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1 sierpnia - Jarmark Dominikański – Choroszcz – www.jarmark.choroszcz.pl

11, 13, 15, 20, 27 i 29 sierpnia – 26. Katedralne Koncerty Organowe – Białystok -

www.bok.bialystok.pl

Jarmark Dominikański w Choroszczy to

doroczna jednodniowa plenerowa impreza

rozrywkowa z koncertami, wystawami

plenerowymi oraz strefami zabaw dla

dzieci, sportu, sztuki, zabytkowych

pojazdów, a także dziesiątkami kramów.

Jarmark organizuje Miejsko-Gminne

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w

pierwszą niedzielę sierpnia. Impreza od

1990 odbywa się w parku przy Muzeum

Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

W wakacyjne piątkowe wieczory,
w białostockiej Bazylice Katedralnej
rozbrzmiewa muzyka organowa.
Ta piękna tradycja na trwałe wpisała się
w artystyczne życie Białegostoku.

http://www.bok.bialystok.pl/
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7 sierpnia  - 10. edycja Reggae Day - na cyplu w Wasilkowie – Wasilków 

- www.moakwasilkow.pl

Organizatorzy proponują wspólne pożegnanie wakacji w rytmie muzyki reggae

podczas dorocznego pikniku, który odbywa się na terenie rekreacyjnym Cypel

w Wasilkowie.

7 sierpnia  - Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” - FOLKLOR 

PONAD GRANICAMI - Wasilków, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej -

www.skansen.bialystok.pl

FOLKLOR PONAD GRANICAMI, czyli kolejny, piętnasty już, Międzynarodowy Festiwal Folkloru

„Podlaskie Spotkania”. Nasza scena w skansenie, tak jak w ubiegłych latach, znalazła się na

festiwalowej trasie. Przyjadą zespoły z różnych zakątków świata: Egiptu, Kuby czy Gruzji

i znakomite polskie zespoły folklorystyczne, które w tym roku, w przeciwieństwie do

poprzedniego, można będzie oglądać na żywo. Początek koncertu w Podlaskim Muzeum

Kultury Ludowej w sobotę, 7 sierpnia o godz. 17.00.więcej

„Podlaskie Spotkania” to dla publiczności niecodzienna okazja obcowania z tradycją muzyczną

różnych narodów, a dla regionu – świetna reklama w Polsce i za granicą. W tegorocznym,

piętnastym Międzynarodowym Festiwalu Folkloru bierze udział dwanaście zespołów, połowa to

goście zza granicy – z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Egiptu, Gruzji, Kuby i Słowacji.

Festiwal potrwa sześć dni. Uczestnicy wystąpią w tym czasie w siedmiu podlaskich

miejscowościach, między innymi Brańsku, Ciechanowcu, Bielsku Podlaskim, Szepietowie czy

Wasilkowie. Organizatorami koncertu w skansenie są, jak co roku, Stowarzyszenie Artystyczne

Skowronki i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i jak zwykle będzie to koncert wyjątkowy ze

względu na scenerię. Zespoły zaprezentują się na scenie ustawionej w samym sercu skansenu,

wśród zieleni i zabytkowej drewnianej architektury.

Na festiwal przyjedzie też sześć znakomitych

polskich zespołów folklorystycznych. Większość z

nich prezentowała się w skansenie w ubiegłym

roku, jednak z powodu covidowych obostrzeń

można je było oglądać wyłącznie

za pośrednictwem internetu. Wszystko wskazuje

na to, że tym razem będzie inaczej i zespoły:

„Krakus”, „Wrocław”, „Raciborzanie”,

„Suwalszczyzna”, „Promni” z Warszawy

i gospodarze czyli „Skowronki” z Brańska”

zaprezentują się przed publicznością na żywo.

http://www.skansen.bialystok.pl/
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15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego; Urodziny Muzeum Wojska – Białystok -

www.mwb.com.pl

15 sierpnia - Podlaskie Ziołami Pachnące - Wasilków, Podlaskie Muzeum Kultury

Ludowej - www.skansen.bialystok.pl

Podlaskie Ziołami Pachnące to festyn

przypominający bogate tradycje

zielarskie naszego regionu. Ziołom, a

także związanemu z nimi pszczelarstwu,

poświęcone są zarówno widowiska

obrzędowe w wykonaniu zespołów

ludowych z Białostocczyzny, jak też

pokazy kulinarne i jarmark. Wystawcy,

oprócz miodów, przywożą tradycyjne

przysmaki podlaskiej kuchni.

