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STYCZEŃ

Ten zimowy festiwal na pewien czas przemienia Brześć w stolicę muzyki 

klasycznej. „Styczniowe wieczory muzyczne” otwierają kalendarz 

wielkich imprez kulturalnych na Białorusi. Artystyczne forum skupia na 

najlepszych scenach koncertowych miasta słynnych muzyków z 

Wielkiej Brytanii, Chin, Rosji, Polski, Japonii, Włoch, Czechów, Holandii i 

USA. Corocznie jego widzami stają się ponad 3000 wielbicieli muzyki 

klasycznej. Głównymi placówkami festiwalu muzycznego przez długie 

lata są Brzeski Akademicki Teatr Dramatyczny, zarówno jak wielka i mała 

sale College'u Muzycznego imienia Grzegorza Szyrmy. Koncerty 

organowe odbywają się w kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego, 

znanego ze wspaniałej akustyki.                        

Międzynarodowy Festiwal „Styczniowe wieczory 
muzyczne” w Brześciu

Bal na Stary Nowy Rok w siedzibie Niemcewiczów 
(Rejon Brzeski, w. Skoki)

Impreza skupia się wokół jednego tematu świąt styczniowych: Nowy 

Rok, Boże Narodzenie, Stary Nowy Rok. Wejść do środka może każdy 

chętny, kto kupi bilet. Bal składa się z sześciu części tanecznych i pięciu 

pauz muzyczno-literackich, w których obecne są gry salonowe, 

konkursy, etykieta salonowa, bufet i herbaciany salon, fajerwerk, 

spacery konne i wiele innych atrakcji. Części taneczne składają się z 

tańców historycznych XVIII–XIX wieków. 

http://bresttheatre.info

http://nemtsevichi.by/
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LUTY

Festiwal sprzyja rozwojowi ciekawości mieszkańców i gości 
okolic Brześcia do języka ojczystego, narodowej twórczości 
literackiej, zaangażowaniu dzieci i młodzieży w muzykę i poezję 
białoruską, twórczość teatralną, popularyzacji najlepszych 
utworów białoruskiej piosenki estradowej, dramy, stwarza umowy 
do twórczego rozwoju młodych białoruskich wykonawców 
piosenki estradowej, aktywizuje amatorskie zespoły sztuki 
teatralnej.              

Festiwal Języka Ojczystego «Żywe Źródła» (Brześć)

http://okcbrest.by



PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7

2021 LUTY



MARZEC

Zawody tradycyjne dla wszystkich amatorów biegu i 
zawodowych spor towców,  w k tórych b iorą udz ia ł 
przedstawiciele wszystkich obwodów Białorusi, zarówno jak 
krajów sąsiadujących z nią. Wyścigi organizowane są na trzech 
dystansach: 1 km – żołnierze-internacjonaliści; 2 km – grupa w 
wieku do 15 lat i wojskowi; 10 km – mężczyźni i kobiety w 6 
grupach wiekowych.                   

Lekkoatletyczny Wyścig «Pamięć» (Brześć)

http://city.brest.by

Maślennica – starożytne święto z wieloma zwyczajami, które doszlo 
do nas sprzed wieków. Obchodzone jest w ciągu tygodnia przed 
Wielkim postem. Dla gości święta organizuje się teatralizowane 
przedstawienie kostiumowe, etno program koncertowy, wystawy 
przemysłu ludowego, rzędy handlowe.

«Maślennica»



PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

2021 MARZEC



KWIECIEŃ

Poczynając od roku 2005 w Brześciu corocznie odbywa się festiwal teatralny, w którym biorą 
udział zespoły teatralne całkiem składające się z osób niepełnosprawnych czy zespoły 
integrowane. Zgłoszenia uczestnictwa są przysyłane od około 40 teatrów Białorusi, Rosji, 
Ukrainy, Litwy, Polski. Festiwal pozwala zespołom nie tylko na wystąpienie, ale i na 
przygotowanie do przyszłych spektakli, dlatego też w ramach festiwalu koniecznie odbywają 
się seminaria i warsztaty.
Podczas festiwalu można zobaczyć spektakle rożne: od cieniowych do muzycznych.            
W ramach «Neprzetartego Szlaku» odbywa się festiwal filmów amatorskich «Spojrzenie», 
gdzie pokazywane są dokumentalne, animowane i aktorskie filmy z czasem trwania do 10 
minut. Wszystkie filmy albo są nakręcone przez osoby niepełnosprawne, albo są im 
poświęcone.              

