ПОДЛЯСКО ВОЕВОДСТВО

1. Обща характеристика
Подляското воеводство е разположено в
североизточната част на Полша. Регионът
граничи

с

Мазовецкото

Варминско-Мазурското

и

воеводство

с

на

запад,

Люблинското на юг и с Беларус и Литва на
изток. Заема територия от 20 187,02 кв. км.
Населението

е

1,2

млн.

души.

Административният му център е град
Бялисток. В Подляското воеводство има 14

Източник: Wikimedia

окръга и 3 града със статут на общини: Бялисток, Сувалки и Ломжа. Градските общини
са 13, общините от смесен тип – 25, а селските – 80.
2. Природа
Подляското воеводство заема територия от над 20 000 кв. км., което представлява 6,5 %
от територията на Полша. Отличава се с превъзходни природни дадености и голям
процент зелени площи. Над 50% от площта на региона е с природни условия, които са
сравнително малко променени от човешката дейност. Тук са запазени големи горски
масиви, т.нар. Пушчи: Бяловеска, Книшинска, Аугустовска; долината на река Нарев –
мочурлива, със силно развита система от речни корита; живописната долина на река
Буг с голямо природно значение;

Бебжанското тресавище – най-естественото в

Централна Европа.
Тук се срещат повече от 1000 висши растения, 300 вида мъхове, над 350 видове лишеи
и над 3000 видове гъби. Внимание заслужава и групата на дърветата, която наброява
над 20 вида, като доминират бор и смърч. Богато представен е и животинският свят.
Срещат се над 60 вида бозайници, повече от 260 вида птици, 7 вида влечуги, 12 вида
земноводни, 27 вида риби и над 9000 вида насекоми.
На особено внимание се радва зубърът, който живее в естествена горска среда в
Книшинска (15 броя) и Бяловеска пушча (около 300 бр.). Внимание заслужава и най1

големият представител от семейство гризачи – бобърът (около 10000 бр.), по
настоящем присъстващ в значителна част от воеводствата. Тук се срещат също редки
или застрашени от изчеване птици . Изключително голяма е популацията на белия
щъркел, чиято численост във воеводството се измерва на около 6000 двойки.
Почти 32% от територията на воеводоството е заето от различни форми за опазване на
природата, което поставя Подляското воеводство на една от челните позиции за
страната. Тук се намират: 4 национални парка: Бяловески, Бебжански, Нарвянски и
Вигерски с обща площ 92031 хектара; 3 природни парка: Ломжински природен парк на
долината на Нарев, природен парк Пушча Книшинска, Сувалски природен парк с обща
площ 88084,5 хектара; 85 природни резервата с обща площ 14015 хектара и много
други природни дадености.
Бяловески национален парк
Това е най-старият национален парк в Полша. Създаден е през 1921 г. и заема площ от
10 517 хектара, като 5 726 хектара са под строга защита. Това обхваща последните
останали девствени гори, като тук попадат широколистни и такива от смесен характер.
Горите са многовековни, с разнородна структура и богато представен растителен и
животински свят. Символ на парка и на цялата Бяловеска пушча е зубърът.
Доказателство за изключителното природно богатство на парка е вписването му през
1977 г. в списъка на биосферните резервати и паркове на ЮНЕСКО, а през 1979 г. в
списъка на Световното наследство. През 1997 г. Бяловеският парк, като първи в Полша,
е отличен с Диплома на Европа, а през 2002 г. Дипломата е удължена за следващите 5
години.
Атракцията на парка и най-ценните територии, които пазят най-добре запазените
естествени гори в Европа, е Територията под строга защита, която е достъпна за научни
изследвания, както и до известна степен за образователни и туристически цели. За
всички туристи е достъпна пътека дълга 7 км., не е обозначена и може да се посещава
само с лицензиран екскурзовод.
Бебжански национален парк
Паркът защитава простиращите се около река Бебжа тресавища. Заема една от найголемите блатни площи в Централна Европа и същевременно е най-големият и най2

