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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Publikacja opracowana przez Gminę Gródek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020.



Niniejsza publikacja stanowi swoisty wstęp i próbę zachęcenia Czytelników do 
zapoznania się z pierwszą obszerną „Monografią Ziemi Gródeckiej”.

Jest to książka o niemałym znaczeniu dla rozwoju badań z zakresu historii 
regionalnej, a jednocześnie dzieło wyjątkowo interesujące dla każdego miłośnika 
dziejów Gródka i jego najbliższych okolic. 

Jestem przekonany, że zaangażowanie i serce, jakie zostały włożone przy 
powstawaniu tych publikacji przez ich Autorkę, zaważyły na ich wartości. 

Gmina Gródek, dzięki zaangażowaniu mieszkańców i władz samorządo-
wych, z powodzeniem wykorzystuje swoje położenie i walory: geograficzne, hi-
storyczne i kulturalne. Źródłem wiedzy o ludziach, miejscach i wydarzeniach 
z tym związanych, od 1995 roku jest regularnie wydawana lokalna gazeta „Wia-
domości Gródeckie – Haradockija Nawiny”. Dzięki staraniom Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Gródeckiej w 2011 r. ukazał się dokumentalny album „Gródek w sta-
rej fotografii”, dobrze i z ciekawością przyjęty przez lokalną społeczność. 

Dlatego też jestem przekonany, że zarówno ta publikacja, jak i „Monogra-
fia Ziemi Gródeckiej” spotkają się z dużym zainteresowaniem i znajdą wielu 
Czytelników. 

Opracowanie i wydanie tych pozycji było możliwe dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o jej przyznanie, przygo-
towany przez pracowników Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Gródek, otrzymał w pierwszej kolejności akceptację i pozytywną 
ocenę Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, a następnie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego ro-
jektu: Pani Wierze Tarasewicz, będącej autorką książki; osobom, których zdjęcia 
mogły zostać w publikacjach wykorzystane; pracownikom Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Centrum Kultury, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej, miesz-
kańcom, których wspomnienia zostały wykorzystane do stworzenia lektury, 
a także Panu Bogdanowi Suprunowi, który podjął się niełatwej pracy doprowa-
dzenia przekazanych tekstów i zdjęć do obecnego kształtu. 

Wiesław Kulesza 
Wójt Gminy Gródek



Przed nami Gródek. 
Z archiwum Placówki 
Straży Granicznej 
w Bobrownikach

G 
mina Gródek, położona w województwie podlaskim, we 

wschodniej części powiatu białostockiego graniczy z gminami:  
Krynki, Szudziałowo, Supraśl, Zabłudów, Michałowo.  
Tereny gminy od strony wschodniej wyznacza rzeka Świsłocz, 
która tworzy granicę Polski z Republiką Białoruś i jest jednocześnie 
zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Przez gminę przebiega droga 
krajowa nr 65, która łączy Białystok z Mińskiem przez przejście 
graniczne w Bobrownikach. 

Gródek to największa gmina (powierzchnia 429,75 km 2) w powie-
cie białostockim, stanowi 14,44% jego powierzchni. W województwie 
podlaskim zajmuje 2,14% jego obszaru. Na dzień 31.12.2020 r. w gminie 
mieszkało 5 096 osób. Gęstość zaludnienia wynosiła ok. 12 osób/km2,  
(w powiecie 49 os./km2, a w województwie 59 os./km2). W gminie jest  
59 miejscowości (wsie, kolonie, osady, leśniczówki, gajówki) i 32 sołec-
twa. W 46 zamieszkałych miejscowościach istniało 1809 gospodarstw 
domowych. 

Na terenie Gródecczyzny blisko 30% obszaru gminy stanowią 
użytki rolne. Raport o stanie gminy Gródek w 2020 r. podaje, że la-
sy stanowią ponad 63%. Zachodnia część obszaru gminy znajduje się 
w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (PKPK). Cały 
obszar gminy leży w strefie Zielonych Płuc Polski, charakteryzującej 
się czystym powietrzem oraz występującymi tu w dużej ilości intere-
sującymi gatunkami roślin i zwierząt. 90% terenów obejmuje obszar 
Natura 2000. 



 Najbardziej znaczącą miejscowością w gminie, stanowiącą siedzi-
bę władz gminnych, jest Gródek. Jest wsią świadomą swego wielonaro-
dowego dziedzictwa. Wiele zrobiono, by zachować pamiątki, dokumen-
ty, ustalić fakty z historii miejscowości, której początki sięgają czasów 
świetności Chodkiewiczów, jednego z bardziej znaczących rodów Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Wyjątkowo dużo w temacie spuścizny kul-
turowej zrobił znany artysta malarz Leon Tarasewicz i środowisko sku-
pione wokół „Wiadomości Gródeckich”, lokalnej gazety, ukazującej się 
raz w miesiącu od 1994 r. Świadomość historyczna Gródka, gdzie pra-
wie jedna czwarta mieszkańców deklaruje przynależność do narodo-
wości białoruskiej, wiąże się z poczuciem tożsamości narodowej jej 
mieszkańców. 

Początki Gródka, który powstał znacznie wcześniej niż Białystok, 
sięgają prawdopodobnie IX w. (do XI w.), kiedy w dolinie Supraśli, na 
obrzeżach puszczy, zaczęli osiedlać się ludzie. Powstawały niewielkie 
osady, wśród nich w okolicach dzisiejszego Gródka. Zapewne około XII w.  
stał tu drewniany gród obronny, strażnica o konstrukcji drewniano-
ziemnej. Była to jedna z pierwszych budowli na Podlasiu. Usytuowanie 
jej właśnie w tym miejscu było związane z przebiegiem szlaku handlo-
wego Wilno–Kraków. Została zniszczona prawdopodobnie pod koniec 
XIII lub na początku XIV w. w czasie walk o panowanie na tych zie-
miach pomiędzy Jaćwingami, Krzyżakami, Litwinami i Rusinami. Do-
piero później, w XV w., Chodkiewiczowie zbudowali tu, bardziej znany 
z opowieści, drewniany zamek. 

Tablica informacyjna  
na Górze Zamkowej, 

sierpień 2016 r.  
Fot. Wiera Tarasewicz



Aleksander Chodkiewicz w 1498 r. stał się fundatorem i ktitorem pra-
wosławnego monasteru, co stało się powodem powstania  na tym miej-
scu grodu, zwanego później Gorodok. Monaster, z uwagi na gwarny cha-
rakter miasta, nie przetrwał lokalizacji i dwa lata później (lub według innej 
tezy – 10 lat później) zgromadzenie zakonne przeniosło się na uroczysko 
Suchy Hrud, dając początek Ławrze Supraskiej. 