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Osób 
Niepełnosprawnych «Neprzetarty Szlak» (Brześć)

http://.daebrest.by
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MAJ

Zachwycająca możliwość zanurzenia się w atmosferę balu, 
gdzie na Państwa czekają eleganccy dżentelmeni, 
efektowne damy, żywa muzyka, nauczanie tańców 
XIV–XIX wieków, romantyczne znajomości, bufet, zabawy i 
konkursy.            

Bal Wiosenny w siedzibie Niemcewiczów 
(Rejon Brzeski, w. Skoki)

Festiwal Sztuki Eksperymentalnej «Echo 
DACHu» (Prużana)

Międzynarodowy festiwal skupia pod jednym «dachem» 
różne kierunki współczesnej sztuki od malarstwa i fotografii 
do performance'u, muzyki i literatury. 

Festiwal Twórczości Amatorskiej «Dobrzy 
sąsiedzi» (Puszcza Białowieska)

Festiwal, podczas którego po całej Puszczy Białowieskiej 
rozlewać się będą dźwięki muzyki czarującej. Dla 
wykonawców, zarówno jak i dla gości imprezy, nie ma 
żadnych ograniczeń. Wziąć udział w festiwalu może każdy 
chętny.       

Międzynarodowy Motofestiwal Brest Bike Festival 
International

(Brześć, Rejon Żabinkowski, obóz pionierski 
«Orlonok»)

Jeden z najlepszych festiwali na Białorusi i największa 
impreza mototurystyczna na terytorium WNP, która 
corocznie skupia więcej za 10 tysięcy uczestników z ponad 
20 krajów. Osobliwością festiwalu jest przyjazna atmosfera, 
brak określonego formatu i podziału na kluby, co ściąga 
szerokie grono gości i, co ważniejsze, – ludzi, którzy lubią 
motocykle, podróże, duch wolności, przyjaźni i świat bez 
granic.    

http://nemtsevichi.by/

http://npbp.by

http://museum.pruzhany.by

http://motobrest.com

Tradycyjnie Dzień Zwycięstwa odznaczany jest hucznymi 
imprezami świątecznymi w mieście. Najważniejsze 
wydarzenia 9 maja w Brześciu tradycyjnie odbywają się 
koło Twierdzy Brzeskiej.

Dzień Zwycięstwa (Brześć)
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CZERWIEC

Młodzieżowy Fest
«Kamieniecki Drive»

(Kamieniec)

Corocznie do uczestnictwa w festiwalu 
zgłaszają się ponad 100 zespołów z 
Białorusi, Rosji, Polski, Łotwy.
Swoją ilość «drive'u» podczas festiwalu 
otrzyma każdy zwiedzający: i dziecko, i 
dorosły. Teren obok sceny jest podzielony 
na strefy tematyczne, gdzie można «wleźć» 
na trampolinę i kupić napoje i jedzenie. 
Organizatorzy przygotowują konkursy i 
miejsca na sesje zdjęciowe, wieczorem 
odbywa się pokaz świetlny pod muzykę 
energicznych didżei.

Święto «Chmielewska Siomucha»
(Rejon Żabinkowski, Chmielewo)

Święto «Siomuchi» wyrosło z autentycznego ludowego zwyczaju 
Polesia «Prowadzenie krzaku», rolę którego odgrywa miejscowa 
dziewczyna. Wybierana jest przez całą wieś, po czym ubierają ją 
w «zieleń» – ozdabiają tatarakiem, brzozowymi i klonowymi 
liśćmi. W towarzystwie artystów «krzak» jest prowadzony po 
podwórkach, gdzie artyści śpiewają i tańczą. Po wystąpieniu 
gospodarze częstują gości.           

Międzynarodowy Festiwal Rowerowy
(Brześć)

Program festiwalu zaczyna się rajdem kolarskim na 15 km. Po 
ukończeniu wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w maratonie 
wielbicielskim, sztafecie, spróbować wydostać się z labiryntów 
rowerowych, sprawdzić wiedzę zasad ruchu drogowego, zostać 
uczestnikami warsztatów z tuningu i remontu roweru, 
ekstremalnej jazdy, realizacji wypraw rowerowych.

Brzeski Półmaraton.