дълъг парк в Полша. Разстоянието между двата му края е почти 100 км. Бебжанският
парк е преди всичко обширни мочурливи площи, което го прави един от най-дивите и
тайнствени територии в Полша. Паркът е изключително богат откъм видове птици,
срещат се около 270 на брой. Добре представен е и животинският свят. Срещат се
около 48 вида бозайници, най-големият сред които е лосът. Растителният свят също не
отстъпва. На територията на парка се срещат 45 вида, които са застрашени от
изчезване.
Бебжанският национален парк разполага с над 600 туристически пътеки – пешеходни,
за колоездачи и за каяк.
3. Стопанство
Подляското воеводство осигурява 2,3% от брутния вътрешен продукт на страната.
Икономиката на региона не е една от най-развитите, но притежава някои черти, важни
от гледна точка на икономическото развитие на цялата страна. Към един от найразвитите отрасли спадат хранително-вкусовата, леката, дървопреработвателна и
машинна промишленост. През последните години изключително добре се развива агрохранителната промишленост, представена от големи фабрики, които се занимват с
преработването на мляко, месо и зърнени култури. Подляските млекопреработвателни
заводи са едни от най-големите и съвременни в цялата страна.
Другият важен елемент от подляското стопанство – леката промишленост – се занимава
преди всичко с продукция на тъкани и килими. Концентриран е в столицата на
воеводството – Бялисток и неговите околности. Дървопреработващата промишленост,
локализирана основно в западните части на региона, се развива благодарение на някои
естествени суровини. Представена е от фабрики за производство на паркет, мебели,
рамки за прозорци и елементи за жилищно строителство. В строителната индустрия
доминират фирми, които произвеждат керамика, настилки и силикати.
Икономиката на региона до голяма степен се опира на земеделието. Плодородните
почви и благоприятните атмосферни условия допринасят в Подляското воеводство да
се отглеждат зърнени култури, захарно цвекло и картофи. Изключителните земеделски
продукти, които произлизат от региона, дължат своето превъзходно качество преди
всичко на това, че се отглеждат на една от най-екологично чистите територии на
Полша.
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Земеделският и екологичен потенциал на Подляското воеводство го превръщат в един
от най-ценните, от природна и туристическа гледна точка, регион на Полша. Част от
жителите на района намират своето препитание именно в туристическия сектор и в
услугите, свързани с развитието на туризма.
Едни от най-големите предприятия в региона са Polmos Białystok, Browar Dojlidy (SAB
Miller), Pfleiderer Grajewo S.A., British American Tobacco в Аугустув, Huta Szkła
Pilkington, Фабрика за килими Agnella, както и мандрите Mlekpol, Mlekovita и Piątnica.
4. Образование
Според данни от 30 ноември 2016 г., във висшите учебни заведения в Подляския
регион се обучават 34,6 хиляди студенти. Най-големите учебни заведения в Подляското
воеводство са Универистетът в Бялисток, Бялистокската политехника и Медицинският
унивеситет в Бялисток, в които през 2016 г. се обучават, както следва, 11,9, 10,1 и 4,7
хиляди души. Тези три държавни учебни заведения съсредоточават 77,1% от общия
брой на студентите във воеводството. През академичната 2015/2016 г. Бялистокския
университет завършват 3,5 хиляди абсолвенти, Бялистокската политехника – 2,4
хиляди, а Медицинския университет – 1,1 хиляди.
Бялистокски университет
Университетът в Бялисток е най-голямото
и най-бързо развиващото се

учебно

заведение

Полша.

в

Североизточна

Студентите от природо-математическите
специалности се обучават в нов кампус,
признат за един от най-съвременните
академични обекти в страната, отличен
с наградата Podlaskа Markа Roku 2014.
Бялистокски университет, снимка: UMWP

Сега университетът обучава почти 12 хиляди студенти в над 30 специалности.
Доказателство за качеството на занятията в Бялистокския университет е фактът, че поголямата част от специалностите получават положителна оценка от Полската
акредитационна

комисия.

Отличава

се

специалността

право.

През

2012

Министерството на науката и образованието го признава за „Най-добра специалност”.
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г.

