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16 sierpnia, godz. 18.00, 
Rynek

W obliczu tragedii, która 
rozegrała się w Gdańsku 
podczas finału Wielskiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 2019, bielszczanie 
zmobilizowali się i zdecy- 
dowanie sprzeciwili się 
nienawiści. Wyrazem tego 
było znaczące wydarzenie 
– koncert pod nazwą 
GraMY doBBro. 
Akcja została zapoczątkowa-
na przez jedną ze znanych 
piosenkarek, która po 
tragicznej śmierci prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza 
zachęciła środowiska 
artystyczne do integracji. 
Bielsko-Biała podjęło 
inicjatywę, ale w swój 
własny sposób.
11 lutego w Teatrze Polskim 
w naszym mieście mieliśmy 
okazję wysłuchania 

Znów GraMY doBBro!
niezwykłego koncertu, w którym 
ponad 30 wokalistów, muzyków  
i zespołów z różnych środowisk  
(a łącznie -– 150 osób!) wyraziło 
sprzeciw dla nienawiści oraz dało 
wyraz jedności i solidarności.
Dzięki cudownemu przyjęciu 
wydarzenia przez bielszczan rusza  
druga edycja najpiękniejszego 
koncertu w tej części Polski – Gra-
MY doBBro II. 

16 sierpnia od godz. 18.00 widzimy 
się na bielskim Rynku i zagramy 
przeciw nienawiści – dla przyjaźni, 
wzajemnego szacunku i zrozumie-
nia. To wydarzenie integrujące 
społeczność lokalną i pokazujące,  
że razem jesteśmy silni.

W koncercie wystąpią: Gooral, 
Natalia Janoszek, Sebastian Thiel, 
Paweł Miller, Pearl Band, Sabina 
Karwala, Ghostman, Walimy  
w Kocioł, Tomasz Madzia i Paulina 
Wirska, artyści Teatru Polskiego  
w Bielsku-Białej oraz wielu, wielu 
innych artystów. 

#graMYdoBBro to wspólna 
inicjatywa Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej oraz lokalnych 
artystów. 
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BIELSKIE CENTRUM KULTURY
bilety, rezerwacje: tel. 338281645, 338281655 
www.bck.bielsko.pl

Koncert dla Stana
15 sierpnia o godz. 18.00 w BCK 
odbędzie się Koncert dla Stana. 
Wokalista Stan Borys miał udar, musi 
przejść bardzo intensywną rehabilita-
cję. Rok temu był tradycyjnie 
uczestnikiem Beskid Cup – Turnieju 
Tenisowego Artystów w Jaworzu. 
Dlatego większość artystów, którzy 
będą uczestnikami tegorocznego 
Beskid Cup, weźmie udział w kon- 
cercie charytatywnym dla Stana.  
W BCK 15 sierpnia wystąpią Radek 
Bielecki – Neonówka, Maja Bareł-
kowska, Piotr Cyrwus, Marcin Daniec, 
Wiktoria Daniec, Jan Englert, Włady-
sław Grzywna, Anna Guzik, Krzysztof 
Hanke, Krzysztof Respondek – Kaba-
ret RAK, Dariusz Kamys, Łukasz 
Pietsch – Kabaret Hrabi, Maria 
Borzyszkowska, Leszek Malinowski – 
kabaret Koń Polski, Iwona Pavlovic, 
Maurycy Polaski – Kabaret Pod 
Wyrwigroszem, Grzegorz Poloczek, 
Piotr Skarga, Wojciech Skibiński. 

Lato z kulturą
Mythos
Grecki zespół Mythos 3 sierpnia  
o godz. 18.00 w Parku Słowackiego 
rozpocznie sierpniową cześć cyklu 
letnich koncertów. Usłyszymy 
najpiękniejsze greckie piosenki, 

Stan Borys

Mythos
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wa – Słowiany występujący w mię- 
dzynarodowym składzie. W ich muzy-
ce słychać rockowe brzmienie  
i huculskie rytmy prosto z Karpat.
Bielska Orkiestra Kameralna
Tanga Jerzego Petersburskiego, Astora 
Piazzolli oraz klasyczne tanga argen-
tyńskie usłyszymy 17 sierpnia o godz. 
18.00 w Parku Słowackiego w wyko- 
naniu Bielskiej Orkiestry Kameralnej. 
Wystąpią także soliści – aktorka  
i wokalistka Marta Gzowska-Sawicka, 
bandeonista Piotr Kopietz i pianista 
Jacek Obstarczyk oraz para taneczna. 
Szanty na bielskiej starówce
Waldek Mieczkowski Band i Formacja  
18 sierpnia o godz. 18.00 na Rynku 
zagrają i zaśpiewają piosenki żeglarzy  
i marynarzy. Pochodzący z Białegosto-
ku Waldek Mieczkowski był zawodo-
wym marynarzem, kapitanem Zawi- 
szy Czarnego. Formacja to wokalno-
-instrumentalna grupa folkowa.

Pożegnanie lata:
Michał Szpak, Perfect
Artyści wybrani przez publiczność  
w plebiscycie Bielskiego Centrum 
Kultury – Michał Szpak i zespół Perfect 
– wystąpią 25 sierpnia o godz. 18.00 

melodie i tańce, gorące 
bałkańskie rytmy. W progra- 
mie znajdzie się także pokaz 
popularnego greckiego tańca 
sirtaki. 
Zbigniew Foryś Band
wystąpi 4 sierpnia o godz. 
18.00 na bielskim Rynku. 
Muzyk rockowy, gitarzysta 
basowy, klawiszowiec, 
wokalista, kompozytor  
i aranżer, niegdyś członek ze-
społu Lombard – Zbigniew 
Foryś od 2005 roku 
koncertuje z własnym 
zespołem. 
Bielska Orkiestra Dęta
Popularny i lubiany zespół 
orkiestrowy grać będzie  
10 sierpnia o godz. 18.00  
w Parku Słowackiego.  
W programie koncertu 
znajdą się utwory z lat 20.  
i 30. XX wieku, marsze  
z filmów fabularnych oraz 
klasyczne tanga i walce.
Słowiany
11 sierpnia o godz. 18.00 na 
Rynku śpiewać i grać będzie 
zespół folkrockowy z Krako- 

Waldek Mieczkowski Band Słowiany
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Bóg mordu – spektakl 12 październi-
ka o godz. 18.00, bilety: 80 zł.
Kabaret Ani Mru Mru: Cirque de 
Volaille – wystąpi 9 listopada o godz. 
17.00, bilety: 80 zł.
Siesta w drodze: Lucibela – 11 listo- 
topada o godz. 18.00, bilety: 100 i 50 
zł.
Ballet Opera of Kiev: Dziadek do 
orzechów – balet 28 listopada  
o godz. 17.00, bilety; 80, 40 zł.
Russian Nation Ballet: Kostroma 
– 30 listopada o godz. 19.00, bilety: 
120, 60 zł.
Bielskie Centrum Kultury, Dom Muzyki, Bielsko-Biała, 
ul. Słowackiego 27, tel. 338281640, bck@bck.bielsko.pl 
bilety, rezerwacje: tel. 338281645, 338281655, 
512265535 w godz. 8.00-15.00 – w pokoju nr 12, 
całodobowo na stronie internetowej: www.bck.bielsko.pl 

GraMY doBBro
Koncert 16 sierpnia o godz. 18.00 na 
Rynku, szczegóły na str. 2.
org. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

SFERA
Letnia Scena Sfery
Wojtek Mazolewski Quintet – zagra 
na placu Bolka i Lolka przed Sferą  
2 sierpnia o godz. 19.30. Lider zespo- 
łu Wojciech Mazolewski jest muzy-
kiem jazzowym, basistą, kompozyto-
rem, producentem. Analogowe 
brzmienie kwintetu nawiązujące do 
mistrzów jazzu łączy się z elektroniką  
i współczesnymi inspiracjami.  
Marcin Sójka – polski piosenkarz, 
autor tekstów i realizator dźwięku, 

na terenie 
obok hali pod 
Dębowcem 
w koncercie 
Pożegnania 
lata. 
Michał Szpak 
to jeden  
z najciekawszych wokalistów 
na polskiej scenie muzycznej, 
wykonuje muzykę inspiro-
waną brzmieniem z lat 80.  
i 90. Perfect to weterani 
polskiej sceny rockowej. 

już w sprzedaży:
Wojciech Cejrowski: Stand 
up – 4 września o godz. 
19.00, bilety: 75 zł.
Kroke&Urna – wystąpią 22 
września o godz. 18.00, 
bilety: 80 i 40 zł.
Stare Dobre Małżeństwo 
– 28 września o godz. 
18.00, bilety: 80 i 40 zł.
24. Festiwal Kompozyto-
rów Polskich – 3-5 paździe- 
rnika.
Nartebi – narodowa perła 
Gruzji wystąpi 10 październi-
ka o godz. 18.00, bilety: 80  
i 40 zł.
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8. PODBESKIDZKI PRZEGLĄD 
MUZYCZNY
Koncerty na Rynku:
Koszau – 2 sierpnia o godz. 20.30,
Rift – 9 sierpnia o godz. 20.30,
Koncert finałowy – 23 sierpnia, godz. 
17.00, gwiazda: Mikrokosmos.
org. Stowarzyszenie Podbeskidzki Przegląd Muzyczny

