograficzny szlak rowerowy Gminy Kleszczele, to pętla 

łącząca cztery miejscowości: Toporki, Dobrowodę, Saki i 

Dasze. 

Na trasie proponujemy zorganizowanie warsztatów pieczenia 

Busłowej Łapy i Korowaja. 

Zainteresowanych w celu omówienia szczegółów 

prosimy o uprzedni kontakt 

tel. 85 68 18 054 lub 502 679671 ". Osoba do kontaktu: 

Agnieszka Miszewska, 

Więcej informacji, tu: http://etnoszlak.pl/ 

 

Szlak bocianich gniazd wyjazd z przewodnikiem po uprzednim 

kontakcie pod nr tel. 85 68 18 054 /osoba do kontaktu 

Agnieszka Miszewska/. Zainteresowanym, oferujemy 

wypożyczenie roweru. Opłata wynosi 3zł/godz. 



 

W okresie majówkowym, proponujemy zwiedzanie wystaw: 

- wystawy minerałów z kolekcji Mikołaja Podłaszczyka 

„Ametystowa komnata”. Koszt 4 zł – bilet normalny i 2 zł – bilet 

ulgowy. 

- wystawa rzeźby w drewnie i kamieniu Sławomira Smyka. 

Wstęp bezpłatny.

Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
adres: ul. 1 Maja 19, 17- 250 Kleszczele 

tel.85 68 18 054, 502-679-671

Zwolenników pieszych 

wycieczek, zapraszamy do 

korzystania ze szlaku 

„Kleszczele królewskie miasto 

na kresach” oraz spaceru po 

miasteczku w formie 

„Questingu”. Plan szlaku i 

karta do Questu dostępne są 

w Miejskim Ośrodku Kultury, 

Sportu i Rekreacji w 

Kleszczelach ul. 1 Maja 19.









WYDARZENIA
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WWW . L O T . B I A L OW I E Z A . P L

Koncert z okazji Święta 3 Maja 
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury 

http://www.hdk.hajnowka.pl/ 

Potańcówka Nocy majowej, 
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury 

godzina: 19.00 
http://www.hdk.hajnowka.pl/ 

03

Tam po majowuoj rosie 
Korowody na św. Jerzego 

obchód zasiewów żyta, korowód i koncert 
Miejsce: Dasze  godzina 15.00  

http://moksirkleszczele.blogspot.com/ 



Kontakt: 

Nadleśnictwo Hajnówka

ul. Kolejki Leśne 12 

tel. 693 337 290 

kolejki_lesne@wp.pl




