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BIELSKIE CENTRUM KULTURY
bilety, rezerwacje: tel. 338281645, 338281655 
www.bck.bielsko.pl

Ave Sol
Młodzieżowy Chór Mieszany Ave Sol, 
jeden z najlepszych polskich chórów 
amatorskich, wystąpi 4 czerwca  
o godz. 18.00 w BCK. Tworzą go  
uczniowie i absolwenci gimnazjów  
i szkół średnich. Ave Sol ma w reper- 
tuarze utwory z kanonu muzyki 
klasycznej po pieśni negro spirituals  
i gospel oraz muzykę rozrywkową. 
Prowadzi go Marcin Pollak.

Zespół Pieśni i Tańca Bielsko: 
45-lecie
Gorąco oklaskiwana w kraju i za 
granicą jest młodzież działającego od 
1991 r. w BCK Zespołu Pieśni i Tańca 
Bielsko. Zespół składa się z trzech 
grup dziecięcych i grupy reprezenta-
cyjnej. Na swój jubileuszowy koncert 
ZPiT Bielsko zaprasza do BCK 7 czer- 
wca o godz. 18.00 

Dni Bielska-Białej
Orkiestra Reprezentacyjna Straży 
Granicznej – w zielonych pelerynach  
i okrągłych kapeluszach z orlimi 
piórami –  wystąpi 14 czerwca o godz. 
14.00 na pl. Bolesława Chrobrego.
Shaggy
Uroczyste otwarcie Dni Bielska-Białej 
zaplanowano 14 czerwca wieczorem 
na placu przed Ratuszem. O godz. 
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My3 wykonuje dziecięco-młodzieżo-
wą muzykę rozrywkową. Trio tworzą 
Julia Julka Trojanowska, Natalia Natka 
Klewicz i Karolina Gefi Gefert.
Sylwia Przybysz jest polską wokalistką  
i youtuberką, laureatką konkursu 
Youtube Young Stars 2015. Jej klipy 
cieszą się dużą popularnością, w stycz- 
niu 2018 r. zanotowała  ponad 100 
milionów wyświetleń. 
Hyży, Natalia Szroeder
Finał Dni Bielska-Białej zaplanowano 
16 czerwca o godz. 18.00 na terenie 
obok hali pod Dębowcem. Wystąpią 
tam Grzegorz Hyży i Natalia Szroeder.
Natalia Szroeder jest piosenkarką, 
autorką tekstów i prezenterką telewi- 
zyjną. Pochodzi z rodziny o tradycjach 
muzycznych, jest laureatką jednego  
z odcinków Szansy na sukces. Jej solo- 
wy album Natinterpretacje z 2016 r., 
do którego napisała większość muzyki 
i tekstów, zdobył status złotej płyty.
Grzegorz Hyży jest wokalistą i auto- 
rem tekstów, finalistą trzeciej edycji 
programu X Factor. Jego debiutancki 
album Z całych sił ukazał się w 2014 r. 
Singiel z albumu Momenty pt. Pod 

19.45 nastąpi losowanie 
nagród w loterii Rozlicz PIT 
w Bielsku-Białej, o godz. 
godz. 20.30 zaplanowano 
koncert Bielskiej Orkiestry 
Dętej – formacji paradnej. 
Shaggy wystąpi na pl. Ratu- 
szowym o godz. 21.00.  
Wieczór na pl. Ratuszowym 
zakończy o godz. 22.40 
widowisko laserowe. 
Shaggy – Orville Richard 
Burrell – to jamajski wokalista 
reggae, dancehall i rap. Jego 
największe przeboje to 
Boombastic czy It Wasn't Me. 
W 2018 r. ukazał się  wspól- 
ny album Stinga i Shaggy+'e-
go – 44/876. 
Piknik familijny
Piknik familijny z Kogutem 
Rubinem, zespołem My3  
i Sylwią Przybysz odbędzie 
się 15 czerwca o godz. 
16.00 w Parku Słowackiego. 
Kogut Rubin prezentuje 
animacje,  konkursy oraz 
zapowiada występy. Zespół 

Zespół My3 i Sylwia Przybysz Grzegorz Hyży i Natalia Szroeder
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ka o godz. 18.00, bilety: 80 i 40 zł.
Bóg mordu – spektakl pokazany 
zostanie 12 października 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: Lucibella – 11 listo- 
pada 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 

WYBRALIŚMY WOLNOŚĆ
30 piosenek na 30-lecie
Z okazji 30. 
rocznicy wy- 
borów 4 czer- 
wca 1989 r. 
na Rynku 
odbędzie się 
koncert 30 utworów na 30-lecie.  
2 czerwca w godz. 17.00-21.00 na 
bielskiej starówce wystąpi 6 zespołów, 
z których każdy wykona po 5 piose- 
nek. Usłyszymy utwory grup: Rocker 
Soul, Pearl Band, Anna Mysłajek, 
Identyczni, Akurat i Lizard. O godz. 
16.30 dron wykona zdjęcie grupy 

wiatr osiągnął status podwój-
nej platynowej płyty, a pio- 
senka O pani była najczęściej 
graną polską piosenką, sam 
album był nominowany do 
Fryderyka 2018 w kategorii 
najlepsza płyta pop.

Koncert dla wszystkich: 
Vivaldi jak burza na morzu
Bielskie Centrum Kultury, 
Orkiestra im. Telemanna  
i skrzypek Piotr Sadowski 
zapraszają 19 czerwca  
o godz. 18.00 do BCK na 
koncert z cyklu Muzyczna 
ballada Europy. W programie 
utwory A. Vivaldiego, W.A. 
Mozarta, C. Debussy'ego,  
O. Respighiego, G.F. Haendla 
i F. Geminianiego.
bilety na koncert dla wszystkich: zwykłe 
po 15 zł; ulgowe dla młodzieży, emerytów i 
rencistów po 7 zł, osoby bezrobotne mogą 
odbierać bezpłatne zaproszenia w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Karola 
Miarki 11

już w sprzedaży:
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.
Nartebi – narodowa perła 
Gruzji wystąpi 10 październi-
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biego Hancocka. Dopełnieniem 
projektu jest grający na elektronicznej 
perkusji Tomek Machański.
bilety w BCK (online i stacjonarnie), na koncerty  
w Metrum również na miejscu przed koncertem, więcej: 
bilety@crossoverbielsko.pl www.crossoverbielsko.pl

I BESKIDZKI FESTIWAL KLASYKI 
CAVATINA CLASSICS
Mistrz skrzypiec i elegancji Charlie 
Siem – 2 czerwca o godz. 18.00  
w Sali Redutowej Hotelu Pod Orłem 
odbędzie się pierwszy recital solowy 
w Polsce artysty, który w zeszłym roku 
był gwiazdą Festiwalu Mozartowskiego 
w Warszawie. W programie K. Szy- 
manowski, H. Wieniawski, C. Debus- 
sy i E. Grieg.
Valentina Igoshina 
– wystąpi 8 czerwca 
o godz. 18.00 w Sali 
Redutowej Hotelu 
Pod Orłem. Swoją 
elegancją, a jednocze-
śnie niezwykle 
szeroką brzmieniową 
paletą kolorów i doskonałą techniką 
pianistyczną Valentina Igoshina od lat 
oczarowuje słuchaczy na całym 
świecie. W programie: L. van 
Beethoven, F. Liszt i M. Musorgski.
org. Fundacja Temida Arts and Business 
bilety w: Kodak Express Pasaż pod Orłem, ul. 11 
Listopada 60-62, Bielsko-Biała (pon.-pt. 9.00-18.00, 
sb. 9.00-14.00); Kancelaria Temida Księgowi, ul. 
Gałczyńskiego 39, (pon.-pt. 08.00-16.00), zamawiając 
przez adres: bilety.bfk@gmail.com; na godzinę przed 
koncertami w Sali Redutowej

30-latków – rówieśników 
wolności. Odbędą się 
również warsztaty dla dzieci.
org. Urząd Miejski w Bielsku-Białej

4. FESTIWAL MUZYKI 
CROSSOVER
Czesław Jakubiec & The 
ThreeX symfonicznie 
Premierę programu łączą- 
cego komizm i wirtuozerię 
instrumentalną z udziałem 
śpiewaka operowego-kaba-
reciarza Czesława Jakubca  
i tria The ThreeX usłyszymy 
1 czerwca o godz. 18.00  
w BCK.Towarzyszyć im 
będzie Bielska Orkiestra 
Kameralna.
Myrczek & Tomaszewski 
play Herbie Hancock

