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I.
HAJNÓWKA
DUCHOWA WITALNOŚĆ

Tęsknisz za ciszą, spokojem i kontaktem z naturą? 
Hajnówka to idealne miejsce dla Ciebie! Miejsco-
wość, zwana Bramą do Puszczy Białowieskiej, leży 
we wschodniej części województwa podlaskiego, 
na pograniczu polsko-białoruskim. Kusi swoim oto-
czeniem: bezkresnymi lasami prastarej puszczy oraz 
kolorowymi łąkami i łanami pól uprawnych. Warto się 
tu zatrzymać, poczuć oddech pierwotnego lasu, usły-
szeć chwytający za duszę śpiew cerkiewnych chórów 
i dźwięk kościelnych organów. Oto miasto o wielkim 
sercu i bogatym wnętrzu. Hajnówkę tworzą bowiem 
ludzie, którzy w odróżnieniu od mieszkańców wiel-
kich, rozpędzonych miast, żyją w głębokim spoko-
ju, w ścisłym związku z wiarą przodków i symbiozie 
z naturą. Bliskość i witalność puszczy mobilizuje do 
zdrowej aktywności o każdej porze roku. Pobyt w Haj-
nówce umożliwia kontakt z unikalną przyrodą oraz 
poznanie niecodziennej kultury. Przekonaj się o tym! 
Zapraszamy na spacer po duchową i witalną energię.

Zapraszamy na spacer
po duchową

i witalną energię
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HISTORYCZNE
TRADYCJE MIASTA

Formalnie Hajnówka jest bardzo młoda – prawa miejskie uzyskała w 1951 r. Jednak po-
czątki osadnictwa w tym miejscu sięgają XVII w. i pozostają w ścisłym związku z Puszczą 
Białowieską. 

Kiedy konstytucja „Ordinato o prewentach królewskich” (1589 r.) podzieliła dobra kró-
lewskie na państwowe i stołowe, Puszcza Białowieska weszła w skład dóbr stołowych, 
przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb dworu królewskiego. Z tego powodu była 
szczególnie chroniona. 

W 1775 r. puszczę podzielono na 13 straży. Wyznaczono ich granice oraz siedziby zaprzy-
siężonych strażników i strzelców. Jedną z nich była Straż Hajnowska. Jej pierwszym straż-
nikiem był Krzysztoph Haynau. Od jego nazwiska najprawdopodobniej nazwę wzięła 
utworzona przez niego osada – dzisiejsze miasto. W obrębie Straży Hajnowskiej znalazły 
się wsie kluczowe (Dubiny, Lipiny), osockie (Postołowo i Sowiny Hrud) oraz puszczań-
skie osady smolarzy, budników oraz potażników (Budy, Pogorzelce i Teremiski). Strażnicy 
na co dzień pilnowali zasobów puszczy. Byli również organizatorami i uczestnikami polo-
wań królewskich. Dziedziczyli funkcję, siedzibę i grunt jako służebne, wolne od czynszu 
i podatku. 

Dzisiejsza Hajnówka jest miastem wyrosłym na tradycjach przemysłu drzewnego. Jego 
początki sięgają okresu I wojny światowej, kiedy to Niemcy rozpoczęli bezprecedensową 
eksploatację zasobów Puszczy Białowieskiej. W 1916 r. wybudowano w Hajnówce potęż-
ny tartak, przekształcony później w Hajnowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego 
(HPPD), które w okresie międzywojennym zajmowało kluczową pozycję w polskim 
przemyśle. 

W początkach XX w. miasteczko tworzące się na skraju prastarej puszczy 
dawało szansę na upragnioną pracę w przemyśle. Tym samym przyciągało 
mieszkańców okolicznych wsi, ale także przybyszów z całego kraju. To oni 
kształtowali tożsamość Hajnówki, miasta „wyrosłego z puszczy”.

Hajnówka to miasto
„wyrosłe z puszczy”
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W 1984 r. w mieście rozpoczęto produkcję płyt podłogowych „Haj-
nówka”. Przedsiębiorstwo posiadało przyzakładowe ambulatorium, 
przedszkole, stołówkę, dom kultury. Do dyspozycji pracowników 
było 50 domów z okresu międzywojennego, zakładowe bloki miesz-
kalne oraz ośrodek kolonijno-wczasowy. Bogate zaplecze socjalne 
przysporzyło miastu wielu nowych mieszkańców. W 1988 r. HPPD 
sprywatyzowano jako spółkę joint venture z angielską firmą „Furnel 
International Limited”. W 2006 r. nastąpiło połączenie Spółki Furnel 
S.A. z Fabrykami Mebli Forte S.A., które przejęły cały majątek spółki 
z siedzibą w Hajnówce. Obecnie przedsiębiorstwo należy do jednego 
z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego 
montażu. Poza Hajnówką jego zakłady mieszczą się w Ostrowi Mazo-
wieckiej, Białymstoku i Suwałkach. 

Drugim z ważnych dla miasta zakładów była tzw. „Fabryka Chemicz-
na”. Została wybudowana przez Niemców w 1917 r., następnie prze-
kształcona w Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna. 
Także i przy tej fabryce funkcjonowało kuszące zaplecze socjalno-
-bytowe: bloki mieszkalne – początek osiedla „Milenium” (1953 r.), 
Zakładowy Dom Kultury „Górnik” (1953 r.), otwarty basen pływacki, 
stadion sportowy (1961 r.), przedszkole (1978 r.). W 1996 r. przedsię-
biorstwo sprzedano spółce z zagranicznym kapitałem, przyjęło ono 
nazwę „Gryfskand” Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Węgli Aktywnych 
w Hajnówce. Obecnie firma zajmuje się produkcją węgla aktywnego, 
węgla drzewnego i biopaliw. 

Robotników i rzemieślników pracujących przy obróbce drewna 
kształciła Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego, przeniesiona 
z Białowieży do Hajnówki w 1924 r. Okres jej największego rozwoju 
przypisuje się na lata 30. i 60. ubiegłego wieku. Słynęła szczególnie 
z wydziału stolarskiego. Dzięki zaangażowaniu cenionego snycerza 
Franciszka Bołoza, zaczęto w niej produkować wyjątkowe meble. 
Eksponowane na międzynarodowych wystawach, m.in. w Mediola-
nie, zdobiły gabinety wielu instytucji w całym kraju. W 1972 r. szkoła 
otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościusz-
ki i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

FACEBOOK

Hajnówka to miejsce
sentymentalne (...)

Jedna z wysokiej klasy
meblarskich pamiątek

zachowała się
w Hajnówce do dziś. 

Jest to zegar gabinetowy,
który zdobi gabinet
Burmistrza Miasta.

ZEGAR
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go Wierobieja), Ogrodowej (obecnie ul. Rodziny Kosidłów). 
W zaułku ulicy Targowej mieściła się drewniana synagoga, któ-
ra w 1941 r. została spalona przez Niemców. Większość hajnow-
skich Żydów straciła życie w komorach gazowych Treblinki. 
Miejska Biblioteka w Hajnówce wydała opracowanie Alli Gryc 
pt. „O społeczności żydowskiej w Hajnówce”.

Wraz z rozwojem przemysłu drzewnego pod koniec 
XIX w. do Hajnówki zaczęła napływać ludność żydowska. 
W 1921 r. na 748 mieszkańców zaledwie 41 wyznawało juda-
izm. W przededniu II wojny światowej w miasteczku mieszkało 
już 600 Żydów, którzy zajmowali się głównie handlem. Domy 
żydowskie skupiały się przy ulicach: Stefana Batorego, Polnej 
(obecnie ul. Grunwaldzka), Targowej (obecnie ul. Ks. Ignace-

ŚLADAMI
HAJNOWSKICH ŻYDÓW

FACEBOOK

Hajnówka
to nie miasto,
Hajnówka to

stan ducha (...)
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WSPÓŁCZESNE
OBLICZE MIASTA

Miasto na tle innych wyróżnia się nieśpiesznym trybem 
życia. Hajnowianie pozostają w wyjątkowej symbiozie 
z przyrodą. To miasto tradycji pielęgnowanych przez po-
kolenia. Mieszkańcy są bardzo otwarci. Chętnie dzielą 
się z turystami swoim bogatym dziedzictwem kulturowym 
i przyrodniczym.

Zasoby kultury i przyrody stanowią podstawę szerokiej 
oferty turystycznej oraz usług proponowanych przez lo-
kalnych przedsiębiorców. Fundamentem Hajnówki i jej 
niezwykłą przestrzenią jest współistnienie dwóch religii: 
prawosławia i katolicyzmu. Bliskość najcenniejszej euro-
pejskiej puszczy zachęca do aktywnego wypoczynku i re-
kreacji, dostarczając przy okazji wielu doznań duchowych 
i estetycznych. 

W okresie intensywnego rozwoju przemysłu drzewnego lu-
dzie osiedlali się w Hajnówce ze względów ekonomicznych. 
Dziś magnesem jest spokój i bliski kontakt z przyrodą. Wiel-
ki plus to dostępność szerokiej gamy usług handlowych, 
gastronomicznych i medycznych. Warunki te doceniają 
przede wszystkim mieszkańcy zachodnich i centralnych 
części Polski. Wielu z nich decyduje się osiąść tu na stałe. 
Przyjazna atmosfera miasta sprzyja szybkiemu wtapianiu 
się w lokalną rzeczywistość.  

Dzisiejsza Hajnówka
jest otwarta

i życzliwa
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Mapa odległości miasta 
Hajnówka od większych 
polskich miast
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O REGIONIE
Hajnówka leży w północno-wschodniej części Polski, 
w powiecie hajnowskim, w malowniczym regionie Pusz-
czy Białowieskiej. Na skraju pradawnego lasu, zatopiona 
w sielskim krajobrazie przetykanym malowniczymi kopu-
łami cerkiewek, drewnianymi chatami z kolorowymi okien-
nicami, tradycyjnymi ogrodami i sadami. Będąc „Bramą 
do Puszczy” otwiera drogę do najlepiej zachowanego lasu 
naturalnego na Niżu Europy.

Od siedziby Białowieskiego Parku Narodowego dzielą Haj-
nówkę zaledwie 22 km. Puszcza Białowieska, jako jedyny 
obszar przyrodniczy w Polsce, została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otrzymała też status 
Rezerwatu Biosfery. Znana na całym świecie, jest chlubą 
i wizytówką Podlasia, elementem jego tożsamości i bez 
wątpienia najsilniejszym magnesem turystycznym regio-
nu. Mówi się, że każdy Polak powinien choć raz zobaczyć 
„leśny Wawel” (takie miano przylgnęło do Puszczy Biało-
wieskiej jeszcze przed II wojną światową). Będąc w Puszczy 
Białowieskiej należy koniecznie wybrać się na wędrówkę 
po szlakach Białowieskiego Parku Narodowego, który chro-
ni jej najlepiej zachowany przyrodniczo fragment. 

Można podziwiać tu przebogate grądy, w których majesta-
tycznych rozmiarów dorastają dęby, lipy, jesiony… Urzekną 
nas swym obliczem mroczne bory oraz bardzo malownicze, 
choć trudniej dostępne olsy i łęgi. Warto odwiedzić również 
w parku narodowym Muzeum Przyrodniczo-Leśne (w jego 
siedzibie w Białowieży) oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. 
Gęsta sieć tras turystycznych (pieszych i rowerowych) oraz 

Tu życie toczy się
zgodnie z rytmem

natury i kultury
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ścieżek edukacyjnych wiodących przez najciekawsze zakątki pozostałego ob-
szaru tego lasu umożliwia dogłębne poznanie naszego skarbu narodowego, 
jakim niewątpliwie jest Puszcza Białowieska. Szczególnym uznaniem tury-
stów cieszą się szlaki „Żebra Żubra” oraz „Szlak Dębów Królewskich i Wielkich 
Książąt Litewskich”. Wędrówka nimi pozwala zaobserwować wielkie, sędziwe 
drzewa oraz bogaty, różnorodny świat roślin, grzybów i zwierząt. 

Po zetknięciu z krystalicznym, puszczańskim powietrzem warto odkryć drugi 
żywioł regionu, czyli wodę. Okoliczne zalewy: Siemianówka, Repczyce, Bach-
maty, unikalne rzeki: Narew i Narewka urozmaicają krajobraz, stanowiąc zara-
zem atrakcję turystyczną, szczególnie podczas letnich eskapad. 

Powiat hajnowski wyróżnia się na tle innych powiatów cennym dziedzic-
twem kulturowym, pielęgnowanym przez pokolenia. Kultura materialna 
(architektura sakralna, drewniane domy z zachowaną tradycyjną ornamen-
tyką, przydrożne krzyże, kapliczki) i niematerialna (tradycje, zwyczaje) tworzą 
atmosferę duchowości, która chwyta za serce. Przejeżdżając przez okoliczne 
wsie, np. Soce, Puchły, Trześcianka odnosimy wrażenie, że zatrzymaliśmy się 
w czasie. Wciąż obecne w krajobrazie wiejskim przydomowe ławeczki, ozdob-
ne okiennice, malwy i bzy kwitnące w ogródkach tworzą osobliwą aurę, któ-
rej nie znajdziemy nigdzie indziej.

WIĘCEJ
INFORMACJI NA:
www. powiat.hajnowka.pl
www. lot.bialowieza.pl
www. bialowieza.travel
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Więcej o założeniach
strategii na:

www.hajnowka.pl

HAJNÓWKA
SYMBOLICZNA

  LOGO

Znak marki miasta powstał z inspiracji symboliką obecną w przestrzeni 
przyrody i kultury Hajnówki. 

Liście oznaczają trwałe oparcie miasta na zasobach przyrodniczych 
Puszczy Białowieskiej oraz wskazują na wieloletnie przywiązanie 
mieszkańców do wizerunku dębu. Symbolem duchowości mieszkańców 
i dwureligijności miasta jest uproszczona forma krzyża greckiego. Jest on 
także odwzorowaniem panikadiła – witrażowego żyrandolu z wnętrza 
Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Położenie względem siebie obu ele-
mentów: liści dębu i krzyża wskazuje na splatanie się przyrody z kulturą 
i wiarą mieszkańców. Logo jest jednym z elementów wdrażania Strategii 
Marki Hajnówka. 

Na logo składają się
liście dębu oraz krzyż
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  HAJNOWSKIE DĘBY

Spacerując ulicami Hajnówki warto wiedzieć, że zerkają na nas wielowiekowe 
pomniki przyrody, będące pozostałością po sięgającej tu niegdyś Puszczy Bia-
łowieskiej. Liczą one od 100 do 300 lat.

Największe skupiska dębów znajdziemy przy Kolejkach Leśnych, na cmen-
tarzu katolickim i cmentarzu żołnierzy radzieckich. Jest ich kilka w rejonie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Hajnowskiego Domu Kultury (w miejscu daw-
nej Straży Hajnowskiej). Spotkamy je przy ulicy Piłsudskiego (niegdyś była 
leśną trybą), na osiedlu Piłsudskiego, na osiedlu „Za pocztą”. Pomnikowe dęby 
rosną przy ulicy Parkowej, przy ulicy Białowieskiej w pobliżu firmy „Runo” 
oraz od strony wiaduktu kolejowego w kierunku Majdanu („Dęby Carskie”). 
Na terenie miasta rośnie łącznie około 60 drzew, które objęto ochroną kon-
serwatorską, uznając je za pomniki przyrody. 51 z nich to dęby szypułkowe, 
łac. Quercus robur. Starożytni Grecy uznawali je za drzewa mądrości.

  QUERCUS 

Przyznawana jest od 2015 r. To wyróżnienie dla tych członków społeczności 
Ziemi Hajnowskiej, którzy trwając u jej podstaw, zbudowali swój autorytet 
na konsekwencji, niezłomnej pracy i niezachwianym etosie.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom oraz 
innym podmiotom celem uhonorowania ich zasług na rzecz Gminy Miejskiej 
Hajnówka m.in. za działalność gospodarczą, społeczną, charytatywną, kul-
turalną, oświatową, naukową, sportową. Symbol dębu wykorzystany został 
w figurze Honorowej Nagrody Burmistrza. Statuetka została zaprojektowa-
na przez hajnowianina – artystę Jarosława Perszko. Łączy ona w sobie cechy 
ludzkie i florystyczne. Przedstawia dąb, o korzeniach upodabniających się 
do ludzkich stóp, wrastających w ziemię. Patrząc na to z drugiej strony – to 
stabilnie stojący człowiek, przeistaczający się na wysokości korpusu w drze-
wo, niejako symbolicznie „ukoronowany” liśćmi jednego z najszlachetniej-
szych gatunków drzew. To zespolenie przypomina, jak na przestrzeni dziejów 
człowiek współistniał z naturą, był i jest jej integralną częścią – o czym dziś 
często zapomina. 

Honorowa Nagroda
Burmistrza Miasta Hajnówka

Hajnówka
jest pełna
symboli

wypływających
z natury
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  POMNIK ŻUBRA 

Pomnik znajduje się w centrum miasta, na skwerku im. Dymitra Wasilewskiego. 
Sylwetka żubra, odlana z brązu, została odsłonięta we wrześniu 2001 r. Jego au-
torem jest krakowski artysta rzeźbiarz Jan Siuta – autor m.in. sarkofagu prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego i pierwszej damy na Wawelu.

Historia pomnika żubra na ziemi hajnowskiej sięga XIX w. Pierwszy pomnik usta-
wiony został w osadzie Zwierzyniec przy drodze Hajnówka–Białowieża w 1862 r., 
na pamiątkę polowania cara Aleksandra II, które odbyło się w październiku 1860 r. 
Przeszło ono do historii jako pierwsze polowanie carskie w Puszczy Białowieskiej. 
Żeliwny odlew żubra naturalnej wielkości, wykonany w fabryce Ogariowa 
w Petersburgu, ustawiony został na postumencie. Na jego licach podano krótkie 
informacje o polowaniu: datę odbycia, nazwiska ważniejszych uczestników oraz 
liczbę ubitej zwierzyny. Autorem projektu pomnika był nadworny artysta malarz 
cara Aleksandra II – Mihály A. Zichy. Wykonano również kilkanaście miniaturo-
wych kopii pomnika ze srebra i brązu, z myślą o znamienitszych uczestnikach po-
lowania. Jedną z tych figurek eksponuje obecnie muzeum Puszczy Białowieskiej 
w Kamieniukach na Białorusi. Pojedyncze egzemplarze figurek można spotkać 
także w różnych muzeach na terenie byłego Związku Radzieckiego oraz w zbio-
rach prywatnych. Podczas I wojny światowej pomnik żubra został wywieziony 
do Rosji. Po wojnie zwrócono go Polsce. Trafił na dziedziniec Zamku Królewskie-
go w Warszawie, następnie na krótko zawitał do warszawskiego Muzeum Ziemi, 
skąd w 1928 r., decyzją prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przewieziono go 
do jego letniej rezydencji w Spale (Spała – wieś wczasowa w Polsce, położona 
w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Inowłódz). Tam 
pozostaje do dzisiaj. 