Факултетът по право години наред е начело в ранкинга за учебни заведения, които
обучават по тази дисциплина. Структурата на университета е изградена от 9 факултета,
включително и един във Вилнюс. Лекциите са водени от около 800 академични
преподаватели.
Университетът ръководи много проекти, чиято цел е да подкрепя района. Това се
извършва преди всичко с екпертни проучвания, изследвания за икономическото
развитие, сътрудничество с предприемачите.
Медицински университет в Бялисток
Медицинският университет в Бялисток е престижно, бързо развиващо се учебно
заведение, което се отличава на фона на полските академични центрове. Заведението
разполага с добре подготвени кадри, които гарантират високия стандарт на обучение.
През юли 2012 г., в първия конкурс на Министерството на науката и образованието,
Центърът за иновацийни изследвания на медицинския университет в Бялисток
получава статут на Водещо национално научно средище. Престижното отличие
получават още 5 научни средища в Полша.
През 2011 г. изданията „Перспективи” и „Жечпосполита” отличават университета като
„Заведение с най-голяма научна ефективност”.
Сега в 14 специалности се обучават 4696 студенти, от които 287 обучаващи се на
английски език. Университетът издава две списания – „Advances in Medical Sciences” и
„Progress in Health Sciences”.
Университетът разполага с изключително съвременна инфраструктура за провеждане
на научни изследвания. Тук действат, също така, студентски организации, в рамките на
които студентите провеждат клинични изследвания, придобиват практически умения,
взимат участие в научни конференции и развиват своите интереси.
Седалище на управата на учебното заведение е XVIII-вечен Дворец, ситуиран в центъра
на града, в близост около който се намират дидактичните сгради, две болници,
студентски общежития и спортни обекти.
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Бялистокска политехника
Политехниката

е

най-

голямото техническо учебно
заведение

в

Североизточна

Полша. Вече има 68-годишна
история, с която много се
гордее.

Има

7

факултета,

около 8,5 хиляди студенти и
над

660

академични

преподаватели.
Политехниката непрекъснато
се развива, сътрудничи си с много

Бялистокска политехника, снимка: UMWP

партньори в района, страната и света. През 2010 г. е създаден Институтът за иновации и
технологии, чиято цел е да популяризира научните изследвания. Бялистокската
политехника успешно придобива средства от еврофондовете, за да реализира своите
проекти насочени към обогатяване на научно-дидактичната инфраструктура и
подобряване на качеството на предлаганото обучение.
5. История
От самото начало на съществуването на полската държава, територията на днешното
Подляско воеводство е типична погранична зона, където се преплитат различни
влияния. Пограничното разположение води до непрекъснати битки за тези земи.
Процесът на завладяване на района на днешното воеводство от Великото Литовско
Княжество започва през първата половина на XIII в. Едва през XV в. е положена
граница между Литва и Мазовше. Източните територии на днешното воеводство от
1413 г. са част от Троцкото воеводство. След като минават 100 г., от това воеводство са
отграничени бжески, мелницки, белски и дрохицки окръг и през 1517 г. е създадено
Подляското воеводство.
Благодарение на развитието на селищата през XV в. градски права получават Лома,
Тикочин, Новгруд, Радживилув, Чехановец, Замбров, Вонсош, Колно, Мелник, Бранск.
Част от тези градове стават много важни културни и образователни центрове.
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През 1569 г. Подляското воеводство е включено към Короната. В края на XVI в. все поясно се забелязват признаците за икономически застой, а половин век по-късно
настъпва социална и икономическа катастрофа. Основната причина за това били
войните с Швеция и Русия.
През последните години на I Жечпосполита постепенно се забелязва развитие на целия
Подляски регион и североизточните части на Мазовше. За развитието на културата
благотворно влияние имат манастирите на йезуитите и пиярите, а пример за меценати
от страна на магнатите са Сапех, Радживилув и Браницки.
През 1795 г. след III подялба на Полша почти цялата територия на сегашното
воеводство се намира под пруско влияние. През 1807 г. е създадено Варшавското
княжество. В неговите граници влизат западните части на бялистокския департамент,
от който възниква ломжинския департамент. Източната част на сегашното воеводство
бива присъединена към Русия. През 1815 г. в резултат на Виенския конгрес е създадено
Полското кралство, в рамките на което ломжинският департамент е преименуван на
Аугустовско воеводство със седалище в Сувалки. Значително влияние върху културния
живот предизвиква вилненското средище с Университета. Важна роля играят и
средните училища свързани с Университета във Вилнюс.
След избухването на ноемврийското въстание, бялистокската област се превръща в
място, където се концентрира руската армия. След като въстанието е потушено
царските власти въвеждат митническа граница между Полското кралство и Руската
империя. Започва процес на индустриализация. За икономическото развитие допринася
и

построяването

на

жп

линии.