Na zakończenie festiwalu  
1 czerwca o godz. 20.30  
w Metrum Jazz Club kon- 
cert, w którym muzycy sięga-
ją do brzmień elektronicz-
nych, korzystają z syntezato- 
rów i procesorów dźwięku, 
a za repertuarowy punkt 
wyjścia służy im muzyka Her-
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SZKOŁA MUZYCZNA
Znasz li Moniuszkę –  
8 czerwca o  godz. 18.00 
koncert w hołdzie patronowi 
szkoły – Stanisławowi 
Moniuszce. Wystąpi Szkolna 
Orkiestra Symfoniczna pod 
dyr. Andrzeja Kucybały i soli- 
ści: Ewa Biegas – sopran i ks. 
Paweł Sobierajski – tenor.  
W programie arie i pieśni 
Stanisława Moniuszki.
rezerwacja bezpłatnych zaproszeń 3 i 4 
czerwca w godz. 11.00-13.00 telefonicznie, 
odbiór 6 i 7 czerwca w portierni szkoły 
Koncert jazzowy – Big Band 
ZPSM pod dyrekcją Tomasza 
Janusza zagra 13 czerwca  
o godz. 18.00.
rezerwacja zaproszeń 10 czerwca w godz. 
11.00-13.00 telefonicznie, odbiór 12 i 13 
czerwca w portierni 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  
w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5a,  
tel. 334988410, www.zpsm.bielsko.pl

MHwBB ZAMEK 
SUŁKOWSKICH
Muzyka na zamku
Koncert jubileuszowy  
z okazji 25-lecia cyklu –  
10 czerwca o godz.18.00, 
wystąpią: Małgorzata Strąg – 
sopran oraz Amadeus Trio  
w składzie Lukasz Iskrzycki – 
klarnet, Tomasz Gmyrek – 
klarnet i Tomasz Małkowski 

– fagot. W programie słynne utwory 
operowe i operetkowe od baroku do 
romantyzmu.
Muzeum 
Historyczne  
w Bielsku-
Białej,  
ul. Wzgórze 
16, tel./faks 
338111035

3.ŚWIĘTOJAŃSKI FESTIWAL MUZYKI 
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ 
Florilegium musicum. Muzyczna 
podróż po 12 krajach Europy 

Dariusz Hajdukiewicz – organy i tru- 
henorgel oraz Krzysztof Sokołowski – 
viola da gamba wystapią 22 czerwca  
o godz. 19.00 w kościele św. Jana 
Chrzciciela w Komorowicach. 
org. Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela  
w Komorowicach, ul. św. J. Chrzciciela 14

KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA
Dla naszych organów
Akcja na rzecz instrumentu firmy 
Gebrüder Rieger z 1933 roku –  
w kościele Zbawiciela przy pl. Marcina 
Lutra 29 czerwca o godz. 17.00 
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wystąpią skrzypaczka Anna 
Trefon i organista Arkadiusz 
Pawliczek. W programie:  
J.S. Bach, T. Albinoni, J.G. 
Rheinberger, F. Rączkowski.
Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Bielsku, pl. Marcina Lutra 12,  
tel. 338227471

17. VIVALDI FESTIVAL 
Salve Regina – Orkiestra im. 
Telemanna i Dorota Gibiec- 
-Kurowska – sopran wystą- 
pią 2 czerwca o godz. 16.30 
w kościele św. Stanisława w 
Starym Bielsku, w programie 
A. Vivaldi, A. Corelli, G.F. 
Telemann i G.F. Haendel
Panis Angelicus – 21 czerw- 
ca o godz. 16.00 w kościele 
św. Maksymiliana Kolbego  
w Aleksandrowicach wystą- 
pią Agnieszka Bochenek-
-Osiecka – sopran, Piotr Sa- 
dowski – skrzypce i Orkiestra 
im. Telemanna. W programie 
W.A. Mozart i C. Franck. 
org. Towarzystwo Muzyki Dawnej im. 
G.Ph. Telemanna, współorg. parafie św. 
Stanisława, ewangelicka w Starym Bielsku, 
św. Maksymiliana Kolbego, BCK 
www.koncerty-bielsko.pl

AQUARIUM
Pezda / Gawęda Duo –  
6 czerwca o godz. 19.00 
wystąpią saksofonista Sławo- 

mir Pezda oraz pianista Mateusz 
Gawęda. Ich muzyka to połączenie 
free jazzu, muzyki poważnej i współ- 
czesnej. 
Bortolotti Quintet – 13 czerwca  
o godz. 19.00 wystąpi zespół w skła- 
dzie: Eduardo Bortolotti – skrzypce, 
Alberto Suazo – instrumenty ludowe, 
Piotr Damse – instrumenty klawiszo-
we, Edi Sanchez – gitara basowa, Paul  
Chapman – perkusja. 
Basy i Bobasy: Letni duet na 
skrzypce i wiolonczelę – 14 czerwca 
o godz. 17.00. 
publiczność niezależnie od wieku ma do wyboru fotele, 
krzesła i poduchy, po koncercie może przyjrzeć się  
z bliska instrumentom

5. urodziny Aquarium:
Aquadisko – 26 czerwca o godz. 
20.00 urodzinowe tańce przy muzyce 
z winyli (DJ Teddybear). 
Muzyka na placu: Gooral + Kamer 
27 czerw- 
ca o godz. 
19.00. Go-
oral łączy 
muzykę 
klubową  
i elektro-
niczną z polską góralszczyzną. Wystąpi 
wraz z współtwórcą zespołu Psio 
Crew — Maciejem Kamerem 
Szymonowiczem.  
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro 
www.facebook.pl/klubokawiarnia.aquarium
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METRUM JAZZ CLUB
Kolos: Jorgos & Antonis 
Skolias – 7 czerwca o godz. 
20.00 z materiałem z płyty 
Kolos wystąpi duet Jorgos 
Skolias – śpiew i Antonis 
Skolias – perkusja.  
Bartłomiej Noszka Quartet 
– 21 czerwca o godz. 20.00 
usłyszmy projekt oparty na 
autorskich aranżacjach zbioru 
5 Pieśni z Podbeskidzia 
Śląskiego Feliksa Nowowiej-
skiego. Zagrają: Bartek Nosz- 
ka – saksofony/aranżacje/
kompozycje, Grzegorz 
Ziółek – fortepian, Piotr 
Narajowski – kontrabas, 
Dawid Fortuna – perkusja.
Sabina Meck Sextet 

– wokalistka, kompozytorka, 
aranżerka, producentka  
i autorka tekstów wystąpi  
w Metrum 28 czerwca  
o godz. 20.00 z zespołem  
w składzie: Sabina Meck 
– śpiew, kompozycje, Michał 
Jakubczak – fortepian, Piotr 
Narajowski – kontrabas, 

Łukasz Kokoszko – gitara, Przemysław 
Chmiel – saksofony, Szymon Madej – 
perkusja.
Jam Session – wtorki o godz. 20.00.
Metrum Jazz Club, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 22, tel. 
517506306, www.metrumjazz.pl, info@metrumjazz.pl 
sprzedaż biletów: metrumjazz.pl oraz w recepcji hotelu 
Grępielnia, 338221065 i 603373590

GALERIA WZGÓRZE
Jarząbek-Jurkiewicz: Bardowie 
naszych czasów – Dylan, Kaczmar-
ski, Nohavica – 28 czerwca o godz. 
20.00.
Kamil Zypser i Lucyna Brzozowska: 
Spotkanie z poezją i muzyką – 29 
czerwca o godz. 17.00.
Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 4,  
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

wkrótce:
RAP ATTACK FESTIVAL
5 i 6 lipca na lotnisku w Aleksandrowi-
cach, udział zapowiedzieli: Bedoes, 
Białas, Malik Montana, KaeN, Smolas- 
ty, Tymek, Sokół, Żabson, Szpaku, 
Włodi, Solar, White 2115. Prowadzą-
cy: Sonar & DJ Ure, support: Sezione 
Pazzi / Alien X Bubas.
bilet dwudniowy 120 i 99 zł, bilet jednodniowy  
80 i 69 zł, rapattack.pl, kontakt tel. 602744886
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GALERIA BIELSKA BWA
wystawy:
Antoni Rząsa: Rzeźba
Największa jak dotąd prezentacja 
twórczości  Antoniego Rząsy, jednego 
z najoryginalniejszych polskich rzeźbia- 
rzy II połowy XX wieku, zorganizowa-
na w stulecie urodzin artysty wespół  
z Galerią Antoniego Rząsy w Zakopa-
nem. Na wystawie dominują Piety 
oraz wizerunki Chrystusa ukrzyżowa-
nego, łamiące kanony sztuki sakralnej.
do 23 czerwca
Poznawanie przez dotyk – 4 czerw- 
ca o godz. 16.00 oprowadzanie po 
wystawie Antoniego Rząsy, połączone 
z haptycznym zwiedzaniem, umożli-
wiającym osobom niewidomym  
i niedowidzącym kontakt ze sztuką. 
wstęp wolny