Kilkakrotnie mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej próbowali sprowadzić 
pomnik do osady Zwierzyniec, lecz brak było zgody ze strony władz miejskich 
Spały. W 2004 r. udało się postawić na Zwierzyńcu nowy pomnik, który jednak 
nie był repliką swojego poprzednika. Różnił się kształtem i użytym materiałem. 
W roku 2014, w 85. rocznicę restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej, w osadzie 
Zwierzyniec stanęła wierna kopia żubra ze Spały. Ważąca ponad 800 kg figura 
stanęła na nowym postumencie, zaprojektowanym przez hajnowskiego artystę 
Jarosława Perszko. Pomnik możemy podziwiać do dziś.
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  MIASTO ZIELENI 

„Zielone serce miasta” tworzy Park Miejski. Oferuje spa-
cerowiczom wiele alejek poprowadzonych pośród wieko-
wego drzewostanu: dębów, lip, brzóz, klonów, głogów itd. 
Mieści się w miejscu dawnej fabryki terpentyny.

Przemierzając go wytyczonymi ścieżkami napotkamy 
interesujące rzeźby nawiązujące do historii miasta. Najoka-
zalsza z nich to grupa kilkumetrowych, drewnianych fi-
gur pod nazwą „Niezłomnym” (zdj.).  Imponujące rzeźby, 
które dziś możemy podziwiać, są repliką prac prof. Józefa 
Marka z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Poświęco-
ne robotnikom leśnym okresu międzywojennego orygi-
nały powstały w 1976 r. podczas pleneru rzeźbiarskiego 
i dotrwały do lutego 2016 r. (ze względu na zły stan figur, 
podjęto decyzję o ich usunięciu). W październiku 2016 r. 
ustawiono repliki autorstwa miejscowych rzeźbiarzy – 
Wiktora Kabaca i Stanisława Żywolewskiego, wykonane 
z drewna sosnowego (na podstawie: katalogu pt. „Józef 
Marek. Lata 50. i 60. Malarstwo, rzeźba”;  „ENCYKLOPEDIA 
HAJNÓWKI” pod redakcją Ryszarda Patera, rozdział MIEJ-
SCA PAMIĘCI).

W parku odnajdziemy ustawione trzy instalacje w duchu 
współczesnego street artu: „Kokon” Tomasza Domań-
skiego z Wrocławia, „Wiersz” francuskiego artysty Partric-
ka Bailly-Cowell’a, „Transformation III” Tarasa Beniakha 
z Ukrainy. Uzupełnieniem cyklu są „Obusieczny” – praca 
Benoita Tremsala, artysty z Niemiec. Znalazła ona swoje 
miejsce w okolicach wjazdu na teren nieistniejącej już fa-
bryki „Chemiczna” przy ul. Tamary Sołoniewicz. Natomiast 
praca hajnowianina Jarosława Perszko – „6 z 7/1”, pozosta-
ła w miejscu jej powstania – przy Zakładach Maszynowych 
„Hamech” (ul. Armii Krajowej).

Przy głównej alei, ujrzymy także dwa głazy upamiętniają-
ce wydarzenia historyczne: Pomnik Konstytucji 3 Maja 
oraz Pomnik III Pułku Strzelców Konnych. 
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Przysiądźmy na jednej
z parkowych ławeczek

i rozkoszujmy się
czystym powietrzem,

w którym unosi się
„puszczański duch”



II.
DUCHOWOŚĆ
Jeśli chcemy poznać zwyczaje „tutejszych”, powin-
niśmy wziąć udział w jednym z licznych wydarzeń 
kulturalnych czy religijnych w regionie. W Hajnówce 
praktykowane od pokoleń tradycje są wciąż żywe. 
Ta niewymuszona autentyczność ma swój wyjątkowy 
urok i pomaga zrozumieć naturalny porządek świata. 
Prawdziwą duchowość tkwiącą w mieście najlepiej 
poznasz poprzez bezpośredni kontakt z mieszkań-
cami, którzy są bardzo serdeczni. Na ulicy, w sklepie 
czy w parku wciąż słyszy się pielęgnowaną przez nich 
tutejszą gwarę. Jak mówią: „My gaworym (howorym) 
po swojemu” – to połączenie języka białoruskiego, 
ukraińskiego i polskiego. Ich mowa jest wyrazem toż-
samości i silnej więzi ze „swoimi”. 

Ludowych elementów hajnowskiej kultury doświad-
czymy na przykład podczas Jarmarku Żubra – naj-
większego lokalnego festiwalu smaku i folkloru. 
Obowiązkowym punktem jest Międzynarodowy 
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który 
przenosi uczestników do krainy śpiewu cerkiewnego, 
zaś dźwięki zabytkowych organów, wydobywające 
się z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, za-
praszają na koncerty muzyki kameralnej i organowej. 
Wielbiciele cięższych brzmień też znajdą coś dla sie-
bie. Rockowisko, którego domeną jest muzyka alter-
natywna i rock przyciąga wykonawców tak lokalnych, 
jak i zagranicznych. 

Poznaj duchowość
hajnowskiej kultury
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DUCHOWOŚĆ
DO PRZEŻYCIA

Co roku w Hajnówce organizuje się szereg wydarzeń kulturalnych. Wybrzmie-
wają lokalnym klimatem, przepełniają tutejszą duchowością, dostarczają 
niezapomnianych wrażeń. 

Udział w nich pozwala poznać specyficzną mieszankę kultur wschodniego 
pogranicza i doświadczyć nieuchwytnego sacrum prawosławia. Hajnowskie 
wydarzenia są żywą skarbnicą tradycji i lokalnego folkloru, których źródło in-
spiracji stanowi przede wszystkim religia, kultura i przyroda. 

Hajnowskie
wydarzenia są

żywą skarbnicą tradycji
i lokalnego folkloru

 WYDARZENIA KULTURALNE 
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Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”
eliminacje powiatowe

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa
Społeczno–Kulturalnego, Hajnowski Dom Kultury
Telefon: +48 85 682 32 03 
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: styczeń
www.hdk.hajnowka.pl

Festiwal promuje białoruskie dziedzictwo kulturalne, zachowane 
w tekstach piosenek oraz strojach ludowych, prezentowanych 
przez zespoły artystyczne z regionu. Odgrywa znaczącą rolę 
w życiu mniejszości białoruskiej na Podlasiu – krzewieniu jej kultu-
ry i przekazywaniu jej z pokolenia na pokolenie. 

Hajnowskie spotkania
z kolędą prawosławną

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” wraz 
z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce, 
Hajnowski Dom Kultury
Telefon: +48 85 682 33 51 
E-mail: festiwal@cerkiew.pl
Termin imprezy: styczeń
fb.com/hajnowskiednimuzykicerkiewnej

Odbywa się w okresie bożonarodzeniowym. Uczestniczą w nich 
grupy w różnych kategoriach wiekowych – od grup przedszkol-
nych, poprzez szkolne, chóry parafialne itp. z powiatów: hajnow-
skiego, bielskiego, siemiatyckiego. Spotkania mają charakter 
konkursowy, poprzedzone są dwudniowymi przesłuchaniami, 
wieńczy je Koncert Galowy laureatów.

Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury
Telefon: +48 85 682 32 03, +48 85 740 37 11 
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl, woak@woak.bialystok.pl
www.hdk.hajnowka.pl    /   www.woak.bialystok.pl 
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Spotkania prezentują zwyczaje kolędowania osadzonego w tra-
dycji Podlasia. Uczestniczą w nich zespoły z całego województwa. 
Ukazują tradycyjne formy kolędowania z szopką, gwiazdą, kozą 
i charakterystyczne herody. Pierwsza edycja wydarzenia miała 
miejsce w 1973 r. w Białymstoku. Od kilku lat wpisuje się w kalen-
darz kulturalny miasta Hajnówka.

  WYDARZENIA KULTURALNE STYCZEŃ
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
 „Hajnówka” w Białymstoku

Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku
Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
(ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka)
Telefon: tel./fax +48 85 682 20 89, +48 85 682 32 02
E-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
festiwal-hajnowka@wp.pl
Termin imprezy: maj
www.festiwal-hajnowka.pl

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” to or-
ganizowana od 1982 r. w Hajnówce, a odbywająca się od 2003 r. 
w Białymstoku, impreza artystyczna nazywana „Festiwalem Śpie-
wającej Duszy”. Celem Festiwalu jest prezentacja światowego 
dorobku wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki 
cerkiewnej w jej historycznym przekroju, od wczesnego chrześci-
jaństwa po kompozycje współczesne. Festiwal realizowany jest 
w formule konkursowej z udziałem chórów amatorskich i zawo-
dowych, bez względu na religię i narodowość wykonawców. W 1995 r. 
Festiwal wpisany został przez Ministra Kultury na listę wydarzeń 
o kategorii zerowej tej miary co Konkurs Chopinowski. Honorowe 
Patronaty sprawują: Prezydent RP oraz Związek Kompozytorów 
Polskich, a Patronat Artystyczny Krzysztof Penderecki. Dotychczas 
w Festiwalu uczestniczyło około 900 chórów z 41 krajów Europy, 
Afryki, Ameryki Północnej, Australii i Azji.

Przegląd na Haft i Koronkę
Powiatu Hajnowskiego

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Hajnowski Dom Kultury
Telefon: +48 85 682 32 03 
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: kwiecień/maj
www.hdk.hajnowka.pl

Przegląd ma na celu promocję i ukazanie tradycji rękodzieła ludo-
wego, praktykowanego po dziś dzień na terenie naszego regionu. 
Na corocznej wystawie możemy ujrzeć haftowane obrusy, ręczniki, 
szydełkowane serwetki, firanki a także odzież czy zabawki.

 WYDARZENIA KULTURALNE KWIECIEŃ - MAJ
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Międzynarodowy Festiwal
„Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

Miejsce: Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce
Organizator: Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
Telefon i fax: +48 85 682 33 51 
E-mail: festiwal@cerkiew.pl
Termin imprezy: maj
www.festiwal.cerkiew.pl 
fb.com/hajnowskiednimuzykicerkiewnej

Początki wydarzenia sięgają 1981 r. Raz w roku, przez cały majowy 
tydzień, Hajnówka rozbrzmiewa cerkiewnym śpiewem w wyko-
naniu chórów z całego świata. Rokrocznie prezentuje się na nim 
ok. 40 zespołów, wśród nich są profesjonaliści, jak i amatorzy. Od-
bywa się w formule konkursowej – od przesłuchań konkursowych 
po koncerty galowe. W trakcie festiwalowego tygodnia organizo-
wanych jest wiele wydarzeń towarzyszących: koncerty, wystawy, 
warsztaty. Na przestrzeni lat festiwal stał się wydarzeniem rangi 
międzynarodowej – ukazuje wielokulturowość miasta, otwartość 
oraz szacunek do religii i tradycji. Cieszy się zainteresowaniem tu-
rystów, pielgrzymów z wielu krajów.

FACEBOOK

…Wspaniała impreza godna
polecenia i PROMOWANIA
poza granicami Polski !...

  WYDARZENIA KULTURALNE MAJ
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Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
 „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”

Miejsce:  Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
Organizator: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
Telefon: +48 85 682 28 89 
E-mail: kontakt@muzeumbialoruskie.pl
Termin imprezy: maj–grudzień
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
fb.com/MuzeumBialoruskie

Konkurs fotograficzny poświęcony wyjątkowości Podlasia, uchwy-
conego fotograficznym okiem profesjonalnych fotografów oraz 
amatorów. Zgłaszane każdego roku zdjęcia, przez pasjonatów 
fotografii z całej Polski, prezentują dziedzictwo regionu w różnej 
odsłonie – architektura, ludzie, przyroda. Konkurs wieńczy wysta-
wa nagrodzonych prac, którą można zobaczyć w Muzeum i Ośrod-
ku Kultury Białoruskiej. Festyn Ludowy „KRYNOCZKA”

Miejsce: Amfiteatr Miejski
Organizator: Hajnowski Dom Kultury,
Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa
Społeczno–Kulturalnego w Białymstoku
Telefon: +48 85 682 32 03
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: czerwiec
www.hdk.hajnowka.pl
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Jest to spotkanie z muzyką białoruską, zaprezentowaną przez ze-
społy ludowe z regionu. Wykonywane są zarówno utwory starsze, 
jak i te z nowoczesnym akcentem. Festyn odbywa się na trzeci 
dzień prawosławnego święta Zesłania Ducha Świętego, którego 
uroczystości religijne odbywają się w uroczysku Krynoczka.

Festyn Ekologiczny

Miejsce: Amfiteatr Miejski
Organizator: Fundacja na Rzecz Budowy Otwartego
Społeczeństwa ONI–TO MY, Urząd Miasta Hajnówka
E-mail: kontakt@onitomy.org
Termin imprezy: czerwiec
www.onitomy.org
 fb.com/Fundacja-Oni-To-My

Ideą festynu jest promowanie ekologicznego stylu życia wśród 
najmłodszego pokolenia hajnowian. To nauka poprzez zabawę, 
m.in. poprzez konkursy plastyczne o tematyce EKO, ukazanie cieka-
wych sposobów na nadanie drugiego życia przedmiotom (recykling).

 WYDARZENIA KULTURALNE MAJ - CZERWIEC
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Piknik Rodzinny

Miejsce: Amfiteatr Miejski
Organizator: Akcja Katolicka przy parafiach w Hajnówce:
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
oraz pw. św. św. Cyryla i Metodego;
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Hajnowski Dom Kultury
Telefon: +48 85 682 22 50
Termin imprezy: czerwiec
www.farahajnowka.pl

Wydarzenie plenerowe integrujące pokolenia. Każdy znajdzie 
w nim coś dla siebie. Oferuje uczestnikom gry i konkursy, zabawy 
fantowe, pokazy, badania stanu zdrowia (np. mierzenie poziomu 
cukru we krwi, ciśnienia tętniczego itp.). Piknik uatrakcyjniają wy-
stępy artystyczne na scenie amfiteatru.

Koncerty Muzyki Kameralnej i Organowej

Miejsce: Amfiteatr Miejski
Organizator:  Hajnowska Fundacja 
Muzyki Kameralnej i Organowej
Telefon:  +48 85 682 22 50
Termin imprezy: czerwiec–sierpień
www.farahajnowka.pl

Pierwszy koncert z tego cyklu miał miejsce w Hajnówce w 1997 r. 
Oprócz muzyki organowej możemy wysłuchać również muzyki ka-
meralnej w wykonaniu najwybitniejszych artystów z Polski i zagranicy.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki,
Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”

Miejsce: Amfiteatr Miejski
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury
Telefon: +48 85 682 32 03
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: lipiec
www.hdk.hajnowka.pl 
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury 

Wielobarwne przedsięwzięcie kulturalne o randze międzynaro-
dowej. Dzięki festiwalowi poznajemy muzykę, taniec i stroje, czy-
li specyfikę kultur z różnych stron świata, m.in. Bułgarii, Słowacji, 
Węgier, Turcji.

  WYDARZENIA KULTURALNE CZERWIEC - LIPIEC
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Jarmark Żubra

Miejsce: Park Miejski i Amfiteatr Miejski
Organizator: Hajnowski Dom Kultury,
Urząd Miasta Hajnówka
Telefon:  +48 85 682 32 03
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: lipiec
www.hdk.hajnowka.pl
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Festiwal smaku i kultury regionalnej. W tym dniu w jednym miej-
scu Hajnówka oferuje lokalne produkty: żywnościowe (np. sery, 
chleby, wyroby mięsne, wyroby cukiernicze, miody) oraz rękodzie-
ło (np. serwety, koronki, obrusy, ozdoby świąteczne). Na jarmarku 
spotykają się wystawcy z regionu Puszczy Białowieskiej, Podlasia, 
innych części Polski, a także zza wschodniej granicy: Białorusi, 
Ukrainy, Litwy. Oprawę przedsięwzięcia stanowi muzyka folkowa 
w wykonaniu zespołów rodzimych i zagranicznych.

  WYDARZENIA KULTURALNE LIPIEC
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Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep

Miejsce: przestrzeń miejska w Hajnówce,
miejscowości Powiatu Hajnowskiego
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”,
A3 Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń
Telefon: +48 601 479 999
E-mail: biuro@a3teatr.pl
Termin imprezy: lipiec/sierpień
www.wertepfestival.pl 
fb.com/InternationalTheatreFestivalWertep

Święto teatru w regionie Puszczy Białowieskiej, które odbywa się 
na przełomie lipca i sierpnia. W trakcie festiwalowych dni grupy 
teatralne – artyści z całego świata – odwiedzają mniejsze i więk-
sze miejscowości naszego regionu. Prezentują współczesny teatr 
oraz inspirują do poznawania lokalnych tradycji i kultury. W tej te-
atralnej przygodzie każdy znajdzie coś dla siebie – dzieci, młodzież 
i dorośli.

Białorusko-Polskie Koncerty
Rockowe „Muzyka bez zastrzeżeń”/
/„Muzyka bez zaściaroh”

Miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
Organizator: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
Telefon:  +48 85 682 28 89
E-mail: kontakt@muzeumbialoruskie.pl
Termin imprezy: październik–grudzień
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
fb.com/MuzeumBialoruskie

Koncerty muzyki klubowej zespołów z Polski i Białorusi. Koncerty 
z przesłaniem: przeciw nietolerancji – przeciw ksenofobii – prze-
ciw uprzedzeniom – muzyka bez zastrzeżeń. Wydarzenie integruje 
polską i białoruską młodzież, łamie stereotypy międzykulturowe.

Urodziny żubra Pompika

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rako-
wieckiego, Urząd Miasta Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury
Telefon:  +48 85 682 64 45, +48 85 682 29 69, +48 511 155 479
E-mail: mbphajnowka@poczta.onet.pl
Termin imprezy: 26 września
www.biblioteka.hajnowka.pl   /  www.hajnowka.pl

Wydarzenie skierowane do najmłodszych czytelników i wielbicieli 
milusińskiego żuberka, bohatera książeczek autorstwa hajnowiani-
na Tomasza Samojlika, żubra Pompika. Celem imprezy jest podkre-
ślenie  jego obecności  w przestrzeni publicznej, a zarazem promo-
cja tej marki. Są seriale, są zabawy i animacje, które radują serca 
wszystkich – dzieci i dorosłych.

 WYDARZENIA KULTURALNE LIPIEC - PAŹDZIERNIK
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Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
Ziemi Hajnowskiej

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Hajnowski Dom Kultury
Telefon:  +48 85 682 32 03 
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: grudzień
www.hdk.hajnowka.pl 
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury 

Przedsięwzięcie to od wielu lat docenia artystyczny talent lokal-
nych twórców: malarzy, rzeźbiarzy, rysowników. Uczestnikami 
są amatorzy – osoby, które nie zajmują się sztuką zawodowo, 
dla których jest ona ich pasją, co jeszcze bardziej podkreśla tkwiące 
w nich ukryte talenty. Przegląd daje możliwość promocji, popula-
ryzacji twórczości amatorskiej w środowisku, a także konfrontacji 
ze sztuką profesjonalną.