KOLOROWY TABOR
muzykaZbliska – czyli muzyczne 
czwartki  bez dystansu między 
muzykami a słuchaczami, po każdym 
koncercie jam session. 
Riffertone – obsypany wieloma 
nagrodami autorski duet Jarek Krużo- 
łek i Albert Kokoszewski wystąpi  
1 sierpnia o godz. 19.30. Ma na 
koncie dwie świetne płyty Someday, 
Somewhere i Senność oraz koncerty 
ze światowymi gwiazdami.
Alexandr Maceradi: 
Nie tylko Okudżawa 
i Wysocki – ceniony 
bard z Odessy, wirtu- 
oz gitary i mistrz 
nastroju 8 sierpnia  
o godz. 19.30 
zaśpiewa najpiękniej-
sze romanse, pieśni  
i ballady rosyjskie. 
zaproszenia według listy, zapisy 
na listę osobiście w Kolorowym Taborze, telefonicznie 
508 208 949 lub mailem: info@bspn.pl
Kolorowy Tabor, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 7 
www.facebook.com/kolorowytabor/  
www.kolorowytabor.business.site/

zwycięzca 9. edycji progra-
mu The Voice of Poland 
wystąpi przed Sferą 9 sier- 
pnia o godz. 19.30. Na 
tegorocznym festiwalu  
w Opolu zdobył Karolinkę, 
czyli nagrodę publiczności 
koncertu Premiery.  
José Torres & Havana 
Dreams – zagra na placu 
przed Sferą 16 sierpnia  
o godz. 19.30. José Torres 
to wirtuoz instrumentów 
perkusyjnych od wielu lat 
zamieszkały na stałe w Pol- 
sce. Założyciel pierwszej  
w Polsce orkiestry salsowej. 
José Torres & Havana 
Dreams gra typową, 
kubańską muzykę. 
Smolik // Kev Fox – jeden  
z ciekawszych duetów na 
naszym rynku muzycznym 
– przed Sferą wystąpi  
23 sierpnia o godz. 19.30. 
Andrzej Smolik, jeden  
z najlepszych producentów 
muzycznych w naszym kraju, 
do swoich projektów 
zaprasza wybitnych artystów. 
Do ostatniego zaprosił Keva 
Foxa, gitarzystę i wokalistę  
z Wielkiej Brytanii. 
org. Stowarzyszenie Sztuka Teatr
Galeria Sfera, Bielsko-Biała, ul. Mostawa 
5, www.sfera.com.pl

fot. Rafał Gacek
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TELEMANN 
20. Wakacje z muzą 
Dni Muzyki Kameralnej  
i Organowej
15 sierpnia o godz.18.00  
w kościele św. Maksymiliana 
Kolbego w Aleksandrowi-
cach wystąpią sopranistka 
Agnieszka Bochenek-Osiec-
ka i Orkiestra im. Telemanna. 
Kolejny koncert tego cyklu 
25 sierpnia o godz.16.30  
w katedrze św. Mikołaja.
org. Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G.Ph. 
Telemanna, współorg. parafiei  BCK 
www.koncerty-bielsko.pl

AQUARIUM
Agata Karczewska 
– warszawska singer-songw-
riterka tworząca muzykę  
z pogranicza amerykańskiego 
folku i country wystąpi  
8 sierpnia o godz. 19.00.  
Ma charakterystyczny, silny 
wokal i nonszalancki sposób 
śpiewania. 
Muzyka na placu: Sonbird 
Koncert 29 sierpnia o godz. 
19.00 na placu przy Galerii 

Bielskiej BWA, a w razie niepogody  
w Aquarium, towarzyszy premierze 
jubileuszowego #10 magazynu 
redakcjaBB.
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro, www.facebook.pl/
klubokawiarnia.aquarium

GALERIA WZGÓRZE 
Patryk Filipowicz:  
Od Chopina do... 
bluesmana 
– koncert gitarowy 
promujący płytę 
Chopin Blue 10 
sierpnia o godz. 
20.00.
Zipnotics 
wystąpi  
23 sierpnia  
o godz. 
20.00  
w składzie  
Brigitta 
Wierzbik – śpiew; Zdzisław Pyter – gi-
tara, saz; Piotr Jaworski – kontrabas, 
gitara basowa; Michał Szerszeń – kla-
wisze, akordeon, klarnet i Remigiusz 
Szewczyk – perkusja. 
Blues Bazar – zagra 24 sierpnia  
o godz. 20.00. Zespół tworzą Marek 
Buczyński – śpiew, harmonijka ustna; 
Patryk Filipowicz – gitary; Krystian 
Michalski – gitara basowa i Ryszard 
Sierotnik – perkusja, instrumenty 
perkusyjne.
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Jurajski Oddział Bluesa 
– zagra 31 sierpnia o godz. 
20.00 w składzie Paweł 
Krzyczmonik – perkusja, 
Bogdan Majchrzak – gitara, 
śpiew; Przemek Szymanek 
– bas i Paweł Lasak – harmo-
nijka.
Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała,  
ul. Wzgórze 4, tel. 509146213, rezerwacje 
tel. 502077836, www.bielitz.pl  
kukiola@bielitz.pl

MUCHA
Małgorzata Pomorska – gra 
na pianinie w czwartki i piątki 
w godz. 17.00-18.00.
Cafe Mucha, Bielsko-Biała, pl. Chrobrego, 
tel. 338192206, www.restauracjebielsko.pl

RUDEBOY 
D.O.A. – 9 sierpnia o godz. 
19.00, wystąpią też Total 
Chaos i Human Rights. 
Deadfire – gra 26 sierpnia  
o godz. 19.00.
Lagerstein – gra 29 sierpnia  
o godz. 19.00, wystąpią też 
Deloraine Witcher, Wolfarian 
oraz Morhana.
Klub Rude Boy, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 
20, tel. 602177255, www.rudeboyclub.pl 
kontakt@rudeboyclub.pl 

BLISKA
Bliska koncertowo:
Erith – koncert wokalistki 

16 sierpnia o godz. 20.00, jej muzy- 
ka to połączenie psychodelicznego 
popu z energetyczną folkową 
elektroniką.
JEP! – debiutancki koncert bielskiego 
zespołu 17 sierpnia o godz. 22.00, 
podczas afterparty grają Dj Ure, 
Casey Ryback.
Floral Bugs i goście – koncert 
urodzinowy 23 sierpnia o godz. 
20.00. 
Bliska, Bielsko-Biała, ul. Piwowarska 8

16. FESTIWAL KWAŚNICY 2019

9-11 sierpnia  na stoku narciarskim 
Dębowiec wystąpią Bad Boys Blue, 
Dżem, Roksana Węgiel, Pokahontaz, 
Piotr Rubik z zespołem, dj Marco, 
Kolina Violin Live, Vipodance, Ćma, 
Voda, HIP-HOP Litwa MC oraz 
Patryk DDP, uczniowie Bielskiego 
Studia Piosenki, Zespół 4 Generacje  
z Małgorzatą Stasiaczek i Teatr Ognia. 
W programie także konkursy, zawody, 
pokazy tańca, wystawa muzeum Fiata, 
występy zespołów debiutanckich itp., 
wspólne gotowanie kwaśnicy. 
Każdego dnia impreza do 24.00. Na 
zakończenie pokaz sztucznych ogni.
org. Stowarzyszenie Światowa Loża Smakowania 
Beskidzkiej Kwaśnicy, www.kwasnica.pl
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GALERIA BIELSKA BWA
wystawy główne:
Korzenie
Wystawa sztuki, dizajnu, rękodzieła  
i rzemiosła, której motywem 
przewodnim są korzenie, widziane 
jako wspólnota źródeł, poszukiwań  
i inspiracji. 
kuratorka – Lucyna Wylon
do 25 sierpnia
otwarte oprowadzanie kuratorskie: 13 sierpnia, godz. 
18.00
finisaż, promocja katalogu, spotkanie z uczestnikami 
wystawy: 23 sierpnia, godz. 17.00

Beata Bojda: Etno
Cykl 27 fotografii – portretów, dla 
których inspiracją były tzw. pająki 
wykonywane z papierowych kwiatów. 
Na wystawie prezentowane są także 
same wieńce i instalacja z bibułko-
wych kwiatów. 
do 25 sierpnia

wystawy w Klubokawiarni Aquarium:
Barbara Gruca-Łęgowska: Martwa 
Natura 2000 
Wystawa fotografii inspirowanych 
przyrodą beskidzkich lasów, z których 
znaczna część zaliczana jest do 
europejskiej sieci obszarów chronio-
nych Natura 2000. Autorka zdjęć, 
wędrując po górskich szlakach, szuka 
interesujących wycinków otaczającej ją 
natury. Ukazuje także efekty niszczą-
cych naturę działań i zachowań 
człowieka. 
Barbara Gruca-Łęgowska – urodzona 

Korzenie, fot. Krzysztof Morcinek

Barbara Gruca-Łęgowska
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pokrywa je emulsją fotograficzną, 
naświetla pod powiększalnikiem 
fragmentami fotografii – tak jak 
fragmentami historii – i zakopuje  
w ziemi. Każdemu z widoczków 
towarzyszą urywki opowieści.
31 sierpnia – 30 września
wernisaż połączony z promocją książki Patrycji 
Dołowy Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi 
Holocaustu: 31 sierpnia, godz. 19.00
po wernisażu Mozaiki pamięci – koncert zespołu 
Anashim

wydarzenia:
Anashim: ןורּכז – Mozaiki pamięci
Spektakl słowno-muzyczny zaprezen-
towany 31 sierpnia o godz. 20.00  
na placu przy Galerii Bielskiej BWA 
będzie odwołaniem do świata,  
w którym wzajemne przenikanie się 
kultur było ogromną wartością. 
Wystąpi zespół Anashim w składzie 
Marta Sawicka – śpiew, Wojciech 
Golec – akordeon, Eugeniusz Kubat 
– kontrabas, Krzysztof Maciejowski – 
skrzypce, Marcin Żupański – klarnet 
basowy, 
flet, 
djembe  
i Rafał 
Sawicki 
– słowo, 
śpiew.