Промишленото

развитие

привлича

много

професионалисти и западни културни модели, основно протестантски.
Възникването на полска държава през 1918 г. променя в значителна степен
положението на земите от настоящото воеводство.
На 2 август 1919 г. съгласно наредба на Сейма е създадено Бялистокското воеводство, в
което влизат бившите гродженска, ломжинска и сувалска губерния. Столица на
воеводството става най-големият град – Бялисток.
На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша. Най-тежките битки се водят около
река Нарва. На 15 септември Германия завладява Бялисток. На 17 септември и
Червената армия навлиза в границите на Полша. В края на септември, съгласно пакта
Рибентроп-Молотов, който разделя Полша на сфери на влияние, руската войска
постепенно превземала заетите терени от немска власт. Почти цялото воеводство е
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включено в СССР, с изключение на Сувалския окръг, който е присъединен към
Германия.
След войната от Бялистокското воеводство отпадат източните земи включени към
СССР, от друга страна пък воеводството е разширено с ломжинската и още три
области: Елк, Голдап, Олецко.
В тази форма воеводството се запазва до времето на административните реформи през
1975 г., когато от дотогавашното воеводство възникват три: Бялистокско, Ломжинско и
Сувалско. Това било в сила до въвеждането на административната реформа на 1 януари
1999 г. когато от цялото Бялистокско и части от Ломжинското и Сувалското възниква
Подляското воеводство.
Бялисток
Бялисток е най-големият град в Североизточна Полша и административен ценър на
Подляското воеводство. Изпълнява ролята на административен, икономически, научен
и културен център в тази част на страната, която със своите изключителни екологични
предимства е наричана Зелените дробове на Полша. Разположението на града в
екологично чист и пълен с туристически атракции регион, както и богатата
инфраструктура, превръщат Бялисток в атрактивно място за живеене, почивка и
развитие на туризма.
Бялисток процъфтява по времето на хетман Ян Клеменс Браницки от герба Гриф. За
свой владетел, Бялисток има изключителен ценител на изкуството, затова е изграждан с
артистичен нюх и изключителен усет към красивото.
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Замъкът на Браницки
Това е визитната картичка на Бялисток.
Замъкът

представлява

къснобарокова

резиденция, изградена през 1691-1697 г.,
сред прекрасната градина, поддържана от
Изабела Понятовска. Днес паркът е само
ехо от прекрасния начин, по който е
изглеждал някога. От делото на Браницки
Замъкът на Браницки, снимка: UMWP

са останали само няколко дървета и

сфинксове по цоклите. Във френската част има ефектни фонтани и красиви карамфили,
а английската част красят ажурни беседки, стилизирани павилиони, пътеки над водата
и фигури на антични божества над езерата с величествени лебеди.
Заради това, че са използвани френски образци за дизайна на замъка и градината, той
си спечелва названието Подляският Версай. Тук са гостували артисти, поети, хора на
науката, политици, а също така и крале. През XIX и XX в. замъкът се разрушава,
оставайки в ръцете на руските царе. През юли 1944 г. е опожарен и напълно разрушен.
Възстановен е след войната и сега е седалище на Медицинския университет.
Кметството
Изградено от фондацията на Ян
Клеменс Браницки през 1745-1761
г. Кметството никога не изпълнява
административни

функции,

а

играе ролята на търговски обект.
През XIX в. тук е имало около 120
магазина, в които се продавало
хранителни

стоки,

дрехи,

занаятчийски стоки. От 1898 г.
кметската кула е служила на

Кметството в Бялисток, снимка: UMWP

пожарникарите за наблюдателен пункт. През 1939 г. кметството е разрушено от
съветските войски. Възстановено е през 1953-1958 г. и е главното седалище на
Подляския музей в Бялисток.