Festiwal Kultury Ukraińskiej Podlaska Jesień

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Związek Ukraińców Podlasia,
Hajnowski Dom Kultury
Telefon: +48 85 730 25 23,  +48 85 682 32 03
E-mail: biuro@zup.org.pl, hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: listopad
www.zup.org.pl, www.hdk.hajnowka.pl
fb.com/Związek-Ukraińców-Podlasia-Союз-Українців-
-Підляшшя
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Festiwal promujący kulturę mniejszości ukraińskiej, podkreślający 
jej obecność w naszym regionie. Dzięki występom lokalnych arty-
stów oraz zespołów z Ukrainy przedsięwzięcie prezentuje tradycyj-
ny folklor – taniec, śpiew, stroje.  Wydarzeniu towarzyszy kiermasz 
rękodzieła ludowego.

Prezentacje zespołów obrzędowych
„Białoruski Obrzęd na Scenie”

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury
Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne,
Hajnowski Dom Kultury
Telefon:  +48 85 682 32 03
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Termin imprezy: listopad
www.hdk.hajnowka.plfb.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Wydarzenie, które w szczególny sposób stara się utrwalić w pa-
mięci kolejnych pokoleń dawne tradycje obrzędowe, prakty-
kowane przez naszych przodków. Ukazuje zwyczaje związane 
z wyprawianiem wesela (np. korowaj), czy poprzedzające je swaty. 
Przypomina charakterystyczne akcenty życia na tym terenie, np. 
sentymentalne ławeczki przy drodze, które dawniej były obowiąz-
kowym atrybutem każdego domu.
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DUCHOWOŚĆ
PŁYNĄCA Z SACRUM

Nad wielokulturową Hajnówką unosi się atmosfera mistycyzmu. Wędrówkę 
po mieście urozmaica unikalna architektura sakralna.

Nie sposób nie dostrzec architektonicznej perły, z monumentalnymi kopuła-
mi – Soboru Świętej Trójcy. W centrum miasta strzeliście wznosi się ku niebu 
kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Prawosławie oraz katolicyzm, 
związane z nimi tradycje i obrzędy, bogata architektura sakralna nie jedne-
go przybysza wprowadzą w stan uspokojenia i wyciszenia. Przyciągają swym 
bogactwem materialnym (kopuły, witraże, ikony, polichromie), zaś przestrzeń 
nasycają duchowością. Wszystko to w jedną całość splata wzniosła muzyka 
sakralna, w tym anielski śpiew chóralny. Bijące serca dzwonów zapraszają 
na modlitwę. Blask i ciepło świec stawianych przez wiernych na nabożeń-
stwie w intencji zdrowia, pamięci zmarłych… W Hajnówce odbędziesz inte-
resującą wędrówkę pośród wznoszących się do niebios kopuł cerkwi i strze-
listych wież kościołów.

Miasto zaprasza
na spacer

po duchową energię

ŚWIĄTYNIE
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  Sobór Świętej Trójcy

Adres: ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15,
17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 873 29 71
E-mail: biuro@zup.org.pl, hdk@hdk.hajnowka.pl
Godziny nabożeństw:
pon. - czw. / 800

pt. i sob. / 800, 1700

nd. / 800, 1000, 1700

www.sobor.pl

Architektoniczna i duchowa perła miasta. Przekraczając 
próg cerkwi możemy poczuć się jak zawieszeni między nie-
bem a ziemią. Świątynia jest murowana, dwupoziomowa. 
Posiada 7 ołtarzy. Zbudowana w latach 1973-1992 według 
projektu Aleksandra Grygorowicza, przy współpracy z Je-
rzym Nowosielskim. Polichromie pokrywające wewnętrzne 
ściany zostały wykonane przez greckiego malarza Dymitrio-
sa Andonopulosa. Centralną przestrzeń cerkwi wypełnia pa-
nikadiło (zdj.), czyli żyrandol w kształcie równoramiennego 
krzyża greckiego, ozdobiony witrażami Bogarodzicy i sło-
wiańskich świętych. To unikat w skali kraju. 

Przy Soborze funkcjonuje sklepik z pamiątkami, w którym 
zakupić można dewocjonalia prawosławne, ikony, książki.
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Informacje dla zwiedzających
Zwiedzanie wnętrza Soboru jest możliwe po wcześniejszym uzgodnie-
niu z kancelarią parafialną pod numerem tel. +48 85 873 29 71, 
w godzinach 10.00-13.00 oraz 14.00-17.00 (oprócz niedziel i świąt cer-
kiewnych). Turystów indywidualnych oprowadza pracownik sklepiku, 
mieszczącego się przy cerkwi. Zwiedzających wnętrza Soboru obowią-
zuje odpowiedni strój, tj. kobiety i mężczyźni powinni mieć zakryte ra-
miona oraz nogi, kobiety powinny mieć okrytą głowę.

Przy Parafii Soboru Świętej Trójcy funkcjonują aż 
trzy chóry. Chóru dziecięcego i młodzieżowego 
można słuchać podczas niedzielnych nabożeństw. 
Oba zespoły biorą także udział w przeglądach pie-
śni liturgicznej, muzyki cerkiewnej i konkursach 
kolędniczych. Chór dorosłych działa nieprzerwanie 
od 1942 r. i aktywnie uczestniczy w życiu religijnym 
parafii. Na swoim koncie ma występy w Finlandii, 
Rosji, na Białorusi, Słowacji, w Czechach oraz udział 
w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodnio-
słowiańskich w Terespolu. W 2009 r. został nagro-
dzony na Międzynarodowym Festiwalu Śpiewów 
Prawosławnych Kołożskij Błahowiest w Grodnie 
na Białorusi. Chór uczestniczył w niemal wszystkich 
edycjach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie 
Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie był wielokrotnie wy-
różniany i nagradzany.
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Informacje dla zwiedzających
Zwiedzanie kościoła w godzinach pracy kancelarii 
parafialnej: pon. - sob. w godz. 830 –1000, 1600 – 1730. 
Grupy zorganizowane proszone są o kontakt z kance-
larią w celu uzgodnienia godziny zwiedzania. 

  Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Adres: ul. Ks. Piotra Ściegiennego 7,
17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 682 22 50
Godziny nabożeństw:
dni powszednie / 600, 700, 1700

nd.  / 800, 1000, 1200, 1700 (okres zimowy),
1800 (okres letni)
www.farahajnowka.pl

Budowa świątyni zakończyła się w 1965 r. W bocznych 
absydach umieszczone są dwa drewniane ołtarze ze stare-
go kościoła, wykonane przez miejscowych stolarzy w roku 
1944, zaprojektowane i przyozdobione rzeźbami przez 
Franciszka Bołoza – parafianina, który przywędrował do Haj-
nówki z Podhala. W bocznych ołtarzach znajdują się drew-
niane figury Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Antoniego. W kościele znajdują się zabytkowe 
organy, pochodzące z wrocławskiej pracowni firmy „Schlag 
und Schohne”, wykonane na przełomie XIX i XX w. To jedy-
ny tego typu instrument w północno-wschodniej Polsce. 
Do Hajnówki sprowadzono je w 1976 r. ze zrujnowanego 
kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Jedlinie Zdroju. 
W ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w ko-
ściele odbywają się koncerty.
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  Cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego

Adres: ul. Warszawska 103, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 683 28 08
Godziny nabożeństw:
sob.  /  Św. Liturgia na życzenie,
1700 nabożeństwo wieczorne (Wieczernia)
nd.  /  800 Akafist, 900 Św. Liturgia
W przeddzień świąt  / 1700 - całonocne czuwanie
(Wsienocznoje Bdienije) 
W dzień święta / 800 Akafist, 900 Św. Liturgia

Świątynia została wyświęcona w 2007 r. Wybudowana 
w nowoczesnym stylu architektonicznym, składa się z dwóch 
poziomów (cerkwi dolnej i górnej). W górnej głównej kon-
dygnacji znajduje się dębowy ikonostas. Ściany ozdabiają 
polichromie wykonane przez ikonografów z Ukrainy (Char-
kowa, Kijowa, Poczajewa).
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  Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Adres: ul. Mikołaja Reja 12, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 682 48 84
Godziny nabożeństw:
wt. - pt. / 800 Św. Liturgia
śr. i pt. / 1700 Akafist
sob. / 800 Św. Liturgia, 1700 Wieczernia
nd. / 800 Św. Liturgia, 1700 Akafist
www.hajnowka.cerkiew.pl
fb.com/parafiahajnowka

Cerkiew wybudowana w stylu nowoczesnym. Składa się 
z części górnej (głównej) oraz dolnej. Wewnątrz świąty-
ni znajduje się murowany ikonostas pokryty ceramiczną 
mozaiką oraz pozłacany żyrandol (panikadiło) ważący 
ok. 800 kg, wykonany w Sofrino pod Moskwą. W dolnej czę-
ści widnieje ikonostas drewniany, pozłacany. Oba ikonostasy 
zostały wykonane przez artystów z Ukrainy. Nieopodal cer-
kwi, na cmentarzu prawosławnym, stoi niewielka kapliczka 
pw. Wszystkich Świętych. Na uwagę zasługuje w niej ikono-
stas, wykonany ręką Jerzego Nowosielskiego (docenianego 
artysty malarza, na Podlasiu znanego ze sztuki sakralnej 
w cerkwiach (m.in. freski, ikony).
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KI Od 2000 r. przy parafii funkcjonuje zespół chóral-

ny Woskliknowienije. Należy do niego 10 chórzy-
stek z terenu Hajnówki. Repertuar grupy składa się 
z utworów klasyków cerkiewnych, kompozycji auto-
rów współczesnych oraz pieśni ludowych. Chór wy-
stępował na licznych krajowych i międzynarodowych 
konkursach (m.in. na Ukrainie, Białorusi, w Bułgarii, 
Serbii), festiwalach muzyki chóralnej i cerkiewnej. 
Na swoim koncie ma już dwie płyty CD.
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  Kościół pw. św. św. Cyryla i Metodego

Adres: ul. 3 Maja 65, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 682 29 14
E-mail: biuro@zup.org.pl
hdk@hdk.hajnowka.pl
Godziny nabożeństw:
niedziele i święta / 900, 1100, 1600

dni powszednie / 700, 1700

fb.com/Parafia-Św-Cyryla-i-Metodego-w-Hajnówce

Kościół prezentuje nowoczesne budownictwo w stylu neobarokowym. Powstał 
wg projektu arch. Michała Bałasza z Białegostoku. Kamień węgielny poświęcił 
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie Wizyty Apostolskiej w Drohiczynie w dniu 
10 czerwca 1999 r. Na zewnątrz bryłę kościoła wyróżniają dwie strzeliste wieże. 
Wnętrze wypełnia nie tylko sacrum, ale także puszczański duch – unikatowe 
żyrandole, kinkiety i świeczniki wykonane zostały z poroży jelenia, autorstwa 
Pawła Kordeckiego i Henryka Borowego. Główny ołtarz oraz stacje Drogi Krzy-
żowej i konfesjonały wyrzeźbione w drewnie to prace hajnowianina Stanisława 
Żywolewskiego. 

  Zakon klauzurowy, kontemplacyjny
  Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji

Adres: ul. Lipowa 209, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 684 25 97
E-mail: klaryski.hajnowka@gmail.com
Godziny nabożeństw:
niedziele i święta / 930

dni powszednie / 700

www.klaryski-hajnowka.drohiczyn.opoka.org.pl

Klasztor oraz kościół zostały zaprojektowane przez Henryka Dołęgowskiego 
i Ryszarda Suchorę z Białej Podlaskiej. W 2003 r. nastąpiło uroczyste poświę-
cenie placu budowy i fundamentów zakonu, w 2006 r. rozpoczęto budowę 
kościoła. W klasztorze zamieszkuje 13 sióstr. Zajmują się głównie pracami ha-
fciarskimi. Wykonują paramenty liturgiczne, ornaty, chorągwie itp.

Informacje dla zwiedzających
Kościół otwarty jest codziennie:
w dni powszednie w godz. 700–1200 i 1600–1800

w niedzielę i święta w godz. 800–1800
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MIEJSCA MISTYCZNE
NIEOPODAL HAJNÓWKI

Dojeżdżając do miasta zobaczysz drewnianą zabudowę z urokliwym wzor-
nictwem ludowym.

Możesz natknąć się na wiekowe, przydrożne krzyże oraz kapliczki, dawniej 
strzegące mieszkańców. Są one wyrazem najważniejszych wartości, jakimi 
kieruje się miejscowa ludność. W nich skrywa się dziedzictwo kształtowane 
od wieków. Przyglądając się im doświadczysz, czym jest naprawdę duchowa 
witalność. Zrozumiesz, jak niewiele potrzeba, aby odzyskać radość życia, za-
traconą w codziennym pędzie. 

Jedną z najbardziej klimatycznych ulic Hajnówki jest ul. Górna. Możemy 
na niej podziwiać odchodzącą z krajobrazu miasta drewnianą zabudowę – 
tradycyjne, wiejskie domy z I poł. XX w. Przy Górnej znajdziemy też prawo-
sławną kapliczkę pw. Matki Boskiej Kazańskiej (należy do parafii św. Dymitra), 
która została zbudowana w 1986 r. na cmentarzu ofiar okupacji hitlerowskiej 
w ówczesnej wsi Górne.

FACEBOOK

…Moim skromnym
zdaniem Górna

to najpiękniejsza
ulica Hajnówki…
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  Krynoczka (Święta Krynoczka)

Adres: ul. Szkolna 2, 17-200 Dubiny
Kontakt: tel. +48 85 682 40 40

Cudowne źródełko w sercu Puszczy Białowieskiej, poło-
żone 3 km od Hajnówki, obok trasy Hajnówka–Białowie-
ża. Dla wiernych cerkwi prawosławnej to miejsce posiada 
cudowną moc. Na uroczystość obchodów święta Świętej 
Trójcy zmierzają tu pielgrzymi z całego regionu. Tradycją 
jest obmycie chorego miejsca chusteczką nawilżoną wodą 
ze źródełka. Pozostawia się ją na ogrodzeniu, jako symbol 
pozbycia się choroby, w intencji odzyskania zdrowia.

W centralnym punkcie, w pobliżu cudownego źródełka, 
wznosi się niewielka, drewniana cerkiewka pw. św. św. Bra-
ci Machabeuszy, wybudowana w I poł. XIX w. Nabożeństwa 
odbywają się w okresie letnim, w każdą niedzielę o godz. 900 
ma miejsce Św. Liturgia, o godz. 1700 czytane są akatysty; 
nabożeństwa te odprawia się do święta Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. Poza tym odprawiane są także: trzeciego dnia 
prawosławnej Wielkanocy i trzeciego dnia Pięćdziesiątnicy. 
Szczegółowy porządek nabożeństw dostępny jest w parafii 
Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Dubinach.
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   Skit Świętych Antoniego
  i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach

Adres: 17-210 Narew
Telefon:  +48 784 406 094
Godziny nabożeństw:
sob. / 900

nd. / 1000

www.odrynki.pl
fb.com/skitodrynki

Skit w Odrynkach jest jedyną w Polsce prawosławną pustel-
nią. Położona jest na bagnach, w uroczysku Kudak, niedale-
ko miejscowości Narew – ok. 30 km od Hajnówki. Do skitu 
wiedzie drewniana, 800-metrowa kładka, ułożona nad pod-
mokłymi terenami rozlewiska rzeki Narew. Wizyta w pustelni 
może okazać się początkiem drogi do duchowego oczysz-
czenia. Miejsce przepełnia mistycyzm. Na terenie pustelni 
wzrok przykuwa mała, drewniana cerkiewka, zwieńczona 
złotymi kopułami. W dniach 14-15 września odbywają się tu 
uroczystości z okazji święta patronów skitu – świętych Anto-
niego i Teodozjusza.

Pustelnia powstała w 2009 r. z inicjatywy śp. ks. Archiman-
dryty dr. Gabriela (Jerzego Giby). Ojciec Gabriel zmarł 
22 listopada 2018 r. Został pochowany na terenie skitu – du-
szą i sercem pozostał tu, gdzie spędził ostatnie lata swoje-
go życia. Duchowny słynął z ziołolecznictwa, udzielał porad 
zdrowotnych, bazujących na medycynie naturalnej.
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MIEJSCA Z KLIMATEM
MIEJSCA Z DUSZĄ,
MIEJSCA, W KTÓRYCH WARTO BYĆ

Jest w Hajnówce miejsce, w którym skupia się cała lokalność – od naturalnych 
produktów, aż po relacje międzyludzkie, opierające się o „swojskość” i tutej-
szą gwarę. Tu dowiesz się, czym obecnie żyje miasto. Uzyskasz informacje 
i porady „z pierwszej ręki”. To hajnowski Ryneczek – miejsce chętnie odwie-
dzane przez turystów.