Korzenie
Wystawa sztuki, dizajnu, rękodzieła  
i rzemiosła, której motywem prze-
wodnim są korzenie, widziane jako 
wspólnota źródeł i inspiracji. Prace 
odnoszą się do wątków, które splatały 
się i nadal współistnieją na styku kultury 
śląskiej, górali beskidzkich, a również 
kultury czeskiej, niemieckiej i żydow-
skiej. 
W wystawie udział wezmą: Agnieszka Bar, Aleksandra 
Chmiel, Monika Dąbrowska-Picewicz, Jolanta Herma-
Pasińska, Maciej Gąsienica-Giewont, Artur Gburek, 
Remigiusz Gryt, Dagmara Karolak, Antoni Konarzewski, 
Bogdan Kosak, Jakub Markiel, Małgorzata Mirga-Tas, 
Izabela Ewa Ołdak, Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz 
i Sebastian Pietkiewicz, Paulina Poczęta, Krystyna 

Antoni Rząsa, Pieta Miłości, 1965, drewno 
brzozowe polichromowane

Artur Gburek, Polska sztuka ludowa (ma 
się dobrze), drewno lipowe
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karki Dolche. Pracowała jako charakte-
ryzator i kostiumograf przy wielu 
produkcjach 
filmowych. 
Zaprojektowała 
kostiumy do 
spektakli swojej 
córki Zuzanny 
– m.in. Ciało 
Bambina w Te- 
atrze Polskim. 
28 czerwca –  
25 sierpnia
wernisaż: 28 czerwca, 
godz. 18.00, w ramach 
Powitania lata 

w Klubokawiarni Aquarium:
Magda Ciszewska-Rząsa: 
Zemplen. Zima
Wystawa fotografii ukazujących 
węgierskie pejzaże zimowe.
do 2 czerwca

Krzysztof Czyżewski: Żegaryszki

Fotografie przyrody polsko-litewskiego 
pogranicza wykonane przez autora 
książki nawiązującej do starojapońskiej 
tradycji haiga, która zestraja haiku  

Pytel, Adam Sobota, Jonáš Stoklasa, 
Petra Sošťáková i Libor Sošťák (P3L1) 
oraz firmy: Gie El, KrygiDesign, Mazzivo, 
MiPolin (Helena Czernek, Aleksander 
Prugar), Paged Meble, Woodica; kratorka 
– Lucyna Wylon
28 czerwca – 25 sierpnia
wernisaż: 28 czerwca, godz. 18.30 
w ramach Powitania lata

Beata Bojda: ETNO
Cykl 27 fotografii – portre-
tów, dla których inspiracją 
były tzw. pająki z papiero-
wych kwiatów. Piękno zdjęć 
jest zasługą oryginalnych 
makijaży modelek, tkanin  
i kostiumów zaprojektowa-
nych przez artystkę oraz 
etnicznej biżuterii, przede 
wszystkim koron z wykona-
nych przez artystkę kwiatów 
z krepiny. Autorami zdjęć są 
m.in. Rita Lorenc, Ula Kóska, 
Ewa Żylińska, Adam Słowi- 
kowski, Ivon Wolak oraz 
Ewelina Słowińska.
Na wystawie prezentowane 
będą także wieńce i instalacja 
z papierowych kwiatów. 
Beata Bojda jest stylistką 
ubioru i makijażu. Projekt 
ETNO przyniósł jej ogromną 
popularność. Projektuje 
kostiumy sceniczne, w tym 
korony z krepinowych 
kwiatów dla Edyty Golec, 
Kayah oraz włoskiej piosen-

Beata Bojda, ETNO 
fot. Ewelina Słowińska
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z obrazem. Książka zawiera 
78 krótkich form poetyckich, 
z którymi korespondują 
zdjęcia przyrody pomiędzy 
wioskami Żegary, Krasnogru-
da i Dusznica. Swoje haiku 
autor nazwał żegaryszki.
Krzysztof Czyżewski – prak-
tyk idei, poeta i eseista, 
redaktor i tłumacz. Współ-
twórca Fundacji Pogranicze, 
Ośrodka Pogranicze w Sej- 
nach oraz Międzynarodowe-
go Centrum Dialogu w Kra- 
snogrudzie. Wystawę przy- 
gotował Wiesław Szumiński.
3-17 czerwca
wernisaż: 12 czerwca, godz. 18.00, 
w programie spotkanie autorskie 
z Krzysztofem Czyżewskim, które 
poprowadzi Jacek Bożek z Klubu Gaja 
wystawa znajduje się w programie 
Festiwalu Ekodzieło 2019

Piotr Kwaśny: Pejzaż. 
Interpretacje malarskie
Wystawa malarstwa ukazu- 
jąca bardzo osobiste, autor- 
skie podejście do przestrzeni. 
Artysta kształtuje swoje 
obrazy, stosując różnorodne 
środki i materiały, nasycając 
pozornie puste przestrzenie 
kolorem i różnorodnymi 
fakturami.
Piotr Kwaśny ur. w 1977 r.  
w Bielsku-Białej, absolwent 

ASP w Łodzi. Jest nauczycielem 
przedmiotów artystycznych w bielskim 
Liceum Plastycznym.
18 czerwca – 28 lipca
wernisaż: 18 czerwca, godz. 12.00

wydarzenia:
Festiwal Ekodzieło 2019 
12–18 czerwca
wydarzenia w Galerii Bielskiej BWA:
12 czerwca, godz. 18.00 – Krzysztof 
Czyżewski: Żegaryszki – wernisaż  
i spotkanie z autorem;
14 czerwca, godz. 17.00 – Moda na 
rzeki – warsztat przerabiania i wyszy- 
wania strojów kąpielowych z recyklin-
gu prowadzą Siostry Rzeki i Cecylia 
Malik.
org. Klub Gaja; Galeria Bielska BWA jest partnerem, 
wydarzenia festiwalu odbywają się w Galerii Bielskiej 
BWA i Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury Promyk w Bystrej

Powitanie lata 
Widzowie będą uczestniczyć w werni- 
sażu dwóch wystaw, oprowadzaniu 
kuratorskim z udziałem artystów oraz 
koncercie plenerowym wykonawców 
z Czech i Polski, którzy grają muzykę 
odnoszącą się do korzeni – muzyki 
ludowej regionu Beskidów. Koncert 
prowadzi Józef Broda.
w programie:
18.00 – wernisaż wystawy Beaty Bojdy: ETNO (sala 
dolna)
18.30 – wernisaż wystawy Korzenie, oprowadzanie 
kuratorskie i spotkanie z artystami (sala górna)
19.00 – koncert (plac obok galerii i Banialuki): 
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Szkoła muzyczna we Frydlandzie, Kapela 
Dudyskrzypce, Skład niearchaiczny  
i Besquidians

warsztaty artystyczne:
prowadzenie: Małgorzata 
Krzempek
Warsztaty z formowania  
w glinie dla osób niewido-
mych i niedowidzących –  
8 czerwca, godz. 10.00.
wstęp wolny
Forma gestu i wyrazu –  
15 czerwca o godz. 10.00 
warsztaty rodzinne tworze-
nia figur i brył z gipsu, drutu  
i drewna. 
koszt: 10 zł od osoby  
Trójwymiarowość form 
– warsztaty rzeźbiarskie dla 
grup dzieci i młodzieży w 
scenerii wystawy A. Rząsy. 
zajęcia: pn.-pt. do 23 czerwca, koszt: 10 zł, 
zapisy: pn.-pt. w godz. 7.00–15.00  
tel. 501521728 lub e-mail:  
m.krzempek@galeriabielska.pl 
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała,  
ul. 3 Maja 11, tel./faks 338125861, 
338124119, info@galeriabielska.pl  
www.galeriabielska.pl 