W połowie XVI w. Gródek otrzymał prawa miejskie. Dynamiczny 
rozwój miasta trwał do początku XVII w., potem nastał proces powolne-
go upadku jego znaczenia gospodarczego. Na przełomie XIX i XX wieku, 
a szczególnie w okresie międzywojennym, w Gródku rozwijał się prze-
mysł włókienniczy. Większość mieszkańców i jednocześnie pracowni-
ków zakładów włókienniczych i fabryczek stanowili wówczas Żydzi. Na 
skutek działań wojennych, wszystko to, co w miejscowym przemyśle wy-
budowano, uległo zniszczeniu. Po likwidacji, przez niemieckiego okupan-
ta, w 1942 r. miejscowego getta z krajobrazu gminy zniknęła społeczność 
żydowska. 

Rozwój gospodarczy i gminnej infrastruktury nastąpił w latach 60. 
i 70. XX w. Niestety, w latach trzy dekady później młodzież masowo za-
częła wyjeżdżać do szkół i pracy w mieście. Spowodowało to zastój eko-
nomiczny i zamknięcie m.in. Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Karo”. 
Wokół nie widać było również drobnych gospodarstw rolnych, które jesz-
cze funkcjonowały w latach 1970–1980. Z czasem gospodarka rolna zaczę-
ła zmierzać ku wielkotowarowości. Po 1990 r. zakłady i sklepy sprywaty-
zowano. Przemysł włókienniczy do Gródka nie powrócił. Obecnie gmina 
Gródek to obszar dominacji przemysłu drzewnego oraz w niewielkim 
stopniu rolnictwa – słabe gleby nie sprzyjają uprawom.

Jedyne odnalezione 
zdjęcie drewnianej 
synagogi. Ze zbiorów 
TPZG



Powojenne zgliszcza 
w wyzwolonym 

Gródku. Fot. Konstanty 
Kuźmin (ze zbiorów 

Macieja Łabędzkiego)

Stan przedwojennych 
fabryk po zakończeniu 

wojny. Ze zbiorów TPZG



HERB GRÓDKA

Ważnym elementem tożsamości mieszkańców gminy Gródek jest herb 
Chodkiewiczów, nadany uchwałą Rady Gminy w 1990 r. Szczegółowo pi-
sała o nim w 2007 r. Elżbieta Mieleszko-Jarocka, w swojej pracy magister-
skiej zatytułowanej „Nazewnictwo i historia Gródka”: Herbem gminy jest: 
z lewej strony Kościesza, z prawej strony biały Gryf z mieczem uniesionym do 
góry, w części górnej Herb zwieńczony hełmem, z którego wyłania się pół syl-
wetki Gryfa białego z mieczem uniesionym do góry.

To, że gmina może poszczycić się tak pięknym herbem, zawdzięcza 
Hieronimowi Chodkiewiczowi, jednemu z synów Aleksandra Chodkie-
wicza. W 1555 r. Hieronim, będący posłem królewskim Zygmunta Augu-
sta, udał się do papieża Pawła IV i cesarza Karola V Habsburga, który nadał 
mu tytuł hrabiego Cesarstwa Rzymskiego oraz nowy herb „Gryfa z mie-
czami”. Herb, obok Kościeszy, rodowego herbu Chodkiewiczów, posiadał 
także Gryfa na czerwonym tle, z mieczem w prawej ręce, podniesionym 
do góry.

Z Chodkiewiczami związany jest najważniejszy okres historii Gród-
ka, a herb został nadany całej rodzinie. Na podstawie historycznych opra-
cowań można wywnioskować, że herb Białego Gryfa z mieczem uniesio-
nym w prawej ręce składa się z paru rodowych herbów, jakie są wynikiem 
rodzinnych związków i tradycji dołączonych do herbu nestora rodu Iwa-
na Chodkiewicza. Gródkowi herb ten przypomina najpiękniejsze dni, a nam 
dumną tradycję. Dlatego tylko on może posłużyć nam za herb naszej gmi-
ny – pisał Leon Tarasewicz, znany artysta i radny gminy, w uzasadnieniu 
uchwały wprowadzającej herb.

Gmina Gródek w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 1973 r., kie-
dy to zlikwidowano wcześniejsze gromady na podstawie aktu prawnego 
– ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy 
o radach narodowych. Obszar od tamtego czasu nie uległ zmianie. Funk-
cję naczelnika gminy, organu wykonawczego jednostki samorządowej 
najniższego szczebla po reformie administracyjnej, pełnili kolejno: Euge-
niusz Matejczuk, Aleksander Bura, Wiaczesław Sawicki, Sergiusz Gacko, 
Eugeniusz Popławski, który od 1990 r. stał się wójtem. 

Od 2 maja 1991 r. do 13 listopada 2002 r. wójtem gminy był Euge-
niusz Siemieniuk.

Piątą kadencję, a dokładnie od 14 listopada 2002 r. do chwili obecnej, 
wójtem jest Wiesław Kulesza.

Przewodniczącymi Rady Gminy po reformie administracyjnej 
1990 r. byli: I i II kadencja (1990-1998) – Włodzimierz Łukoszyk; III kaden-
cja (1998–2002) – Wiesław Kulesza; IV kadencja (2002–2006) – Krystyna 
Klimkiewicz; V, VI VII, VIII kadencja (od 2006) – Wieczysław Gościk.



INWESTYCJE GMINNE

Gmina Gródek ma charakter rolniczy, 
ale jej atrakcyjne położenie turystyczne oraz 
przebiegający przez nią ruch tranzytowy 
związany z drogowym przejściem granicz-
nym w Bobrownikach skłoniły władze samo-
rządowe do ważnych inwestycji związanych 
z rozbudową infrastruktury. W ostatnich  
20 latach, a zwłaszcza po przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej, nastąpił duży roz-
wój. Pod względem aplikowania o środki ze-
wnętrzne, w tym unijne, Gródek należy do 
najbardziej skutecznych samorządów w wo-
jewództwie podlaskim, co potwierdza ilość 
zrealizowanych projektów. Jest to m.in. wy-
budowanie kanalizacji sanitarnej w dwóch 
miejscowościach (zadanie to było kontynu-
acją rozpoczętego w 1998 r. przedsięwzię-
cia, kiedy to została wybudowana gmin-
na oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja 
w miejscowości Gródek) oraz zadbanie o za-
gospodarowanie turystyczne terenów rekre-
acyjno-sportowych wokół wybudowanego 
w 2000 r. zbiornika wodnego w Zarzecza-
nach. Wyremontowana została także świe-
tlica wiejska w Załukach oraz budynki Szko-
ły Podstawowej i ówczesnego Gimnazjum 
w Gródku, gdzie utworzono nowoczesną pra-
cownię do nauki języków obcych.