9

Катедрала „Успение Богородично”
Това е най-важният сакрален паметник на Бялисток. Катедралата се състои от две
постройки, възникнали по различно време. Късноренесансовата стара църква е найстарият паметник в града. В гробницата почиват тленните останки на семейство
Браницки. Неоготическата част на църквата е издигната от червени тухли в периода
1900-1905. Царските власти тогава не позволяват да се издигне нова светиня, а само да
се разшири вече съществуващата. Достроената част очарова със своя мащаб и
значително надминава по височина старата църква.
Замъкът на Трилинг (Pałac Tryllingów)
Изключително красивият замък е по-известен с името „Туристически дом Рубин”. Бил е
собственост на семейство Трилинг, които през 60-те години на XIX в. започват своя
бизнес в Бялисток. През 2011 г. замъкът става собственост на общината. В еклектичния
замък е запазена сецесионната полихромия.
Замъкът на Цитрoн (Pałac Cytronów)
Не се знае кой и кога построява този прекрасен замък с мотиви на лаври и слънчогледи.
В плановете на Бялисток от 1887 г. все още не същестува, а за първи път е споменат
едва през 1923 г. Известно е, че бялистокския фабрикант Самюел Цитрон е бил
собственик на замъка в междувоенния период. Сега замъкът е седалище на
Историческия музей, който е натрупал богати колекции, документиращи историята на
Бялисток. Атракцията на музея е макет на града от края на XVIII в.
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Църква „Св. Рох”
Светинята е издигната
като

благодарност

на

Бог за извоюване на
свободата през 1918 г. и
спасяването

от

нахлуването

на

болшевиките.

Това

един

първите

от

е

примери в Европа за
прилагането на модерeн
Църква „Св. Рох”, снимка: UMWP

експресионистичен

архитектурен

стил

за

сакрален

проект.

Църквата

има

осемдесетметрова кула, на чийто връх е изобразена Богородица.

Градски площад (Rynek Miejski)
Възниква

със

съдействието

на

хетман Браницки през 1753 г. По
негово време, площадът изпълнява
търговска роля. През мрачната 1939
г. съветските окупатори разрушават
къснобароковото кметство, а на
негово място за малко щели да
сложат паметник на Йосиф Сталин.
През 2007 г. е възвърнат предишния
блясък на площада. Днес бялистокския

Градският площад и кметството, снимка: UMWP

площад очарова с постройки от XIX и XX в. Във възстановеното кметство сега се
помещава Подляският музей с културни експонати. На площада се намира също така
хетманското оръжейно хранилище.