Summer Shorts – 22 sierpnia  
o godz. 18.00 pokaz pięciu filmów 
krótkometrażowych pochodzących  
z róznych stron świata. 

w 1941 roku we Lwowie, 
studiowała w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie na 
Wydziale Malarstwa i Grafiki 
w Katowicach. Jest człon-
kiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Zajmo- 
wała się projektowaniem 
graficznym, grafiką użytkową 
i plakatem. W ostatnich 
latach wiele uwagi poświęca 
fotografowaniu. J
do 28 sierpnia

Patrycja Dołowy: Widoczki

Wystawa fotografii doku-
mentujących działania 
performatywne Widoczki, 
nawiązuje do 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej.
Widoczki są próbą spojrzenia 
z innej perspektywy na 
przestrzeń i pamięć. Patrycja 
Dołowy od 2011 r. zakopuje 
w wybranych miejscach 
przestrzeni miast małe ob- 
razki – Widoczki. Artystka 
sporządza odlewy gipsowe 
części własnego ciała, 
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mural: 
Czułość drzew
Mural na fasadzie galerii 
zrealizowała Małgorzata 
Rozenau związana z kato- 
wicką ASP. Mural jest ilus- 
tracyjną opowieścią o kon- 
takcie z drzewami, potrzebie 
ich bliskości. Idea muralu 
zyskała nowy wymiar wobec 
groźby wycinki drzew  
w centrum Bielska-Białej

warsztaty artystyczne:
Warsztaty prowadzone 
przez uczestników 
wystawy Korzenie
Tajniki szydełkowania – jak zrobić kosz 
etno – 3 sierpnia, godz. 11.00-14.00, 
prowadzi Krystyna Pytel;
Opowieści o ceramice – 6 sierpnia, godz. 
17.00, prowadzi Bogdan Kosak;
Dziura w całym – 7 sierpnia, godz. 
15.00-17.00, warsztaty tekstylne prowadzi 
Paulina Poczęta; 
Ceramiczna patera część I – 8 sierpnia, 
godz. 15.00-17.00, część II – 20 sierpnia, 
godz. 15.00-17.00, prowadzi Aleksandra 
Chmiel; 
Patchworkowe obrazy – 9 sierpnia, 
15.00–17.00, prowadzi Małgorzata 
Mirga-Tas.
zapisy oraz szczegóły na stronie  
www.galeriabielska.pl

w czasie wakacji wstęp na 
wystawy wolny

Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11,  
tel./faks 338125861, 338124119, info@galeriabielska.pl 
www.galeriabielska.pl 

GALERIA FOTOGRAFII B&B
11. Ogólnopolskie Biennale 
Fotografii Kochać człowieka
do 3 sierpnia
Galeria Fotografii B&B, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12, tel./
faks 338140955, czynna: wt.-pt. w godz. 10.00-18.00, 
so. w godz. 9.00-15.00

GALERIA PPP
Michał Kliś: TKB
Wystawa plakatów 
Michała Klisia.
9-30 sierpnia
wernisaż: 9 sierpnia,  
godz. 19.00
Galeria PPP, Bielsko-Biała, 
Rynek 27, I piętro, czynna 
pn.-pt. w godz. 12.00-15.00 
i na telefon 602323345

KOLOROWY TABOR
Magia w Krainie Czarów 
Dekoracyjne przedmioty użytkowe 
Barbary Spadek, mandale energetycz-
ne Moniki Szypuły, obrazy Roberta 
Kali, oczyszczanie energetyczne Pawła 
Kudzi, urodzeniowe prognozy 
astrologiczne Bożeny Mleczko. 
Kolorowy Tabor, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 7

KLUB NAUCZYCIELA
Eda i Joseph – Eda Riedl (Czechy)  
i Joseph Warbel (Słowacja) – malar-
stwo.
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sierpień
finisaż: 5 września, godz. 17.00
Klub Nauczyciela, Bielsko-Biała, ul. 
Wzgórze 11/7, tel. 334976568, www.klubn.
mzo.bielsko.pl klubn@mzo.bielsko.pl

GALERIA WZGÓRZE
Jan Astner: Zmysłowe 

miasta, Spokój
do 31 sierpnia
Stałe ekspozycje
Firma portretowa
Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała, ul. 
Wzgórze 4, tel. 502077836, www.bielitz.pl 
kukiola@bielitz.pl

BAROMETR COFFEE
Słodycze 

Wystawa fotografii inspiro-
wana historią małej dziew-
czynki w jej słodkim świecie. 
Stylizacje Beata Bojda, 

zdjęcia Izabela Sitko Suchanek, model-
ka Margarita Palunichka.
sierpień
Kawiarnia Barometr Coffee & Bar, Bielsko-Biała, Rynek 
24, tel. 515375808, www.barometrcoffeeandbar.pl  
www.coffeespeciality.pl 
czynny pn.-pt. w godz. 8.00-23.00 

ARS NOVA
Bielska Witryna Prezentacji 
Twórczości Artystycznej:
Dariusz Marsza-
łek: malarstwo 
Artysta zajmuje 
się sztuką wizyjną: 
malarstwem, 
grafiką cyfrową, 
nowymi mediami 
oraz konfekcją. 
Ars Nova 
– galeria rzeźby, ceramiki malarstwa 
oraz  Eko Designu. Nauka technik 
ceramiki artystycznej. Kurs zawodowy 
ceramiki i organizacji pracowni, Kurs 
zawodowy fusingu oraz zajęcia Eko 
Designu.
Ars Nova, Bielsko-Biała, ul. Kościelna 3, tel./faks 
338122182, www.arsnova.art.pl 
pracownia@arsnova.art.pl, czynna: pn.-pt. w godz. 
14.00-18.00, so. nieczynna

GALERIA ROK
Tajemnica S/tworzenia według 
Stanisława Kwaśnego
do 30 sierpnia
Regionalny Ośrodek Kultury, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8, 
tel. 338126908, www.rok.bielsko.pl rok@rok.bielsko.pl  
galeria czynna: pn.-pt. w godz. 10.00-17.00
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KINO LETNIE POD DĘBOWCEM
3 sierpnia na stoku Dębowca, przy 
dolnej stacji kolejki przy ul. Karbowej 
55 po godzinie 21.00 odbędzie się 
plenerowy seans filmowy. Dla 
widzów ustawione zostanie 200 
leżaków. 
repertuar i bieżące informacje na miejskim profilu 
facebook, wstęp wolny

HELIOS
premiery:
od 2 sierpnia
Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw
akcja, USA/Wielka Brytania, 2019 r.
Stróż prawa Luke Hobbs i wyrzutek 
Deckard Shaw łączą swoje siły 
przeciwko cybernetycznie zmodyfiko-
wanemu przestępcy zagrażającemu 
całej ludzkości. 
reż. David Leitch
wyk. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
Wilk w owczej skórze 2
animacja, Rosja, 2019 r.
Młody wilk Szary na skutek działania 
magicznych mocy został zamieniony 
w owcę. Udało się go jednak odcza- 
rować. Od tamtej pory wilki i owce 
zaczęły żyć w zgodzie. Ale o wszyst-
kim dowiaduje się przywódca 
innegom wilczego stada... 
reż. Vladimir Nikolaev

od 9 sierpnia
Toy Story 4
animacja, USA, 2019 r.
Gdy pewnego dnia w pokoju Bonni 

Wilk w owczej skórze 2

Na bank się uda

Upiorne opowieści o zmroku



15 pełna kultura! / film, nr 8/200, VIII 2019

pojawia się nowa zabawka, 
Sztuciek, nikt nawet nie 
przypuszcza, że to początek 
zaskakującej podróży.
reż. Josh Cooley

od 15 sierpnia
Na bank się uda
komedia kryminalna, Polska, 
2019 r.
Trzech starszych panów 
dokonuje napadu na bank. 
Kiedy policja przyjeżdża na 
miejsce, ze zdziwieniem 
stwierdza, że nic nie zginęło. 
Ale czy na pewno? Tak 
splatają się losy trzech 
staruszków, młodego hakera 
i policyjnego informatyka.
wyk. Adam Ferency, Lech Dyblik, Marian 
Dziędziel