 Wiesław Kulesza, obecny 
wójt gminy oraz jego 

poprzednik Eugeniusz 
Siemieniuk. Fot.  

Radosław Kulesza

Gmina brała udział w inwestycjach drogowych, realizowanych na 
jej terenie przez powiat białostocki z udziałem środków zewnętrznych 
w ramach PHARE i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
W 2010 r. rozpoczęła realizację 3 projektów, na które pozyskała dofinan-
sowanie ze środków unijnych w ramach PROW i RPOWP oraz projektu 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w zakre-
sie lokalnej infrastruktury transportowej, kanalizacji i infrastruktury kul-
turalnej. 

Oprócz zadań inwestycyjnych władze gminne realizowały (przy do-
finansowaniu z UE) projekty w sferze społeczno-kulturalnej w partner-
stwie z rejonem Brzostowica (Białoruś). Dotyczyły one kultywowania 
bogatych tradycji Ziemi Gródeckiej, edukacji ekologicznej oraz międzyna-
rodowej wymiany dzieci i młodzieży.



Dzisiejszy rozwój Gródka jest możliwy w dużej mierze dzięki zaan-
gażowaniu społeczności lokalnej i dostosowaniu administracji do współ-
czesnych wymagań, czego wyrazem jest zdobyty przez gminę Gródek 
certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Przejrzysta 
Gmina”. 

Niewątpliwym sukcesem Urzędu Gminy, jako zespołu ludzi kre-
atywnych i skutecznych, było zwycięstwo Doroty Bójko, zajmującej się 
bezpośrednio przygotowaniem i realizacją projektów, w I edycji Konkur-
su o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Zaś na 
początku 2010 r. urząd uzyskał Certyfikat ISO 9001:2009, będący świa-
dectwem osiągnięcia i woli utrzymywania profesjonalnego poziomu 
i spójności prowadzonej działalności oraz uznawanym na całym świecie 
symbolem dążenia do doskonałości. 

W celu zbadania właściwego kierunku rozwoju gminy przeprowa-
dzono analizę, która miała wskazać najważniejsze problemy do rozwią-
zania w najbliższym czasie. Za priorytetowe uznano projekty dotyczą-
ce odnowy centrum wsi Gródek oraz modernizację i remont budynku 
Gminnego Centrum Kultury. Uznano, że są to inwestycje, których reali-
zacja jest niezbędna dla dobra ogółu społeczeństwa, gdyż wpłynie na 
rozwój kulturalny mieszkańców i  będzie bazą do dalszego aktywnego 
uczestnictwa społeczności lokalnej w tworzeniu niematerialnych war-
tości kulturalnych, wyróżniających gminę Gródek.

O skutecznym staraniu się o środki pomocowe świadczy uzyska-
ny przez gminę Gródek w 2006 r. certyfikat „Gmina otwarta na fundusze 

Wyremontowana  
w 2020 r. ul. Kolejowa 
w Waliłach-Stacji.  
Fot. Monika Kazberuk



strukturalne”. W latach 2003–2009 zrealizowała 7 projektów infrastruktu-
ralnych przy dofinansowaniu z programów przedakcesyjnych: SAPARD 
i PHARE oraz strukturalnych: ZPORR, INTERREG IIIA/TACIS CBC, SPO 
i RPOWP. Łączna kwota funduszy to 3,5 mln zł. W latach 2003–2013 przy 
dofinansowaniu ze środków UE, Gródek zrealizował 28 projektów inwe-
stycyjnych oraz 10 projektów tzw. miękkich, w sferze społeczno-kultural-
nej. Łączna wartość wyniosła 10 868 814,94 zł, w tym pozyskane dofinan-
sowanie z funduszy europejskich to 7 030 233,01 zł, co oznacza, że 65% 
wartości zrealizowanych przedsięwzięć stanowiły środki UE.

W tym samym czasie gmina wykorzystywała również środki z bu-
dżetu państwa w ramach programów rządowych. Z ich udziałem oraz 
udziałem środków zewnętrznych wybudowała infrastrukturę sportową, 
czyli pełnowymiarowe boisko sportowe wraz z trybunami i zapleczem 
socjalnym nad zalewem w Zarzeczanach oraz kompleks sportowy „Moje 
boisko – Orlik 2012” w Gródku. Wyremontowane zostało też Gminne Cen-
trum Kultury, plac zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła”, przebu-
dowano 3 odcinki dróg gminnych oraz we współpracy z Powiatem Biało-
stockim, 4 odcinki dróg powiatowych w ramach Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

Kontynuując proinwestycyjną politykę w 2014 r. zakończono reali-
zację 4 kolejnych projektów z udziałem środków UE w zakresie budowy 
sieci szerokopasmowego Internetu, rozbudowy gminnej oczyszczal-
ni ścieków, budowy siłowni zewnętrznej i profesjonalnego wyposaże-
nia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także projekt 

Jedna z instalacji 
fotowoltaicznych, 

wykonana  
w ramach projektu  

„Energia odnawialna 
– kolektory słoneczne 

i instalacje fotowoltaiczne 
w Gminie Gródek”.  

Fot. Monika Kazberuk



w ramach rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, obej-
mujący budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy A. i G. Chodkie-
wiczów oraz przebudowę ulic Chodkiewiczów, Szkolnej i Wschodniej 
w Gródku. 

Nowa perspektywa finansowa (na lata 2014–2020) w roku 2015 
i 2016 opierała się na gromadzeniu dokumentacji projektowej w zakresie 
planowanych inwestycji oraz aplikowaniu o dostępne środki, gdzie tyl-
ko było to możliwe. Podjęta została współpraca międzynarodowa i otwo-
rzyły się możliwości do realizacji projektów w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 i Programu 
Współpracy Interreg V–A Litwa–Polska. Zawarte porozumienia zaowoco-
wały pozyskaniem dofinansowania w 2017 i 2018 r. Wykonane zostały 
dwa projekty w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska  
pn. „Wspólny litewsko-polski projekt – poprawa publicznej obsługi prze-
ciwpożarowej”, w ramach którego dokonano zakupu nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gródek oraz „Poprawa polsko-litewskich 
służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji straża-
ków”, na łączną wartość 752 855,79 euro, z czego dofinansowanie wyniosło  
614 007,28 euro.