Wyróżnia go autentyczność. Ożywa w każdą środę (dzień targowy) dowodząc, 
jak cenna to przestrzeń dla miejscowej ludności. Ukazuje naturalny rytm życia 
miasta i okolic, ich sezonowość. W zależności od pory roku możesz na nim za-
kupić świeże, ekologiczne produkty, pochodzące z okolicznych gospodarstw 
domowych – jajka, sezonowe warzywa i owoce, miody, grzyby, własnoręcznie 
wyrabiane twarogi, rękodzieło: serwetki, chodniki. FACEBOOK

…uwielbiam ten rynek,
naturalne produkty

od wyjątkowych ludzi

Najpiękniej jest tu w środę

Tęsknię za takim
ryneczkiem… 

…Hajnowski ryneczek
to marka sama w sobie  :)

Polecam wszystkim
odwiedzającym…
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  Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Adres: ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 682 28 89
E-mail: kontakt@muzeumbialoruskie.pl
Godziny otwarcia:
wt. - sob. / 800 – 1600

nd. / 1000 – 1800

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
fb.com/MuzeumBialoruskie

Wyjątkowy ośrodek prezentujący bogactwo kulturowe, historię i tradycje Pod-
lasia zamieszkałego przez białoruską mniejszość narodową. Posiada bogate 
zbiory, prezentujące w postaci wystaw stałych i czasowych przekrój kultury 
materialnej. Trzy wystawy etnograficzne mają multimedialny charakter: „Bia-
łoruska zagroda”, „Białoruski Kalendarz”, „Rzemiosło na białoruskiej wsi Podla-
sia”. Starannie urządzona typowa wiejska zagroda gospodarska Białorusinów 
Podlasia ukazuje, jak wyglądało ich życie i praca. Wśród eksponatów znajdują 
się sprzęty domowego użytku, sprzęty gospodarskie, archiwalne fotografie. 
Eksponaty pochodzą z XIX i XX w. W ośrodku możesz również zobaczyć zbioro-
wą wystawę malarstwa lokalnych artystów pn. „Hajnówka. Brama do Puszczy”. 
Przy muzeum funkcjonuje biblioteka z bogatym, liczącym ponad 11 tys. po-
zycji, księgozbiorem, zawierającym publikacje polskie i białoruskie. Działające 
przy Muzeum Stowarzyszenie, w ramach swojej aktywności, organizuje szereg 
warsztatów, np. garncarskich, cyrylicy itp. Ich celem jest upowszechnianie kul-
tury białoruskiej wśród różnych grup wiekowych. Stowarzyszenie jest także 
organizatorem licznych wydarzeń plenerowych: Białoruskie Święto „Kultura 
na schodach muzeum”, Festyny ludowe z cyklu „I tam żywuć ludzi”, koncerty 
klubowe „Muzyka bez zastrzeżeń”.
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  Park Miniatur Zabytków Podlasia

Adres: ul. Bielska 120, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 604 218 864
E-mail: pm.informacje@gmail.com
Godziny otwarcia:
w okresie letnim / 900 – 1800

www.parkminiatur-hajnowka.pl
fb.com/Park-Miniatur-Zabytków-Podlasia

Ukazuje piękno zabytkowej architektury województwa podlaskiego 
w skali 1:25. Przemierzając alejki parku spotkamy się z miniaturami 
obiektów sakralnych (cerkwie, kościoły), pałaców (np. Pałac Branickich 
w Białymstoku), obiektów architektury drewnianej, odtworzonymi 
z zachowaniem najmniejszych detali. Każda z miniatur zabytków opa-
trzona jest tabliczką z informacją o historii budowli i ciekawostkami 
z nią związanymi. Ponadto zwiedzający mają możliwość zapoznania 
się z atrakcjami Podlasia w grafikach Władysława Pietruka, eksponowa-
nych na licznych tablicach. W ofercie dostępne miejsce ogniskowe, za-
daszone miejsce na posiłek, kiosk z pamiątkami, toalety. Dzieci do lat 4 
mają wstęp bezpłatny. 

  Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa

Adres: ul. Lipowa 1, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 25 64
E-mail: kontakt@muzeumbialoruskie.pl
Godziny otwarcia:
pon. - sob. / 900 – 1800

nd. / 1000 – 1800

Muzeum funkcjonuje na bazie rodzinnej kuźni z 1927 r. W zbiorach 
znajdują się wyłącznie eksponaty rodzinne, związane z kowalstwem 
i obróbką metali. Proponuje organizację pokazów i warsztatów. 
W obiekcie udzielana jest również informacja turystyczna.
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  Turystyczna kolejka wąskotorowa

Adres: Nadleśnictwo Hajnówka,
ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 673 23 78, +48 693 337 290
E-mail: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

Kolejka kursuje w sezonie turystycznym – od maja do końca września. Adreso-
wana jest do grup zorganizowanych (rezerwacja na min. 7 dni przed planowa-
nym wyjazdem) oraz osób indywidualnych (zakup biletów w kasie na Dworcu 
Kolejek Leśnych w dniu odjazdu). 

Atrakcja nawiązuje do tradycji drzewnych Hajnówki. Sieć kolejek wąskotoro-
wych została zbudowana przez Niemców eksploatujących puszczę w czasie 
I wojny światowej. Były one wykorzystywane do końca lat 80. XX w. do wywozu 
drewna z puszczy. Obecnie stanowią jedną z atrakcji regionu – oryginalną for-
mę poznawania przyrody. Podróż kolejką pozwala podziwiać otaczającą naturę 
i chłonąć niesamowite zapachy i niepowtarzalne uroki Puszczy Białowieskiej. 
Przy odrobinie szczęścia, wśród gęstwin puszczy, można dostrzec żubra, jelenia 
czy sarnę.

Dodatkowo na terenie Nadleśnictwa dostępne jest zadaszone miejsce ogni-
skowe, toalety. 

Hajnówka – Topiło
(11 km, czas przejazdu ok. 4 godz.)

Hajnówka – Dolina Leśnej
(6 km, czas przejazdu ok. 2 godz.)

TRASY
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  Centrum Promocji Regionu „Czerlonka” 
  Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce

Adres: ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
Telefon:  tel./fax +48 85 682 32 02, tel. +48 85 682 20 89
E-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
www.festiwal-hajnowka.pl
fb.com/Centrum-Promocji-Regionu-Czerlonka

Siedziba Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej 
„Hajnówka”. Miejsce licznych spotkań z artystami, autorami 
książek nawiązujących do życia Podlasia. Organizator wystaw, 
pokazów filmowych itp. Fundacja ma na celu propagowanie 
muzyki cerkiewnej poprzez organizację koncertów, działal-
ność wydawniczą. Inicjator Białowieskich Integracji Artystycz-
nych „Peretocze” w Białowieży (od 2003 r.). Wydarzenie prezen-
tuje kulturowe wartości duchowe regionu poprzez muzykę, 
śpiew, taniec zespołów z Polski, Białorusi, Litwy. 

Ciekawostka: obecny budynek Centrum to dawna siedzi-
ba stacji kolejowej w Czerlonce. Przykład sztuki ciesielskiej 
I poł. XX w. Do Hajnówki został przeniesiony pod koniec lat 90. 
XX w.

  Hajnowski Dom Kultury

Adres: ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 682 32 03
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Godziny otwarcia: pon. - sob. / 800 – 1600

www.hdk.hajnowka.pl 
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Kluczowa instytucja kultury w mieście. Organizator licznych 
wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów, konkursów piosen-
ki, spektakli teatralnych, wystaw malarskich, rzeźbiarskich 
itp. W ramach działalności edukacyjnej w swojej ofercie po-
siada zajęcia ze śpiewu (Studio Piosenki Estradowej), tańca 
ludowego (ZTL „Przepiórka”), tańca współczesnego, jak rów-
nież zajęcia plastyczne i koła zainteresowań. 
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   Miejska Biblioteka Publiczna
  im. dr. Tadeusza Rakowieckiego

Adres: ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 29 69
E-mail: mbphajnowka@poczta.onet.pl
Godziny otwarcia:
wt. - pt. / 1000 – 1800

sob. / 800 – 1600

www.biblioteka.hajnowka.pl
fb.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna

Biblioteka dysponuje ok. 84 tys. woluminów (od literatu-
ry dziecięcej, po książki naukowe, czasopisma, po zbiory 
audiowizualne). W trosce o edukację młodego czytelnika 
instytucja prowadzi lekcje biblioteczne, m.in. o tematyce hi-
storycznej, dotyczącej miasta. Dla starszych odbiorców orga-
nizuje liczne spotkania autorskie z regionalnymi pisarzami. 

  Warsztat Terapii Zajęciowej
  przy parafii Św. Trójcy

Adres: ul. 3 Maja 63, 17-200 Hajnówka
Telefon i fax:  +48 85 682 38 03
E-mail: wtz-hajnowka@o2.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt. / 800 – 1600

www.wtz-hajnowka.pl
fb.com/WTZHajnowka

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Świętej Trójcy 
w Hajnówce (skrót WTZ) jest placówką dziennego pobytu, 
w której rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona 
jest dla 35 osób. Uczestnicy warsztatu mają do dyspozycji 
pracownie: artystyczną, plastyczną, ikonograficzną, tech-
niczną, komputerową, muzykoterapeutyczną. Wykonywane 
w trakcie zajęć prace, tj. pocztówki, ikony, ozdoby świątecz-
ne, ozdoby z drewna, pamiątki itp. można zakupić na kier-
maszach oraz w siedzibie placówki.

  „Reszka” Sklep Artystyczny Dorota Ginszt

Adres: ul. Stefana Batorego 38, 17-200 Hajnówka
fb.com/Reszka-Sklep-ulBatorego-38-Hajnówka

Oferuje ręcznie wykonane przedmioty, m.in. z drewna, np. drewniane szkatułki, 
zdobienia metodą decoupage, scrapbooking. Proponuje organizację warszta-
tów plastycznych dla dzieci i dorosłych. 

MIEJSCA Z KLIMATEM
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HAJNÓWKA
DZIECIOM

Miasto i jego okolice zapraszają rodziny z dziećmi do spędzania wspólnego 
czasu. Znajdziecie tu miejsca, które zadbają o potrzeby waszych pociech.

Każdy opuści je z uśmiechem na twarzy i niezapomnianymi wrażeniami. Ofe-
rujemy szczyptę magii, artystyczno-kulinarne zabawy, spotkania ze zwierzę-
tami na łonie natury oraz linową przygodę w rodzinnej strefie zabaw. Integra-
cja międzypokoleniowa zapewniona!

  HULA - KULA Centrum Zabaw dla Dzieci

Adres: ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 601 495 490
E-mail: hula_kula@interia.pl
Godziny otwarcia: 
wt. - pt. / 1400 – 1900

sob. - nd. / 1100 – 1900

poniedziałek / nieczynne
fb.com/centrumzabawhulakula

To miejsce stworzone z myślą o dzieciach w wieku 0-11 lat. Centrum Zabaw 
proponuje wiele interesujących aktywności, które jednocześnie bawią oraz 
uczą. Kreatywne warsztaty, zajęcia sensoryczne (m.in. sensoplastyka). Chwilę 
odpoczynku, relaksu znajdą tutaj także dorośli (rodzice/opiekunowie).

  Klubokawiarnia „LIPOWART”

Adres: ul. Lipowa 44, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 602 117 298
Godziny otwarcia: 
wt. - sob.  / 1100 – 1900

pn. / 1500 – 1900

fb.com/Klubokawiarnia-Lipowart

To połączenie kawiarni (w menu m.in. pyszne desery) z klubikiem oferującym 
w specjalnej sali zabaw moc atrakcji i rozrywki dla najmłodszych. Klubokawiar-
nia ma w ofercie warsztaty kulinarne i rękodzieła oraz zajęcia plastyczne. Orga-
nizuje urodziny, wynajmuje lokal na przyjęcia okolicznościowe.

HAJNÓWKA DZIECIOM
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  Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2,
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 27 76
E-mail: osir@hajnowka.pl
www.new.samorzad.pl

Kompleks sportowo-rekreacyjny zlokalizowany w centrum 
miasta wraz z małą infrastrukturą rozlokowaną w różnych 
miejscach w przestrzeni miejskiej oferuje moc witalnych 
aktywności. W okresie letnim ucieszy wszystkich basen re-
kreacyjny (mniejszy oraz większy). Miłośników piłkarskich 
zabaw przyciągnie zapewne boisko sportowe. Tuż obok 
można sprawdzić swą wytrzymałość fizyczną na sprzętach 
street workoutu. 

  Park Wodny

Adres: ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 85 876 78 60
E-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl
Godziny otwarcia:  codziennie / 615 – 2145 
www.parkwodny.hajnowka.pl
fb.com/Park-Wodny-w-Hajnówce

Rodzinne wypady na basen są bardzo atrakcyjną aktywno-
ścią na czas wolny. Zabawa + korzyści zdrowotne gwaran-
towane! Prócz tradycyjnych wodnych zabaw (na basenie 
rekreacyjnym ze zjeżdżalnią, kulą wywołującą falę), Park 
Wodny proponuje także ofertę urodzinową oraz imprez 
integracyjnych z instruktorem. Urodziny na basenie? Czemu 
nie… zabawy z wykorzystaniem atrakcyjnych akcesoriów 
pływackich i zabawy w wodzie, zabawy muzyczne, plastycz-
ne, karaoke i tańce. Nudy na pewno nie będzie… Poza tym 
nawet niemowlaki, już w pierwszych dniach życia, mogą tu-
taj oswajać się z wodą, dołączając wraz z rodzicami do grupy 
„Wyderki”.
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   Rodzinna Strefa Zabaw

Adres: ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka (od ul. Sportowej)
Telefon: +48 85 682 32 03
E-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
www.hdk.hajnowka.pl
fb.com/Hajnowski-Dom-Kultury

Plac zabaw stworzony z myślą o najmłodszym pokoleniu. Składa się 
z dwóch urządzeń zabawowo-sprawnościowych typu „sterowiec” wraz 
z punktem widokowym. Do dyspozycji dzieci są także huśtawki, bujaki, 
karuzele. Na placu znajduje się wiata z systemem zasilania solarnego 
(z możliwością ładowania urządzeń mobilnych), z dostępem do wi-fi, 
oraz stoliki do gry w szachy. Dorośli mają do dyspozycji wygodne wy-
profilowane leżaki i parkowe stoliki. 

   Chatka Baby Jagi 

Adres: Orzeszkowo – Sosnówka 98A
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 600 493 666
E-mail: papek895@wp.pl
www.chatkababyjagi.pl
fb.com/chatkababyjagi

Nieopodal Hajnówki jest miejsce wyjątkowe, które zachwyci szczegól-
nie najmłodszych. Na skraju Puszczy Białowieskiej stoi kolorowa, jak 
z bajki „piernikowa” chatka Baby Jagi. Czeka w niej moc atrakcji: ma-
giczne pierniki, łóżko na zapiecku, waga prawdy, lochy Jasia i wiele, 
wiele innych tajemnic. W Chatce prowadzone są także warsztaty pie-
czenia pierników. Nad całością wizyty czuwa animator, który wprowa-
dza w świat bajkowych postaci. Nikt, kto tu trafi, nie będzie się nudził. 
Obiekt czynny sezonowo (lipiec – sierpień).
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Informacje dla zwiedzających
Wioska zaprasza grupy szkolne, przedszkolne i studyjne 
(min. 15 osób). Pobyt w Wiosce Bulwy trwa ok. 3–4 godziny. 
Cena: 25 zł/os.

  Uroczysko „Ranczo Kupała”

Adres: 17-200 Orzeszkowo – Kolonia Poryjewo 139
(wjazd od ul. Dalekiej z trasy Hajnówka-Kleszczele)
Telefon: +48 604 995 421
E-mail: biuro@kupala.com.pl
www.kupala.com.pl

Niezwykle urokliwe miejsce przeznaczone na spędzenie czasu wolne-
go na łonie autentycznej przyrody. W Mini ZOO spotkamy m.in. stru-
sie, tarpany, konie, owce, kozy, króliki. Doświadczymy wędkowania 
w okolicznym stawie czy jazdy konnej. Koniecznie też trzeba zajrzeć 
do starej kuźni, gdzie znajduje się wystawa dawnych narzędzi konnych 
oraz urządzeń rolniczych.

Informacje dla zwiedzających
Warsztaty edukacyjne indywidualne dla rodzin i turystów in-
dywidualnych (min. 10 osób) po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Czas pobytu: do 3 godzin. Cena: 25 zł/os.

HAJNÓWKA DZIECIOM

   

   

  Wioska tematyczna „Lipiny – Wioska Bulwy”

Adres: Stowarzyszenie „Krynica”, Lipiny 46A, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 508 068 675,  +48 608 172 110
E-mail: wioskabulwy@wp.pl
wioskabulwy@wp.pl
www.wioska-tematyczna.pl/project/lipiny-wioska-bulwy

„Lipiny to wioska taka, co nade wszystko kocha ziemniaka”. Pobyt 
w niej uświadomi nam, że ziemniak to nie tylko jedzenie, ale i bohater 
dobrej zabawy. W miejscu tym przeżyjemy niezapomnianą przygodę 
z bulwą.  W swojej ofercie wioska posiada trzy pakiety warsztatów. 
Każdy z nich składa się z różnych propozycji zajęć kulinarnych, ar-
tystycznych oraz gier i zabaw. Osobom indywidualnym wioska pro-
ponuje: quest „50 twarzy ziemniaka” oraz geocaching (gra terenowa 
z GPS). W ofercie jest też sklepik z pamiątkami oraz możliwość orga-
nizacji ogniska. 

  Wioska tematyczna
  „Wioska Małego Osocznika w Dubinach”

Adres: ul. Główna 1b, 17-200 Dubiny
(za budynkiem Gminnego Centrum Kultury)
Telefon: +48 509 876 179
E-mail: wmowdubinach@gmail.com
fb.com/ WMOwDubinach

Miejsce, w którym najmłodsi poznają ciekawostki o Puszczy Białowie-
skiej. Kim byli Osocznicy? Tę tajemnicę również odkryjemy. Wioska 
Osocznika oferuje warsztaty: Warenniki Osoczników – czyli nieudane 
łowy… i co dalej? Warsztaty kulinarne dla małych i nieco większych 
osoczników; warsztaty plastyczne; gry i zabawy (Leśne Szczupaki, 
Zmagania Leśnych Siłaczy); quest przy Świetlicy Wiejskiej dla małych 
i nieco większych Osoczników: Skarb Osoczników. W trakcie trwania 
zajęć – Opowiastka o pierwszych mieszkańcach Puszczy Białowie-
skiej, dla nieco większych Osoczników: Rzecz o Osocznikach.
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Dla adeptów odkryć i przygód polecamy „Questing – wyprawy odkryw-
ców w Puszczy Białowieskiej”. W ofercie: questy o tematyce historycznej, 
kulturowej, przyrodniczej. Informacje o questach dostępne są na:

www.bialowieza.travel

W mieście ulokowanych jest także wiele ogólnodostępnych placów za-
baw, m.in. w Parku Miejskim (przy ul. Parkowej), przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 na Osiedlu Judzianka (ul. Działowa 1) wraz z piramidą linową.

  Wioska tematyczna „Borysówka – Wieś drewniana”

Adres: Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka,
Borysówka 48, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 602 282 083,  +48 604 121 972
E-mail: borysowkadrewnianawies@gmail.com

W miejscu tym podstawą zabaw jest drewno. Tak, tak… Wśród atrak-
cji: „Drewniany Artysta – każdy może odkryć swój talent”, malowanie 
na drewnie, decupage. „Drewniana Olimpiada” – gry i zabawy inte-
gracyjne z wykorzystaniem naturalnych prostych przyrządów zrobio-
nych z drewna. Na „Szlaku Drewnianych Zawodów” poznamy dawne 
profesje: snycerz, tracz, drwal, bednarz, kołodziej. W „Maciejukowym 
Siedlisku” powrócimy do dawnych czasów, przekonując się jak niegdyś 
mieszkano, pracowano na roli (tkanie na krosnach, pranie tarą i pralką 
Franią, cięcie drzewa, pieczenie placków). Przy okazji posmakujemy 
regionalnej kuchni. Specjałem Borysówki są „Ciastka Drewniaka”, „Szar-
lotka Drewniaka”, „Wereniki”, „Plimieniki”. Ich produkcji możemy się na-
uczyć podczas warsztatów kulinarnych.

Informacje dla zwiedzających
Ilość miejsc ograniczona; maksymalna ilość dzieci 
na wycieczce: 40 osób, czas pobytu: ok. 3 – 4 godzin. Po zwie-
dzaniu jest możliwość organizacji ogniska, zwiedzenia Galerii 
Regionalnego Produktu.