od 16 sierpnia
Pewnego razu…  
w Hollywood

dramat, USA/Wielka 
Brytania, 2019 r.
Rick Dalton i jego przyjaciel 
kaskader powracają do 
Hollywood. Panowie próbu- 
ją odnaleźć się w przemyśle 

filmowym, który ewoluował podczas 
ich nieobecności.
reż. Quentin Tarantino
wyk. Leonardo di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie
Upiorne opowieści po zmroku
horror, USA, 2019 r.
Przez dekady upiorna posiadłość 
rodziny Bellows rzucała ponury cień 
na okolicę. To właśnie tam Sarah 
opisała swoje pełne strasznych 
sekretów życie w tajemniczej księdze. 
Wkrótce opowieści z niej staną się 
przerażająco realne dla grupy przyja- 
ciół.
reż. André Øvredal
wyk. Zoe Margaret Coletti, Michael Garza, Garbiel Rush
Gdzie jesteś Bernadette?
komedia, USA, 2019 r.
Bernadette Fox, uważana w kręgach 
designu za genialną rewolucjonistkę  
w dziedzinie architektury, ma kocha- 
jącego, choć zapracowanego męża 
oraz wspaniałą córkę. Pewnego 
deszczowego dnia znika w dziwnych 
okolicznościach. Córka postanawia  
za wszelką cenę ją odnaleźć.
reż. Richard Linklater
wyk. Cate Blanchett, Kristen Wig, Judy Greer

od 23 sierpnia
Świat w ogniu
akcja, USA, 2019 r.
Mike Banning, oskarżony o próbę 
zamachu na prezydenta USA i ścigany 
przez FBI i służby tajne stara się 
odnaleźć prawdziwych sprawców.
reż. Ric Roman Waugh
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wyk. Gerard Butler, Morgan Freeman, 
Lance Reddick
Dora i miasto złota
przygodowy, Australia/USA, 
2019 r.
Dora spędziła większość 
życia, poznając wraz z 
rodzicami tajemnice dżungli. 
Nic jednak nie mogło 
przygotować jej na najbar-
dziej ekstremalną przygodę – 
liceum! 
reż. James Bobin
wyk. Isabela Moner, Michael Peňa, 
Temuera Morrison
Królowe zbrodni

akcja, USA, 2019 r.
Gangsterzy władający 
nowojorską dzielnicą Hell’s 
Kitchen w 1978 r. dzięki 
działaniom FBI, trafiają za 
kratki. Ich żony, którym nie 
pozostało wiele ponad 
osobiste pobudki, przejmują 
sprawy irlandzkiej mafii  
w swoje ręce.
reż. Andrea Berloff
wyk. Melissa Mc Carthy, Tiffany Haddish, 
Elisabeth Moss
Playmobil: Film
animacja, USA, 2019 r.

To kinowy film animowany, który 
rozpoczyna się od aktorskich scen  
z Charlie'm, który zostaje wciągnięty 
do uniwersum Playmobil. Śladem 
chłopaka podąża jego siostra Marla, 
która chce go odnaleźć. 
reż. Lino DiSalvo

od 30 sierpnia
Grzeczni chłopcy
komedia, USA, 2019 r.
Dwunastoletniego Maxa właśnie 
zaproszono na jego pierwsze 
kissing-party, tyle tylko, że chłopiec nie 
wie, jak się całować. Pragnąc zdobyć 
na ten temat wiedzę, Max i jego 
kumple wykradają drona. 
reż. Gene Stupnitsky
wyk. Jacob Stremlay, Keith L. Williams, Brady Noon

Kino konesera: 
7 sierpnia – Trafikant
dramat, 
Austria/
Niemcy, 
2018 r.
Wiedeń, 
rok 
1937. 17-letni Franz przyucza się do 
pracy w trafice. Dowiaduje się tutaj 
sporo nie tylko o swoim fachu, lecz 
także o życiu i miłości. W razie 
wątpliwości o rady pyta eksperta, 
który jest stałym klientem sklepu, 
82-letniego Zygmunta Freuda. 
reż. Nikolaus Leytner
wyk. Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch
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14 sierpnia – Nienawiść, 
którą dajesz
kryminał, USA, 2018 r.

Balansująca między dwoma 
światami Starr staje się 
świadkiem zabójstwa 
przyjaciela z rąk policjanta. 
W obliczu presji lokalnej 
społeczności i mediów 
nastolatkę czeka podjęcie 
ważnej decyzji.
reż George Tillman Jr.
wyk. Amanda Stenberg, Regina Hall, Russel 
Hornsby
21 sierpnia – Yuli
dramat, Hiszpania, 2018 r.
Ekranizacja bestsellerowej 
autobiografii Carlosa Acosty, 
słynnego kubańskiego 
baletmistrza, z samym artystą 
w roli głównej. Jako dziecko 
Yuli nie wykazuje szczegól-
nego zainteresowania ani 
edukacją, ani tańcem. 
Dyscyplina to coś, od czego 
ucieka na rzecz emocjonują-
cych przygód rozgrywają-
cych się na ulicach Hawany. 
Ojciec chłopca nie daje 
jednak za wygraną.

reż. Icíar Bollaín
wyk. Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez
26 sierpnia – Diego
dokument sportowy, Wielka Brytania, 
2019 r.
W mieś- 
cie,  
w którym 
piłka to 
religia, 
Diego, 
młody chłopak o niezwykłym talencie, 
staje się bogiem. Wrzucony w sam 
środek neapolitańskiego kotła – mafij-
nych rozgrywek, sukcesów, uwielbie-
nia i skandali – nie potrafi udźwignąć 
swojej sławy.
reż. Asif Kapadia

Kultura dostępna
1 sierpnia – Kurier
historyczny, Polska, 2019 r.
Sensacyjna historia szpiegowska, 
inspirowana sekretną misją słynnego 
Kuriera z Warszawy. Polscy lotnicy, 
początkowo niedoceniani i wyśmie-
wani, stają się legendą.
reż. Władysław Pasikowski
wyk. Philippe Tłokiński, Bradley James, Patrycja Volny
8 sierpnia – Planeta singli 3
komedia romantyczna, Polska, 2019 r.
Tomek i Ania wreszcie decydują się na 
ślub. Wesele odbędzie się na wsi,  
u krewnych Tomka. 
reż. Sam Akina, Michał Chaciński
wyk. Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr, 
Bogusław Linda
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15 sierpnia – Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa
wojenny, Polska/Wielka 
Brytania, 2018 r.
Prawdziwa historia polskich 
asów przestworzy, inspiro-
wana bestsellerem Arkadego 
Fiedlera o tym samym tytule. 
Polscy lotnicy, początkowo 
niedoceniani i wyśmiewani, 
stają się legendą. 
reż. Wiesław Saniewski, Denis Delić
wyk. Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, 
Cara Theobald
22 sierpnia – Ułaskawienie
dramat, Czechy/Polska, 
2018 r.

Historia o rodzicach żołnie- 
rza opowiadana z perspekty-
wy ich 17-letniego wnuka. 
Wpisana w dramatyczne 
wydarzenia w powojennej 
Polsce.
reż. Jan Jakub Kolski
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, Jan 
Jankowski, Michał Kaleta
29 sierpnia – Monument
dramat, Polska, 2018 r.
Poniżani przez despotyczną 
menedżerkę hotelu i przy- 

muszani 
do 
wykony-
wania 
niezro-
zumia-
łych dla nich zadań studenci ulegają 
stopniowemu odczłowieczeniu.
reż. Jagoda Szelc
wyk. Zuzanna Lit, Anna Biernacik, Paulina Lasota

Filmowe poranki:
Krecik i Panda – 11 i 25 sierpnia.
Helios, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, tel. 334987015, 
334987017, www.helios.pl, kasy czynne: pn.-cz. w godz. 
9.00-21.30, pt. 9.00-23.00, so.-ni. 9.30-23.00, godziny 
seansów ustala Helios

CINEMA CITY
Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini Park przy ul. 
Leszczyńskiej 20 Cinema City Bielsko-Biała. Informacje  
o repertuarze: www.cinema.city.pl www.kinoimax.pl 

AQUARIUM 
Filmowe wtorki w Aquarium – 6, 
13, 20, 27 sierpnia o godz. 20.00. 
szczegółowy program projekcji: www.facebook.pl/
klubokawiarnia.aquarium
Piątkowe wieczory z Przyjaciółmi 
– 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia o godz. 
20.00. Friends to kultowy amerykań-
ski serial komediowy o grupie 
przyjaciół mieszkających na Manhatta-
nie w Nowym Jorku.
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro, www.facebook.pl/
klubokawiarnia.aquarium
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KSIĄŻNICA BESKIDZKA
Galeria Książnicy
Edward Lutczyn: ilustracje i plakaty

Edward Lutczyn to wybitny ilustrator  
i projektant, artysta plastyk o charakte-
rystycznej kresce. Znany z rysunków 
satyrycznych, karykatur i ilustracji oraz 
plakatów, zarówno skierowanych do 
najmłodszych, jak i do dorosłych. 
Zilustrował ponad 130 książek dla 
dzieci. Oprócz rzadko pokazywanych 
ilustracji, na wystawie nie zabraknie 
znakomitych plakatów, stanowiących 
mniej znaną, ale ważną część twórczo-
ści artysty. 
6-28 sierpnia
wernisaż z udziałem artysty: 8 sierpnia, godz. 16.00 

Powstanie Warszawskie 1944  
w 75. rocznicę wybuchu
1-30 sierpnia

Salonik literacki:
Historiolandia – klub gier historycz-
nych spotyka się 12, 19 i 26 sierpnia  
o godz. 13.00 oraz 24 i 31 sierpnia  
o godz. 11.00. 

wystawy i spotkania w filiach:
Filia Os. Złote Łany, Czeskie Centrum 
Informacji i Edukacji, ul. Jutrzenki 20
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Unia Lubelska – 450. rocz- 
nica – wystawa przygotowa-
na z materiałów własnych 
Zbiorów Specjalnych 
Książnicy Beskidzkiej.
1-30 sierpnia

Filia Wapienica,  
ul. Cieszyńska 367
Wakacje w bibliotece 
– zakończenie oraz rozstrzy-
gnięcie konkursu Nie taki 
dwór straszny 29 sierpnia  
o godz. 11.00.

