
WRZESIEŃ
1 września - Gminne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej – Choroszcz -
www.chorszcz.pl
2– 5 września - Up To Date Festival – Białystok - www.uptodate.pl
Doroczny festiwal muzyki elektronicznej i hip-hopu, trwający kilka dni, na kilku
scenach, z udziałem kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy. Gromadzi
publiczność z całej Polski i jest rozpoznawalną marką. Koncertom towarzyszą:
spektakle, konferencje i akcje społeczne jak np. głośna już w kraju „Wyślij pocztówkę
do Babci”.



WRZESIEŃ
4 września   - Koncert  „Na ludowo” – Zabłudów - www.moak-zabludow.pl

4 września – Sąsiedzka Potańcówka w Złotnikach  - Juchnowiec Kościelny -

www.okjuchnowiec.pl

4-5 września - Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie  - Choroszcz -

www.kultura.choroszcz.pl

Dzień Ogórka w Kruszewie jest imprezą cieszącą się coraz większym powodzeniem

wśród mieszkańców oraz turystów z Polski i zagranicy. Podczas festynu można

skosztować oraz nabyć certyfikowane, lokalne produkty tradycyjne, ekologiczne

ogórki, kapustę kiszoną, miód. Warzywa kiszone są według starej receptury. Na

imprezie swe wyroby prezentują także lokalni rzemieślnicy i wystawcy. Wydarzeniu

towarzyszą koncerty muzyki ludowej oraz tanecznej. Nie brakuje także licznych

konkursów, w których główną rolę odgrywa oczywiście ogórek.

4 września – Dobrzyniewo Duże – Gniła 

- www.gckdobrzyniewo.pl



WRZESIEŃ
9 – 11 września - Dni Hiszpańskie w Białymstoku – Białystok - www.dnihiszpanskie.pl

Dni Hiszpańskie w Białymstoku to cykliczne wydarzenie, które od 2008 roku 

przybliża kulturę krajów hiszpańskojęzycznych. Celem wydarzenia jest przegląd 

wszelkich inicjatyw artystycznych, edukacyjnych, kulinarnych i podróżniczych z 

szeroko rozumianego hiszpańskiego obszaru językowego i kulturowego.

10 września - XXI Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru – Białystok  -

www.sybir.bialystok.pl

W Białymstoku organizowany jest doroczny Międzynarodowy Marsz Pamięci 

Zesłańców Sybiru. Celem uroczystości jest utrwalanie pamięci o tragicznych losach 

obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. 

Marsz jest znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu.

10 września - Koncert w ramach Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców 

Sybiru – Białystok - www.bok.bialystok.pl

10 września – 31 października - Wystawa malarstwa Anny Błachno – Białystok -

www.galeriaslendzinskich.pl

11 września – Bieg Uliczny Przybij Piątkę w Kleosinie i piknik rodzinny Juchnowiec 

Kościelny - www.okjuchnowiec.pl

12 września - Koncert z cyklu „W samo południe”  „Muzycy Białegostoku –

Buczyńscy” – Białystok - www.galeriaslendzinskich.pl

12 września - Festyn „Smaki Podlasia” - Wasilków, Podlaskie Muzeum Kultury 

Ludowej - www.skansen.bialystok.pl



WRZESIEŃ
12 września  - Dożynki w Rybołach – www.moak-zabludow.pl

Dożynki to święto zebranych plonów. Są symbolem dorobku, ciężkiej pracy 

rolników i wyrazem hołdu społeczności wiejskiej. Dożynki Białoruskie w Rybołach 

to inicjatywa, której celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury białoruskiej 

na Podlasiu.

12 września - Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej - Czarna 

Białostocka - www.czarna-bialostocka.bialystok.lasy.gov.pl

„Hubertus” to dobra okazja do spotkań nie tylko myśliwych, ale też wspólnej 

zabawy społeczności lokalnej. W przystępny sposób publiczność poznaje 

tradycję i elementy polskiego łowiectwa poprzez prelekcje, wystawy 

tematyczne, pokazy. Nad zalewem Czapielówka prezentują się zespoły, kapele 

biesiadne, a rzemieślnicy i producenci regionalnej żywności z terenu Podlasia 

oferują swoje produkty. W tym roku odbędzie się już trzeci Bieg Hubertusa. 

Zapisy na: https://elektronicznezapisy.pl/event/6015/strona.html 



WRZESIEŃ
13 – 18 września - 40. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki 

Cerkiewnej – Białystok - www.festiwal.cerkiew.pl

Festiwal muzyki cerkiewnej będący kontynuacją zapoczątkowanego w 1982 roku

festiwalu muzyki cerkiewnej o pierwotnej nazwie „Dni Muzyki Cerkiewnej”. Do

trwających przez tydzień przesłuchań każdego roku przystępuje około czterdziestu

chórów krajowych i zagranicznych (zarówno amatorskich, jak i zawodowych).