Brzeski półmaraton – święto skupiające w Brześciu wielką ilość 
aktywnych ludzi z jednym wielkim celem – biec razem! Uczestnicy 
mogą wziąć udział w biegu na dystansie 21.097 km, 10.55 km czy 
5.5 km.    

http://брестполумарафон.бел
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LIPIEC

W pełni lata na Białorusi obchodzone jest Kupalje – jedno z najbardziej starożytnych 
świąt ludowych, poświęcone słońcu i rozkwitu ziemi. Świętu na cześć przesilenia 
letniego towarzyszą magiczne obrzędy i rytuały. 
6 lipca obok restauracji «Puszcza Białowieska» odbędzie się przedstawienie 
teatralizowane. Czekają na Państwa zaznajomienie się z tradycjami zachowanymi do 
naszych dni, nauczanie sposobom plecenia wianków kupalskich, warsztaty 
wykonywania lalek motanek, ludowe pieśni, korowody, wesołe zabawy i konkursy. 
Dowiedzą się Państwo o uzdrawiających ziółkach i kwiatach, które w tę noc nabierają 
niezwyczajnej cudownej mocy.    

Noc Kupalska w Puszczy Białowieskiej

http://npbp.by

Tradycyjnie na końcu czerwca na mieszkańców i gości Brześcia czeka świętowanie 
Dnia Miasta. Tego dnia na różnych placówkach miasta odbywa się mnóstwo koncertów, 
wystaw, imprez sportowych, wycieczek, a więc każdy chętny będzie mógł znaleźć 
atrakcje, które przypadną mu do gustu. 

Dzień Miasta Brześć
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SIERPIEŃ

«Wistyckie jabłko» – widowiskowa, wesoła i ciekawa impreza, sprzyjająca odrodzeniu i 
zachowaniu narodowych wartości kulturowych. Początek imprezie, także 
dopasowanej do święta Przemienienia Pańskiego, da poświęcanie owoców u Krzyża 
Przydrożnego. Tego dnia centrum Wistyczy przemieni się w jedną wielką ekspozycję, 
gdzie kulinarne arcydzieła przedstawią gospodarstwa i przedsiębiorstwa rejonu. W 
ramach festiwalu także odbędą się warsztaty rzemieślników, a pracownicy bibliotek 
rejonowych na wystawie specjalnej opowiedzą wszystko o jabłkach.  

Festiwal «Wistyckie Jabłko» 
(Wistycze)

Impreza unikatowa, która poświęcona jest lotnictwu, flocie, sportowi i 
bezpieczeństwu. Na gości nad jeziorem Kosicze czekają muzyczno-
rozrywkowe show, wyśmienite poczęstunki od najlepszych kucharzy, 
pływanie na szybkich łodziach motorowych, kajaki, zabawy morskie, 
wystąpienia służb MSN, loty lotniami, gry sportowe, kino 5D.

Festiwal «LatoFest»
(baza wypoczynku «ProWeekend»)

Program festiwalu jest bardzo nasycony: każdy gość 
będzie mógł znaleźć interesujące zajęcie. Goście 
dowolnego wieku otrzymają możliwość nie tylko rozerwać 
się w wielu strefach tematycznych, ale i otrzymać nowe i 
korzystne informacje o mleku i produktach mlecznych. 

Festiwal «Obłoki Mleka»
(Brześć)

http://oblaka-moloka.by/

http://www.proweekend.by/
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Uroczyste otwarcie Zespołu Memorialnego «Twierdza Brzeska-
Bohater» odbyło się 25 września 1971 r. W roku 2021 zespół 
odznaczy 50 lat.

Jubileusz Zespołu Memorialnego 
«Twierdza Brzeska-Bohater»

WRZESIEŃ

Festiwal «Biała Wieża» corocznie z 1996 roku odbywa się w Brześciu we wrześniu. Za 
ponad dwudziestoletnią historię w tym forum wzięli udział zespoły z ponad 60 krajów, 
przedstawiono ponad 600 spektakli. 
Pokazy spektakli odbywają się na pięciu placówkach miasta: w wielkiej i małej sali 
BATD, Obwodowym Centrum Społeczno-Kulturalnym, Brzeskim Teatrze Lalek, 
zarówno jak na placu Lenina. Tradycyjnie dramatyczne, plastyczne, uliczne teatry i 
teatry lalek przedstawiają cały szereg różnych gatunków – od komedii i dramy 
klasycznej do musicalu, od thrilleru i fantasmagorii do barwnych ulicznych 
przedstawień.

Festiwal Zawodowej Sztuki Teatralnej «Biała Wieża» 
(Brześć)

Corocznie, w trzeci weekend września, Narodowy Park 
tradycyjnie odznacza Dzień pracowników lasu. Na gości święta 
czekają placówki interaktywne, zabawy-questy na tematykę 
święta dla dzieci i dorosłych, wystawa trofeów myśliwskich, 
wystąpienia dla widzów w fachowych dziedzinach sportu, 
konkurs drwali.