16 sierpnia - „Białystok pamięta” – 78. rocznica wybuchu powstania w getcie

białostockim – Białystok - www.bok.bialystok.pl
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19-22 sierpnia - 9. Wschód Kultury / Inny Wymiar – Białystok - www.bok.bialystok.pl, 

www.wschodkultury.eu

Inny Wymiar istnieje od 2007 roku, sześć lat później pojawił się w nowej odsłonie, w 

ramach projektu łączącego we współpracy kulturalnej trzy miasta wschodniej Polski 

(Białystok, Lublin i Rzeszów) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Od początku 

prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. 

Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od 

wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, 

Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując 

dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym. 

Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych 

narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę 

regionu.

21 sierpnia – 468 Urodziny Zabłudowa – dni miasta – Zabłudów - www.moak-

zabludow.pl
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Maratony Kresowe to wyścigi,

w których startują zarówno zawodnicy

trenujący kolarstwo, jak i amatorzy

traktujący jazdę na rowerze

rekreacyjnie. Wyścigi odbywają się

w różnych terminach w atrakcyjnych

turystycznie miejscowościach, w tym w

gminach Supraśl i Wasilków. Trasy są

konstruowane w taki sposób, aby były

atrakcyjne pod względem sportowym,

ale także krajobrazowym.

22 sierpnia – Maraton Kresowy – Supraśl - www.maratonykresowe.pl

27 sierpnia - Koncert „Śpiew nocy letniej” – Białystok - www.klanza.bialystok.pl

28 sierpnia – Piknik Kulinarny w Brończanach - Juchnowiec Kościelny -

www.okjuchnowiec.pl

Piknik Kulinarny w Brończanach to stały punkt w ofercie Ośrodka Kultury w 

Juchnowcu Kościelnym. Co roku odbywa się tradycyjny konkurs na potrawę z 

ziemniaków, pokazy i warsztaty kulinarne z udziałem publiczności i gości 

honorowych - znanych kucharzy. Piknik to również gry i animacje dla dzieci oraz 

wieczorna potańcówka dla dorosłych. 

28 – 29 sierpnia - Festiwal Tkactwa – Białystok - www.pikpodlaskie.pl 

Doroczny festiwal, w programie którego znajdują się pokazy, warsztaty i kiermasz, 

podczas których uczestnicy mogą zapoznać się z techniką wytwarzania wyrobów 

tkackich i spróbować własnych sił w tkaniu. Zaplanowane są też zabawy muzyczne, 

koncerty i stoiska z wyrobami rękodzielniczymi.

http://www.klanza.bialystok.pl/
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27 sierpnia 

Wystawa „Dziś znaczy wczoraj” 

Białystok 

sierpień

Dożynki - Gniła – Dobrzyniewo Duże – www.gckdobrzyniewo.pl

Dożynki to doroczne święto, w którym

rolnicy dziękują za plony. Podczas tej

kultywującej tradycje imprezy, mieszkańcy

okolicznych wsi przygotowują okazałe,

różnorodne wieńce, organizowany jest

uroczysty korowód, odbywa się tradycyjne

dzielenie się chlebem. Z obchodami Święta

Plonów w Dobrzyniewie Dużym

nierozerwalnie łączy się rozstrzygnięcie

konkursów na „Najpiękniejszy wieniec

dożynkowy” oraz „Mój dom w Europie”.

Na Dożynkach nie brakuje też atrakcji

festynowych oraz muzyki.

Gminne Obchody Bitwy pod Złotorią w 1920 roku – Choroszcz - www.chorszcz.pl

Potańcówka sąsiedzka – Turośń 

Pożegnanie wakacji – piknik rodzinny – Choroszcz - www.chorszcz.pl
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21 sierpnia – 19 września - Wystawa fotografii Bartka Warzechy „Rdza” – Białystok

- www.galeriaslendzinskich.pl

27 sierpnia – 14 października - Wystawa „Dziś znaczy wczoraj” – Białystok -

www.galeria-arsenal.pl

sierpień

Piknik Militarny – Supraśl, Ogrodniczki - www.piknikmilitarny.pl

Piknik ten jest największą we wschodniej 
Polsce imprezą o tematyce historyczno-
militarnej i jedną z największych w kraju. 
Celem tej inicjatywy jest pokazanie 
historii w formie ciekawej i umożliwiającej 
bezpośrednie dotarcie zwłaszcza do 
młodych pokoleń, bezpośredni kontakt z 
militariami, które zazwyczaj można 
zobaczyć tylko w publikacjach, internecie
czy muzeum. Tradycyjnie Piknikowi 
towarzyszy Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i 
Pojazdów Militarnych, w którym udział 
bierze kilkuset odtwórców i 
rekonstruktorów historycznych z całego 
kraju.

sierpień - wrzesień

sierpień - październik