W roku 2018 zrealizowano m.in.:
•  budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej 

w Gródku,
•  budowę studni głębinowej wierconej – ujęcie wody,
•  rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Gródku,

Nowa kotłownia 
na biomasę 
w Szkole Podstawowej 
w Gródku, której remont 
współfinansowany  
był ze środków UE.  
Fot. Monika Kazberuk 



•  rozbudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Wali-
łach-Stacji,

•  przebudowę świetlicy wiejskiej w Bielewiczach i Podozieranach,
•  budowę placów zabaw w Gródku, Waliłach-Dworze, Bobrownikach 

i Królowym Moście,
•  przebudowę drogi gminnej oraz powiatowej na odcinku Bobrow-

niki–Łużany na kwotę 10 789 783,30 zł, z udziałem środków gmin-
nych w wysokości 1 038 412,61 zł w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 pn. „Transgra-
niczna Sieć na Rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”,

• przebudowę budynku OSP i adaptację na świetlicę wiejską w Nowo-
siółkach wraz z budową siłowni zewnętrznej,

•  przebudowę budynku byłej szkoły i adaptację na świetlicę wiej-
ską w Wiejkach wraz z budową placu zabaw,

•  przebudowę drogi gminnej w miejscowości Waliły ze środków wła-
snych budżetu gminy, 

•  remont odcinka ul. Piaskowej w Gródku. 

Akcesja Polski do UE spowodowała, iż wschodnia granica gminy 
Gródek jest jednocześnie zewnętrzną granicą wspólnej Europy. Nakła-
dy budżetu państwa na poprawę infrastruktury komunikacyjnej, obej-
mującej odcinek drogi wojewódzkiej oraz drogi krajowej nr 65, wyniosły  
78 639 222 zł.

W latach 2004–2018 wydatkowano ponad 96  676 800 zł środków 
z budżetu gminy i innych źródeł na rozwój infrastruktury drogowej. 

Przebudowana  
w 2019 r. świetlica  

wiejska w Nowosiółkach.  
Fot. Monika Kazberuk



W tym samym okresie udzielono dotacji z budżetu w kwocie 128 974,66 zł  
na konserwację zabytków na terenie gminy. W 2018 r. pozyskano  
784 130,42 zł środków z UE i budżetu państwa na rewitalizację i remonty 
świetlic wiejskich.

Ukończona także została realizacja projektu pn. „Energia odnawial-
na – kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek”, 
współfinansowanego ze środków RPO WP. Wykonano 74 instalacje ko-
lektorów słonecznych i 40 paneli fotowoltaicznych na potrzeby miesz-
kańców, którzy z własnych środków pokryli tylo 25% wartości dostawy 
i montażu instalacji. Całkowita wartość projektu wyniosła 1  842  632 zł, 
w tym dofinansowanie z UE 1 261 720, 04 zł (następni mieszkańcy chętni 
do montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych uzyska-
li na to szansę w lipcu 2021 r. ).

Kolejne lata to nowe projekty. W czerwcu 2019 r., w ramach 
inwestycji całkowicie finansowanej ze środków Unii Europejskiej 
podpisana została umowa o udzielenie dotacji na realizację Instru-
mentu „Łącząc Europę” – WiFi4EU na kwotę 15  000 EURO, w ra-
mach którego możliwe będzie stworzenie kilkunastu hotspotów 
o prędkości pobierania na poziomie 30 Mbit/s. Gmina będzie mu-
siała zapewnić przez 3 lata dostęp do Internetu oraz dbać o spraw-
ność urządzeń. 

Starania o środki z Funduszu Dróg Samorządowych spowodowa-
ły, że do końca marca 2020 r. zostały przebudowane ulice: Wąska, Ogro-

Uroczyste otwarcie ulicy 
A. i G. Chodkiewiczów po 
przebudowie.  
Fot. Radosław Kulesza



dowa i Spółdzielcza w Gródku, do 15 lipca 2020 r. – ul. Kolejowa w Wa-
liłach-Stacji.

W czerwcu 2020 r. podpisane zostały decyzje na przebudowę  
ul. Polnej w Gródku i dwóch skrzyżowania w ciągu tej drogi powiatowej. 
Koszt inwestycji wyceniono na 2,1 mln zł. 

Projekt pn. „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorial-
nego w ciepło pochodzące z OZE” zakładał budowę nowych kotłowni na 
biomasę w Szkole Podstawowej i budynku Przedszkola Samorządowego, 
USC i GOPS w Gródku. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. za kwotę 
1 211 790,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosło 839 915,60 zł. Ko-
tłownia w Przedszkolu Samorządowym została uruchomiona z końcem 
sierpnia 2020 r., natomiast kotłownia szkolna 8 stycznia 2021 r. Ta budo-
wa okazała się jedną z trudniejszych inwestycji, na którą znaczący wpływ 
miała panująca pandemia COVID-19. 

Kolejne inwestycje w zakresie budowy kotłowni sfinansowane zo-
stały z dotacji celowej z budżetu gminy, a dotyczyły wykonania kotłow-
ni lokalnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku i biurowo-warsztato-
wym KZB. 

Rok 2021 okazał się dla Gminy Gródek rokiem z wieloma in-
westycjami oraz dużą ilością pozyskanych środków zewnętrznych, 
pomimo kończącej się perspektywy finansowej 2014–2020, odczu-
walnych skutków pandemii COVID-19 oraz wzrostu cen i usług. 

Piękne, wielofunkcyjne 
targowisko w Gródku 
zostało wybudowane 

z udziałem środków 
zewnętrznych. 

Z archiwum GCK



W drugiej połowie okazało się, że ruszają prace budowlane związa-
ne z przebudową najstarszej historycznie w Gródku ulicy Błotnej i jej 
przedłużeniem w postaci kładki pieszo-rowerowej na rzece Supraśl. 
W najbliższym czasie ma być realizowane zadanie związane z zabyt-
kową Górą Zamkową. Powstanie tam wieża widokowa, tablice infor-
macyjne, wiata i ławeczki. W ramach kompleksowego zagospodaro-
wania przebudowana ma być także ul. Zamkowa. 

Przy inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Gródek 
w latach 2019–2020 o łącznej wartości ponad 23 mln zł udział środków 
zewnętrznych wyniósł przeszło 13 mln. Biorąc pod uwagę roczny budżet 
gminy nie dałoby się zrealizować zamierzonych projektów z własnych 
środków, bez wykorzystania środków europejskich.