Dzień Pracowników Lasu w Puszczy 
Białowieskiej

http://bresttheatre.info

http://npbp.by

https://www.brest-fortress.by/
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PAŹDZIERNIK

Siedziba już ma swoją tradycję balów i wieczorów uroczystych. 
Osobliwością balów jest unikatowe zanurzenie w epoce, kiedy 
gospodarzami tu byli Niemcewicze. Sprzyjają temu takie elementy balowe 
jak żywa muzyka, fachowy baletmistrz i tańce historyczne, mistrz 
ceremonii, gry salonowe, konkursy, etykieta świecka, picie herbaty, 
fajerwerk o północy, spacery konne i wiele innych rozrywek. Oczywiście, 
organizatorzy starają się zawsze zaskoczyć gości nowościami. Ilość gości, 
którą mogą mieścić balowe sale siedziby, jest ograniczona. Ze względu na 
to, że bal – to grono olśniewających dam i eleganckich panów, warunkiem 
koniecznym jest balowy dress code i etykieta.

Jesienny Bal Kostiumowy «Urodziny siedziby 
Niemcewiczów»

(Rejon Brzeski, w. Skoki)

http://nemtsevichi.by/
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LISTOPAD

Festiwal «Czarny pionek» odbywa się przez trzy dni, w ciągu których będzie 
rozegrano ponad 15 tysięcy partii. Oprócz tradycyjnych szachów klasycznych 
uczestnicy będą rywalizowali w szachach szybkich, blitz szachach, seansie 
gry jednoczesnej, turnieju warcabowym, speedkubingu, wezmą udział w 
quizie szachowym. Dla uczestników zaplanowany jest także program 
rozrywkowy, wystawa szachów, artystyczne warsztaty, konkursy, karnawał 
szachowy. Tradycyjną atrakcją «Czarnego pionka» będzie możliwość dla 
chętnych rozegrać partię z robotem.

Międzynarodowy Festiwal Szachowy
«Czarny pionek»

To są bardzo ciekawe zawody orientacji sportowej w formule rogainingu 
(rodzaju orientacji, przy którym uczestnik samodzielnie dopasowuje trasę, 
którą zdąży przebiec za czas ograniczony, zbierając maksimum punktów za 
«wzięte» punkty kontrolne). Doceniając wysoki stopień brzeskich zawodów, 
Republikańska Federacja Orientacji Sportowej zaproponowała w ramach 
Brzeskiego nocnego półmaratonu przeprowadzenie Mistrzostwa Republiki 
Białoruś w rogainingu.

Brzeski Nocny Półmaraton Orientacji Sportowej 
pamięci Michała Karpiesza. 

(jezioro Rogoznianskie)

http://bresttur.by
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GRUDZIEŃ

Zwiedzanie Rezydencji Dziadka Mroza – to morze 
pozytywnych i  jaskrawych emocj i .  W tym 
czarownym miejscu wszyscy zwiedzający na czas 
wycieczki zmieniają się w dzieci: wszyscy razem 
wołają na Dziadka Mroza, razem wodzą korowody 
wokół pięknej choinki, wszyscy szczęśliwi są 
otrzymać cudowny prezent od dobrego czarownika. 
Zwiedzanie siedziby Dziadka Mroza zostawia 
niezapomniane wrażenia na długie lata.

Nowy Rok w Rezydencji Białoruskiego Dziadka Mroza

Podczas festiwalu odbywa się rekonstrukcja 
walk na froncie Wschodnim w latach 1915–1917. 
Widzowie będą mogli zobaczyć wyjście 
uchodźców, ar iergardowe walki  wojska 
rosyjskiego, ataki gazowe i wojnę pozycyjną. W 
imprezie na «polu walki» wezmą udział 
przedstawiciele kilku klubów rekonstrukcji 
wojennej, nie tylko z Białorusi, ale i z położonych 
niedaleko od niej krajów. Chętni będą mogli 
zaznajomić się z bytem żołnierzy w okopach, 
spróbować wojskową kaszę, nabyć pamiątki.

Wojenno-Historyczny Festiwal poświęcony dziejom I 
wojny światowej. 

(Rejon Brzeski, w. Skoki)

http://npbp.by

http://nemtsevichi.by/
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Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tej 
publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra 
Puszkina i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii 
Europejskiej, Instytucji Zarządzającej ani Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
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