
CZERWIEC

3 czerwca  - XXXIII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej –

Białystok - www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl

W dorocznym Katolickim Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej biorą 

udział schole, zespoły wokalno-muzyczne, chóry i soliści w 4 kategoriach wiekowych. 

Celem festiwalu jest promocja osób i zespołów śpiewających na co dzień w 

parafiach oraz zachęta do dalszego rozwoju umiejętności. Finał Festiwalu odbywa 

się zawsze w Boże Ciało w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej.

6 czerwca - Koncert laureatów II Konkursu im. Elżbiety Chojnackiej  –
Białystok - www.galeriaslendzinskich.pl
9 czerwca - Koncert dyplomantów kierunku Edukacja artystyczna w 

zakresie sztuki muzycznej oraz Chóru Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina  – Białystok - www.chopin.man.bialystok.pl

10 czerwca – otwarcie XX-ej Jubileuszowej Ogólnopolskiej Wystawy 

Fotografii Dzieci i Młodzieży – Białystok - www.mdk.bialystok.pl

Uroczyste otwarcie Wystawy odbędzie się 11 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w
Białymstoku przy wejściu do Pałacu Branickich od strony pomnika ks. Jerzego
Popiełuszki (ul. Legionowa). Wydarzenie będzie transmitowane online. Wszystkie
prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej
wokół Pałacu Branickich.

http://www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl/
http://www.mdk.bialystok.pl/


CZERWIEC

10 czerwca - 78 rocznica bitwy pod Pawłami – pomnik Pawły 

11 – 13 czerwca - IV Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki” – Białystok -

www.dksrodmiescie.pl

„Barokowe Ogrody Sztuki” to doroczny festiwal, który wypełnią 

wydarzenia, koncerty i pokazy nawiązujące do historii rodziny 

Branickich.

13 czerwca - 21 rocznica odsłonięcia pomniku upamiętniającego 

deportację mieszkańców wsi Zacisze i Białostocczyzny na Syberię –

Zacisze gm. Zabłudów - www.moak-zabludow.pl

17 – 23 czerwca - II Międzynarodowy Konkurs Organowy – Białystok -

www.oifp.eu

18 – 26 czerwca - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla 

Dorosłych „METAMORFOZY LALEK” – Białystok - www.btl.bialystok.pl

19 czerwca - Powitanie lata. Święto osiedla „Słoneczny Stok” – festyn –
Białystok - www.klanza.bialystok.pl



CZERWIEC
20 czerwca - XXXVI Święto Kultury Białoruskiej – Białystok -

www.facebook.com/btsk.zg

20 – 22 czerwca - XIV Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i 
dźwięk” – Białystok - www.bialystok.jewish.org.pl

Festiwal jest dorocznym wydarzeniem podczas, którego organizator, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, zaprasza między innymi na koncerty przy 

białostockim Ratuszu, warsztaty kuchni żydowskiej, konkurs plastyczny dla dzieci 

oraz naukę tańców żydowskich i izraelskich. 

To jedna z największych

plenerowych imprez w

sezonie letnim prezentująca

kulturę białoruską w

Podlaskiem. Wydarzenie

organizuje Białoruskie

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne na białostockich

Plantach.



CZERWIEC

23 czerwca – uroczyste podsumowanie roku szkolnego i rozpoczęcie 

wakacyjnej akcji „LATO OK” - Juchnowiec Kościelny -

www.juchnowiec.gmina.pl i www.okjuchnowiec.pl

23 czerwca – 80 rocznica sowieckiej zbrodni pod Zabłudowem –

moskiewski las - www.moak-zabludow.pl

24 czerwca - 80 lat od spalenia synagogi w Zabłudowie - www.moak-

zabludow.pl

25 – 27 czerwca - Dni Miasta Białegostoku - www.bialystok.pl



CZERWIEC
25 – 27 czerwca - Festiwal Kultury Tatarskiej – Wasilków, Podlaskie 

Muzeum Kultury Ludowej, www.ztrp.pl, www.ammarchery.pl, 

www.skansen.bialystok.pl

Co roku latem ta plenerowa impreza przybliża działalność artystyczną, zwyczaje i 

kuchnię polskich Tatarów. Festiwalowi Kultury Tatarskiej towarzyszą zawody 

łucznictwa konnego połączonego z nauką strzelania z łuku i posługiwania się 

szablą lub rohatyną, pokazy kaligrafii arabskiej, pokazy sokolnicze, warsztaty tańca 

tatarskiego. Zwiedzić można także tatarską jurtę. 

26-27 czerwca – Dni Miasta – Supraśl - www.suprasl.pl



CZERWIEC
czerwiec 

10. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom – Białystok -

www.cen.bialystok.pl/bibservis/btcd, www.ksiaznicapodlaska.pl 

Dni Choroszczy – Choroszcz - www.kultura.choroszcz.pl

Dzień Dziecka – Choroszcz - www.kultura.choroszcz.pl

Dzień Konia na Podlasiu – Turośń Kościelna - www.turosnkoscielna.pl

Co roku, w czerwcu do Gminy Turośń zjeżdżają się miłośnicy i hodowcy koni.

Impreza ta kultywuje tradycję okresu sprzed II Wojny Światowej. W tym czasie na

terenach Gminy Turośń Kościelna organizowano podobne wydarzenia.

Gminne obchody Dnia Dziecka – Turośń Kościelna -
www.turosnkoscielna.pl

Konkurs Piosenki Wakacyjnej – Białystok - www.mdk.bialystok.pl

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszcz

Powitanie wakacji – piknik rodzinny Choroszcz - www.kultura.choroszcz.pl

Premiera spektaklu dyplomowego studentów Akademii Teatralnej Filii w 
Białymstoku – Białystok -www.atb.edu.pl

Uroczystości sybirackie w Pogorzałkach- GCK Pogorzałki - Dobrzyniewo 
Duże – www.gckdobrzyniewo.pl



CZERWIEC

czerwiec – sierpień

„Zmechanizowani”– wystawa – Białystok - www.mwb.com.pl

28 czerwca – 31 sierpnia - Wakacje w Muzeum Wojska –

Białystok - www.mwb.com.pl

25 czerwca – 5 września - Wystawa malarstwa Mikołaja Maleszy –

Białystok - www.galeriaslendzinskich.pl