Filia os. Karpackie,  
ul. Doliny Miętusiej 15
Edyta Oreluk: Czar 
koronek – serwetki.
do 31 sierpnia

Filia Straconka,  
ul. Górska 133
Wakacje w bibliotece –  
do 15 sierpnia.

Filia os. Wojska Polskiego,  
ul. Stawowa 29
Agnieszka Król: Kalejdo-
skop wspomnień – wystawa 
obrazów.
1-20 sierpnia
Wakacje w bibliotece –  
w środy o godz. 11.00 
warsztaty plastyczne Cuda- 
-wianki, w czwartki o godz. 

14.00 Monopol na granie – gry 
planszowe.
szczegóły i zapisy tel. 3381809 42 lub w bibliotece.

Dział Udostępniania Zbiorów dla 
Dzieci
Mała książka – Wielki człowiek – od 
września KB zaprasza przedszkolaki do 
udziału w kolejnej edycji kampanii. 
wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez 
Książnicę Beskidzką jest bezpłatny, wszystkie formy 
działalności kulturalno-edukacyjnej są bezpłatne
Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17a, 
tel. 338228221, faks 338126520 
www.ksiaznica.bielsko.pl  
biblioteka@ ksiaznica.bielsko.pl 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA
Bielsko-Biała, miasto z klimatem 
– wystawa z okazji 20-lecia wojewódz-
twa śląskiego.
do 31 sierpnia w godzinach pracy placówki (I piętro, 
obok sali 216)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała,  
ul. Komorowicka 48, tel./faks 338126951, 338124577 
www.pbw.bielsko.pl, biblioteka@pbw.bielsko.pl  
wws@pbw.bielsko.pl

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM
BajuBajki, czyli czytanie dzieciom 
– 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia o godz. 
12.30 cotygodniowe spotkania dla 
dzieci, czytanie, opowieści, zabawy.
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro, www.fundacja-
kalejdoskop.org
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MUZEUM HISTORYCZNE  
W BIELSKU-BIAŁEJ 
ZAMEK SUŁKOWSKICH
wystawy stałe:
Dzieje archeologiczno-historyczne 
Podbeskidzia
Sala z rycerzem – Lapidarium
Damski salonik i gabinet pana
Etnografia Bielska-Białej i okolic
Sala sztuki dawnej 
Salon muzyczny 
Biedermeier, czyli salon mieszczański 
drugiej połowy XIX wieku
Galeria malarstwa europejskiego  
i polskiego XIX i XX wieku
Galeria współczesnej sztuki bielsko-
-bialskiego regionu
Galeria malarstwa portretowego XIX 
i 1. połowy XX wieku
Galeria grafiki przełomu XIX i XX w.
Strzelnica

wystawy czasowe:
Bielski wrzesień. Pamięć o latach 
okupacji
Wystawa wpisuje się w uroczystości 
rocznicowe związane z 80-leciem 
wybuchu II wojny światowej. Podzielo-
na została na dwie części: eksponato-
wą, przedstawiającą muzealia z epoki,  
i informacyjno-ilustracyjną w postaci 
plansz ekspozycyjnych z historią miast 
Bielska i Białej Krakowskiej w czasie 
okupacji niemieckiej. 
31 sierpnia – 31 grudnia
wernisaż: 3 września, godz. 10.00Fałatówka
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Złap kontakt ze sztuką – 
Wypatrzone w magazynie:
Dziewczyny Jacka Mierze-
jewskiego – para grafik, 
przedstawiających sylwetki 
młodych kobiet, reprezentu-
jących dwie grupy społeczne 
– wieś i miasto.
do 29 września

wydarzenia:
Dziewczyny Jacka Mierze-
jewskiego – wykład Kingi 
Kawczak. Para grafik będzie  
punktem wyjścia do omówie-
nia twórczości artysty, jej 
ewolucji od stylistyki 
młodopolskiej po awangar-
dowe próby spod znaku 
formistów.  
wykład: 25 sierpnia, godz. 11.00
wstęp: 8 zł
Zamek Sułkowskich, ul. Wzgórze 16, 
Bielsko-Biała, www.muzeum.bielsko.pl 
sekretariat@muzeum.bielsko.pl 
godziny otwarcia: wt., so 9.00-15.00, 
śr.-pt. 9.00-16.00, ni. 10.00-18.00, pn. 
nieczynne

STARA FABRYKA
wystawy stałe:
Od włókiennictwa do 
małego fiata – przemysł 
Bielska-Białej w XIX i XX w.
Wilk, selfaktor, postrzygar-
ka… – zabytki techniki 
włókienniczej. 

Galeria w Fabryce
wystawy czasowe:
Proste formy. Waldemar Lesiak
Wystawa 
monograficzna 
prezentuje 
autorskie 
projekty oraz 
prototypy 
najróżniejszych 
form sztuki 
użytkowej. 
Artysta mieszka 
i pracuje w 
Bielsku-Białej. 
Od lat 70. 
zajmuje się 
projektowaniem. Realizuje ekspozy-
cje i gabloty dla Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum 

Waldemar Lesiak, Lavo

J. Mierzejewski, Dziewczyna krakowska i Dziewczyna, 
litografie, 1913, wł. i fot. Muzeum Historyczne w Bielsku-
-Białej
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Narodowego w Krakowie, 
Zamku Królewskiego na 
Wawelu, Muzeum Jana III 
Sobieskiego w Wilanowie.
do 29 września 
galeria czynna: w niedzielę do godz. 15.00
Stara Fabryka, pl. Żwirki i Wigury 8, 
Bielsko-Biała, czynna so., 9.00-15.00, 
śr.-pt. 9.00-16.00, ni. 10.00-18.00, pn. 
nieczynne

DOM TKACZA 
wystawy stałe:
Rekonstrukcja wnętrza 
domu i warsztatu sukienni-
czego należącego do mistrza 
cechowego. 
Od sukna po jedwab – stroje 
ludowe ze zbiorów MH w 
B-B.
Dom Tkacza, Bielsko-Biała, ul. Jana III 
Sobieskiego 51, tel. 338117406, godziny 
otwarcia: wt., so. 9.00-15.00, śr.-pt. 9.00-
16.00, ni. 10.00-18.00, pn. nieczynne

FAŁATÓWKA
wystawy stałe:
Julian Fałat – malarz  
i kolekcjoner 
Twórczość malarska artysty. 
Julian Fałat – z paletą przez 
życie
Archiwalia i obiekty artystycz-
ne dotyczące życia malarza.

wystawa czasowa:
Ryszard Rogala: Notatki  

z podróży – akwarele prezesa 
Stowarzyszenia Akwarelistów 
Polskich, malowane w plenerach 
najpiękniejszych zakątków świata.

do 1 września 
Fałatówka, ul. Fałata 34, Bystra, tel. 338105325, godziny 
otwarcia: wt.-pt. 9.00-16.00, so. 9.00-15.00, ni. 9.00-17.00, 
pn. nieczynne

MUZEUM FIATA 126P
Kolekcja unikatowych maluchów 
Bielsko-Biała, ul. Karpacka 44, zwiedzanie po 
uzgodnieniu, tel. 600152394

MUZEUM MOTORYZACJI
Kolekcja zabytkowych pojazdów.
Bielsko-Biała, ul. Kazimierza Wielkiego 1, czynne so. 
w godz. 11.00-16.00, w pozostałe dni i grupy – po 
wcześniejszym umówieniu, tel. 602496389, 8122281