HAJNÓWKA DZIECIOM
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Lokalna kultura i przyroda są źródłem inspiracji dla artystów. 

Wpływają na rozwój dziedzin sztuki wykorzystujących naturalne zasoby jako 
główny materiał do tworzenia, np. rzeźba. Płynie z nich energia pozwalająca 
na osiągnięcie wewnętrznej harmonii. 

   Zenek Iłarion Daniluk (1939–2000)

Urodzony we wsi Kamień pod Hajnówką. Artysta malarz – samouk. Tworzył 
w latach 70. i 80. XX w. Zasłynął z realizacji malarskich i dekoratorskich, wyko-
nywanych w prywatnych domach. Reprezentant sztuki użytkowej. Jego prace 
cechuje bogata kolorystyka, geometria, roślinna ornamentyka na ścianach, su-
fitach, na zewnątrz budynków mieszkalnych. Efekty jego twórczości artystycz-
nej zachowały się głównie w Hajnówce i okolicach. Po śmierci artysty zorgani-
zowano dwie znaczące stałe wystawy poświęcone jego twórczości – w Galerii 
Białej w Lublinie oraz w Galerii w Krynkach.

Na podstawie publikacji: „Zenek Iłarion Daniluk 1939–2000”, Galeria Biała,
Lublin 2008.
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  Jarosław Perszko

Artysta rzeźbiarz, autor wielu wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje jako pro-
fesor na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. 
Obecnie prorektor ds. studenckich tej uczelni. W pracy 
artystycznej ukazuje rzeźbę jako obiekt dynamiczny. Two-
rzy w metalu (aluminium, ołów, stopy własne), w kamieniu 
(marmur, granit) oraz w innych materiałach pochodzenia 
naturalnego i kompozytach. Inspiruje się naturą, jej pro-
cesualnością. Obecnie skupia się na performensach, insta-
lacjach i obiektach performatywnych. Akcentuje w nich 
destrukcję fizycznego przedmiotu, jego kruchość i nietrwa-
łość, odnosząc ten problem do pojęcia czasu w ludzkiej eg-
zystencji. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej 
w Zamku Ujazdowskim i Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku, a także w prywatnych zbiorach we Francji, Szwecji, USA.

  Zbigniew Budzyński

Malarz, grafik, rysownik, pedagog. Absolwent Instytutu Wy-
chowania Plastycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Pasjonuje się w szczególności malarstwem. 
Maluje farbami olejnymi. Na szczególną uwagę zasługują 
jego prace rysunkowe – ołówek, tusz, pastele, ilustracje 
książek, prace graficzne – akwaforta i akwatinta, a także 
akwarele.

HAJNÓWKA ARTYSTYCZNA

Przepełnione duchowością
krajobrazy, motywy religijne,

natura oraz portrety wychodzą
spod ręki artystów malarzy
pochodzących z Hajnówki 

i tu tworzących
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  Mirosław Chilimoniuk

Trudni się malarstwem olejnym, akwarelą, pastelą, grafiką 
– głównie linoryt, rysunek węglem i ołówkiem. Tematyką 
jego twórczości jest przyroda Puszczy Białowieskiej i uni-
kalne bogactwo kulturowe Podlasia. 

  Piotr Gagan

Reprezentuje malarstwo sztalugowe. Ukończył Studium 
Kultury i Oświaty dla Dorosłych w Warszawie. Maluje 
od 1972 r. Jego dorobek stanowią pejzaże, portrety. Źró-
dłem inspiracji jest przyroda Puszczy Białowieskiej i regio-
nalna architektura.

HAJNÓWKA ARTYSTYCZNA
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    Daniel Gromacki

Malarz. Ukończył Wydział Artystyczny i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowa-
nia na kierunku Techniki Malarskie i Pozłotnicze. Należy do Związku Polskich 
Artystów Plastyków (Polska Sztuka Użytkowa). 

  Stanisław Żywolewski

Malarz prymitywista. Jego prace inspirowane są sztuką 
jarmarczną i cerkiewną. Podejmuje w nich tematy współ-
czesne oraz uniwersalne. Przedstawia aktualne problemy 
społeczne i polityczne. Jego obrazy znajdują się w zbio-
rach m.in. Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum 
Okręgowym w Toruniu, Muzeum Polskim w Represwill 
w Szwajcarii.
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   Joanna Kiersnowska

Malarka, grafik. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki Warsztatowej oraz 
malarstwo w pracowni Stanisława Fijałkowskiego. Tworzy 
w technikach: olej, pastel, akwarela oraz drzeworyt i linoryt. 
Źródłem inspiracji twórczej jest natura. Jak mówi: „próbuję 
odnaleźć tkwiące w niej napięcie i emocje…”. 

Informacje dla zwiedzających
Twórczość lokalnych artystów (na wystawach sta-
łych i czasowych) możemy podziwiać w galeriach zlo-
kalizowanych na terenie miasta:
w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
w galerii Hajnowskiego Domu Kultury
(wystawy czasowe),
w galerii „Ławeczka” w Parku Wodnym,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. dr. Tadeusza Rakowieckiego (wystawy czasowe)
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Są wyrazem odwiecznej więzi człowieka z przyrodą, z Puszczą 
Białowieską. Rzeźby to uosobienie jej bogactwa materialnego 
i duchowego. „Tutaj cała pyszałkowatość ludzka nagle przycicha 
i znika, a dreszczem wstrząśnięta dusza odczuwa nagle obecność 

PLENERY RZEŹBIARSKIE stwórcy w nieskończoność” (B. Łyszczyński, 1883 r.). Plenery 
posiadają długą tradycję. Pierwszy odbył się prawie pół wieku 
temu w Białowieży. Miejscem spotkań rzeźbiarskich był także 
teren Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego. Do lat 80. 
XX w. zorganizowano ich czternaście. W 2017 r. , po długoletniej 
przerwie, zostały reaktywowane z inicjatywy hajnowskich arty-
stów rzeźbiarzy – Wiktora Kabaca i Włodzimierza Muśko. Uczest-
niczą w nich artyści z polski i zagranicy, m.in. Białorusi, Litwy.

HAJNÓWKA ARTYSTYCZNA
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  Wiktor Kabac

Ukończył Studium Rysunku i Malarstwa w Łodzi, Wy-
dział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Malarz, grafik, twórca form prze-
strzennych na granicy rzeźby i malarstwa. Największą 
inspirację w jego twórczości stanowi Puszcza Biało-
wieska.

  Włodzimierz Muśko (1942–2018)

Artysta rzeźbiarz, poeta i prozaik. Ukończył wydział humanistyczny na Uniwersy-
tecie Gdańskim. Jego rzeźby widniały na licznych wystawach w regionie. Wydał 
zbiór wierszy „Obudzone ptaki”. Jego poezja publikowana była także w almana-
chu poezji „Kształt myśli”, w zeszytach literackich Korespondencyjnego Klubu 
Młodych Pisarzy. Autor monografii wsi Budy „Jest takie miejsce na ziemi”. 

  Michał Koc

Rzeźbiarz samouk. Zaczynał od rzeźby w korzeniu, sztuki użytkowej – toczonych 
mebli, świeczników, kinkietów. Obecnie jego prace przedstawiają postacie. Wpi-
sują się w kanon sztuki ludowej. Proste, geometryczne kształty, z zachowaną sta-
tyką, nieco zdeformowane.
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Z wykształcenia biolog, pracownik Instytutu Bio-
logii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowie-
ży, doktor nauk przyrodniczych. Z zamiłowania 
rysownik. Pasjonat historii Puszczy Białowieskiej. 
Znany z cyklu komiksów oraz książek dla dzieci, 
m.in.: „O rety! Przyroda”, „Pikotek chce być odkryty”, 
„Ryjówka przeznaczenia”. Szczególne względy zy-
skał wśród najmłodszych odbiorców cykl książek 
o przygodach przesympatycznego Żubra Pompi-
ka, jego rodzinki i przyjaciół. Doczekał się on także 
ekranizacji w postaci serialu animowanego.

Tomasz Samojlik i jego
ŻUBR POMPIK

HAJNÓWKA ARTYSTYCZNA
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TRANSGRANICZNOŚĆ
Przygraniczne położenie od wieków kształtuje społeczno-kulturalne życie 
miasta. Tradycje wyznawców katolicyzmu i prawosławia przenikają się i są 
kultywowane w wielu hajnowskich rodzinach. Więź z białoruskością wyraża-
na jest na wiele sposobów. Na pierwszy plan wysuwa się specyficzna gwara 
(połączenie języka polskiego, białoruskiego, ukraińskiego).

Hajnówka pełni także funkcję przewodnika dla osób zaciekawionych kulturą 
Białorusinów, poszukujących doświadczeń odmienności kulturowej, folkloru 
i kulinariów. Tutaj mogą zetknąć się z nią bezpośrednio. Obecność polsko-
-białoruskiego przejścia granicznego w Białowieży daje możliwość eksplo-
rowania i odkrywania drugiej strony Puszczy Białowieskiej. Warto zaznaczyć, 
iż cała Puszcza Białowieska zajmuje obszar ok. 150 tys. ha, polska część 
ok. 62,5 tys. ha, a pozostała część znajduje się na Białorusi (źródło: Czesław 
Okołów, przewodnik „BPN i okolice”, Wydawnictwo TD Mapy, 2011).

TRANSGRANICZNOŚĆ
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Uaktualniane na bieżąco informacje na temat wyjazdu na teren turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” i terenów 
przyległych, w tym do Grodna, znajdują się na stronie w języku polskim https://grodnovisafree.by/pl/

Uaktualniane na bieżąco informacje na temat wyjazdu do strefy turystycznej „Brześć” znajdują się na stronie http://tour.brest.by

Od 10 listopada 2019 r. strefę turystyczną „Brześć” można zwiedzać bez wizy na okres do 15 dób. Strefa turystyczna „Brześć” obej-
muje: Brześć i Rejon Brzeski, Rejon Kamieniecki, Rejon Prużański, Rejon Żabinkowski, Rejon Swisłocki. 

Przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś można przez następujące przejścia graniczne:

kolejowe przejście graniczne Terespol–Brześć (punkt kontrolny na dworcu kolejowym „Brześć Centralny”);
drogowe przejścia graniczne: Terespol (Brześć), Sławatycze (Domaczewo), Połowce (Pieszczatka);
pieszo-rowerowe przejście graniczne Białowieża (Pierierow);
przejście graniczne na lotnisku w Brześciu.

Turysta planując wyjazd na Białoruś może skorzystać z pośrednictwa:

Biura Podróży „Junior” s.c. z Białegostoku, ul. Stołeczna 25, tel. +48 85 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, kompleksowa 
obsługa wyjazdów na Białoruś, w  tym w ruchu bezwizowym;
PTTK w Białowieży, ul. Kolejowa 17, tel. +48 85 681 22 95, +48 85 681 26 24, e-mail: pttk@pttk.bialowieza.pl, kompleksowa 
obsługa wyjazdów na Białoruś w ruchu bezwizowym;
Nina Zin, Hajnówka, tel. 721 591 353, e-mail: ninazin@op.pl;
usług touroperatora białoruskiego, którego można znaleźć na stronach https://npbp.by/ oraz http://tour.brest.by/;
wykup przepustek możliwy w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” w Hajnówce (ul. 3 Maja 45).

Jeśli korzystamy z usług touroperatora białoruskiego:

Nie później niż 48 godzin do planowanego wyjazdu należy skontaktować się z touroperatorem białoruskim i zamówić wycieczkę.

Turysta powinien:

dostarczyć touroperatorowi kopie (skan) paszportu;
wskazać termin planowanego pobytu;
przekazać touroperatorowi dane kontaktowe (najlepiej adres poczty elektronicznej) w celu zwrotnego kontaktu;
opłacić wybrane usługi turystyczne (lub komplet usług w ramach wycieczki).

Po opłaceniu wybranych usług, touroperator rejestruje turystę i przekazuje mu specjalny dokument – potwierdzenie, które nale-
ży przedstawić na przejściu granicznym.

Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, turysta zobowiązany jest przedstawić dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy:

aktualny paszport (ważny minimum 3 miesiące);
potwierdzenie – specjalny dokument wydawany przez biura podróży podczas zakupu wycieczki;
polisę ubezpieczeniową, którą można zakupić m.in. w Hajnówce, przy ul. 3 Maja 45 (biuro LOT „Region Puszczy Białowieskiej”); 
w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na 
transport, tzw. Zielona karta.

Turysta zobowiązany jest posiadać środki pieniężne na każdy dzień pobytu w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości 
nie mniej niż dwie kwoty bazowe (BYN 49) - *kwota bazowa to określona prawnie wartość pieniężna, jaką turysta musi posiadać 
podczas przekraczania granicy.

Zasady ruchu bezwizowego do Republiki Białoruś na teren turystyczno-rekreacyjnego parku

„Kanał Augustowski” i terenów przyległych (w tym do Grodna) oraz do strefy turystycznej „Brześć”

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji na temat wyjazdu do strefy turystycznej „Brześć”:

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

II.
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INFORMACJA TURYSTYCZNA

Centrum Turystyki „Regionu Puszczy 
Białowieskiej”/Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” 
Adres: ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 43 81, fax. +48 85 682 51 41
E-mail: biuro@lot.bialowieza.pl,
turystyka@powiat.hajnowka.pl
www.lot.bialowieza.pl   /   www.bialovieza.travel
fb.com/RegionPuszczyBialowieskiej

Celem Lokalnej Organizacji Turystycznej jest wspie-
ranie rozwoju turystyki w regionie Puszczy Biało-
wieskiej oraz jego promocja. Skupia 45 członków 
(miasto Hajnówka jest jednym z nich) – przedstawi-
cieli m.in. sfery społecznej, samorządowej, branży 
turystycznej. Uczestnicząc w licznych wydarzeniach 
kulturalnych, sportowych oraz targach turystycz-
nych LOT promuje atrakcje turystyczne (obiekty) 
oraz produkty i usługi miejscowych przedsiębior-
ców. Warto zajrzeć do siedziby LOT, gdzie uzyskamy 
rzetelną i najbardziej aktualną informację na temat 
oferty turystycznej regionu oraz promocyjne folde-
ry i informatory turystyczne. 

Tu można również nabyć mapy turystyczne oraz 
ciekawe pamiątki z regionu. W Centrum Turystyki 
uzyskamy kluczowe informacje odnośnie turystyki 
transgranicznej: jakie miejsca po stronie białoru-
skiej warto odwiedzić; jakie dokumenty są niezbęd-
ne, by móc udać się na zagraniczną eskapadę.

Agencja „Folk”
Adres: ul. 3 Maja 18, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 507 244 050
E-mail: enmk@poczta.onet.pl
Oferta: przewodnictwo, fotografia
Języki obce: angielski, białoruski

Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy parafii Świętej Trójcy
Adres: ul. 3 Maja 63, 17-200 Hajnówka
Telefon i fax:  +48 85 682 38 03
E-mail: wtz-hajnowka@o2.pl
Godziny otwarcia: 
pon. - pt.  /  800 - 1600

www.wtz-hajnowka.pl
fb.com/WTZHajnowka
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TURYSTYCZNA

Park Wodny
Adres: ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 876 78 60
E-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl
Godziny otwarcia: 
codziennie  /  615 - 2145

www.parkwodny.hajnowka.pl
fb.com/Park-Wodny-w-Hajnówce

„Puszczyk. Pasja i nauka”
Adres: ul. Stefana Batorego 34/42
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 661 484 555
Godziny otwarcia: 
pon. - pt.  /  900 - 1700

sob.  /  900 - 1400

fb.com/Puszczyk

W ofercie sprzedaży posiada asorty-
ment papierniczy i biurowy. Poza tym 
zakupić tu można pamiątki, materia-
ły promocyjne związane z miastem 
Hajnówka i Regionem Puszczy Biało-
wieskiej. Dostępne są także pozycje 
wydawnicze o różnorodnej tematyce. 
Szczególnie zadowoleni będą miłośni-
cy żubra Pompika, którzy mogą tu na-
być serie książeczek o jego przygodach 
i pompikowe gadżety.

Biuro Turystyki Przyrodniczej
Adres: ul. Zofii Nałkowskiej 9,
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 608 485 913,
+48 85 682 38 55
E-mail: ornitours@republika.pl
Oferta: wycieczki ogólnoprzyrodnicze 
i ornitologiczne:
Biebrzański Park Narodowy,
Puszcza Białowieska, Dolina Narwi
Języki obce: niemiecki
www.ornitours.com.pl

„LUSI” Lucyna Kojło
Adres: Postołowo 20, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 785 184 867
Oferta: przewodnictwo
i pilotaż wycieczek

Nina Zin
Adres: ul. Kolejki Leśne 2b,
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 721 591 353
E-mail: ninazin@op.pl
Oferta: przewodnictwo
i pilotaż wycieczek
Języki obce:
rosyjski, niemiecki, angielski
www.sites.google.com/site/firmazin

Zajazd Wrota Lasu
Adres: ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 14, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 876 72 34
+48 697 133 293
E-mail: biuro@wrotalasu.pl
Godziny otwarcia (recepcja):
700 - 2100



IV.
WITALNOŚĆ
Hajnówka jest atrakcyjnym miejscem, w którym 
zregenerujesz siły witalne w otoczeniu unikalnej 
przyrody. Tu każda pora roku ma swój nieodpar-
ty urok. Wystarczy wyostrzyć swoje zmysły. Cisza, 
szum drzew, śpiew ptaków… Warto wybrać się na 
wycieczkę, by rozkoszować się pięknem puszczań-
skich krajobrazów. Miłośnicy aktywnego spędza-
nia wolnego czasu właśnie tu – wśród bogatej flory 
i fauny Puszczy Białowieskiej – mają szansę nabrać 
fizycznej i psychicznej krzepy. Wsiądź na rower! Weź 
kijki! – według uznania. Zgodnie z własnym upodo-
baniem każdy może przemierzać liczne hajnowskie 
szlaki i poczuć, czym jest wolność. Strudzeni wędro-
waniem przysiądźmy na leśnej polanie, by delekto-
wać się smakami natury – poziomki, maliny, jagody 
są tu na wyciągnięcie ręki. 