Dziś gmina staje przed zupełnie innymi wyzwaniami. W spro-
staniu im na pewno mogą pomóc doświadczenia ostatnich trzech 
dekad samorządności. Biorąc pod uwagę trudną sytuację epide-
miologiczną, wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, po-
wstały nowe problemy uderzające w wiele płaszczyzn funkcjono-
wania jednostek administracji. Jednak przeróżne akcje, te oddolne 
i te organizowane przez samorząd gródecki – np. inicjatywa szycia 
maseczek dla seniorów, nieodpłatnej pomocy żywnościowej, zakup 
niezbędnych kombinezonów i sprzętu do dezynfekcji miejsc pu-
blicznie dostępnych – pokazują jasno, że nawet w trudnych pande-
micznych czasach mieszkańcy gminy potrafią być razem i tworzyć 
wspólnotę. 

Budynek byłej szkoły 
przebudowany 
i zaadoptowany  
na świetlicę wiejską 
w Wiejkach.  
Fot. Dorota Sulżyk



WALORY TURYSTYCZNE  
GMINY GRÓDEK

G 
minę Gródek charakteryzują malownicze krajobrazy, ukryte  

wśród lasów niewielkie, zadbane wioski i zróżnicowane środowisko 
naturalne. Ziemia Gródecka czeka na swoich odkrywców i dla każdego 
ma coś wyjątkowego. Znajdą tu coś dla siebie amatorzy turystyki 
krajoznawczej, religijnej i kulinarnej. Aktywnie można spędzić czas 
np. na kąpielisku w Zarzeczanach, leśnych terenach zachęcających 
do dłuższych wędrówek oraz trasach rowerowych, oznakowanych 
i opisanych.

Wieża widokowa na Górze Kopnej w okolicy Kołodna zaprasza na 
piękne zachody słońca nad czubami drzew Puszczy Knyszyńskiej. Ale 
jeszcze zanim turysta dotrze do wieży, w Królowym Moście może przejść 
się majestatyczną aleją lip lub zatrzymać się w miejscu nawiązującym do 
scen z kultowych filmów Jacka Bromskiego „U Pana Boga w ogródku”, 
„U Pana Boga za piecem” … 

Zbiornik Wyżary, z ciekawym zagospodarowaniem otoczenia, przy-
ciąga zwolenników poznawania tajników flory i fauny. W gospodarstwach 
agroturystycznych, szukający odpoczynku turyści, zdołają na pewno od-
kryć, że czas … może zwolnić. 

Drogi do poszczególnych miejscowości są dobre. Na podkreślenie 
zasługują walory krajobrazowe wsi z interesującym podłożem historycz-

Widok na Kołodno 
z wieży widokowej. 

Z archiwum Urzędu 
Gminy



nym, nieraz z ciekawymi elementami architektonicznymi, kultowymi 
kapliczkami i zdobionymi – drewnianymi lub metalowymi – krzyżami 
przydrożnymi. Gmina zachwyca bogactwem architektury sakralnej, trzy 
spośród cennych zabytków znajdują się w samym Gródku. 

Gródek to miejscowość pielęgnująca tradycje, tożsamość kulturową 
i wartości przyrodnicze, estetyczna i atrakcyjna turystycznie, otwarta dla 
turystów, zapewniająca aktywny wypoczynek z unikalną ofertą kultural-
ną, rękodziełem artystycznym i ludowym. 

Gmina w 1995 r. była członkiem Stowarzyszenia Gospodarczego 
Unii Gmin „Progres XXI”. Za swój cel Stowarzyszenie postawiło pobudze-
nie sektora drobnej przedsiębiorczości, promowanie gmin, jako dobrych 
terenów do turystyki i rekreacji oraz propagowanie produkcji zdrowej 
żywności. Poprzez tę inicjatywę Gródek reklamował się w Polsce, jako 
ciekawy turystycznie region. Wydano kilka folderów. Gródek od lat tak-
że współpracował i otrzymywał pomoc Fundacji Rozwoju Województwa 
Białostockiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Duży procent powierzchni gminy to tereny cenne przyrodniczo 
m.in. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, 4 rezerwaty przyrody, ob-
szar chronionego krajobrazu, NATURA 2000 (94% powierzchni gminy). 

Interesujące pod względem przyrodniczym tereny gminy oraz go-
ścinność mieszkańców stanowią podstawę do rozwoju turystyki oraz zor-
ganizowanego wypoczynku. 

Przez teren gminy przebiega spora ilość szlaków turystycznych: 
1 szlak samochodowy; 4 rowerowe, w tym fragment najdłuższego szla-

Infrastruktura  
turystyczna na ścieżce 
Szlakiem Powstania 
Styczniowego, 2014. 
Z archiwum UG



ku rowerowego w Polsce – Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Ve-
lo (dług. 28,6 km w gminie Gródek); 9 szlaków pieszych; 2 szlaki kajakowe 
i szlak konny oraz 2 ścieżki edukacyjne i ścieżka przyrodniczo-historycz-
na Szlakiem Powstania Styczniowego. 

Gmina dysponuje dość dobrze rozwiniętą bazą noclegową. Poza 
licznymi kwaterami agroturystycznymi znajdują się tu także ośrodki 
wypoczynkowe. Niedaleko drogi krajowej E-65 mieści się malowniczo 
położone Centrum Konferencyjno-Bankietowe „Rozłogi”, które idealnie 
nadaje się do organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń szkoleniowych, 
konferencji czy spotkań integracyjnych. „Zajazd przy Granicy”, usytu-
owany w Waliłach-Stacji przy drodze krajowej, kusi wyśmienitym je-
dzeniem i możliwością noclegul, posiada rekomendację Miejsca Przyja-
znego Rowerzystom (MPR) na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green 
Velo. Audytorzy tego Szlaku sprawdzili go i zweryfikowali pozytywnie 
pod kątem kryteriów, przyjazności dla rowerzystów i oferty usług de-
dykowanych turystom rowerowym.

Szlaki turystyczne
Osoby preferujące turystykę pieszą lub rowerową mogą skorzystać z kil-
kunastu znakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości ponad 
180 km. Amatorzy spływów kajakowych mogą wybrać szlaki wodne prze-
biegające rzeką Supraśl i rzeką Płoska. Wielbiciele jazdy konnej mają do 
dyspozycji wyznakowane szlaki konne.