REYMONT
Ekspozycja stała: Za bramą snów  
i marzeń
Prywatne Muzeum Literatury im. Wł. St. Reymonta, 
Bielsko-Biała, ul. Pankiewicza 1, tel. 507476091, czynne 
codziennie od godz. 9.00-17.00, a w ciepłe dni dużo 
dłużej
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WYCIECZKI
Wycieczki po Cygańskim Lesie 
– poprowadzą 11 sierpnia Konrad 
Korzeniowski, 25 sierpnia Ewa 
Janoszek.
org. Stowarzyszenie Olszówka, pod patronatem BBTH, 
zbiórka o godz. 10.00 na pętli autobusu nr 1
Tajemnice mieszkańców dawnego 
Bielska i Białej – spacer z dr. Jackiem 
Proszykiem 18 sierpnia o godz. 12.00.
spotkania uczestników na pl. Ratuszowym
Oprowadzanie po cmentarzu 
żydowskim – 29 września o godz. 
10.00 i 15.00 w ramach obchodów 
Światowego Dnia Turystyki dr Jacek 
Proszyk oprowadzać będzie po cmen- 
tarzu przy ulicy Cieszyńskiej 92 bez 
względu na pogodę.
www.um.bielsko.pl
ROK: Spotkania z tradycją – wy-
cieczki po polsko-słowackim pograni-
czu dla dzieci z opiekunami:
2 sierpnia – Żywiec; 
3 sierpnia – Wisła; 
17 sierpnia – Bobrov i Babín; 
24 sierpnia – Podbiel; 
31 sierpnia – Pszczyna.
udział bezpłatny, szczegóły na stronie www.transetno.eu
org. Regionalny Ośrodek Kultury

PIKNIK PROFILAKTYCZNY
Bądź jak ptak, wolny od uzależnień 
24 sierpnia od godz. 15.00 na Rynku, 
wystąpią Tomasz Filipczak i Ola Nikiel.
org. Bielskie Towarzystwo Trzeźwości, Bielsko-Biała,  
ul. Inwalidów 6, tel. 338228240
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REDAKCJABB
Premiera #10 magazynu
Fotometamorfozy – wysta-
wa prac uczestników grupy 
fotograficznej na pl. Chrobre-
go.

29 sierpnia – 18 września
wernisaż wraz z oprowadzaniem:  
29 sierpnia o godz. 17.00
Pokaz mody młodych 
projektantów – w Galerii 
Bielskiej BWA 29 sierpnia  
o godz. 18.00 swoje kolekcje 
zaprezentują absolwenci 
Wydziału Tekstylno-Arty-
stycznego Bielskiej Szkoły 
Przemysłowej.
Premiera #10 magazynu 
redakcjaBB & koncert 
zespołu Sonbird – na pl. 
przy Galerii Bielskiej BWA  
29 sierpnia o godz. 19.00. 
redakcjaBB, Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 
5a, 1. piętro, www.redakcjabb.pl 
redakcja@redakcjaBB.pl, czynna: pn.-pt. 
w godz. 11.00-18.00

5. CHARYTATYWNY 
MARATON ZUMBA FITNESS
Impreza na rzecz bielskich 

Amazonek oraz dla Lilianki Macury i 
Stasia Groneta odbędzie się 10 
sierpnia w godz. 16.00-20.00 w hali 
po Dębowcem. Poprowadzi ją ok. 30 
instruktorów Zumba Fitness z Polski i 
zagranicy.
org. Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz, Bielsko-Bialski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Fundacja Pomaluj Nasz 
Świat
wejście i uczestnictwo: cegiełka min. 30 zł,  dzieci do lat 
10 wstęp wolny

BESKID CUP
14. Beskid Cup –Turniej Tenisa 
Ziemnego Artystów Polskich odbędzie 
się 12-15 sierpnia na kortach SPA 
Hotelu Jawor. Rozgrywki rozpoczną 
się 12 sierpnia o godz. 9.30 i potrwają 
do 17.00. Kontynuowane będą  
w kolejne dni w godz. 10.00–17.00. 
Finał, zaplanowano 15 sierpnia o godz. 
14.00.
uczestnicy: Radosław Bielecki, Piotr Cyrwus, Wojciech 
Dąbrowski, Marcin Daniec, Jan Englert, Piotr Gąsowski, 
Zbigniew Górny, Władysław Grzywna, Krzysztof Hanke, 
Robert Janowski, Dariusz Kamys, Leszek Malinowski, 
Jacek Mejer Mezo, Michał Milowicz, Łukasz Pietsch, 
Maurycy Polaski, Grzegorz Poloczek, Krzysztof 
Respondek, Robert Rozmus, Przemysław Sadowski, 
Henryk Sawka, Piotr Skarga, Wojciech Skibiński, Robert 
Stockinger, Tomasz Stockinger i Karol Strasburger 
SPA Hotel Jawor, Jaworze koło Bielska-Białej, ul. 
Turystyczna 204, tel. 338198600, www.spahoteljawor.pl 

PTTK
Slajdy podróżników: 
Jaskiniowe wakacje w Albanii –  
9 sierpnia o godz. 18.00 opowieści   
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i zdjęcia zaprezentuje Jerzy 
Pukowski.
org. Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-
Turystyczny
Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego Podbeskidzie 
w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9,  
tel. 338122400, www.bielsko.pttk.pl 
pttkbielsko@wp.pl

AQUARIUM
Sezonowość jest trendy 
– czyli jak czerpać z bogac-
twa polskich warzyw  
i owoców, 5 lipca o godz. 
18.00 spotkanie z Justyną 
Cieślicą z poradni Dobry 
Dietetyk.
Podróże przy kawie:
Życie u stóp największych 
gór świata – 19 sierpnia  
o godz. 18.00 o Nepalu 
opowie Agata Kokoryn.
17 758 kilometrów na 
rowerach z polskim kinem 
– 26 sierpnia o godz. 18.00 
opowiadają Weronika 
Brączek i Kamil Szołtysek.
warsztaty:
Wyszyj to sobie – 11 
sierpnia o godz. 13.00.
zapisy: lilu2art@gmail.com, koszt 75 zł 
Malowanie akwarelami: 
kwiaty – 18 sierpnia o godz. 
13.00.
zapisy: magdalena.wysmyk@gmail.com, 
koszt  55 zł

Łowickie pająki – warsztaty 25 
sierpnia o godz. 12.30-17.30.
zapisy: kontakt@matecznik-concept.com, koszt 150 zł
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro, www.fundacja-
kalejdoskop.org

KLUB MIASTO
Karaoke – w środy od godz. 19.00.
Fajfy dla seniorów – w czwartki od 
godz. 18.00.
Latino Hard Party – w piątki od 
godz. 21.00.
Wehikuł Czasu – w soboty od godz. 
21.00.
Klub Miasto, Bielsko-Biała, plac Mickiewicza 2, 
bbmiasto@gmail.com, czynny pn.-pt. od godz. 12.00, 
so.-ni. od godz. 16.00, tel. 338213183

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
w Katolickim Domu Opieki Józefów 
przy ul. Grzybowej 8:
Jan Golowski: Dzieje dawne  
i najdawniejsze – wykłady w czwartki 
o godz. 10.15: 1 sierpnia Cesarstwo 
Rzymskie za dynastii Sewerów,  
8 sierpnia  Najazdy Persów i Germa-
nów – próby umocnienia władzy 
cesarskiej, 22 sierpnia Przemiany 
społeczno-gospodarcze w III w. oraz 
29 sierpnia Cesarstwo Rzymskie za 
Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego.
Andrzej Obal: Zasługi Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 
dla wychowania patriotycznego i 
sportowego młodzieży – 12 sierpnia 
o godz. 10.15.
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Klub Inteligencji Katolickiej, Bielsko-Biała, 
ul. Bohaterów Warszawy 4a

SARNI STOK
Wakacyjna Strefa Chillout 
– otwarta przestrzeń do 
wypoczynku. 
Stylowe czwartki: Spotkaj 
się ze stylistką – 22 i 29 
sierpnia w godz. 11.00-
19.00, indywidualne i kon- 
sultacje u Beaty Bojdy. 
Eska Summer City – 24 
sierpnia pogólnopolska akcja 
stacji radiowej. 
Targi produktów regional-
nych – 22-25 sierpnia. 
Powrót do szkoły – 29-31 
sierpnia. 
Centrum Handlowe Sarni Stok, Bielsko-
Biała, ul. Sarni Stok 2, tel. 338283077, 
faks 338283078, info@sarnistok.pl

taniec:
SALSA-BIELSKO
Nowe kursy: salsa w parach 
w czwartki o 21.00 od 1 i 8 
sierpnia oraz o godz. 18.00 
od 22 i 29 sierpnia, salsa solo 
dla pań w poniedziałki o 
18.00 od 5 i 12 sierpnia oraz 
we wtorki o godz. 11.00 od 
6 i 13 sierpnia, salsa latino 
solo dla pań 50+ we wtorki 
o 10.00 od 6 i 13 sierpnia.
Salsoteka – 10 sierpnia  
o godz. 21.00 w restauracji 

Maska przy ul.Wita Stwosza 10.
Szkoła Tańca Salsa-Bielsko, Bielsko-Biała, Rynek 3 i 4, 
ul. Chopina 3, tel. 506410353, zapisy na stronie  
www.salsa.bielsko.pl

edukacja kulturalna:
MIEJSKI DOM KULTURY
www.mdk.bielsko.pl
Akcja Lato 2019  
i zapisy na zajęcia:
DK Włókniarzy, ul. 1 Maja 12, tel. 338125693
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, ul. Słowackiego 17,  
tel. 338125886, kubiszowka@vp.pl 
DK w Hałcnowie, ul. s. M. Szewczyk, tel. 338162328 
DK w Kamienicy, ul. Karpacka 125, tel. 338119362:
DK w Komorowicach, ul. Olimpijska 16, tel. 338158738 
DK w Lipniku, ul. Podgórna 29, tel. 338161780: 
wakacyjne zajęcia do 9 sierpnia.
DK w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302,  
tel. 338163457: wakacyjne zajęcia do 9 sierpnia.
DK w Olszówce, ul. Olszówka 20d, tel. 338292584, 
olszowka@mdk.beskidy.pl
DK w Starym Bielsku, ul. Sobieskiego 307a,  
tel. 602529103
DK w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398, tel. 338184148
Świetlica Biała Północ, ul. A.Krzywoń 17a,  
tel. 662280703: wakacyjne zajęcia do 9 sierpnia.