Witalność
duszy i ciała
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AKTYWNY WYPOCZYNEK
HAJNÓWKA PRZYWRACA WITALNOŚĆ

 

 

  Nordic Walking Park „Kraina Puszczy i Żubra”

Informacje: LOT „Region Puszczy Białowieskiej”
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 43 81
www.lot.bialowieza.pl
fb.com/RegionPuszczyBialowieskiej

Walory przyrodnicze Puszczy Białowieskiej stworzyły atrak-
cyjną przestrzeń dla Hajnówki i okolic do rozwoju sieci 
szlaków nordic walking. Dla powiązanych ze sobą na tym te-
renie tras nadano osobliwą nazwę – NORDIC WALKING PARK 
„KRAINA PUSZCZY I ŻUBRA”. W Hajnówce dostępnych jest 
7 tras o długości od 3 do 21 km. Każda z nich jest odpowied-
nio oznaczona, zaopatrzona w czytelną szczegółową mapę. 
Punkty wyjścia na trasy zlokalizowane zostały w dwóch miej-
scach: przy Parku Wodnym w Hajnówce oraz na parkingu 
„Zwierzyniec” – przy drodze wojewódzkiej nr 689 Hajnów-
ka–Białowieża. Wytyczone trasy:

„Leśna przechadzka” (zielona) – 3 km, ok. 30 min.
„W pobliżu Krynoczki” (zielona) – 9 km, ok. 1 godz. 30 min.
„Wokół Sacharewa” (czerwona) – 11 km, ok. 2 godz.
„Krajobrazy Czerlonki” (czerwona) – 9 km, ok. 1 godz. 30 min.
„Trybami Puszczy Białowieskiej” (czarna) – 15 km, ok. 3 godz.
„Pętla Żubra” (czarna) – 15 km, ok. 3 godz.
 „Do Starej Białowieży” (czarna) – 21 km, ok. 4 godz. 

  Turystyczne szlaki piesze

Trasy biegną żwirowymi lub asfaltowymi duktami o małym 
natężeniu ruchu lub leśnymi ścieżkami w głąb Puszczy Bia-
łowieskiej.

Więcej informacji: 
bialovieza-travel.pl/zobacz-koniecznie/szlaki-piesze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AKTYWNY WYPOCZYNEK
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  Ostoja ptaków „Górniańskie Łąki” 

Położona na obrzeżu Puszczy Białowieskiej, ok. 1 km 
za Hajnówką, niecały 1 km na prawo od drogi z Hajnówki 
do Kleszczel, wzdłuż której przebiega szlak Green Velo. Osto-
ja ma status użytku ekologicznego. Ok. 23 ha terenu jest 
własnością Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Obszar 
stanowi urozmaicona mozaika, złożona z licznych zagłębień 
terenu o różnym stopniu zatorfienia oraz płaskich wyniesień. 
Dominują tu tereny otwarte, miejscami luźno zakrzewione. 
Na terenie ostoi zanotowano obecność około 190 gatunków 
ptaków. Gniazduje tu m.in.: kropiatka, dubelt, rybitwa biało-
skrzydła, sowa błotna, krwawodziób, żuraw. Zaobserwować 
można też wiele ssaków: sarnę, bobra, wydrę, tchórza, gro-
nostaja. Podglądanie przyrody ułatwia ustawiona w centrum 
obszaru wieża widokowa.

  Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Judzianka” 

Obiekt łączy edukację z turystyką. Ścieżka zlokalizowana 
jest na osiedlu Judzianka (przy wyjeździe z Hajnówki na 
Kleszczele – po prawej stronie). Utworzono ją w 2018 r. Przy-
bliża ona cenne gatunki roślin naczyniowych, grzybów, po-
rostów oraz typy siedlisk chronionych w programie Natura 
2000, których występowanie potwierdziły analizy eksperckie 
przyrodników. Są to: bory bagienne, torfowiska przejścio-
we, brzeziny bagienne. Szczęśliwcy i wnikliwi obserwatorzy 
mają szansę wypatrzeć leśną zwierzynę. Adresowana jest 
szczególnie do dzieci i młodzieży. Składa się z dwóch tras: 
pierwsza o długości 80 m prowadzi do torfowiska przejścio-
wego; druga 40-metrowa ukazuje siedliska brzeziny bagien-
nej. Na ścieżce umieszczono 5 tablic informujących o wystę-
pującej wokół roślinności, cennych gatunkach i siedliskach. 
Przy ścieżce znajduje się parking, drewniana wiata i stojaki 
na rowery.

AKTYWNY WYPOCZYNEKAKTYWNY WYPOCZYNEK
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  Turystyczne szlaki rowerowe

Przemierzanie szlakami rowerowymi malowniczej scene-
rii Puszczy Białowieskiej to nie tylko przyjemność dla ciała, 
ale również i ducha. Przez miasto przebiegają liczne trasy 
rowerowe. Warto wspomnieć o Białowieskim Szlaku Tran-
sgranicznym (żółtym), liczącym 58 km w części polskiej 
i 146 km po stronie białoruskiej. Łączy on w sobie dziedzic-
two przyrodnicze, kulturowe i historyczne obu krajów. Hajnów-
ka znalazła się także na mapie Wschodniego Szlaku Rowe-
rowego Green Velo, będącego najdłuższym oznakowanym 
szlakiem rowerowym w Polsce. Wiedzie przez 5 województw 
Polski Wschodniej, liczy ponad 2000 km. 

Więcej informacji: 
bialovieza-travel.pl/zobacz-koniecznie/szlaki-rowerowe

  Questing – wyprawy odkrywców
  w Puszczy Białowieskiej

Miasto oraz jego okolice kryją w sobie wiele tajemnic. Tkwią 
one w każdym zakątku, nawet w drzewach, o czym moż-
na przekonać się wyruszając na wędrówkę w ramach qu-
estu „Ptaki hajnowskich drzew”. To opowieść o przyrodzie, 
a szczególnie ptakach, jakie możemy tu zobaczyć. Tradycje 
drzewne Hajnówki odkrywa quest historyczny „Drzewiej 
w Hajnówce”. W ofercie questy o tematyce historycznej, kul-
turowej, przyrodniczej.

Informacje o questach na: 
www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb
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   Beauty Sphere 

Adres: ul. 11 Listopada 17, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 873 20 00
E-mail:  estetyka@beautysphere.com.pl
Godziny otwarcia: 
pon. / śr. / pt. /  1000 - 2000

czw. /  1000 - 1500

sob. /  1000 - 1400

wt. /  nieczynne
www.beautysphere.com.pl
fb.com/kosmetologiamedycznabeautysphere 

Zabiegi medycyny estetycznej, tj. wypełnienie 
bruzd na twarzy kwasem hialuronowym, likwi-
dacja zmarszczek botuliną.

  Centrum Turystyczno-Rekreacyjne 
(obiekt administrowany przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Hajnówce)

Adres: ul. Parkowa, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 27 76
Godziny otwarcia: 
codziennie   /  1100 - 1900

Korty tenisowe, boisko do koszykówki i siatków-
ki, skate park, ścianka wspinaczkowa i fun boxy 
przeznaczone do aktywności na deskorolkach, 
rolkach i wrotkach.

  Dotyk Natury Day Spa
(w Parku Wodnym)

Adres: ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 505 496 266
E-mail: spa@dotyknatury.com.pl
Godziny otwarcia: 
pon. - pt.   /  1300 - 2100

sob.   /  900 - 1500

www.dotyknatury.com.pl
fb.com/dotyknaturydayspa

Zabiegi pielęgnacyjne, m.in. masaże leczni-
cze, wyszczuplające, relaksacyjne; zabiegi SPA: 
odmładzająco–ujędrniający, wyszczuplająco–re-
laksujący.

  DuoMed Popow

Adres: ul. 11 listopada 17, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 873 20 00
E-mail: rejestracja@popow.com.pl
Godziny otwarcia: 
pon. - pt.   /  900 - 1600

sob.   /  900 - 1300

www.popow.com.pl

Leczenie nieoperacyjne żylaków kończyn 
dolnych metodą skleroterapii, konsultacje 
chirurgiczne.

ZADBAJ O ZDROWIE W HAJNÓWCE
DAJ SIĘ UZDROWIĆ

Miejsce Przyjazne
Rowerzystom w ramach

szlaku Green Velo

DAJ SIĘ UZDROWIĆ
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  Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Adres: ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2, 
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 27 76
E-mail: osir@hajnowka.pl
www.new.samorzad.pl

Boisko do piłki nożnej z bieżnią żużlową, boisko 
boczne do treningów, boisko do piłki siatkowej 
plażowej, 2 korty tenisowe, basen odkryty duży 
i mały, szatnie z węzłem sanitarnym.

  Stadiony „ORLIK”

Lokalizacje: ul. 3 Maja 54, 17-200 Hajnówka 
(Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kuso-
cińskiego); ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,
17-200 Hajnówka (Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego).

  Siłownia Endorfina 

Adres: ul. Armii Krajowej 26, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 792 462 211
E-mail: endorfina.silownia@gmail.com
Godziny otwarcia: 
pon. - pt.   /  800 - 2100

sob.   /  1000 - 1700

www.endorfinasilownia.com
fb.com/Endorfina-siłownia

Duży wybór sprzętu do ćwiczeń siłowych, moż-
liwość treningu personalnego i ułożenia planu 
treningowego dostosowanego do osoby, usługi 
dietetyczne (indywidualna dieta, analiza składu 
ciała).

  Wschodnia Siła Hajnówka 

Adres: ul. 3 Maja 47 (Galeria Leśna, I piętro),
17-200 Hajnówka
Telefon: + 48 791 552 443
E-mail: akademiabp@wp.pl
kettlebellpodlasie@gmail.com
Godziny otwarcia: 
pon. / śr.   /  1630 - 2100

wt. / czw. / pt.   /  1000 - 1200

www.wschodnia-sila.pl
fb.com/SilaHajnowka

Prowadzi treningi siłowe, m.in. kettlebell, 
acroyoga, stretching, boks tajski. 

  Siłownie zewnętrzne  

Lokalizacje: Park Miejski, Osiedle Podlasie 
(skrzyżowanie ul. doc. Adama Dowgirda i ul. Lipowej),
Osiedle Mazury.

  NZOZ Kinetica

Adres: ul. Ks. Piotra Ściegiennego 5,
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 876 79 87
E-mail: kinetica@wp.pl
Godziny otwarcia: 
pon. - pt.   /  800 - 1800

www.kinetica.pl

Konsultacje lekarskie, konsultacje medyczne,
fizykoterapia, masaże.

DAJ SIĘ UZDROWIĆ
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  Park Wodny 

Adres: ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 876 78 60
E-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl
Godziny otwarcia: 
codziennie / 1615 - 2145

www.parkwodny.hajnowka.pl
fb.com/Park-Wodny-w-Hajnówce

Gejzer podwodny, sauna, wanna z hydroma-
sażem, przeciwprąd, sztuczna rzeka, kula wy-
twarzająca falę, tężnia solankowa, urządzenia 
do masażu karku i masaże ścienne, zjeżdżalnia. 
Prowadzone są również zajęcia z aqua-aerobiku 
oraz indywidualne i grupowe nauki pływania. 
Możliwość organizacji imprez integracyjnych 
dla dzieci połączonych z zabawami z instrukto-
rem w wodzie. W obiekcie dostępne są usługi od-
nowy biologicznej oraz punkt gastronomiczny.

Funkcjonuje tu mini-galeria sztuki z malarstwem 
lokalnych artystów. Można zakupić tu drobne pa-
miątki z Hajnówki i okolic.

  Street Workout Park 

Adres: ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego 2, 
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 27 76
fb.com/swhajnowka

Strefa do ćwiczeń (kompleks drążków i poręczy, 
zamocowanych na różnej wysokości).

Miejsce Przyjazne
Rowerzystom w ramach

szlaku Green Velo

DAJ SIĘ UZDROWIĆ
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AKTYWNIE
DLA AKTYWNYCH!
HAJNÓWKA NA SPORTOWO

M. Romanow
„Duchowe Sk arby Puszcz y  Bia łowiesk ie j ”

1925 r.

Duch Puszczy woła: […]
A wszyscy inni,

chociaż na chwilę –
 – oderwijcie się od codziennych

trosk materialnych
i zwróćcie się do Puszczy

po chleb duchowy…

Hajnówka przywraca witalność!

Lubisz sportowe zmagania na świeżym powietrzu? Aktywnym 
sportowcom, turystom amatorom pasjonującym się różnymi 
dziedzinami sportu Hajnówka oferuje wiele możliwości. Pro-
ponuje emocjonujące współzawodnictwo, zdrową rywaliza-
cję w otoczeniu puszczańskiej przyrody! Specjalnością miasta 
są biegi, o czym świadczy liczba imprez oferowanych sympa-
tykom tej dyscypliny.
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Półmaraton Hajnowski

Miejsce: Amfiteatr Miejski, Puszcza Białowieska
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Termin imprezy: maj 

Masowa impreza biegowa dla amatorów aktywnego trybu życia. 
Każdego roku gromadzi ok. 300 uczestników z kraju i zagranicy. 
Trasa zawodów biegnie główną drogą z Białowieży do Hajnówki 
przez teren Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy mają do pokonania 
dystans 21,097 km. Meta biegu zlokalizowana jest w Hajnówce, 
w Parku Miejskim.

WYDARZENIA SPORTOWE MAJ
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Rajd rowerowy Hajnówka–Kamieniec

Miejsce: Puszcza Białowieska
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Termin imprezy: lipiec

Trzydniowa eskapada rowerowa szlakiem transgranicznym, 
dla długodystansowców. Trasa rajdu liczy ok. 150 km i wiedzie 
przez malownicze tereny przygraniczne Puszczy Białowieskiej. 
Uczestnicy mają możliwość poznania historii i wielokulturowości 
regionu. Uczestnictwo jest odpłatne.

Bieg Rodzinny 

Miejsce: Teren Nadleśnictwa Hajnówka
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce,
Nadleśnictwo Hajnówka
Termin imprezy: sierpień

Otwarta impreza sportowa dla całych rodzin. W imprezie uczest-
niczą trzyosobowe rodziny, składające się z dwóch zawodników 
dorosłych i dziecka lub jednego zawodnika dorosłego i dwojga 
dzieci. Bieg odbywa się na dwóch dystansach – 400 i 800 m. Wiek 
najmłodszego dziecka przekłada się na dystans, jaki ma pokonać 
rodzina. Tu nie ma rywalizacji, liczy się dobra zabawa. 

Rajd Rowerowy im. plut. Bolesława
Bierwiaczonka

Miejsce: Puszcza Białowieska
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce,
Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Hajnowski Dom Kultury,
Urząd Miasta Hajnówka
Termin imprezy: wrzesień

Rajd poświęcony pamięci plutonowego Bolesława Bierwiaczonka, 
który zginął 17 września 1939 r. w obronie Hajnówki. Trasa rajdu 
jest symboliczna (Hajnówka–Budy), gdyż wskazuje jednocześnie 
na drogę, jaką przemierzył żołnierz po odniesieniu śmiertelnych 
ran. Punktem startu rajdu jest skwer im. Bolesława Bierwiaczonka 
w centrum miasta, zaś punkt docelowy stanowi pomnik plutono-
wego w Budach.

WYDARZENIA SPORTOWELIPIEC - WRZESIEÑ
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Puchar Polski Nordic Walking

Miejsce: Teren Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12
Organizator: Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
Nadleśnictwo Hajnówka, Polska Federacja Nordic Walking
Termin imprezy: wrzesień

Niecodzienne sportowo-rekreacyjne wydarzenie, przyciągające 
miłośników nordic walkingu z całej Polski i zagranicy. Trasa zawo-
dów przebiega przez urokliwy fragment lasu Puszczy Białowieskiej. 
Zawodnicy rywalizują ze sobą w kilku kategoriach wiekowych, 
na różnych dystansach. Najdłuższy z nich liczy 21 km.

WYDARZENIA SPORTOWE WRZESIEÑ
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Hajnowska Dwunastka

Miejsce: Nadleśnictwo Hajnówka – Kolejki Leśne,
Puszcza Białowieska
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Termin imprezy: październik

Kończy sezon biegowy w kalendarzu sportowym miasta. Debiuto-
wała w 2010 r., gromadząc 44 zawodników, pokonujących dystans 
12 km. Z każdym rokiem jej ranga i zainteresowanie wzrasta. Za-
wody są bez limitu uczestników. Trasa prowadzi przez malownicze 
zakątki Puszczy Białowieskiej, co doceniają uczestnicy imprezy. 
Każdy, kto ukończy bieg, otrzymuje imienny, drewniany medal. 
Na zwycięzców czekają puchary i lokalne pamiątki.

Bieg uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka

Miejsce: ulice miasta Hajnówka i okolice
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Termin imprezy: wrzesień

Trasa zawodów biegnie ulicami miasta Hajnówka. Uczestniczy 
w nich młodzież szkolna, pokonując, w zależności od kategorii 
wiekowej, dystans od 400 do 3600 m. Bieg cieszy się coraz większą 
popularnością. Z każdym rokiem liczba zawodników wzrasta.

Rajd rowerowy – zakończenie sezonu

Miejsce: ścieżki rowerowe Puszczy Białowieskiej
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Termin imprezy: październik

To symboliczne podsumowanie roku rowerowego przez miłośni-
ków dwóch kółek. W ciągu jednego dnia cykliści przemierzają ok. 
50 km szlakami rowerowymi, wytyczonymi w Puszczy Białowie-
skiej. Rajd jest kolejną okazją, by delektować się przyrodniczym 
pięknem naszego terenu w jesiennej odsłonie.

WYDARZENIA SPORTOWESTYCZEŃ
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    Do odpoczynku i zabawy –
  – miejsca ogniskowe:

Teren Kolejek Leśnych w Hajnówce
tel. +48 605 150 873
Lipiny, Łozice, Judzianka
tel. +48 85 682 26 89
Topiłówka
stacja docelowa kolejki wąskotorowej,
przystanek „Topiło”,
tel. +48 85 682 26 89, fax. 85 683 24 60

W celu rezerwacji miejsc należy kontaktować się 
bezpośrednio z Nadleśnictwem Hajnówka.

Park Miniatur Zabytków Podlasia
ul. Bielska 120, 17-200 Hajnówka,
tel. +48 604 218 864 

   Hajnówka poleca się na zimę

Wbrew pozorom Hajnówka nie zapada w sen zimowy. Okres ferii to doskonały czas na przy-
jazd do naszego miasta. Aktywność na świeżym powietrzu? Ależ oczywiście! Zaledwie kil-
kadziesiąt metrów od głównych ulic Hajnówki szumi piękna prastara Puszcza Białowieska. 
Nie trzeba jechać do Białowieży, by znaleźć się w leśnej głuszy. Okolice miasta pełne są tras, 
które warto wykorzystać na śnieżne eskapady. Mimo, że nie mamy formalnie wytyczonych 
szlaków narciarskich, to na narty polecamy ozdobione białym puchem ścieżki rowerowe oraz 
ścieżki nordic walking. Szlaki wiodące przez malownicze ostępy Puszczy to także świetne 
miejsca na organizację kuligu czy rodzinne wypady na sanki. W centrum Hajnówki polecamy 
lodowisko Biały Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego (ul. 3 Maja 54).