11

Синагога Piaskower
Като мултикултурен град Бялисток се гордее със своята синагога с квадратна
молитвена зала, изградена през 1893 г. Днес синагогата е седалище на Бялистокското
есперантско дружество и Фондацията на Заменхов. За съжаление, от оригиналния
интериор са останали много малко неща.
Туристически пътеки
В Бялисток си струва да се следват туристическите пътеки. Пътеката на еврейското
наследство документира историята на бялистокските евреи и отношенията между
евреи и поляци в годините 1658-1939-1945. Пътеката Есперанто подчертава
мултикултурната скала на Бялисток. На Пътеката за архитектура на Полската
народна република се издига сградата на Воеводския комитет на Полската обединена
работническа партия, известна още като Домът на партията.
Бялисток свързва красотата на изкуството и природата. За много посетители градът
представлява място, където да се разходят сред Зелените дробове на Полша.
Сувалки
В Подляското воеводство, над река Черна Ханча, се намира град Сувалки.
За първи път името на града е споменато през 1688 г. Градът е основан от ордена на
камелдулите от близкия манастир във Вигри. Сувалки тогава е едно от селищата на
колонизираните от монасите обезлюдени терени на някогашната Судовия. През 1715 г.
Сувалки е обявен за град. На 3 март 1720 г. крал Август II Силни потвърждава
градските права на Сувалки.
Сувалки е разположен на територията на най-стария природен парк в Полша.
Приказната природа на парка е очертана от дейността на ледник. Срещат се и моренови
възвишения, речни долини и езера. Двете най-интересни места в парка са ледниковите
валуни. На територията на парка се намира също най-дълбокото езеро Ханча, вписано
през 1974 г. в списъка на Юнеско.
Забележителностите на Сувалки датират от XIX в. Най-ценните сред тях са
неокласическите постройки на ул. Кошчюшко и парка до нея на името на
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Конституцията от 3 май, издържан в стила на английските градини с впечатляващ
слънчев часовник в средата. На тази
улица са разположени много забележителности: домът на Мария Конопницка, домът на
семейството на Чеслав Милош, домът на забележителния художник Алфред Ковалски,
както и три църкви: католическа, евангелистка и някогашна православна църква, която
днес служи на католиците.
Визитната картичка на Сувалки са две сгради. Първата е тухления караул от 1834 г. на
ъгъла на площада и „Петербургски проспект”. Малко по-късно, в годините 1842-1844 е
построено залепеното до него кметство. След реконструкцията от 50-те години на XIX
в. кметството се сдобива с наблюдателна кула с часовник.
По следите на миналото ни водят „Сувалските културни пътеки”. Не по-малко
интересна е разходката по интересни места в Сувалки по туристическата пътека
„Джуджетата съществуват” („Krasnoludki są na świecie”), вдъхновена от приказка на
Мария Конопницка.
В Сувалки миналото незабележимо преминава в сегашност. През последните години
благодарение на европейските фондове възникват много съвременни обекти:
Сувалският културен център със зала за 700 души, аквапарк, футболен стадион с
подгряваща се трева и научно-технологичен парк Полша-Изток. От подкрепата на
евросъюза се възползват и собствениците на хотели, затова днес в Сувалки не липсват
места за пренощуване. Своите туристи чака също така еврокъмпингът, разположен при
залива на Аркадия.
Сувалки е атрактивен както за кратък уикенд, така и за по-дълъг престой. През лятото
любителите на водни спортове може да се пускат с каяк по Черна Ханча или да плават
по езерото Вигри. Задължително трябва да се види наблюдателната кула на манастира
във Вигри и наблюдателният пункт в Смолники. От красотата на това място е възхитен
Анджей Вайда, роден в Сувалки, който пренася филмовият план на „Пан Тадеуш” до
Смолники.
Сувалската кухня също има своите привърженици. Едни от нещата, които е добре да се
опитат са картачи, картофени бабки и регионалният сладкиш сенкач.
Ломжа
Госпожа Ханка Белицка, първата дама на полската сцена и първата дама на Ломжа,
казва, че е по-млада от шапките, защото годините си летят, а шапките излизат от мода.
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Днес, когато госпожа Ханка не е вече с нас, шапките намират място в Католическия
център на Ломжа, в салона, посветен на паметтта на актрисата. Госпожа Ханка може да
бъде срещната в Ломжа – на пейката-паметник. Две кръгови кръстовища в Ломжа не
само че имат формата на шапка украсена с цветя, но и носят името Ханка Белецка.
Ложа е град в Подляското воеводство със запазено средновековно урбанистично
разположение. Въпреки военните унищожения в града, правоъгълното оформление на
улиците и постройките на Ломжа, са запазени до днес и се виждат в границите на ул.
„Дворна”.
Паметникът в Ломжа, който заслужава внимание е късноготическата катедрала Св.
Михаил. Завършена е през 1526 г. Късноренесансовият олтар в южния параклис е
украсен от прекрасния образ на Ломжинската Божия Майка от XVI в., коронован на 4
юни 1991 г. от Йоан Павел II. Катедралата крие много тайни. Във външните стени на
светинята са зазидани гюлета (kule armatnie), а в стените на кулата – камък под формата
на езическа маска.
Първоначално кметството е разположено на средата на площада, но в резултат на
множество разрушения е унищожен. Новият, който е запазен до днес е разположен в
източната част на площада. Кметството, проектирано от Александър Гроф, е построено
през 1822-1823. Десет години по-късно от източната страна е достроена друга част по
проекта на Теодор Богумил Сейфред, благодарение, на което възниква правоъгълна
сграда.
Със своето разположение и атракции, Ломжа буди интерес у туристите. Разположена е
до река Нарев и заедо с цялата ломжинска земя съставлява част от Зелените дробове на
Полша, които са изключителен района на световно ниво с оглед на своята девствена
природа и уникалните природни дадености.