SCK BEST
Lato z Bestem – II turnus 29 lipca –  
9 sierpnia w godz. 9.00-15.00 
warsztaty artystyczne.
Zapisy do sekcji na rok 2019/2020 
– 19-31 sierpnia w godz. 12.00-
18.00. 
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Spółdzielcze Centrum Kultury BEST, 
Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 18,  
tel. S334990813, 334990833 
sckbest@gmail.com, www.sckbest.pl 

CERTUS
Angielski w podróży dla 
seniorów – w środy o godz. 
15.00 spotkania przy herbat- 
ce, koszt 15 zł: 7 sierpnia 
Geography Matters, 14 
sierpnia Deserted Island, 21 
sierpnia Hiring a Car i 28 
sierpnia On a Campsite.
Certus Kursy Językowe, Bielsko-Biała,  
ul. Słowackiego 4, rejestracja telefoniczna 
lub mailowa tel. 338158783 
certuskursy@poczta.onet.pl

BOSTON
Świat w obiektywie – nowa 
edycja kursu foto, zajęcia  
w plenerze, studio oraz 
obróbka zdjęć.
Holiday Time – ucz się, 
pracuj i poznawaj kulturę 
innych krajów.  
Boston Language – inten-
sywne nauczanie języków 
obcych w wakacje. 
Akademia Językowa Boston, Bielsko-Biała,  
ul. Listopadowa 70, tel. 338229999 13.00-
19.00), www.akademiaboston.pl 
info@akademiaboston.pl  
zapisy w sekretariacie, telefoniczne  
i mailowe

co? gdzie? kiedy?
SFERA punkt Informacyjny
czynny pn.-so. w godz. 9.00-21.00, ni. 10.00-20.00 
sprzedaż biletów na koncerty, informacja turystyczna 
Galeria Sfera, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5,  
tel. 334987035, faks 334988036
Info-Sarni Stok
bezprzewodowy dostęp do Internetu; baza danych 
Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 
Centrum Handlowe Sarni Stok, Bielsko-Biała, ul. Sarni 
Stok 2, tel. 338283077, faks 338283078 
info@sarnistok.pl

wsparcie w kryzysie:  
POIK 
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Bielsko-
Biała, ul. Piękna 2, tel. 338146221 lub 19288 
czynny non stop 
Niebieska Linia 
tel. 338119900 czynny codziennie w godz. 16.00-22.00 
dla osób, których dotyczą problemy przemocy  
i uzależnień

myBB
Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB w Bielsku- 
-Białej, ul. Krasińskiego 5A/10, tel. 504412446  
info@mybb.org.pl, www.facebook.com/mybborgpl 
www.mybb.org.pl, czynny pn. cz., pt. w godz. 
12.00-18.00, wt. i śr. w godz. 13.00-20.00

wkrótce u sąsiadów:
2. Czechowickie Warsztaty Muzyki 
Liturgicznej Otrzymacie Jego moc
Warsztaty dla instrumentalistów i wo- 
kalistów 13-15 września w Parafii św. 
Barbary w Czechowicach-Dziedzi-
cach przy ul. Węglowej 56. 
szczegóły i zapisy: www.muzyczne-czechowice.pl
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1cz

n KIK: KDO Józefów: godz. 
10.15 – Jan Golowski: Dzieje 
najdawniejsze i dawne 
n Helios, godz. 18.00 – Kul-
tura dostępna: Kurier, bilety: 
10 zł
n Klub Miasto, godz. 18.00 
– Fajfy dla seniorów 
n Kolorowy Tabor, godz. 
19.30 – muzykaZbliska: 
Riffertone, zaproszenia

2pt

n Sfera, plac Bolka i Lolka, 
godz. 19.30 – Letnia Scena 
Sfery: Wojtek Mazolewski 
Quintet 
n Aquarium, godz. 20.00 
Piątkowe wieczory z Przyja- 
ciółmi 
n Rynek, godz. 20.30 –  
8. Podbeskidzki Przegląd 
Muzyczny: Koszau 
 n Klub Miasto, godz. 21.00 
– Latino Hard Party
n Helios – Szybcy i wściekli: 
Hobbs i Shaw, Wilk w ow- 
czej skórze 2 – premiery

3so

n BWA, godz. 11.00 – Ko-

rzenie: warsztaty – Tajniki szydełkowa-
nia – jak zrobić kosz etno, zapisy
n Aquarium, godz. 12.30 – BajuBajki 

n Park Słowackiego, godz. 18.00 – La-
to z kulturą: Mythos 
n stok Dębowca, godz. 21.00 – Kino 
letnie 
n Klub Miasto, godz. 21.00 – Wehikuł 
Czasu

4ni

n Rynek, godz. 18.00 – Lato z kulturą: 
Zbigniew Foryś Band 

5pn

 n Aquarium, godz. 18.00 – Sezono-
wość jest trendy 

6wt

 n BWA, godz. 17.00 – Korzenie: 
warsztaty – Opowieści o ceramice, 
zapisy
n Aquarium, godz. 20.00 – Filmowe 
wtorki 

7śr

n BWA, godz. 15.00 – Korzenie: 
warsztaty Dziura w całym, zapisy
n Certus, godz. 15.00 – Angielski  
w podróży dla seniorów, bilety: 15 zł
n Klub Miasto, godz. 19.00 – Karaoke 

n Helios – Kino konesera: Trafikant
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8cz

n KIK: KDO Józefów: godz. 
10.15 – Jan Golowski: Dzieje 
najdawniejsze i dawne 
n BWA, godz. 15.00 – Ko-
rzenie: warsztaty – Cera-
miczna patera, zapisy
n Książnica Beskidzka, godz. 
16.00 – Edward Lutczyn: 
ilustracjie i plakaty 
n Helios, godz. 18.00 – Kul-
tura dostępna: Planeta singli 
3, bilety: 10 zł
n Klub Miasto, godz. 18.00 
– Fajfy dla seniorów 
n Aquarium, godz. 19.00 – 
Agata Karczewska, bilety: 25, 
20 zł
 n Kolorowy Tabor, godz. 
19.30 – muzykaZbliska: Ale- 
xandr Maceradi, zaproszenia

9pt

n BWA, godz. 15.00 – Pat-
chworkowe obrazy, zapisy
n stok Dębowca, godz. 
17.00  – 16. Festiwal 
Kwaśnicy 2019, bilety: 39 zł
n PTTK, godz. 18.00 – Jaski-
niowe wakacje w Albanii 

n RudeBoy, godz. 19.00 
– D.O.A., bilety: 70, 55 zł
n Galeria PPP, godz. 19.00 
– Michał Kliś: TKB 

n Sfera, plac Bolka i Lolka, godz. 19.30 
– Letnia Scena Sfery: Marcin Sójka 

n Aquarium, godz. 20.00 Piątkowe 
wieczory z Przyjaciółmi 
n Rynek, godz. 20.30 – 8. Podbe-
skidzki Przegląd Muzyczny: Rift 
n Klub Miasto, godz. 21.00 – Latino 
Hard Party
n Helios – Toy Story 4 – premiera

10so

n stok Dębowca, godz. 11.00 – 16. 
Festiwal Kwaśnicy 2019, bilety: 39 zł
n Aquarium, godz. 12.30 – BajuBajki 

n hala pod Dębowcem, godz. 
16.00-20.00 – Międzynarodowy 
Charytatywny Maraton Zumba Fitness, 
cegiełka min. 30 zł,  dzieci do lat 10 

 n Park Słowackiego, godz. 18.00 – 
Lato z kulturą: Bielska Orkiestra Dęta 

n Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – Pa-
tryk Filipowicz: Od Chopina do... 
bluesmana, wstęp: do kapelusza
 n Maska, godz. 21.00 – Salsoteka 

n Klub Miasto, godz. 21.00 – Wehikuł 
Czasu

11ni

n Cygański Las, pętla autobusu nr 1, 
godz. 10.00 – Wycieczki po Cygań-
skim Lesie 
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n Helios, godz. 10.30 – Fil-
mowy poranek: Krecik i 
Panda
n stok Dębowca, godz. 
11.00 – 16. Festiwal 
Kwaśnicy 2019, bilety: 39 zł
n Aquarium, godz. 13.00 
– Wyszyj to sobie, bilety: 75 
zł
n Rynek, godz. 18.00 – Lato 
z kulturą: Słowiany 