Wnętrze gródeckiej 
cerkwi. Fot. Radosław 

Kulesza



Szlaki piesze 
SZLAK „DO GÓRAN”. Długość 15 km, prowadzi z Walił-Stacji do wsi Gó-
rany. Oznakowany jest kolorem żółtym i wiedzie przez lasy Nadleśnic-
twa Waliły, początkowo wraz ze znakami czerwonymi i niebieskimi. Tra-
sa jest typowo krajobrazowa. Można też zobaczyć miejsce bitwy z 1863 r. 
i cmentarz powstańców. Szlak łatwy, z możliwością przejazdu rowerem 
lub konno.
SZLAK „NAPOLEOŃSKI”. Długość szlaku to 33 km, prowadzi z Kry-
nek do Żedni. Oznakowany jest kolorem niebieskim. Na szlaku moż-
na zobaczyć rezerwat przyrody Góra Pieszczana, stare cmentarze, za-
bytki Królowego Mostu i Krynek, ślady pamięci o powstaniu 1863 r.  
Szlak prowadzi głównie przez Krajobrazowy Park Puszczy Knyszyń-
skiej i łączy ją z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokól-
skie”. Łatwy, przejezdny rowerem lub konno.
SZLAK „ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”. Długość 55 km,  
prowadzi z Walił-Stacji do Sokółki. Oznakowany jest kolorem czer-
wonym, na początku ze znakami szlaków żółtego i niebieskiego. Je-
go część biegnie przez wschodnią część Puszczy Knyszyńskiej, tereny 
Nadleśnictwa Waliły i jest związana z wydarzeniami Powstania Stycz-
niowego 1863 r. Częściowo przejezdny rowerem i konno, nie należy 
do najłatwiejszych.

Kościół  
p.w. Najświętszego Serca 
Jezusowego po remoncie. 
Fot. Radosław Kulesza



Pamiątkami z czasów powstańczych są Uroczysko Chomon-
towszczyzna i liczne kapliczki na tzw. świętych sosnach. Szlak roz-
poczyna się w Sokółce, prowadzi przez Zwiastowszczyznę, Igryły, 
Wysokie Laski, Planteczkę i Lipinę, przecinając rezerwat Międzyrze-
cze dociera do wsi Woronicza i szosą do Kopnej Góry. Kierując się na 
południowy wschód dociera do Lipowego Mostu, a następnie do re-
zerwatu Pieszczana Góra. Potem, poprzez Uroczysko Chomontowsz-
czyzna, dochodzi do punktu docelowego – Walił-Stacji. W Nadleśnic-
twie Waliły położone są jedne z ciekawszych punktów tego szlaku: 
wioska Radunin, zbiornik wodny Wyżary, rezerwat przyrody Cho-
montowszczyzna, uroczysko Piereciosy.
SZLAK „TATARSKI MAŁY”. Długość to 19 km, prowadzi z Kruszynian 
do miejscowości Waliły-Stacja, do Parku Krajobrazowego Puszczy Kny-
szyńskiej, po czym skręca w stronę Kruszynian. Oznakowany jest ko-
lorem niebieskim. Część przebiega przez wschodni teren Nadleśnictwa 
Waliły. Szlak łączy miejscowości związane historycznie z osadnictwem 
tatarskim na północnym Podlasiu i wsławione wydarzeniami Powstania 
Styczniowego (Królowe Stojło, Waliły). Łatwy, w całości do przejścia pie-
szo lub pokonania rowerem.
SZLAK „WZGÓRZ ŚWIĘTOJAŃSKICH”. Długość ok. 26 km. Prowadzi 
z Sokola (gmina Michałowo) do Supraśla grzbietem Wzgórz Świętojań-
skich, pomiędzy rzekami Supraśl i Płoska, przez wzniesienia moreno-

Cerkiew p.w. Św. Anny 
w Królowym Moście.  

Fot. Radosław Kulesza



we ponad 200 m n.p.m. Na szlaku natkniemy się na miejsca martyro-
logii, zabytki przyrody i architektury, a także porośnięte lasem wzgórza 
i widoki leśnych strumieni. Jest trudny, częściowo przejezdny rowerem 
i konno.
SZLAK „SKRAJEM PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ”. Szlak biegnie z So-
bolewa pod Białymstokiem do Wierobi i oznakowany jest kolorem żół-
tym. Prowadzi leśnymi dróżkami południowym skrajem puszczy i nie-
wielkim odcinkiem wzdłuż granicy z Białorusią. Do obejrzenia: zabytki 
architektoniczne gminy Gródek oraz piękno puszczańskich ostoi.
SZLAK NAREWKA–WALIŁY-STACJA. Ma charakter łącznika między 
Puszczą Białowieską i Puszczą Knyszyńską. Biegnie obok zbiornika wod-
nego Siemianówka.
SZLAK „KRESOWE WĘDRÓWKI”. Szlak łączy dwa krańce Puszczy 
Knyszyńskiej – wschodni i zachodni.
SZLAK „DUCH PUSZCZY”. Szlak prowadzi przez najciekawsze miejsca 
Puszczy Knyszyńskiej.
ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE
Ścieżka przyrodnicza „Ruda”
Ścieżka przyrodnicza „Waliły”
Ścieżka przyrodnicza „Królowy Most”

Szlaki rowerowe
SZLAK ROWEROWY PRZEZ GMINĘ GRÓDEK, który prawie w cało-
ści biegnie przez gminę. Rozpoczyna się w Królowym Moście i prowa-
dzi przez lasy w kierunku granicy państwa, kończąc się w Jałówce. Wy-

Cerkiew w Bobrownikach. 
Fot. Radosław Kulesza 



cieczkę można kontynuować szlakiem w kolorze zielonym rowerowym 
lub szlakiem pieszym, oznakowanym kolorem żółtym, wracając do 
punktu wyjścia inną drogą. Szlak o walorach głównie krajobrazowych 
zawija m.in. do Kruszynian, łącząc się również ze Szlakiem Tatarskim.

Bieg szlaku: Królowy Most–Nowosiółki–Radunin–Królowe Stoj-
ło–Waliły–Gródek–Grzybowce–Kruszyniany–Rudaki–Bobrowniki–
Świsłoczany–Jałówka. Długość 50 km.
GREEN VELO. Spośród 17 szlaków turystycznych przez gminę przebiega 
najdłuższy szlak rowerowy w Polsce – Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo. 25.08.2015 r. zakończone zostały prace związane z remontem 4,53 km  
odcinka drogi gminnej od Królowego Mostu do drogi powiatowej, polega-
jące na zamianie nawierzchni piaszczystej na trasę żwirową. W ramach 
tego samego projektu zostały wykonane 3 Miejsca Obsługi Rowerzystów 
(MOR): w Załukach, Waliłach-Dworze i Gródku oraz oznakowanie szlako-
we na drogach gminnych.