  Wypożyczalnie sprzętu
  sportowo–rekreacyjnego

Sklep rowerowy „U Mirka”
jedyna wypożyczalnia rowerów w mieście
ul. Zaułek Targowy 5, 17-200 Hajnówka, 
tel. +48 511 744 701

WIĘCEJ PUNKTÓW
W REGIONIE:
www. lot.bialowieza.pl
www. bialowieza.travel

fot. Joanna Werszko

AKTYWNIE DLA AKTYWNYCH
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AUTENTYCZNOŚĆ
SMAKI HAJNÓWKI

Znajdź harmonię duszy i ciała.

Po dawce doznań dla duszy – rozkoszowaniu się 
naturalnością tutejszej przyrody, doświadczaniu 
wielokulturowości regionu – warto zatrzymać się, 
by wzmocnić też ciało. Hajnowskie potrawy przy-
rządza się z produktów pochodzenia naturalne-
go, według receptur przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Warto skosztować doskonałej jakości 
przetworów mlecznych: serów, twarogów, masła czy 
tradycyjnego pieczywa. Świeży chleb i drożdżowe 
bułeczki niejednemu przypomną sielskie lata dzieciń-
stwa, spędzane na wsi. Do tego babka ziemniaczana, 
pierogi, placki… – na samą myśl o tych specjałach 
robimy się głodni. W hajnowskim powietrzu unosi się 
uzdrawiający zapach ziół – osoby upatrujące źródło 
zdrowia w medycynie naturalnej i ziołolecznictwie 
znajdą tu coś dla siebie.

Poznaj smaki
Hajnówki!

FACEBOOK

…Macie duży
potencjał,

ALE TRZEBA
PROMOWAĆ !!!

Jestem uzależniona 
od serów i nawet

w Warszawie kupuję 
hajnowski biały!...
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MIEJSCA, W KTÓRYCH ZAKUPISZ
LOKALNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

  Piekarnia Cukiernia EMMA Borowik 

Oferta: asortyment cukierniczo-piekarniczy, 
w tym chleby wypiekane na naturalnym zakwa-
sie, producent Hajnowskiego Marcinka według 
tradycyjnej receptury
Punkty sprzedaży i godziny otwarcia: 
ul. Stefana Batorego 4/4 (Galeria Wexpol)
tel. +48 85 682 95 40
pon. - pt. / 700 – 1900,  sob. / 700–1800, nd. / 700–1700

ul. Stefana Batorego 16 (galeria Hajnówka,
obok Kauflandu)
tel. +48 791 570 623
pon. - pt. / 700 – 1900,  sob. / 700–1800, nd. / 700–1700

ul. 3 Maja 43a
pon. - pt. / 700 – 1900,  sob. / 700–1700, nd. / 700–1600

ul. Grabowa 2
pon. - pt. / 500 – 1800,  sob. / 500–1430, nd. / 630–1300

Telefon: +48 604 614 050,
+48 791 166 711
E-mail: emmasj2@wp.pl
www.marcinekhajnowski.pl

  Piekarnia „Podolszyńscy”

Oferta: chleby na zakwasie, bez drożdży i po-
lepszaczy (m.in. zdrovit, cebulowy, ziarnisty, 
z żurawiną), Marcinek, wypieki drożdżowe m.in. 
bułka z maliną z owocami z okolicznych go-
spodarstw, ciastka (orzeszki z czekoladą, blok 
czekoladowy, mini ptysie i mini eklerki), pizzerki 
(z serem Gouda OSM Hajnówka, szynką, salami)
Punkty sprzedaży i godziny otwarcia: 
ul. Białowieska 35/2, 17-200 Hajnówka
(sklep firmowy)
pon. - so.  / 500 – 2200,  nd. / 600 – 2200

Pozostałe punkty sprzedaży:
Przy ul. 3 Maja (przy skwerku im. Bierwiaczonka), 
na ryneczku; przy ul. Kolejki Leśne (naprzeciwko 
Sklepu Fachowiec); wyroby dostępne są w sieci 
sklepów Arhelan.
Telefon: +48 85 682 38 81, +48 694 435 345
www.piekarniapodolszynscy.pl

  Piekarnia GS 
  „Samopomoc Chłopska” 

Oferta: tradycyjne pieczywo wypiekane
z naturalnych składników, tj. chleby, bułki, ciasta
Punkty sprzedaży i godziny otwarcia: 
Hurtownia Mango
ul. 11 Listopada 16A
pon. - sob. / 500 – 2100, nd. / 700 – 2000

pieczywo dostępne jest także w sieci sklepów 
GROSZEK, MANGO oraz drobnych sklepikach 
osiedlowych na terenie miasta
Adres: ul. Górna 19f, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 28 94
(Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska)
E-mail: gshaj@poczta.onet.pl

  Piekarnia „Żubrówka”

Oferta: chleby na naturalnym zakwasie, bez 
konserwantów (żytnio-pszenne, żytnie z ziarna-
mi, chleby do żurku), sękacze, Hajnowski Marci-
nek, Miód z Podlasia.
Adres: ul. Białowieska 42, 17-200 Hajnówka
Telefon: Bisontes Group sp. z o.o. sp.k.
+48 85 682 21 29
E-mail: kontakt@bisontesgroup.pl
www.piekarniazubrowka.pl

  Masarnia E.S.M. Kuczko

Oferta: świeże swojskie wędliny przygotowy-
wane tradycyjnymi masarskimi metodami
Punkt sprzedaży: ul. Białowieska 5E
(przy Biedronce), ul. Grabowa 2
Telefon:  +48 85 682 42 09

  Firma „Jackiewicz J” Hajnówka 

Oferta: grzyby świeże, suszone, marynowane, 
solone; jagody; ogórki kiszone, korniszony, ka-
pusta kiszona, papryka marynowana, czosnek 
kiszony w główkach. Surowce pochodzą z eko-
logicznych rolnictw zlokalizowanych na terenie 
województwa podlaskiego oraz Puszczy Biało-
wieskiej, Mielnickiej, Knyszyńskiej.
Punkt sprzedaży: ul. Białowieska 15,
17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 503 155 726,
+48 503 155 613, +48 85 682 32 71
E-mail:  jarekjackiewicz@wp.pl
www.przetwory-jackiewicz.pl
fb.com/pg/Firma-Jackiewicz-J
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  A&P Hajnowski Olej 

Oferta: producent olejów naturalnie tłoczo-
nych na zimno z produktów pochodzących 
z własnych zbiorów, m.in.: olej lniany, z czar-
nuszki, gorczycowy, dyniowy.
Adres: ul. Targowa 47
17-200 Hajnówka
Telefon:  +48 668 462 583
E-mail:  zuberbs@poczta.onet.pl
fb.com/HAJNOWSKIOLEJTLOCZONY

  Powszechna Spółdzielnia
  Spożywców „Społem”

Oferta: asortyment spożywczy, produkcja wła-
sna: Sękacz Białowieski, Hajnowski Marcinek, 
naturalnie wykonane pieczywo.
Punkty sprzedaży i godziny otwarcia: 
GAMA Supermarket „Batory”
ul. Stefana Batorego 28
pon. - so.  / 700 – 2200,  nd. / 800 – 2000

GAMA SDH, ul. 3 Maja 47
pon. - so.  / 600 – 2300,  nd. / 800 – 1700

GAMA Sklep nr 16, ul. Białostocka 5
pon. - so.  / 600 – 2100,  nd. / 800 – 1900

GAMA Sklep nr 43, ul. Orzeszkowej 16
pon. - so.  / 600 – 2000,  nd. / 700 – 1700

GAMA Sklep nr 8, ul. Lipowa 82
pon. - so.  / 600 – 2100,  nd. / 700 – 1800

Mini GAMA Sklep nr 44, ul. 3 Maja 56
pon. - so.  / 600 – 2100,  nd. / 830 – 2000

GAMA, ul. Stefana Batorego 27
pon. - so.  / 600 – 2100,  nd. / 800 – 1800

Market GAMA, ul. Warszawska 86
pon. - so.  / 600 – 2200,  nd. / 800 – 2000

GAMA, ul. Rzeczna 4
pon. - so.  / 600 – 2100,  nd. / 700 – 1900

GAMA Sklep nr 37, ul. 3 Maja 37
pon. - so.  / 600 – 2100,  nd. / 830 – 1830

Adres: ul. Ks. Ignacego Wierobieja 2
17-200 Hajnówka (biuro)
Telefon: +48 85 873 35 81
E-mail: sekretariat@spolem-hajnowka.pl
www.hajnowka.spolem.org.pl

  „Sklep Mango” 
  Hurtownia warzyw i owoców

Oferta: m.in. naturalne miody z regionu Pusz-
czy Białowieskiej, produkty pszczelarskie (tj. py-
łek pszczeli), lokalne piwo, wyroby hajnowskiej 
mleczarni.
Punkt sprzedaży:
ul. 11 Listopada 16A, 17-200 Hajnówka
pon. - sob. / 500 – 2100, nd. / 700–2000

Telefon: +48 85 682 33 99
E-mail: mangophu@wp.pl 

  Okręgowa Spółdzielnia
  Mleczarska Hajnówka

Oferta: m.in. ser „Oko na Żubra”, „Twaróg Haj-
nowski” (wpisany na Listę Produktów Trady-
cyjnych), „Ser Carski”, Masło Hajnowskie „Extra” 
(Laureat I miejsca – Krajowa Ocena Przetworów 
Mleczarskich, Szczecin, kwiecień 2016 r.).
Sklep firmowy: 
ul. Stefana Batorego 1, 17-200 Hajnówka
pon. - pt. / 600 – 1700,  sob. / 630–1400

Produkty z oferty dostępne są w sieci sklepów PSS 
SPOŁEM, Arhelan, GROSZEK, MANGO, drobnych 
sklepikach osiedlowych zlokalizowanych na tere-
nie miasta
E-mail: sekretariat@osmhajnowka.pl
Telefon:  +48 85 682 95 40
fax +48 85 683 24 95
www.osmhajnowka.pl

  

  Gospodarstwo z certyfikatem
  ekologicznym „Produkt rolnictwa
  ekologicznego” Alina Romaniuk

Oferta: zioła oraz zboża, głóg, jarzębina, aronia, 
czarna porzeczka, jabłoń. Produkty dostępne 
w sprzedaży bezpośredniej. Gospodarstwo na-
leży do PODLASKIEJ SPÓŁDZIELNI PRODUCEN-
TÓW EKOLOGICZNYCH „NATURA”.
Punkt sprzedaży: ul. Bielska 31
(produkty w sprzedaży bezpośredniej)
Telefon: +48 519 319 06

TU KUPISZ LOKALNE PRODUKTY
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  Constans Group
  Konfitury Matecznik 

Oferta: przetwory runa leśnego.
Punkty sprzedaży: 
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
(Punkt Informacji Turystycznej)
ul. Warszawska 58 (zakład produkcyjny)
Telefon: +48 85 683 25 88
E-mail: biuro@matecznik.eu
sprzedaż także za pośrednictwem e-sklepu
www.matecznik.eu

  Hajnowski Browar
  Markowy Rzemieślniczy

Oferta: piwa regionalne browaru
rzemieślniczego.
Punkty sprzedaży i godziny otwarcia: 
ul. Stefana Batorego 3 (sklep firmowy)
pon. - pt.  / 700 – 1800,  sob. / 700 – 1500

sklep MANGO, ul. 3 Maja 56
pon. - sob.  / 500 – 2130,  nd. / 700 – 2000 

tel. +48 85 682 32 13
Hurtownia MANGO, ul. 11 Listopada 16A
pon. - sob. / 500 – 2100, nd. / 700 – 2000

tel. +48 85 682 33 99
Sklep „GROSZEK”, ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 53
pon. - sob.  / 600 – 2100,  nd. / 700 – 1800

tel. +48 85 682 33 99
Sklep „LEWIATAN”, ul. Bielska 52
pon. - pt.  / 500 – 2000,  nd. / 700 – 1800

tel. +48 85 746 57 12
Sklep Kresowy, ul. Białostocka 36A
pon. - pt.  / 1200 – 2000,  nd. / 700 – 1800

tel. +48 692 278 167
Adres: ul. Górna 19F, 17-200 Hajnówka (biuro) 
Telefon: +48 535 381 703
E-mail: marek@browarmarkowy.pl
www.browarmarkowy.pl
fb.com/Browar-Markowy

  EkoHerba

Oferta: firma zielarska zajmująca się skupem 
i sprzedażą surowców zielarskich pochodzą-
cych z ekologicznych upraw z terenów Zie-
lonych Płuc Polski, w tym z regionu Puszczy 
Białowieskiej. W ofercie posiada łącznie ponad 
200 gatunków: ziół, owoców, kwiatów i grzybów 
prozdrowotnych, o zastosowaniu spożywczym, 
farmaceutycznym, kosmetycznym, spirytuso-
wym oraz jako karma dla zwierząt.
Punkt sprzedaży: ul. Górna 19
Telefon: +48 85 683 27 77, +48 693 95 02 36
Sklep: +48 501 357 547, fax: +48 85 683 27 77
E-mail:  ekoherba@ekoherba.pl
sklep@ekoherba.pl

sprzedaż także za pośrednictwem e-sklepu
www.ekoherba.pl 
fb.com/ekoziola

TU KUPISZ LOKALNE PRODUKTY
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  Runo 

Oferta: firma zajmująca się przetwarzaniem 
surowców zielarskich ekologicznych, pocho-
dzących prosto z natury. Potwierdzeniem 
ekologicznej jakości produktów są stosowane 
certyfikaty EKO. Jako jedyna firma w Polsce po-
siada certyfikat Fair Wild. Oferuje: zioła (np. bab-
ka lancetowata, czarny bez, brusznica), herbatki 
owocowe oraz ziołowe, przyprawy (np. czosnek 
niedźwiedzi, bukwica, trawa żubrowa, pieprz 
ziołowy, koper itd.).
Punkt sprzedaży: ul. Białowieska 40
Telefon: +48 85 682 21 95
E-mail:  runo@runobio.pl, sklep@runobio.pl
sklep@ekoherba.pl
www.runobio.pl
www.sklep.runobio.pl (sklep internetowy)
fb.com/RunoBio

  Sery z Puszczy Białowieskiej

Oferta: Produkcja zdrowych serów z mleka 
krowiego z dodatkiem różnych ziół i przypraw.  
Sery powstają z ekologicznego mleka, na ba-
zie podpuszczki cielęcej i wegetariańskiej oraz 
specjalnie dobranych szczepów bakterii mle-
kowych. Nie zawierają żadnych sztucznych do-
datków, a proces produkcji odbywa się ręcznie. 
Oferujemy szeroki wybór serów: kwaskowo-
-podpuszczkowych, półtwardych dojrzewają-
cych i twardych dojrzałych.
Punkty sprzedaży:
Jarzębinka Sp. z o.o. 
17-230 Białowieża, ul. Pałacowa 11
Piekarnia Podolszyńscy
ul. Białowieska 35/2,  17-200 Hajnówka

Sklep GROSZEK
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 53,
17-200 Hajnówka
Sklepy firmy Wędzarnia Podlaska Chata
tel.  +48 570 117 117
Sklep Wiejska Chata - Rarytasy z Podlasia
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 5/3
Sklep Ekologika
Warszawa, ul. Opaczewska 43
Adres: ul. St. Lema 2 (była A. Ludowej 2)
17-200 Hajnówka (serowarnia)
Telefon: +48 668 425 827, +48 795 582 859
E-mail:  seryzpb@wp.pl
www.seryzpuszczy.pl
fb.com/pg/seryzpuszczy

TU KUPISZ LOKALNE PRODUKTY
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HAJNOWSKIE PRODUKTY WPISANE NA LISTĘ
PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  Miód „Lipiec Białowieski”

Na ww. listę wpisany został w 2005 r. To miód nektarowy, 
w którym przeważa pyłek pochodzący z lipy drobnolistnej. 
Pod nazwą „Lipiec białowieski” może również występować 
miód nektarowo-spadziowy, powstający w wyniku połącze-
nia miodu nektarowego z miodem spadziowym iglastym 
lub liściastym. Występuje w dwóch naturalnych postaciach: 
płynnej, zwanej „patoką” i stałej, określanej jako „krupiec”. Za-
pach miodu lipowego jest bardzo silny, podobny do zapachu 
kwiatów. Smak ma słodki, z nieco gorzkawym posmakiem, 
lekko piekący.

Miód od lokalnych pszczelarzy zakupisz: 
Stowarzyszenie Pszczelarzy Rejonu Puszczy Białowieskiej
Eugeniusz Masalski - prezes
ul. Górna 99A, 17-200 Hajnówka, tel. +48 85 682 28 18
Anatol Filipczuk
ul. Mikołaja Reja 3a/37, 17-200 Hajnówka, tel. +48 85 682 28 18
Miód Tradycyjny Jerzy Nesteruk
ul. Warszawska 61, 17-200 Hajnówka, tel. +48 85 683 43 36
e-mail: kontakt@miod-tradycyjny.pl
www.miod-tradycyjny.pl
Pasieka Rodzinna Grycuk
ul. Iglasta 9, 17-200 Hajnówka, tel. +48 691 879 097
www.pasiekagrycuk.pszczelipark.pl

  Twaróg Hajnowski

Na ww. listę wpisany został w lipcu 2009 r. Do jego produkcji 
nie są wykorzystywane substancje konserwujące. Wykony-
wany jest według tradycyjnych metod, co sprawia, że sma-
kuje jak twaróg domowy.
Twaróg Hajnowski zakupisz:
Sklep firmowy OSM Hajnówka
ul. Stefana Batorego 1, 17-200 Hajnówka
oraz inne punkty na terenie miasta.

HAJNOWSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE
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  Hajnowski Marcinek

Na ww. listę wpisany został w lipcu 2016 r. To tort składający 
się najczęściej z 30 cieniutkich placków, przełożonych masą 
śmietanową. Do jego wykonania służy niewiele składników: 
jaja, śmietana, masło i mąka. Smak ma jednak wyjątkowy. 
Jego historia sięga czasów carskich i dworu carskiego w Bia-
łowieży (przełom XIX i XX w.). Receptura przekazywana jest 
z pokolenia na pokolenie już od ponad 70 lat.

Punkty sprzedaży Hajnowskiego Marcinka: 
EMMA BOROWIK sp. j.
ul. Stefana Batorego 4/4 (Galeria Wexpol)
ul. Stefana Batorego 16 (Galeria Hajnówka, obok Kauflandu)
ul. 3 Maja 43a
ul. Grabowa 2
ul. Białowieska 35/2 (Piekarnia Podolszyńscy)
Pracownia Tortów „Cukrowe Fantazje” Joanna Bińczycka
ul. 3 Maja 41
pon. - pt. / 1000 – 1800, sob. / 1000 – 1400

(produkt dostępny na zamówienie)

  Masło z Hajnówki Extra

Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 8.10.2018 r. Jest 
jednym z najbardziej naturalnych produktów OSM. Do jego 
wytwarzania używana jest śmietana powstała z mleka, po-
chodzącego z gospodarstw leżących w otulinie Puszczy Bia-
łowieskiej i Knyszyńskiej. Jego wyjątkowość tkwi w metodzie 
produkcji. Niemal od 1962 r. do dnia dzisiejszego, masło ubi-
jane jest w tradycyjnych masłobojkach/masielnicach. Cechu-
je je wyjątkowy smak, barwa i konsystencja.