GALERIA FOTOGRAFII B&B
Marek Lapis:  
Biało-Czerwona
Wieloletni projekt opisujący 
wizualnie, jak w świadomości 
społeczeństwa funkcjonują  
w czasach burzliwych 

współczesnych przemian barwy biała  
i czerwona. 
7-29 czerwca
wernisaż: 7 czerwca, godz. 18.00
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
Aga Siwczyk: 
Pareidolie 
– wystawa 
malarstwa.
6 – 12 czerwca
wernisaż: 7 czerwca, 
godz. 19.00 

Urszula  
i Wacław Sobierajowie: Prezentacja 
Prezent...ów – wystawa malarstwa.
14 czerwca – 5 lipca
wernisaż: 14 czerwca, godz. 19.00

Galeria PPP, 
Bielsko-
Biała, Rynek 
27, I piętro, 
czynna pn.-
pt. w godz. 
12.00-15.00 
i na telefon 
602323345
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MIEJSKI DOM KULTURY
DK Włókniarzy
21.Ogólnopolski Konkurs 
Konfrontacje Plastyczne 
Młodych Twórców
do 24 czerwca
Dom Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała, 
ul. 1 Maja 12, tel. 338125693

DK w Hałcnowie
Ołówek, węgiel, gumka.  
Od szarości do bieli 
wernisaż: 14 czerwca, godz. 17.00
DK w Hałcnowie, ul. s. M. Szewczyk,  
tel. 338162328
DK w Olszówce
Pocztówka z Bielska-Białej 
7. edycja konkursu.
wystawa pokonkursowa, prezentacja 
banerów w Cygańskim Lesie: 12 czerwca 
– 12 lipca
otwarcie wystawy i rozdanie nagród:  
12 czerwca, godz. 18.00 

KLUB NAUCZYCIELA
Maria Posłuszna:  
Linia – dualizm – malarstwo. 
13-28 czerwca
wernisaż: 13 czerwca, godz. 17.00
Klub Nauczyciela, Bielsko-Biała,  
ul. Wzgórze 11/7, tel. 334976568 
www.klubn.mzo.bielsko.pl  
klubn@mzo.bielsko.pl

BAROMETR COFFEE
Margarita Palunichka: 
Rośliny ozdobne jadalne
czerwiec
Kawiarnia Barometr Coffee & Bar, Bielsko-

Biała, Rynek 24, tel. 515375808, www.coffeespeciality.pl 
www.barometrcoffeeandbar.pl, czynny pn.-pt. w godz. 
8.00-23.00 

ARS NOVA
Bielska Witryna Prezentacji 
Twórczości Artystycznej: 
Mariusz Horeczy: malarstwo
czerwiec
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, pracownia@arsnova.art.pl 
www.arsnova.art.pl, czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-
18.00, so. nieczynna

GALERIA AKADEMICKA ATH 
prof. Rafał Strent: Kanaan 
do 30 czerwca
Galeria Akademicka ATH, Akademia Techniczno-
Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, budynek 
L, IV piętro tel. 338279372, galeria@ath.bielsko.pl
galeria czynna pn.-pt. 9.00-15.00

GALERIA ROK
Inge Talmantiene, Beata Szermań-
ska-Morgenstern: Letuviskos 
Godos / Litewska zaduma
3 czerwca – 4 lipca
wernisaż: 3 czerwca, godz. 16.00
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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TEATR POLSKI
Boeing, Boeing 
Trzy narzeczone Maksa są stewardes-
sami i pracują w trzech różnych liniach 
lotniczych. Nieoczekiwana zmiana 
rozkładu lotów może zepsuć wygodny 
układ.
reż. Witold Mazurkiewicz

Mayday
Historia londyńskiego taksówkarza-bi-
gamisty, który wiedzie szczęśliwe życie 
u boku dwóch kobiet jednocześnie. 
reż. Witold Mazurkiewicz

Seks dla opornych
Czy wskazówki czerpane z tytułowe-
go poradnika mogą stać się remedium 
na małżeńskie kłopoty, czy raczej 
przyczynią się do rozwodu?
reż. Witold Mazurkiewicz

Kogut w rosole
Bezrobotni panowie, narzekający  
w pubie na życiowe niepowodzenia, 
wpadają na skuteczny pomysł bizne- 
sowy i zakładają grupę męskich 
striptizerów. 
reż. Marek Gierszał

Humanka 
Po nieudanym związku bohater kupuje 
humanoida, zaawansowanego 
technologicznie robota o ludzkim 
kształcie, spełniającego funkcję 
partnerki życiowej. 
reż. Agata Puszcz

Goła 
baba
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Miarka za miarkę
Książę opuszcza tron i daje 
władzę młodemu politykowi. 
Sam w przebraniu mnicha 
podgląda jego poczynania. 
reż. Mikołaj Grabowski

Wesele
Wiekowe, złożone z niby to 
łatwych rymów, wywiedzio-
ne z realnego zdarzenia 
Wesele wciąż ma nas 
wszystkich w sobie. 
reż. Igor Gorzkowski

Singielka 2, czyli Matka 
Polka
Dalsze losy Alicji – estrado-
wej wokalistki, która jest 
obecnie mężatką i mamą 
rocznych bliźniaczek. Bardzo 
tęskni za swoim dawnym 
życiem. 
reż. Jacek Bończyk

Boska!
Słodko-gorzka komedia  
o bardzo złej śpiewaczce, 
która mimo braku talentu  
i słuchu muzycznego zrobiła 
międzynarodową karierę.  
reż. Paweł Szkotak

FUNfest 2019
Podczas festiwalu będzie 
można zobaczyć znakomi-
tych gości z całej Polski i dwie 
przebojowe realizacje Teatru 

Polskiego oraz wybrać najlepszy spek- 
takl festiwalu. 
prezentacje:
18 czerwca, godz. 17.00 i 20.00 
– Testosteron, Teatr Bagatela, Kraków;
19 czerwca, godz. 18.00 – Seks dla 
opornych Teatr Polski w Bielsku-Białej; 
19 czerwca, godz. 20.00 – Dziewczy-
na z plakatu, Teatr Variete, Kraków;
20 czerwca, godz. 17.00 i 20.00 
– Mayday, Teatr Polski w Bielsku-Białej;
21 czerwca, godz. 18.00 – Zrobie co 
zechce, Teatr Porywacze Ciał, Poznań;
21 czerwca, godz. 20.00 – Śluby 
panieńskie, Teatr im. L. Solskiego, 
Tarnów; 
22 czerwca, godz. 18.00 – Kocham 
Bałtyk, Teatr Furiosa, Warszawa; 
22 czerwca, godz. 20.00 – Kolacja dla 
głupca, Bałtycki Teatr Dramatyczny, 
Koszalin. 
Teatr Polski, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1, kasa tel. 
338293160, rezerwacje tel. 338228453  
www.teatr.bielsko.pl, rezerwacja@teatr.bielsko.pl 
kasa czynna: wtorek-piątek 10.00-14.00 i 15.00-18.00 oraz 
na godzinę przed każdym spektaklem, w weekendy i święta 
na trzy godziny przed każdym spektaklem

BANIALUKA
Pchła Szachrajka
Zabawna historia sprytnej małej Pchły, 
która podbija świat! Przedstawienie 
polecane dla widzów najmłodszych.
reż. Lucyna Sypniewska

Trzy świnki, czyli magia teatru
Inscenizacja teatralno-edukacyjna – 
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wspólne tworzenie spektaklu 
przybliży małym widzom 
tajemnice teatru. Dla młod- 
szych dzieci i całych rodzin.
reż. Włodzimierz Pohl

Księga dżungli
Uwspółcześniona opowieść 
o odwadze, przyjaźni i poko- 
nywaniu własnych słabości,  
z interesującą scenografią. 
reż. Ewa Piotrowska

Ojczyzna
Ojczyzna, Miejsce, z którego 
pochodzimy, i Inni, którzy są 
dookoła nas. Gra tocząca się 
na scenie jest bezpośrednim 
wynikiem połączonych ze 
sobą gier, zabaw, konwencji  
i reguł. 
reż. Agnieszka Błaszczak

Po nitce do kłębka,  
czyli jak z tą 
wdzięcznością było
Zabawne, kolorowe i rado- 
sne przedstawienie dla 
najmłodszych oparte na 
tekście Liliany Bardijewskiej 
opowiada historię małego 
pantofelka, który wyrusza na 
poszukiwanie braciszka do 
pary.
reż. Lucyna Sypniewska