12pn

n SPA Hotel Jawor, godz. 
9.30 – 14. Beskid Cup 

n KIK: KDO Józefów: godz. 
10.15 – Andrzej Obal: 
Zasługi PTG Sokół… 
n Książnica Beskidzka, godz. 
13.00 – Historiolandia 

13wt

n SPA Hotel Jawor, godz. 
10.00 – 14. Beskid Cup 

n BWA, godz. 18.00 – Ko-
rzenie – oprowadzanie 

 n Aquarium, godz. 20.00 – 
Filmowe wtorki 

14śr

n SPA Hotel Jawor, godz. 
10.00 – 14. Beskid Cup 

n Certus, godz. 15.00 – Angielski  
w podróży dla seniorów, bilety: 15 zł
n Klub Miasto, godz. 19.00 – Karaoke 

n Helios – Kino konesera: Nienawiść, 
którą dajesz

15cz

n SPA Hotel Jawor, godz. 10.00 –  
14. Beskid Cup 
n BCK, godz. 18.00 – Koncert dla 
Stana, bilety: 80 zł
n kościół w Aleksandrowicach, godz. 
18.00 – 20. Wakacje z muzą 
n Klub Miasto, godz. 18.00 – Fajfy dla 
seniorów 
n Helios – Na bank się uda – premie-
ra; godz. 18.00 – Kultura dostępna: 
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, 
bilety: 10 zł

16pt

n Rynek, godz. 18.00 – GraMY 
doBBro 
n Sfera, plac Bolka i Lolka, godz. 19.30 
– Letnia Scena Sfery: Jose Torres & Ha-
vana Dreams 
n Bliska, godz. 20.00 – Erith, bilety: 20 
zł
n Aquarium, godz. 20.00 Piątkowe 
wieczory z Przyjaciółmi 
n Klub Miasto, godz. 21.00 – Latino 
Hard Party
n Helios – Pewnego razu… w Holly- 
wood, Upiorne opowieści po zmroku, 
Gdzie jesteś Bernadette? – premiera
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17so

n Aquarium, godz. 12.30 
– BajuBajki 
 n Park Słowackiego, godz. 
18.00 – Bielska Orkiestra 
Kameralna 
n Klub Miasto, godz. 21.00 
– Wehikuł Czasu
n Bliska, godz. 22.00 – JEP!, 
bilety: 10 zł

18ni

n pl. Ratuszowy, godz. 12.00 
– Tajemnice mieszkańców 
dawnego Bielska i Białej 

n Aquarium, godz. 13.00 – 
Warsztaty malowania 
akwarelami: kwiaty, bilety: 55 
zł
n Rynek, godz. 18.00 – Lato 
z kulturą: Szanty na bielskiej 
starówce 

19pn

n Książnica Beskidzka, godz. 
13.00 – Historiolandia  
n Aquarium, godz. 18.00 
– Podróże przy kawie 

20wt

n BWA, godz. 15.00 – Ko-
rzenie: warsztaty – Cera-
miczna patera, zapisy
 n Aquarium, godz. 20.00 – 

Filmowe wtorki 

21śr

n Certus, godz. 15.00 – Angielski  
w podróży dla seniorów, bilety: 15 zł
n Klub Miasto, godz. 19.00 – Karaoke 

n Helios – Kino konesera: Yuli

22cz

n KIK: KDO Józefów: godz. 10.15 
– Jan Golowski: Dzieje najdawniejsze  
i dawne 
n Sarni Stok, godz. 11.00-19.00 – Sty-
lowe czwartki ; Targi produktów 
regionalnych 
n BWA, godz. 18.00 – Summer 
Shorts 
n Helios, godz. 18.00 – Kultura dos- 
tępna: Ułaskawienie, bilety: 10 zł
n Klub Miasto, godz. 18.00 – Fajfy dla 
seniorów 

23pt

n Rynek, godz. 17.00 – 8. Podbe-
skidzki Przegląd Muzyczny: finał, 
gwiazda: Mikrokosmos 
n BWA, godz. 17.00 – Korzenie, 
finisaż
n Sfera, plac Bolka i Lolka, godz. 19.30 
– Letnia Scena Sfery: Andrzej Smolik 

n Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – 
Zipnotics, wstęp: do kapelusza
n Bliska, godz. 20.00 – Floral Bugs  
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i goście, bilety: 15-10 zł
n Aquarium, godz. 20.00 
Piątkowe wieczory z Przyja- 
ciółmi 
 n Klub Miasto, godz. 21.00 
– Latino Hard Party
n Helios – Świat w ogniu, 
Dora i miasto złota, Królowe 
zbrodni, Playmobil. Film – 
premiery
n Sarni Stok – Targi produk-
tów regionalnych 

24so

n Książnica Beskidzka, godz. 
11.00 – Historiolandia 
n Aquarium, godz. 12.30 
– BajuBajki 
 n Rynek, od godz. 15.00 
– Bądź jak ptak, wolny od 
uzależnień 
n Galeria Wzgórze, godz. 
20.00 – Blues Bazar, wstęp: 
do kapelusza
n Klub Miasto, godz. 21.00 
– Wehikuł Czasu
n Sarni Stok – Eska Summer 
City, Targi produktów 
regionalnych 

25ni

n Cygański Las, pętla autobu- 
su nr 1, godz. 10.00 – Wy-
cieczki po Cygańskim Lesie 

n Helios, godz. 10.30 – Fil-

mowy poranek: Krecik i Panda
n MHwBB zamek Sułkowskich, godz. 
11.00 – Kinga Kawczak: Dziewczyny 
Jacka Mierzejewskiego, bilety: 8 zł
n Aquarium, godz. 12.30 – Łowickie 
pająki, bilety: 150 zł
n katedra św. Mikołaja, godz. 16.30 
– 20. Wakacje z muzą 
n teren obok hali pod Dębowcem, 
godz. 18.00 – Pożegnanie lata: Michał 
Szpak, Perfect 
n Sarni Stok – Targi produktów 
regionalnych 

26pn

 n Książnica Beskidzka, godz. 13.00 
– Historiolandia 
 n Aquarium, godz. 18.00 – Podróże 
przy kawie 
n RudeBoy, godz. 19.00 – Deadfire, 
bilety: 20 i 15 zł
 n Helios – Kino konesera: Diego

27wt

 n Aquarium, godz. 20.00 – Filmowe 
wtorki 

28śr

n Certus, godz. 15.00 – Angielski  
w podróży dla seniorów, bilety: 15 zł
n Klub Miasto, godz. 19.00 – Karaoke 

29cz

n KIK: KDO Józefów: godz. 10.15 – 
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Jan Golowski: Dzieje dawne  
i najdawniejsze 
 n Sarni Stok, godz. 11.00-
19.00 – Stylowe czwartki: 
Spotkaj się ze stylistką 
n Premiera #10 magazynu: 
pl. Chrobrego, godz. 17.00 
– Fotometamorfozy; BWA, 
godz. 18.00 – Pokaz mody 
młodych projektantów 

n Helios, godz. 18.00 – Kul-
tura dostępna: Monument, 
bilety: 10 zł
n Klub Miasto, godz. 18.00 
– Fajfy dla seniorów 
 n RudeBoy, godz. 19.00 
– Lagerstei, Deloraine 
Witcher, Wolfarian, bilety: 40 
i 30 zł
n Aquarium, godz. 19.00 – 
Sonbird 

30pt

n Aquarium, godz. 20.00 
Piątkowe wieczory z Przyja- 
ciółmi 
n Klub Miasto, godz. 21.00 
– Latino Hard Party
n Helios – Grzeczni chłopcy 
– premiera

31so

n Książnica Beskidzka, godz. 
11.00 – Historiolandia 
n Aquarium, godz. 12.30 

– BajuBajki 
n BWA, godz. 19.00 – Patrycja 
Dołowy: Widoczki; plac przy galerii, 
godz. 20.00 – ןורּכז – Mozaiki pamięci 

n Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – Ju-
rajski Oddział Bluesa wstęp: do kapelu- 
sza
n Klub Miasto, godz. 21.00 – Wehikuł 
Czasu
n lotnisko w Aleksandrowicach –  
16. Międzynarodowy Piknik Lotniczy 

16. MIĘDZYNARODOWY PIKNIK 
LOTNICZY 
100-lecie Aeroklubu Polskiego
31 sierpnia – 1 września
31 sierpnia zaplanowano pokazy 
rocznicowe, prezentacje sprzętu 
lotniczego – ultralekkich 
samolotów, także napędzanych 
energią elektryczną, w tym 
szybowca Diana 3, loty widoko-
we, wesołe miasteczko. 
1 września oprócz wymienio-
nych atrakcji odbędą się także 
pokazy lotnicze z udziałem 
najlepszych pilotów i grup 
akrobacyjnych Firebirds i Red 
Bull na czele z Łukaszem 
Czepielą.
wstęp wolny
org. Aeroklub Bielsko-Bialski, Bielsko-Biała 
Aleksandrowice, ul. Cieszyńska 321





16 sierpnia, godz. 18.00, 
Rynek