6. Култура
Подляското воеводство е регион с мултикултурен и многонационален характер. От
етническа гледна точка е несъмнено най-разнородният сред 16-те воеводства. Тук
живеят беларуси, литовци, украинци, руснаци, татари, евреи и роми. Всяка една от тези
групи създава богата култура, чието влияние се прелива взаимно. Това богатство се
вижда преди всичко при изграждането на сакралните паметници. Най-известните и
ценни места са: 18-вечният бароков манастир над езерото Вигра, манастирският
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комплекс в Дрохочин, църквата Преображение Господне в Света гура Грабарка,
църквата Св. Николай в Бялисток, 17-вечната синагога в Тикочин, най-старата в Полша
джамия в Крушиняни.
Най-важните културни институции в Подляското воеводство са:
Бялистокски куклен театър
Галерия “Arsenal” в Бялисток
Подляска библиотека
Ломжински камерен оркестър
Музей Мария Конопоницкa в Сувалки
Подляски музей в Бялисток
Северно-Мазовецки музей в Ломжа
Подляска филхармония и опера в Бялисток
Драматичен театър в Бялисток
Част от събитията, които показват преимуществата на региона, а именно
многонационалността, местната кухня и традициите, са:
- Хайновски дни на църковната музика – фестивал, който събира хора, които търсят
духовни преживявания и искат да се впуснат в традицията на православната църква.
Провежда се през май месец в Хайнувка и продължава цяла седмица. Всяка година
събира хиляди певци от 40 хора от страната и чужбина. Започва с концерт на
лауреатите от миналата година и приключва с два Гала концерти: в Хайнувка и
Бялисток.
- Halfway Festival. Białystok – фестивал с кратко родословие, но с утвърдена позиция
сред любителите на алтернативна музика. Провежда се през месец юни в амфитеатъра
на Подляската опера.
- Piknik Militarny – Събитие, чийто размах и популярност растат лавинообразно с всяка
изминала година. Последното издание е посетено от около 40 хиляди зрители.
Провежда се през юни месец в град Супрашл на много интересно място – кариера за
чакъл. Предлага на своите посетители реконструкции на битки, изложби на военни
формации от различни епохи, разходки с военни съоръжения, исторически изложби и
срещи с интересни хора.
- Pływanie na Byle Czym (Плуване с каквото и да е) – от 18 години в Аугустув, на река
Нета се провежда събитие, което привлича хора от цяла Полша. Участниците сами
конструират своите плаващи средства и с тях се състезават. Събитието се организира от
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Полско радио Бялисток и е наградено със сертификат на Регионалната полска
туристическа организация.
- Басовишча – фестивал на беларуската музика, който се организира от Беларуската
студентска организация от 1990 г. През юли в близост до селцето Грудек се събират
младежи, за да се насладят на рок музиката. Сега фестивалът предлага освен музика и
различни работилници, изложби, дискусии на тема изкуство, литература, филми,
фотография.
- През лятото най-много туристи привлича Suwałki Blues Festival, който се организира
от 2008 г. Фестивалът носи истинско удоволствие на любителите на хубава музика.
Изпълнители на световно ниво пеят на две външни сцени в центъра на града, а също
така и в клубовете.
- Сабантуй – Татарски празник на плуга – обикновено се празнува след като приключи
работата на полето. Събитието организирано в Крушиняни първоначално има характер
на семеен пикник, но от година на година печели все повече посетители и любители на
татарската кухня. Провеждат се концерти, кулинарни работилници, грандиозни
реконструкции на битки.

Материалът е подготвен от Мария Карамитева с любезното съдействие на Полската туристическа организация
(Polska Organizacja Turystyczna) и община Бялисток, която предостави информация и снимки на забележителностите
в Подляския регион.

16