Brzydkie kaczątko 
Kameralne, ciepłe i pełne humoru 
przedstawienie w przystępny sposób 
opowiada historię kaczątka, które, aby 
odkryć prawdę o sobie, musi najpierw 
pokonać sporo trudności. 
reżyseria: Włodzimierz Pohl

Krawiec Niteczka
Ciepła i kolorowa opowieść dla 
najmłodszych przeniesie widzów do 
bajkowego świata utkanego z rozma- 
itych emocji i przetkanego atrakcyjny-
mi piosenkami.
reż. Honorata Mierzejewska-Mikosza
Teatr Lalek Banialuka im. J. Zitzmana, Bielsko-Biała,  
ul. Mickiewicza 20, tel. 0338221046, 0338221047, 
impresariat – 338150915, www.banialuka.pl 
e-mail: impresariat@banialuka.pl 
kasa czynna pn.–pt. w godz. 8.00-16.00, ni. na dwie 
godziny przed spektaklem

METRUM JAZZ CLUB
Goła baba 
Monodram w wyk. Joanny Szczep-
kowskiej zostanie pokazany 16 
czerwca o godz. 18.00. Aktorka gra 
dwie zupełnie różne kobiety rywalizu-
jące ze sobą jako artystki. Każda z nich 
rozumie swój zawód inaczej – jedna 
– idealistka uprawiająca sztukę 
nieskażoną, druga to uosobienie 
szmiry i bezczelności. 
Metrum Jazz Club, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 22,  
tel. 517506306, www.metrumjazz.pl, info@metrumjazz.pl 
sprzedaż biletów: metrumjazz.pl oraz w recepcji hotelu 
Grępielnia, 338221065 i 603373590
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HELIOS
premiery:
od 7 czerwca
X-Men: Mroczna Phoenix
sci-fi, USA, 2019 r.
X-Men muszą odeprzeć kosmiczną 
inwazję, która może zniszczyć życie na 
Ziemi, oraz stawić czoło zagrożeniu, 
jakie sprowadza na nich jeden  
z członków ich rodziny.
reż. Simon Kinberg
wyk. Sophie Turner, James McAvoy, Michale Fassbender
Rocketman
biograficzny, fantasy, Wielka Brytania
Historia życia Eltona Johna ukazująca 
artystę od jego najmłodszych lat  
w Królewskiej Akademii Muzycznej po 
długoletnią współpracę z autorem 
tekstów Berniem Taupinem.
reż. Dexter Fletcher
wyk. Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard 
Madden

od 14 czerwca
Godzilla II: Król potworów
sci-fi, USA, 2019 r.
Członkowie kryptozoologicznej 
agencji Monarch muszą zmierzyć się  
z całą zgrają gigantycznych potworów, 
w tym również z potężnym Godzillą.
reż. Michael Dougherty
wyk. Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown
Men in Black: International
komedia sci-fi, USA, 2019 r.
Men in Black zawsze chronili Ziemię 
przed szumowinami z innych planet. 
Tym razem zmierzą się z największym 

Rocketman

Podwójne życie

Dzika grusza
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globalnym zagrożeniem w 
historii.
reż. F. Gary Gray
wyk. Chris Hemsworth, Tessa Thompson, 
Liam Neeson

od 20 czerwca
Laleczka
horror, USA, 2019 r.
Karen w prezencie urodzino-
wym daje synowi lalkę. Nie 
jest jednak świadoma 
złowieszczej natury zabawki. 
reż. Lars Klevberg
wyk. Aubrey Plaza, Gabriel Bareman, 
Brian Tyree Henry

od 21 czerwca
Oszustki
komedia, USA, 2019 r.
Remake Parszywych drani. 
Dwie oszustki rywalizują  
o fortunę naiwnego geniusza 
informatycznego. 
reż. Chris Addison
wyk. Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex 
Sharp
Ma
horror, USA, 2019 r.
Sue Ann zaprasza do siebie 
grupę nastolatków, by korzy- 
stali z jej piwnicy zamiast 
włóczyć się po mieście. 
Gościnność wkrótce zamie- 
nia się w obsesję, a spełnie-
nie marzeń nastolatków  
w koszmar.

reż. Tate Taylor
wyk. Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers

od 28 czerwca
Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2
animacja, USA, 2019 r.
Dalsze losy najsłodszych zwierzaków 
świata, które, gdy tylko zamykamy 
drzwi, wychodząc do szkół i pracy, 
prowadzą swoje sekretne życie.
reż. Chris Renaud
Anna
thriller, Francja, 2019 r.
Pod uderzającą urodą Anny Poliatovej 
kryje się sekret, który pozwoli jej stać 
się jednym z najbardziej przerażają-
cych zabójców rządowych na świecie.
reż. Luc Besson
wyk. Sasha Lush, Helen Mirren, Luke Evans

Kino konesera:
5 czerwca – Podły, okrutny, zły
biograficzny kryminał, USA, 2019 r.
Kronika zbrodni Teda Bundy'ego  
z perspektywy jego długoletniej dziew-
czyny Elizabeth Kloepfer.
reż. Joe Berlinger
wyk. Zac Efron, Lilly Collins, Kaya Scodelario
10 czerwca – Podwójne życie
komedia, Francja, 2018 r.
Pisarz snobujący się na bycie offline, 
pragnie wydać kolejną powieść, 
będącą zapisem romansu z pewną 
aktorką. Jego wydawca, odrzuca 
książkę.
reż. Olivier Assayas
wyk. Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
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19 czerwca – Tolkien
biograficzny, USA, 2019 r.
Akcja skupia się na młodości 
pisarza – jego latach w colle- 
ge'u Pembroke i służbie 
wojskowej podczas I wojny 
światowej. 
reż. Dome Karukoski
wyk. Nicholas Hout, Lilly Collins, Colm 
Meaney
26 czerwca – Dzika grusza
dramat, Francja/Turcja, 2018 r.
Sinan przed ostatnimi egza- 
minami wraca do rodzinnego 
domu. Jako przybysz z więk- 
szego miasta patrzy z miesza- 
nką niechęci i pobłażania na 
prowincjonalną społeczność, 
którą opuścił. 
reż. Nuri Bilge Ceylan
wyk. Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu 
Yildrimlar

Kultura dostępna
6 czerwca – Jak pies  
z kotem
dramat, komedia, Polska, 
2018 r.
Słodko-gorzki obraz relacji 
rodzinnych. Gdy starszy  
z braci nagle zachoruje, 
młodszy, pomimo nieporo-
zumień, podejmie się opieki 
nad nim.
reż. Janusz Kondratiuk
wyk. Robert Więckiewicz, Olgierd 
Łukaszewicz, Bożena Stachura

13 czerwca – Autsajder
dramat, Polska, 2018 r.
Jest początek stanu wojennego. Franek 
nie angażuje się w działalność opozycji. 
Wszystko się zmieni, gdy pewnego 
wieczoru zasiedzi się u dziewczyny  
i trafi do aresztu. 
reż. Adam Sikora
wyk. Łukasz Sikora, Dorota Pomykała, Katarzyna 
Gałązka
20 czerwca – Miszmasz, czyli Kogel 
Mogel 3
komedia obyczajowa, Polska, 2019 r.
Kasia nadal mieszka we wsi Brzózki  
i walczy z niechcianym zalotnikiem. 
Do Polski wraca jej syn Marcin i od 
razu wpada w kłopoty. W rodzinie 
Wolańskich wybucha kryzys. 
reż. Kordian Piwowarski
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław 
Wardejn
27 czerwca – Fuga
thriller psychologiczny, Czechy/Polska/
Słowacja, 2018 r.
Alicja nie pamięta, kim jest. Kiedy po 
dwóch latach od zniknięcia zostaje 
odnaleziona przez rodzinę, nie chce 
wracać do dawnego życia.
reż. Agnieszka Smoczyńska
wyk. Gabriela Muskała, Łukasz Simlat, Małgorzata 
Buczkowska

Filmowe Poranki:
Weekend Dnia Dziecka – 31 maja – 
2 czerwca.
Krecik i Panda – 16 i 30 czerwca.
Helios, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, tel. 334987015, 
334987017, www.helios.pl, kasy czynne: pn.-cz. w godz. 
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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 

KINO STUDIO
Dyskusyjny Klub Filmowy 
Kogucik: pokazy w ponie-
działki o godz. 20.00
3 czerwca – Aga
Bułgaria/Niemcy/Francja, 
2018 r. 
Intymna, ale skrywająca po- 
tężny ładunek emocji opo- 
wieść o ludziach mieszkają-
cych samotnie w lodowej 
krainie w północnej Jakucji.
scen. i reż. Milko Lazarov
wyk. Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, 
Sergei Egorov
10 czerwca – My
Holandia/Belgia, 2018 r. 
W belgijsko-holenderskiej 
wiosce ośmioro nastolatków 
podejmuje grę z własną 
seksualnością. Do czego 
będą w stanie się posunąć…
scen. i reż. René Eller
wyk. Pauline Casteleyn, Aime Claeys, Gaia 
Sofia
17 czerwca – Yomeddine
Egipt/Austria/USA, 2018 r.
40-letni Beshay mieszka  
w kolonii dla trędowatych. 