16 września - Międzynarodowa Konferencja „What Does Animation Mean in the 

Middle Ages? Theoretical and Historical Approaches” – Białystok - www.atb.edu.pl

17 – 19 września - Uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru – Białystok -

www.sybir.bialystok.pl



WRZESIEŃ
19 września - „Peleton pamięci”. Obchody 82. rocznicy agresji sowieckiej na 

Polskę; Śniadanie kresowe – Białystok - www.sybir.bialystok.pl

20 – 24 września - Babie lato w Skansenie - Wasilków, Podlaskie Muzeum Kultury 

Ludowej - www.skansen.bialystok.pl

21 – 26 września - 40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 

„Hajnówka 2021” w Białymstoku – Białystok - www.festiwal-hajnowka.pl

Festiwal, którego celem jest

prezentacja wysokich wartości

artystycznych i duchowych muzyki

cerkiewnej. Organizowany jest od

1982 r. Śpiewało w nim ponad 900

chórów z 41 krajów z całego świata.

Otwartość Festiwalu, prezentowana

różnorodność repertuarowa i

kulturowa — to przykład

wzajemnego szacunku i tolerancji,

potwierdzenie idei imprezy jako

muzycznego forum Wschodu i

Zachodu. Festiwal ma nadaną mu

przez Ministerstwo Kultury tzw.

kategorię zerową, co stawia go na

równi z Konkursem Chopinowskim i

Międzynarodowym Festiwalem

Muzyki Współczesnej „Warszawska

Jesień”.

27 – 28 września - Dni Patronalne Miasta Białegostoku – Białystok -

www.bialystok.pl

Dni Patronalne Miasta Białegostoku – uroczystości ku pamięci Błogosławionego

Michała Sopoćki, Patrona Miasta Białegostoku organizowane co roku przez

Archidiecezję Białostocką i miasto Białystok we wrześniu, przy okazji kolejnych

rocznic beatyfikacji ks. Sopoćki. Przygotowane wydarzenia upamiętniają i

przybliżają tę postać mieszkańcom.

http://www.skansen.bialystok.pl/


WRZESIEŃ
1 – 30 września - Festiwal Kultury Staropolskiej – Starosielskie Prezentacje –

Białystok - www.proanima.pl

Festiwal „Białystok – Grodno” – Białystok - www.facebook.com/btsk.zg

Maratony Kresowe - Wasilków - www.maratonykresowe.pl

Przez kolejne niedziele, w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie odbywa się

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który jest jedynym tego typu

wydarzeniem kulturalnym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w

województwie podlaskim. Festiwal na stałe wpisał się w panoramę wydarzeń

kulturalnych Wasilkowa i województwa podlaskiego, stał się wyróżniającą miasto

wizytówką na mapie artystycznych ośrodków Polski. Przyciąga wybitnych artystów

z Polski, jak również z krajów europejskich.

Moto-Jam Session - Choroszcz - www.choroszcz.pl

Co roku, we wrześniowy weekend organizowana jest impreza, podczas której

spotykają się muzycy i pasjonaci dobrego brzmienia. Wydarzenie to nie tylko

improwizowane dźwięki płynące ze sceny, ale przede wszystkim wspólna

twórczość, wzajemne inspiracje i wymiana muzycznych natchnień. Do imprezy

przyłączają się też motocykliści. W spotkaniu uczestniczy około sto maszyn.

Uruchamiane jest także bezpłatne pole namiotowe dla motocyklistów. Wielbiciele

„dwóch kółek” z Choroszczy zorganizują zawody i konkurencje, które uatrakcyjnią

zlot. Spotkaniu towarzyszą też akcje charytatywne.



WRZESIEŃ
Wrzesień

Narodowe Czytanie – Białystok - www.ksiaznicapodlaska.pl, Choroszcz -

www.choroszcz.pl, Turośń Kościelna - www.turosnkoscielna.pl

Polski Dzień Bluesa – Białystok - www.bok.bialystok.pl, www.fmb.org.pl

Rocznica pacyfikacji Jaworówki - GCK Jaworówka - Dobrzyniewo Duże –

www.gckdobrzyniewo.pl

Spektakl „Casanova” (reż. Jakub Krofta) – Białystok - www.btl.bialystok.pl

Spektakl „Makbet” Williama Szekspira – Białystok - www.dramatyczny.pl

Strajk w MPK w 1991 r. – wystawa plenerowa – Białystok -

www.galeriaslendzinskich.pl

XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Księdza 

Wacława Rabczyńskiego - Kościół NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie –

wrzesień 2021 (każda niedziela miesiąca) - www.wasilkow.pl

Przez kolejne niedziele, w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie odbywa

się Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który jest jedynym tego typu

wydarzeniem kulturalnym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w

województwie podlaskim. Festiwal na stałe wpisał się w panoramę wydarzeń

kulturalnych Wasilkowa i województwa podlaskiego, stał się wyróżniającą je

wizytówką na mapie artystycznych ośrodków Polski oraz miejscem przyciągającym

wybitnych artystów z Polski jak również z krajów europejskich.



WRZESIEŃ

wrzesień / październik 

Jubileusz 15-lecia Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej – Białystok -

www.oifp.eu

Festiwal Literacki „Zebrane” – Białystok - www.fabrykabestsellerow.pl

„Białostocki Foto-Ikon”– wystawa plenerowa – Białystok -

www.galeriaslendzinskich.pl

25 września – 31 października -Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok 

INTERPHOTO – Białystok - www.interphoto.pl

wrzesień – grudzień 

Colloquia Braniciana – cykl wykładów – Białystok - www.muzeum.bialystok.pl

„Środy Literackie” – cykl spotkań z książką i autorem – Białystok -

www.ksiaznicapodlaska.pl