Szlaki wodne
SZLAK „SUPRAŚL”. Bardzo malowniczy, przydatny do spływów ma-
sowych, wzdłuż szlaku przełom Supraśli, Jałówka i pomniki przyrody 
w Waliłach, Załukach, zabytki Supraśla i Wasilkowa.
SZLAK „PŁOSKA”. Interesujący krajobrazowo, przydatny dla mniejszych 
grup turystycznych.

Gmina Gródek to unikatowa w skali kraju różnorodność kulturo-
wa, narodowościowa i religijna regionu z ciekawymi zabytkami budow-
nictwa sakralnego oraz obszarami o stosunkowo dobrze zachowanym 

Podczas zimowej  
przerwy w turystyce 

pieszej lub rowerowej 
na ścieżkach Puszczy 

Knyszyńskiej.  
Fot. Piotr Grycuk



tradycyjnym wiejskim krajobrazie rolniczym i kulturowym z zespoła-
mi drewnianego budownictwa wiejskiego. Do tego tradycyjna życzli-
wość i gościnność mieszkańców. 

Zbiornik retencyjno-rekreacyjny 
w Zarzeczanach
Jedna z największych atrakcji turystycznych gminy, zbiornik leży we wsi 
Zarzeczany, w bezpośrednim sąsiedztwie Gródka. Otwarty 12 październi-
ka 2000 r., z upływem czasu ten zarzeczański zalew przyjęło się nazywać 
zalewem w Gródku. O rozpoczęciu inwestycji zdecydowali radni, podej-
mując w 1998 r. stosowną uchwałę. Gmina, której wójtem był wtedy Eu-
geniusz Siemieniuk, zleciła Biuru Projektów Melioracji Wodnej w Olszty-
nie opracowanie projektu. Powstały dwie wersje projektowe, zakładające 
większą i mniejszą powierzchnię. Na początku 1999 r. rada kolejnej ka-
dencji potwierdziła decyzję i podjęła uchwałę budowy zbiornika według 
większego wariantu projektowego. W wyniku przetargu został wyłoniony 
wykonawca – Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych sp. z o.o. w Sokółce.

8 września 1999 r. na należące do gminy pola wjechał ciężki sprzęt. 
Wokół całej linii brzegowej utworzono wygodne dojścia do wody, a z cza-
szy zbiornika całkowicie usunięto czarnoziem i pokłady torfu. Dzięki te-
mu zmniejszone zostało ryzyko rozwoju sinic, które niemal całkowicie 
opanowały pobliską Siemianówkę. 

Zalew w Zarzeczanach powstał w ramach programu tzw. „Małej re-
tencji”. Całkowity koszt budowy wyniósł 1 185 638 zł. Prawie połowę tych 

Kąpielisko 
w Zarzeczanach cieszy się 
dużym powodzeniem.  
Fot. Wiera Tarasewicz



środków – ok. 500 000 zł – wyłożyła gmina, resztę Wojewódzki i Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstał zbiornik, 
który ma siedem hektarów powierzchni oraz około trzech i pół metra głę-
bokości. 

21 listopada 2001 r. na targach POLEKO w Poznaniu zostały rozdane 
nagrody uczestnikom konkursów zorganizowanych przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Gródek wystarto-
wała w dwóch: w pierwszej edycji konkursu „Mała retencja na terenach 
wiejskich” i w drugiej edycji konkursu „Na najlepiej rozwiniętą gospodar-
kę wodno-ściekową na terenach wiejskich”. Komisja konkursowa uznała 
zbiornik w Zarzeczanach za najlepsze przedsięwzięcie w całym kraju. Gmi-
na otrzymała nagrodę w wysokości 500 tysięcy zł. W drugim konkursie 
Gródek zajął 23 miejsce w skali kraju, a nagrodą było 350 tysięcy zł za go-
spodarkę wodno-ściekową. Przy wręczaniu nagród podkreślono, że muszą 
one być przeznaczone na kolejne przedsięwzięcia ekologiczne.

Dzięki dofinansowaniu z  funduszy unijnych oraz krajowych moż-
liwe było zagospodarowanie turystyczne zalewu. Przy zalewie gmina 
wybudowała parking samochodowy oraz nowoczesne boisko sportowe 
z trybunami, ogrodzeniem i zapleczem sanitarnym. 

Część terenu została przygotowana do imprez masowych (sce-
na, której uroczyste otwarcie odbyło się 29 sierpnia 2004 r. podczas ob-
chodów 506 rocznicy powstania Gródka, obiekty sanitarne, miejsce na 
ognisko i pole namiotowe). Przybrzeżny pas naokoło lustra wody jest 
przeznaczony na plażę. Wykonano pomosty spacerowe (molo), miejsca 
cumowania sprzętu pływającego oraz urządzenia zabawowe dla dzieci.

Zachód słońca  
nad zalewem 

w Zarzeczanach,  
2008.  

Fot. Irena Matysiuk



W 2013 r. teren rekreacyjny przy zbiorniku w Zarzeczanach prze-
szedł modernizację, powstała zadaszona drewniana wiata z paleniskiem, 
plac zabaw dla dzieci, ławki z koszami na śmieci, oświetlenie terenu, 
piaszczysta plaża, drewniany pomost na wodzie, kładki łączące brzegi ro-
wu rozgraniczającego plażę i tereny przed sceną koncertową. 

W 2014 r. dzięki współpracy z Agencją Ekorozwoju Zielone Płu-
ca Polski wokół zalewu posadzono kilkadziesiąt drzew gatunków rodzi-
mych, a w ramach projektu „Kreowanie i promocja walorów Gminy Gró-
dek” nad zalewem ustawiona została tablica informacyjna opisująca 
szlaki turystyczne. Ponadto w 2015 r. dzięki dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych nad zalewem powstał ogólnodostępny plac fitness (siłow-
nia zewnętrzna), składający się z 6 urządzeń treningowo-rekreacyjnych.

Zbiornik w Zarzeczanach jest zbiornikiem małej retencji, którego za-
daniem jest magazynowanie wody i wykorzystywanie jej w okresach nie-
doborów do poprawy nawilgotnienia użytków rolnych poniżej tej budow-
li, tj. w odcinku odpływowym Cieku N i w dolinie rzeki Supraśl.

Zalew w Zarzeczanach 
z lotu ptaka. Z archiwum 
Urzędu Gminy w Gródku



IMPREZY CYKLICZNE

Analizując dorobek kulturowy gminy Gródek warto wspomnieć o cy-
klicznych imprezach. Często sięgają one do folkloru białoruskiego, obec-
nego na terenach przygranicznych, prezentując dorobek artystyczny po-
koleń zamieszkujących Ziemię Gródecką.