Niezwykła opowieść o przyjaźni, 
wykluczeniu i człowieczeństwie. 
scen. i reż. A. B. Shawky
wyk. Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy
24 czerwca – Genesis 2.0
Chiny/Rosja/Szwajcaria/Korea Płd./
USA, 2018 r. 
Czy wskrzeszenie mamuta jest dziś 
możliwe? Dokąd my właściwie 
zmierzamy? – zastanawiają się twórcy 
dokumentalnego filmu, mieszając 
patos z groteskowym humorem.
reż.  Christia Frei, Maxim Arbugaev
karnet miesięczny 30 zł, pojedynczy seans 12 zł, ulgowy 
10 zł, więcej: www.dkf.bielsko.biala.pl oraz na facebooku 
Kino Studio przy Studiu Filmów Rysunkowych, Bielsko-
Biała, ul. Cieszyńska 24, tel. 338125050, wew. 143, 
694422090, www.sfr.com.pl

AQUARIUM 
Disney na Dzień Dziecka – 1 czerw- 
ca o godz. 18.00.
Filmowe wtorki w Aquarium – 4, 11 
i 18 czerwca o godz. 19.00. 
szczegółowy program projekcji: www.facebook.pl/
klubokawiarnia.aquarium
Watch Docs: replika Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego Prawa 
Człowieka w Filmie – pokaz 17 
czerwca o godz. 19.00.
org. Stowarzyszenie Montaż
Komedie, których nie spodziewasz 
się w Aquarium – 25 czerwca  
o godz. 19.00.
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro 
www.facebook.com/klubokawiarnia.aquarium/
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KSIĄŻNICA BESKIDZKA
Noc Bibliotek: Zapisane w gwiaz-
dach. Noc z fantasy
8 czerwca w godz. 16.00-24.00 wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych: osiem 
stref tematycznych przygotowanych  
w oparciu o książki Władca pierścieni 
oraz Hobbit J.R.R. Tolkiena, spotkania 
z pisarzami: Markiem Szołtyskiem, 
Witoldem Wargasem, Anną Brzeziń-
ską, turnieje planszówek. W strefie 
LARP będzie można wcielić się w ulu- 
bionych bohaterów, w strefie Cosplay 
nauczyć się projektowania i wykony-
wania strojów. Miłośnicy mocnych 
wrażeń będą mogli strzelać z łuku, 
rzucać młotem Ereboru czy uczestni-
czyć w turnieju strzelania z procy 
bojowej. W strefie dźwięku zagra 
Loop Orkiestra. 
szczegóły na plakatach, stronie internetowej, FB

wystawy w KB:
Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji 
IBBY – wystawa pokonkursowa
6-30 czerwca
Myślenie kolorami – wystawa prac 
malarskich słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
3-30 czerwca
wernisaż: 6 czerwca, godz. 16.00

Salonik literacki:
Artur Kasprzykowski: Trzydzieści 
pięć procent wolności. Wybory 
czerwcowe 1989 na Podbeskidziu 
– 4 czerwca o godz. 17.00 prelekcja 
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pracownika IPN Oddział 
Katowice, org. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Bielsko-
-Bialskiej. 
Filmowa środa – 5 czerwca 
o godz. 16.30.
Historiolandia – 7, 21 i 28 
czerwca  o godz. 17.00 klub 
gier historycznych.
Spotkanie z ks. Jackiem 
Prusakiem – 10 czerwca  
o godz. 17.00, org. Tygodnik 
Powszechny.
Łapiemy formę – 12 czerw- 
ca zajęcia fitness z trenerką 
personalną Justyną Gołąbek, 
o godz. 16.00 – trening dla 
osób 50+, o godz. 17.00 
– trening dla młodzieży.
zapisy tel. 338128221 
Julita Bator: Zamień che- 
mię na jedzenie – wykład  
17 czerwca o godz. 17.00.
Wyspy niepoliczone. 
Indonezja z bliska –  
18 czerwca o godz. 17.00 
spotkanie z Tadeuszem 
Biedzkim, przedsiębiorcą, 
podróżnikiem i coraz bardziej 
popularnym autorem książek 
podróżniczych i sensacyjno-
-historycznych.
Monarchia czy republika? 
Rola i znaczenie Naczelne-
go Komitetu Narodowego  
i Rady Regencyjnej w odzy- 

skaniu niepodległości – wykład Marka 
Łukasika z IPN 24 czerwca o godz. 
17.00.
Krzysztof Kozik: Stalownik – od 
renomy do ruiny – 25 czerwca  
o godz. 17.00 prelekcja dziennikarza 
Przewodnika PTTK, org. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.
Dyskusyjny Klub Książki – 26 czerw- 
ca o godz. 16.00.
Klub Zdrowia: Hydroterapia 
– leczenie wodą, spotkanie 27 czerw- 
ca o godz. 17.00, prowadzenie Alina 
Ciupa, promotor zdrowia.

Dział Udostępniania Zbiorów 
dla Dzieci
Spotkania przy książce z igłą i nitką 
– 26 czerwca o godz. 16.00, zapisy.
Dyskusyjny Klub Książki im. Wolu- 
mina Czytalskiego – 27 czerwca  
o godz. 16.00.
Klub Smoczków Literackich –  
28 czerwca o godz. 16.00.
Biblioteka kocha smyka – w czwartki 
o godz. 11.15.
zapisy tel. 338228221 wew. 246

Jak nie czytam, jak czytam – 7 czer- 
wca o godz. 10.00 wspólne pobijanie 
rekordu w liczbie osób czytających  
w jednym momencie.

wystawy i spotkania w filiach:
Filia Os. Złote Łany, Czeskie Centrum 
Informacji i Edukacji, ul. Jutrzenki 20
Kubuś Puchatek – wystawa z Wyda- 
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wnictwa Nasza Księgarnia
4-28 czerwca
Spotkanie autorskie  
z Agatą Kołakowską –  
11 czerwca o godz. 17.00.

Filia Wapienica,  
ul. Cieszyńska 367
Agnieszka Król: Kalejdo-
skop wspomnień
5-30 czerwca

Filia os. Karpackie,  
ul. Doliny Miętusiej 15
Hej przygodo – wystawa  
prac plastycznych uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 37 
na podstawie książki Agniesz- 
ki Stelmaszyk Klub Poszuki-
waczy Przygód.
3-30 czerwca

Filia Straconka,  
ul. Górska 133
Wizyta w bibliotece 
– wystawa prac plastycznych 
dzieci z Przedszkola nr 36  
i Niepublicznego Przedszkola 
Bajkowa Kraina.
3-30 czerwca
Warsztaty literacko-pla-
styczne – 6 i 27 czerwca, 
godz. 15.30.
Klub Gier Planszówka –  
13 czerwca o godz. 15.30.
Dyskusyjny Klub Książki 
– 24 czerwca o godz. 15.00.

Filia Komorowice, ul. Olimpijska 16
Rok Melchiora Grodzickiego – 3 
czerwca o godz. 11.00 w atrium 
Radia Anioł Beskidów przy ul. św. Jana 
Chrzciciela 14 wręczenie nagród 
laureatom konkursu literacko-plastycz-
nego. 