HAJNOWSKIE PRODUKTY TRADYCYJNE
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LOKALE
GASTRONOMICZNE
Z POTRAWAMI REGIONALNYMI

  Bar & Restauracja Starówka

Oferta: kresowe przysmaki, m.in. soljanka, 
kumpiak, babka ziemniaczana, kartacze, pielmieni; 
organizacja imprez klimatycznych
Adres: ul. Ks. Ignacego Wierobieja 21
17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia: codziennie / 1100 – 2200

Telefon: +48 85 873 14 21, +48 512 229 298
E-mail: edyta@chyra.pl
www.restauracjastarowka.eu

  Babushka Bistro

Oferta: dania kuchni wschodniej, m.in. 
kartacze, pierogi, babka ziemniaczana, soljanka
Adres: ul. 3 Maja 59k, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
pon. - sob. / 1100 – 1800

nd. / 1200 – 1800

Telefon: +48 535 007 127
E-mail: babushkabistro@op.pl
fb.com/babushkabistro

Hajnówka łączy w sobie smaki tradycyjnej kuchni wiejskiej: białoruskiej, 
rosyjskiej, polskiej.

W nich zawarte są najcenniejsze wartości mieszkańców: otwartość, go-
ścinność, życzliwość. Smak babki ziemniaczanej, pierogów, kartaczy, de-
serowego Hajnowskiego Marcinka na długo pozostaje w pamięci.

  Lokal Gastronomiczny

Oferta:  obiady, imprezy okolicznościowe, catering
Adres: ul. 3 Maja 51, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 695 579 110

  Restauracja
  Leśny Dworek

Oferta: kuchnia regionalna, m.in. babka ziem-
niaczana, kartacze, Hajnowski Marcinek
Adres: ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
codziennie / 1100 – 2200

Telefon: +48 85 682 51 61, +48 602 633 040
E-mail: lesny_dworek_hajnowka@wp.pl

  Wilcze Jadło

Oferta: obiady domowe kuchni polskiej,
m.in. schabowy, karkówka, zupa szczawiowa
Adres: ul. Ks. Ignacego Wierobieja 2,
17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
pon. - pt. / 1200 – 1600

Telefon: +48 883 341 272
fb.com/Wilcze-Jadło

  Naleśniki Kawa JA

Oferta: naleśniki przygotowywane na bazie 
naturalnych składników, zdrowe koktajle wa-
rzywne i owocowe
Adres: ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka
(w budynku Parku Wodnego)
Godziny otwarcia:
wt. - sob. / 1200 – 2000, nd. / 1100 – 1600

Telefon: +48 517 755 301
fb.com/Naleśniki-Kawa-JA
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  Stołówka przy SP ZOZ

Adres: ul. doc. Adama Dowgirda 9
Telefon: +48 85 682 91 13, +48 85 682 91 14

  Restauracja Niezapominajka

Oferta: kuchnia regionalna, m.in. kartacze, 
placki ziemniaczane, pierogi, kuchnia wegańska
Adres: ul. 3 Maja 44, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
pon. - czw. / 1000 – 2000 , pt. - nd. / 1000 – 2200

Telefon: +48 794 409 777
E-mail:  niezapominajka.hajnowka@gmail.com
fb.com/Restauracja-Niezapominajka

  Restauracja Zajazd Wrota Lasu

Oferta: dania kuchni regionalnej, m.in. babka 
ziemniaczana, kartacze, Hajnowski Marcinek
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14, 
17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
codziennie / 1400 – 2100

Telefon: +48 85 876 72 34, +48 697 133 293
E-mail: biuro@wrotalasu.pl

  Jadalnia „Indoor”

Oferta: buły na ciepło, kanapki, obiady (domo-
we zupy, dania kuchni polskiej, regionalnej), 
posiłki wegetariańskie, kawa i herbata
Adres: ul. Lipowa 143c, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
codziennie / 800 – 1700

Telefon: +48 792 694 859
fb.com/pg/Jadalnia-Indoor

  Kartoflisko – bistro

Oferta: dania z ziemniaków, m.in. ziemniaki pie-
czone w mundurkach, kotlety ziemniaczane, bab-
ka ziemniaczana, rolada ziemniaczana, kopytka; 
smalczyk z jabłkiem, pasta z wątróbką kaczą.
Adres: ul. Białostocka 118, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
pon. - pt. / 1300 – 1700

Telefon: +48 533 125 405
E-mail: kartofliskoo@wp.pl
fb.com/Kartoflisko_bistro

  Obiady domowe

Oferta: wyśmienite obiady domowe
Adres: ul. Warszawska 1b, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
pon. - sob. / 1100 – 1700

Telefon: +48 501 357 684

  Restauracja „u Joli”

Oferta: dania domowe, catering, dania
na wynos;  w lokalu dostępny jest kącik dla dzieci
Adres: ul. Armii Krajowej 20, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia: wt. - nd. / 1200 – 2000

Telefon: +48 505 454 676
E-mail: j.kuzyka@wp.pl

LOKALE GASTRONOMICZNE
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  Cukiernia Słodki Kredens „U Lecha”

Oferta: ciasta, torty, ciasteczka, kawa
Adres: ul. Ks. Ignacego Wierobieja 3G
17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia: pon. śr. pt. / 900 – 1700

wt. czw. / 1000 – 1700, sob. / 900 – 1400

Telefon: +48 501 357 463
fb.com/CukierniauLechaWHajnowce

  Pracownia Tortów Cukrowe Fantazje

Oferta: Marcinek Hajnowski, drożdżówka
z kruszonką, fantazyjne torty, ciastka i ciasta
Adres: ul. 3 Maja 41, 17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
pon. - pt. / 1000 – 1800, sob. / 1000 – 1400

Telefon: +48 601 286 164
E-mail: binjoanna@wp.pl
fb.com/Pracownia-Tortów-Cukrowe-Fantazje

CUKIERNIE I KAWIARNIE

NA SŁODKĄ UCZTĘ 
WYBIERZ SIĘ DO
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FACEBOOK

…a byłam kilka
razy, czekoladowe 

jadłam
z kawałkami
czekolady...

mniam…

  „U Lodziarzy”
  Wytwórnia lodów polskich

Oferta: tradycyjne lody przygotowywane 
na bazie naturalnych składników, wiele sma-
ków do wyboru (obiekt czynny sezonowo)
Adres: ul. Ks. Ignacego Wierobieja 38
17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia:
codziennie / 800 – 1800

Telefon: +48 662 406 210
fb.com/WLPHajnowka

  Lody Familijne. Artur Stebełko

Oferta:  lody, desery lodowe o różnych smakach 
(obiekt czynny sezonowo)
Adres: ul. Stefana Batorego, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 513 199 930

  Malinowa – lodziarnia, kawiarnia

Oferta: lody, kawa, ciasta, ciasteczka
Adres: ul. Ks. Ignacego Wierobieja 2
17-200 Hajnówka
Godziny otwarcia: pon. - pt. / 1000 – 1800

sob. / 1000 – 1700, nd. / 1100 – 1900 

(obiekt czynny sezonowo: maj–wrzesień)
Telefon: +48 792 612 506
fb.com/malinowa.hajnowka

CUKIERNIE I KAWIARNIE
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NOCLEGI
Strudzonych podróżą i zwiedzaniem regionu 
zapraszamy do skorzystania z bazy noclegowej 
w mieście i okolicach.

  Apartament  „Promyczek”  Maria Kozub

Oferta: apartament 2-pokojowy, 5-osobowy 
z klimatyzacją, aneksem kuchennym i łazienką; 
pokój 2-osobowy z łazienką; rowery do wypo-
życzenia
Adres: ul. Lipowa 151, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 508 183 733
E-mail: mariakozub@wp.pl
www.noclegi-hajnowka.pl

  Noclegi „Dwa Dęby”

Oferta: 7 pokoi – w wersji z łóżkiem piętro-
wym dla dzieci lub bez; osobne toalety, aneks 
kuchenny, telewizja, lodówka, jadalnia
Adres: ul. Armii Krajowej 3, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 502 433 132, +48 503 161 092
www.dwadebyhajnowka.pl

  Noclegi „Żubr”

Oferta: 12 miejsc (pokoje 1-, 2-, 3-os., aparta-
ment 4-os.). Organizacja imprez okolicznościo-
wych, konferencji, szkoleń oraz pikników plene-
rowych; bar, restauracja, sala konferencyjna na 
50 osób, sala na rozmowy biznesowe na 10 osób; 
grill w ogródku, parking strzeżony, Internet. Ofer-
ta restauracji zawiera dania kuchni regionalnej, 
m.in. babka ziemniaczana, kartacze.
Adres: ul. Warszawska 71, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 683 20 67, +48 608 747 758, 
fax +48 85 683 20 67
E-mail: mjanczuk@noclegizubr.pl
www.noclegizubr.pl, www.motelhajnowka.pl

  Orzechowski Andrzej
  „Noclegi w Krainie Żubra”

Oferta: 16 miejsc, 6 pokoi, w budynku znajdu-
je się obiekt gastronomiczny
Adres: ul. Warszawska 1b, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 876 74 45, +48 501 357 684, 
+48 509 501 256
E-mail: noclegi@amelnet.com
www.noclegihajnowka.pl

  Kuptel Luba „Mirabelka”

Oferta: 9 miejsc, 3 pokoje, 1 łazienka, pole 
namiotowe – 4 miejsca, miejsca ogniskowe, ro-
wery. Obiekt sezonowy (kwiecień–październik).
Adres: Hajnówka–Poryjewo 141
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 685 31 70,
+ 48 601 342 267, +48 721 708 503

  Domek na Mostowej – Olga Pacewicz

Oferta: domek 6-osobowy (dwa pokoje 3-oso-
bowe, kuchnia, 2 łazienki), pokój 2- lub 3-oso-
bowy, z niezależnym wejściem (mini aneks 
kuchenny, łazienka); Internet, ogród, parking, 
huśtawka, trampolina, grill, rowery
Adres: ul. Mostowa 14, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 603 444 596
E-mail: anxpa@wp.pl

fot. Joanna W
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  Pensjonat „Leśny Dworek”
  Irena Strzelecka

Oferta: 12 miejsc, 5 pokoi, kuchnia, lodówka, 
czajnik bezprzewodowy, pralka, żelazko, bez-
płatny parking, sprzęt do gier zespołowych 
(rakietki do badmintona, piłki)
Adres: ul. Armii Krajowej 54, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 602 633 040
E-mail: iralesny@wp.pl
www.lesnydworek-hajnowka.pl

  Pokoje Gościnne
  „Hajka” Pietroczuk Anna

Oferta: 13 miejsc, 5 pokoi, pokoje 2-,3-,4-os., 
3 łazienki, Internet, sala fitness, miejsce ognisko-
we, wiata, plac zabaw, trampolina, latem basen
Adres: ul. Warszawska 21, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 693 342 693, +48 691 506 485
E-mail: biuro@hajka.com.pl
www.hajka.com.pl

  Agrokwatera „Suchodoła”
  na Starej Judziance

Oferta: 4 miejsca, 2 pokoje, 1 łazienka (samo-
dzielny dom), 2 miejsca namiotowe, rowery, 
miejsce ogniskowe, przejażdżki konne/brycz-
ką, pokaz i nauka wyplatania ze słomy, haftu 
krzyżykowego, haftu płaskiego. Obiekt czynny 
sezonowo: kwiecień–październik.
Adres: ul. Stara Judzianka 5, 17-200 Hajnówka
Telefon: + 48 85 683 51 11
www.agrobialowieza.pl/halinasuchodola

  Pokoje gościnne w Muzeum
  i Ośrodku Kultury Białoruskiej

Oferta: 18 miejsc, 6 pokoi, sala konferencyjna 
na 80 osób; obiekt dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
Adres: ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 28 89
E-mail: muzeumbialoruskie@home.pl
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl 

  Pokoje Gościnne „Skarby”
  Tamara Szwarc

Oferta: 8 miejsc + 2 dostawki (2 pokoje 2-os., 
1 pokój 4-os.), Internet, 2 miejsca namiotowe, 
grill (obiekt sprzątany systemem raypath – bez 
chemii gospodarczej, ekologiczny, przyjazny 
alergikom)
Adres: ul. Siewna 6 , 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 508 503 009
E-mail: tamara.szwarc@progres.org.pl

  Pokoje Gościnne Stepaniuk Iwona

Oferta: 6 miejsc, 3 pokoje, 2 łazienki, duży 
salon z aneksem kuchennym
Adres: ul. Boczna 2, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 782 777 959
E-mail: monika.stepaniuk@onet.pl

  Pokoje Gościnne
  Dom Nauczyciela

Oferta: 40 miejsc, 16 pokoi z łazienką lub umy-
walką, sala konferencyjna na 40 osób
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 25 85
E-mail: bialystok@oupis.pl
www.znp.edu.pl

  Pokoje Gościnne Dom
  Miłosierdzia „Samarytanin”

Oferta: 42 miejsca, 15 pokoi, pokoje 2-, 5-, 9-os. 
z łazienką lub umywalką; obiekt dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Adres: ul. 3 Maja 63, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 682 61 50, +48 85 682 23 90

  Pokoje Gościnne Golonko
  Agnieszka „Zielone Zacisze”

Oferta: 10 miejsc, 4 pokoje, 1 łazienka, grill, 
organizacja ognisk, sprzęt sportowy, Internet, 
garaż, parking
Adres: ul. Tuwima 3, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 509 196 702
www.eholiday.pl/noclegi-zi7118.html

  Zajazd Wrota Lasu

Oferta: obsługa grup turystycznych, dziecię-
cych i młodzieżowych, osób indywidualnych. 
58 miejsc, 27 pokoi z łazienkami i TV kablową, 
restauracja, sala konferencyjna; organizacja 
imprez okolicznościowych, sprzedaż pamią-
tek. Oferta restauracji zawiera dania kuchni re-
gionalnej, m.in. babka ziemniaczana, kartacze, 
Hajnowski Marcinek.
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14, 
17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 876 72 34, +48 697 133 293
E-mail: biuro@wrotalasu.pl
Recepcja czynna: codziennie / 700 - 2100

  Bartnik Hotel & Restaurant

Oferta: 64 miejsca, 32 pokoje 2-os. z łazienką, 
TV; miejsce ogniskowe, grill, Internet. Obiekt 
dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Oferta restauracji zawiera dania kuchni 
regionalnej, m.in. babka ziemniaczana, karta-
cze
Adres: ul. Parkowa 8, 17-200 Hajnówka
Telefon: +48 85 655 06 40, +48 606 141 987
E-mail: recepcja@hotelbartnik.pl
www.hotelbartnik.pl
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Zetkniesz się tutaj z wyjątkowymi
miejscowymi smakami oraz zapachami, 
które zadowolą nawet wybredne gusta. 

Gdy zdecydujesz się na ucieczkę, choć
krótkotrwałą, ze świata zatrutego pośpiechem, 

powierzchownością i trafisz do Hajnówki,
przekonasz się, że to uzdrawiająca kraina
duchowości i witalności prastarej puszczy. 

Życzliwość oraz otwartość mieszkańców 
stanowią ważny atut tego miejsca. Wszystko 

jest autentyczne, bo wypływające prosto
z serca, budowane z wiarą, tradycją od pokoleń. 
Doświadcz, a znajdziesz harmonię duszy i ciała… 

Przekonaj się, że „Hajnówka uzdrawia”.
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V.
Z CZEGO
HAJNÓWKA
MOŻE BYĆ DUMNA?

Miasto naturalnością i autentycznością stoi! Wkra-
czając w jego progi i doświadczając tkwiącego 
tu bogactwa kulturowego i przyrodniczego doznasz 
duchowego i witalnego oczyszczenia. Wartościom 
duchowym towarzyszą materialne, które są naszą 
lokalną dumą. Można o nich usłyszeć także poza 
samym regionem. A to za sprawą wysokiej jakości 
produktów i usług, jakie oferują lokalne instytucje 
i przedsiębiorcy. Należą do nich:

usługi medyczne, ortopedyczne, medycyny este-
tycznej, odnowy biologicznej;

dobrej jakości deski podłogowe, galanteria drzew-
na z drewna iglastego i liściastego, kotły c.o.; 

wysokiej jakości meble do samodzielnego 
montażu; 

produkcja osi i układów jezdnych – gąsienico-
wych i kołowych w fabryce PRONAR w Hajnówce 
– lidera w produkcji i sprzedaży maszyn oraz urzą-
dzeń dla rolnictwa, usług komunalnych i branży 
transportowej;

Instytut Nauk Leśnych (do 30 września 2019 r. 
Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Biało-
stockiej, który dydaktyczną działalność rozpoczął 
w 2002 r.), podlegający Wydziałowi Budownictwa 
i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. 
Zadaniem Instytutu jest przeprowadzanie badań 
naukowych w dyscyplinie nauk leśnych;

producenci wyrobów cukierniczych, tj. Firma 
GATO (ciastka, rurki, babeczki), KARMEL (lizaki, 
karmelki, landrynki).

fo
t. 

Jo
an

na
 W

er
sz

ko



87SZLAK PO „DUCHOWĄ I WITALNĄ ENERGIĘ”



88 /  AUTENTYCZNOŚĆ

   Opracowanie

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
tel. +48 85 682 21 80, fax 85 674 37 46
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl
www.hajnowka.pl

Opracowanie merytoryczne
Magdalena Chirko – koncepcja układu, zawartości i szaty graficznej
Emilia Korolczuk – zebranie i opracowanie materiału
Współpraca: Anna Gierasimiuk, Anna Pacewicz, Nina Zin

Korekta tekstu
Anna Kraśnicka/Białystok subiektywnie – Blog o Podlasiu

Opracowanie graficzne
Agata Łuksza – Pracownia Bobra

Druk
Logo-art, ul. Górna 2g, 17-200 Hajnówka

Zdjęcia
Archiwum Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego
w Hajnówce, Andrzej Janiuk, Joanna Werszko.
Dziękujemy lokalnym przedsiębiorcom za udostępnienie zdjęć.

Wydanie III poprawione 
Hajnówka, 2020 r.
Egzemplarz bezpłatny
Nakład: 2000 sztuk
ISBN: 978-83-953877-3-9

Folder „HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚĆ. Wydanie I”  (opracowanie 
graficzne AZE design) otrzymał w 2019 r. wyróżnienie w VIII edycji ogól-
nopolskiego konkursu organizowanego przez dwutygodnik branży tury-
stycznej „Wiadomości Turystyczne”, na najlepsze projekty promujące gmi-
ny, miasta i regiony – Róża Regionów 2018, w kategorii Folder.

fot. Joanna Werszko