ŚWIĘTO GRÓDKA to uroczystość podkreślająca znaczenie historii w roz-
woju miejscowości i gminy Gródek. Upamiętniała datę założenia Gródka. 
Po raz pierwszy została zorganizowana w 1998 r. w związku z 500-leciem 
miejscowości. Ostatnia, przed 10-letnią przerwą, edycja Święta Gród-
ka odbyła się w 2011 r. Adresowana była głównie do mieszkańców gmi-
ny i gmin sąsiednich (również zza wschodniej granicy) oraz do osób inte-
resujących się historią regionu. W trakcie trwania imprezy organizowane 
były wystawy i pokazy związane z historią i kulturą regionu. W 2021 r.  
mieszkańcy gminy mieli możliwość uczestniczenia w obchodach Dni 
Gródka w nowej formule. 

NOC KUPAŁY – KUPALLE uroczystość obrzędowa związana z czerw-
cowymi imieninami Jana i Nocą Świętojańską. W programie imprezy, re-
alizowanej do czasu obostrzeń epidemicznych cyklicznie w Załukach, 
znajdował się uroczysty, barwny korowód nad rzekę Supraśl, puszczanie 
wianków, śpiewanie ludowych pieśni, ognisko i koncerty miejscowych 

Święto Gródka 2004. 
Przemarsz orkiestry dętej 

z mażoretkami.  
Fot. Piotr Grycuk



zespołów z Załuk oraz zaproszonych z Gródka, Białegostoku i innych 
miejscowości. Imprezę kończyła zabawa ludowa.

FESTIWAL MUZYKI MŁODEJ BIAŁORUSI BASOWISZCZA odby-
wał się w latach 1990–2019 na polanie Boryk pod Gródkiem na Biało-
stocczyźnie. Współorganizatorem i głównym pomysłodawcą imprezy 
był BAS (Białoruskie Zrzeszenie Studentów – Biełaruskaje Abjadnannie 
Studentaû). 

Ta jedna z największych imprez rockowych w Polsce, znaczą-
cy i właściwie jedyny festiwal muzyki młodej Białorusi, organizowa-
na była regularnie we współpracy z gródecką placówką kultury i inny-
mi miejscowymi instytucjami. Idea stworzenia festiwalu zrodziła się 
wśród studentów i młodzieży białoruskiej mieszkającej w Polsce. Na 
scenie występowały zespoły białoruskie, polskie i inne, ale śpiewa-
ły zwykle w języku białoruskim. Impreza odbywała się w połowie lip-
ca. Pierwszego dnia festiwalu przeprowadzany był konkurs, w którym 
młode zespoły walczyły o nagrody, następnie na scenie występowa-
ły gwiazdy polskiej i białoruskiej sceny rockowej. W festiwalu na prze-
strzeni lat uczestniczyło wiele znanych zespołów z Białorusi i Polski 
m.in. Mroja i N.R.M., Troitsa, Krama, Neuro Dubel oraz Kult, Armia, KSU 
czy Lao Che. 

Rozśpiewany, kolorowy 
korowód zmierza  
w stronę rzeki. Załuki 
2007. Ze zbiorów 
Agnieszki Tarasewicz



SIABROÛSKAJA BIASIEDA najbardziej znana impreza z kulturalnego 
kalendarza gminy Gródek – Międzynarodowe Polsko-Białoruskie Spo-
tkania Kulturalne. Niewiele imprez takich jak ta, w niewielu bowiem 
miejscach można doświadczyć zetknięcia się z wielokulturową muzyką.

Siabroûskaja Biasieda – czyli przyjacielskie biesiadowanie – od po-
czątku była imprezą międzynarodową, w formie koncertu, skierowaną 
do mieszkańców przygranicznych gmin Polski i Białorusi. Leśna polana 
w Boryku była miejscem spotkań artystów i zespołów ludowych, bliż-
szego poznawania się i wymiany doświadczeń amatorów i ludzi sceny. 
Udział zespołów z Białorusi, Ukrainy, Estonii, Litwy i różnych regionów 
Polski, w ostatnich edycjach także innych krajów, pozwalał stworzyć cie-
kawą mieszankę kulturową i wiekową. Wymieszanie stylu i charakteru 
muzyki oraz dodatkowych atrakcji, np. fajerwerków, pieczenia prosiaka, 
bogatego wyboru produktów małej gastronomii, pozwalało zaspokoić 
potrzeby zróżnicowanej wiekowo publiczności.  

Impreza z upływem lat stała się najważniejszym wydarzeniem 
w kalendarzu kulturalnym gminy Gródek. W 2020 r. została odwołana 
z powodu pandemii, wróciła jednak w następnym roku. 

DOŻYNKI GMINNE związane są z obrzędowością kończącą zbiory plo-
nów. Jej celem jest również zaprezentowanie dorobku kulinarnego, po-
etyckiego i muzycznego podkreślającego kulturę oraz tradycję gminy 

Basowiszcza 2008.  
Fot. Piotr Grycuk



Gródek. Dożynki kierowane są nie tylko do mieszkańców gminy, ale też 
sąsiednich gmin przygranicznych i przyjezdnych gości. Szczególnie cie-
pło są tu widziani twórcy ludowi, artyści, poeci, młodzież szkolna i zespo-
ły muzyczne. 

Przed południem w gródeckich świątyniach odbywają się msze za 
rolników i ich plony. Część artystyczna rozpoczyna się zwykle w godzi-
nach popołudniowych barwnym korowodem, który prowadzą starosta 
i starościna. Każde sołectwo gminy przygotowuje dożynkowy wieniec, 
który uroczyście jest niesiony w korowodzie. Później wszystkie wieńce 
biorą udział w konkursie. Po korowodzie następują uroczyste święcenia 
plonów, a potem rozpoczyna się część artystyczna, w trakcie której pre-
zentują się zespoły folklorystyczne gródeckie i zaproszone. Impreza koń-
czy się zabawą ludową. 

Siabrouskaja Biasieda  
2021. Na scenie wspólny 
występ zespołów 
z Gródka: „Rozśpiewany 
Gródek”, „Jesienny Liść”, 
„Chutar”. Zapowiada 
Radosław Kulesza.  
Fot. Dorota Sulżyk



Dożynki Gminne 2021 
odbyły się w Wiejkach. 

Przygotowano  
przepiękne dekoracje.  

Fot. Dorota Sulżyk



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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