Filia os. Wojska Polskiego,  
ul. Stawowa 29
Kombiwar – komiksowe warsztaty dla 
dzieci i młodzieży 8-12 lat odbędą się 
6 czerwca o godz. 16.30.
zapisy tel. 338180942 lub w bibliotece

Dzielnicowa Biblioteka Publiczna,  
ul. 11 Listopada 40
Szczepan Matyjasek: WAW → DXB → 
HAN – wystawa fotografii.
3-30 czerwca
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
Zofia Koczur oraz 
Szymon Miążek 
– spotkanie 
poetyckie 19 czerw-
ca  godz. 17.00. 
Bielsko-Biała, 
miasto z klimatem 
– wystawa z okazji 
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20-lecia województwa 
śląskiego.
1 czerwca – 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 
czynna pn.-pt. w godz. 9.00-19.00, so. 
9.00-14.00, wszystkie formy działalności 
kulturalno-edukacyjnej w PBW są bezpłatne 
Filie w Cieszynie, Milówce, Skoczowie i Żywcu

KONTRAST
Krakowski Salon Poezji 
Anny Dymnej 

Bielska edycja odbędzie się 
po raz 126. 16 czerwca  
o godz. 11.00 w zamku Suł- 
kowskich. W programie 
Gdzie ci mężczyźni, gdzie te 
kobiety wystąpi aktorskie 
małżeństwo Agnieszka i Woj- 
ciech Błachowie, muzyka  
w wyk. Piotra Matusika.
rezerwacja wejściówek pod tel. 601939672
org. Stowarzyszenie Centrum Sztuki 
Kontrast, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12, 
piwnica Domu Kultury Włókniarzy

KLUB NAUCZYCIELA
Grupa Literacka Apostrofa: Lato 
czeka – spotkanie poe- 
tyckie 12 czerwca o godz. 17.00.
Klub Nauczyciela, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 11/7,  
tel. 334976568, www.klubn.mzo.bielsko.pl  
klubn@mzo.bielsko.pl

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM
BajuBajki, czyli czytanie dzieciom 
– 1, 8, 15 i 22 czerwca o godz. 12.30 
cotygodniowe spotkania dla dzieci.
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA,  
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro 
www.facebook.com/klubokawiarnia.aquarium/

z półki bielskich wydawców:
Wojciech Kryński, 
Monika Małkowska:
Bielsko-Biała. Architektura
Album pozwala dostrzec metamorfo-
zę Bielska-Białej na przestrzeni ostat- 
nich lat. Zrewitalizowane, pamiętające 
czasy przemysłowej świetności obiekty 
wkomponowały się w historyczną 
przestrzeń miasta. Zachwycające 
kunsztem zabytkowe budowle prze- 
glądają się w nowoczesnych fasadach, 
a sztuka ulicy wkracza do miasta. 
zdjęcia z lotu ptaka Robert Neumann, fotografie 
Wojciech Kryński, projekt okładki Bartosz Kryński, 
wstęp Monika Małkowska
84 strony, 60 barwnych fotografii
wersja pol./ang./niem. 
album do nabycia w księgarni Klimczok
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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:
Niepodległa. Od Czytelni Polskiej 
do Rzeczpospolitej Polskiej 
Na ekspozycji zostały zaprezentowane 
eksponaty (w szczególności z terenów 
Śląska Cieszyńskiego i Małopolski 
Zachodniej) związane z burzliwymi 
dziejami  I wojny światowej, czasem 
przemian politycznych okresu odra- 
dzania się polskiej państwowości.
do 23 czerwca 

Złap kontakt ze sztuką – 
Wypatrzone w magazynie:
Natura u Leona Wyczółkowskiego 

L.Wyczółkowski, Sosny z Połągi, ok. 1908, 
sucha igła, odprysk, wł. i fot. MHBB

Niepodległa
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– dwie grafiki z sosnowymi 
zagajnikami z Połągi.
do 30 czerwca

wydarzenia:
Muzyka na zamku: 
Koncert jubileuszowy  
z okazji 25-lecia cyklu –  
10 czerwca o godz.18.00 
wystąpią: Małgorzata Strąg 
– sopran i Amadeus Trio. 
Krakowski Salon Poezji 
Anny Dymnej: Gdzie ci 
mężczyźni, gdzie te kobie- 
ty –126. spotkanie bielskiej 
edycji KSP 16 czerwca  
o godz. 11.00, wystąpią 
Agnieszka i Wojciech Błach. 
org. Stowarzyszenie Centrum Sztuki 
Kontrast, rezerwacje tel. 601939672
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
Industriada 2019 
Doroczne święto Szlaku Za-
bytków Techniki Woje-
wództwa Śląskiego odbywa 
się 7 i 8 czerwca w Starej 
Fabryce. W programie: 
wycieczki po mieście, 
warsztaty i pokazy kreatyw-
ne dla dzieci, warsztaty 
tańca, wystawy, koncerty. 

Rozruch maszyn – 7 czerwca  
w godz. 18.00-23.00
w programie: animacje w wyk. grupy 
Locomotora; zwiedzanie Starej Fab- 
ryki; EkoZabawka i Odpady spod 
lady: Warsztaty kreatywnego szycia  
i tworzenia kotylionów; Pamięć 
obrazu, projekcje filmów dokumen-
talnych i fabularnych, koncerty:  
o godz. 18.00 – DJ set: Jaromir Ka- 
miński / Polena Recordings, o godz. 
20.00 – EABS, o godz. 21.30 – DJ 
set: Jazxing/Polena Recordings 
Indu-bal – 8 czerwca w godz. 
10.00–23.00
Widoki małego Wiednia – o godz. 
10.00 otwarcie Starej Fabryki dla 
zwiedzających, wystawa ikonografii 
dawnego Bielska i Białej.
Zabawki łączą pokolenia – w godz. 
10.00–17.00 warsztaty zabawkarskie 
w Regionalnym Ośrodku Kultury.
Z górskich hal na wielki bal, czyli jak 
owcy ubranie naszym się stanie 
– oprowadzanie o godz. 10.00, 
14.00 i 19.00. 
MASKA – raduj się! – 10.00–17.00 
warsztaty tworzenia masek balo-
wych.
Przeplotki, interaktywna instalacja – 
godz. 10.00–16.00.
Dość już tej pracy. Pora się zabawić 
– o godz. 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30 warsztaty malowania na szkle 
w ROK.
Balindustrial – pokaz tańca i mini-
warsztaty – o godz. 11.00. grupa 
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tańca współczesnego,  
o godz. 14.00 hip-hop  
i Mikołaj Strzyż.
wycieczki architektoniczno-
-historyczne: Gdzie roz- 
brzmiewały walce? –  
w godz. 11.30-14.00,  
Na frasunek dobry trunek 
– w godz. 15.30-17.30.
Koncert zepołu Factory of 
Blues – o godz. 20.30.
Nad piękną i czasem modrą 
Białą – pokazy i warsztaty 
tańca towarzyskiego oraz 
wspólna zabawa o godz. 
21.30.

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:
Grzegorz Sztwiertnia: 
Afterimages/Powidoki
Pierwsza prezentacja 
najnowszego cyklu Polish 
Village series II/Polskie 
miasteczka II. Cykl ten 
oparty został na okupacyj-
nych rysunkach Władysława 
Strzemińskiego oraz 
polichromowanych 

drewnia-
nych 
reliefach 
Franka 
Stelli. 
do 23 czerwca

Spotkanie autorskie z Grzegorzem 
Sztwiertnią połączone z promocją 
katalogu –13 czerwca o godz.17.30.
wstęp wolny
Iwona Koźbiał-Grzegorzek: 
oprowadzanie kuratorskie –  
23 czerwca o godz. 11.00.
wstęp w ramach biletu na wystawę
zajęcia z zakresu sztuki współcze-
snej dla dzieci: Ale sztuka!; dla 
dorosłych: Obrazy wyzwolone. 
Abstrakcja  w malarstwie.
terminy do ustalenia z Działem Edukacji, wstęp: 7 zł

Proste formy. Waldemar Lesiak
Wystawa prezentuje autorskie 
projekty i prototypy najróżniejszych 
form sztuki użytkowej. Artysta 
mieszka i pracuje w Bielsku-Białej. 
Od lat 70. zajmuje się projektowa-
niem. Realizuje ekspozycje i gabloty 
dla Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu, Muzeum Narodowe-
go w Krakowie, Zamku Królewskie-
go na Wawelu, Muzeum Jana III So- 
bieskiego w Wilanowie.

G. Sztwiertnia, ŁAŃCUT 1A, z cyklu 
Polskie miasteczka II, 2017
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29 czerwca – 29 września 
wernisaż: 28 czerwca, godz. 19.30
galeria czynna: wt.-pt. w godzinach 
otwarcia muzeum, 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:
Notatki z podróży – akwa- 
rele Ryszarda Rogali, preze- 

sa Stowarzyszenia Akwarelistów 
Polskich, malowane w plenerach 
najpiękniejszych zakątków świata.

1 czerwca – 1 września 
wernisaż: 27 lipca, godz. 16.00
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

Ryszard Rogala, Bielsko-Biała, ulica Wzgórze
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DZIEŃ DZIECKA 
1 czerwca w godz. 11.00-16.00  
w Parku Słowackiego Miejski Dom 
Kultury organizuje gry, zabawy, anima- 
cje, występy artystyczne, malowanie 
buziek i wiele innych atrakcji; staną tam 
wioska indiańska i dmuchany plac 
zabaw. 
org. Miejski Dom Kultury, www.mdk.bielsko.pl

WYBRALIŚMY WOLNOŚĆ
Warsztaty dla dzieci 

Podczas imprezy plenerowej 2 czer- 
wca w godz. 16.30-19.30 na Rynku 
zaplanowano warsztaty techniczno-
-plastyczne. Dzieci wykonywać będą 
przybornik na kredki – miniaturowy 
dom symbolizujący ojczyznę. 
warsztaty będą przeprowadzone w 10-osobowych 
grupach na 3 stanowiskach jednocześnie,  
w 30-minutowych odstępach, wstęp wolny

TAK NA SERIO
Cykl wydarzeń dla osób powołanych 
do małżeństwa będzie się odbywał  
w Parafii NMP Królowej Świata. 
9 czerwca, godz. 12.30 – msza św.  
z odnowieniem przysięgi małżeńskiej
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11 czerwca, godz. 19.00 
– Ugotowani razem – ksiądz 
Krężołek gotuje.
13 czerwca, godz. 19.00 – 
Małżeńskie dialogi na  
4 nogi – ksiądz Jerzy 
Dzierżanowski.
15 czerwca, godz. 19.00 
– Cud jedności dwojga – 
Barbara i Ireneusz Mendro-
chowie.
org. Parafia NMP Królowej Świata, Bielsko-
Biała, ul. Startowa 16, Cygański Las,  
więcej na www.taknaserio.com oraz  
https://www.facebook.com/taknaserio/

8 PIKNIK RODZINNY  
Z NADZIEJĄ
23 czerwca, scena plenero-
wa w Parku Słowackiego. 

Początek o godz. 13.00,  
w programie m.in.
godz. 14.00 – Zostań iluzjo- 
nistą, warsztaty iluzji z Adria- 
nem Mitorajem;
godz. 16.00 – familijne 
przedstawienie Morskie 
opowieści, Teatr Katarynka; 
godz. 17.45 – Adrian 

Mitoraj, Stage Illusion Show;
godz. 19.30 – Włóczykije: Koncert 
piosenki filmowej;
godz. 21.00 – Fireshow My są stela!;
godz. 21.45 – pokaz laserów.
org. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień 
Nadzieja, www.nadzieja.bielsko.pl, tel. 338160767

15. FESTIWAL MIAST PARTNERSKICH 
POZNAJMY SIĘ
28-30 czerwca, pl. Ratuszowy,  
w programie:
występy zespołów z Czech, Słowacji 
oraz z Bielska-Białej  
Memphis MIX z Memphis:
koncert, happening muzyczno-pla-
styczny w wyk. Marcina Arendta ze 
studentami ATH i ich profesorem 
Ernestem Zawadą, oferta sztuki 
kulinarnej, przygotowana przez 
uznanego szefa kuchni z Memphis – 
Edwarda Nowakowskiego.  
Jarmark Rzemieślniczy:
tradycje rzemieślnicze oraz browarni-
cze, atrakcje dla dzieci i dorosłych, 
specjalne strefy: dla dzieci, kobiet, 
pszczelarzy, kinowa, gastronomiczna.
Cała naprzód, czyli… Ustka  
w Bielsku-Białej, a także stoiska 
promocyjne Miejskiego Centrum 
Informacji Turystycznej w Bielsku-Bia-
łej, Beskidzkiego Centrum Informacji  
z Frydka-Mistka i węgierskiego miasta 
Nyiregyhaza; 
Dziecko jest w nas – w piątek i sobotę 
w godzinach południowych warsztaty  
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i zajęcia sportowe dla dzieci, 
org. Zespół Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży Parasol.
org. Wydział Promcji Miasta UM 
na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

ARCHIWUM PAŃSTWOWE
Wybory 1989 roku w zaso- 
bie AP w Katowicach 
Oddział w Bielsku-Białej 
– wystawa oryginalnych 
materiałów archiwalnych 
(plakaty, druki ulotne, prasa, 
akta).
wernisaż: 1 czerwca, godz. 13.30

Dni Bielska-Białej: 
14 czerwca, godz. 12.00-
22.00, w programie: 
Aby Polska rosłą w siłę 
– plakat propagandowy z lat 
70. XX w. –  wystawa 
plakatów z zasobu archi-
wum, zwiedzanie siedziby 
Archiwum Państwowego, 
Poznaj szukajwarchiwach.pl 
– jak łatwo i szybko przepro-
wadzić kwerendę archiwalną, 
Twojemu dziecku nie będzie 
nudno w archiwum 
(układanie puzzli, zabawy 
plastyczne).
Archiwum Państwowe w Katowicach 
Oddział w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 
43

PTTK
Przewodnik czeka: Krajoznawcze 
wędrówki po Bielsku-Białej
Początki przemysłu w Bielsku  
i Białej – zbiórka 16 czerwca o godz. 
9.00 na pl. Bolesława Chrobrego.
Pierwsi bielscy fabrykanci i przemy-
słowcy – zbiórka 30 czerwca o godz. 
9.00 na pl. Bolesława Chrobrego.
org. PTTK oddział Podbeskidzie i Urząd Miejski  
w Bielsku-Białej, przewodnik: Rafał Hojczyk

Slajdy podróżników: 
Madagaskar – lemury i kamienie 
szlachetne – 14 czerwca o godz. 
18.00 opowieści  i zdjęcia zaprezentu-
je Roman Czarnecki, zaprasza Mło- 
dzieżowy Klub Krajoznawczo-Tury-
styczny przy Oddziale PTTK Podbeski-
dzie.
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Podbeskidzie, ul. Wzgórze 9, tel. 
338122400, www.bielsko.pttk.pl, pttkbielsko@wp.pl

AQUARIUM
Las w słoiku – warsztaty rodzinne  
2 czerwca o godz. 13.00, warsztaty 
dla dorosłych 2 czerwca o godz. 
15.00, prowadzenie. Laa Loba. 
zapisy: kontakt@laaloba.com, koszt: 130 zł
Najlepsza dieta dla przyszłych mam 
– 5 czerwca o godz. 18.00 spotkanie  
z Justyną Cieślicą z poradni Dobry 
Dietetyk.
Warsztaty szydełkowania: osłonki 
na doniczkę – 9 czerwca o godz. 
13.00.
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org. Owoce Szycia, zapisy:  
owoce.szycia@gmail.com, koszt: 75 zł
Sztuka goryczy – spotkanie 
z młodymi artystami 10 czer- 
wca o godz. 18.00.
Warsztaty malowania 
akwarelami: Ptaki Polski 
– 16 czerwca o godz. 13.00.
org. Magdalena Wysmyk Waterclours, 
zapisy: magdalena.wysmyk@gmail.com 
koszt: 50 zł
Warsztaty kiszenia –  
23 czerwca o godz. 13.00.
zapisy: gastrohabitat@gmail.com, koszt: 
50 zł
Warsztaty: Hafciarskie 
ABC – 30 czerwca o godz. 
12.30.
zapisy: lilu2art@gmail.com, koszt: 75 zł

5. urodziny Aquarium:
25 czerwca, godz. 19.00 
– Komedie, których nie 
spodziewasz się w Aquarium,
26 czerwca
godz. 17.00 – Cupping, de- 
gustacja kaw speciality,
godz. 19.00 – Aquadisko, 
urodzinowe tańce przy mu- 
zyce z winyli DJ Teddybear)
27 czerwca, godz. 19.00 
– Muzyka na Placu: Gooral 
+ Kamer – koncert 
plenerowy na placu przy 
Galerii Bielskiej BWA od 
strony ul. Mickiewicza).
A ponadto: mural kredowy 

Pan Bon Ton, urodzinowa fotoakcja 
Pytlik&Bąk Fotografia oraz ogniskova.
pl, tort, baloniki i in.
szczegółowy program: www.facebook.pl/klubokawiarnia.
aquarium
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro 
www.facebook.pl/klubokawiarnia.aquarium

METRUM JAZZ CLUB
Salsoteka – 8 i 22 czerwca o godz. 
21.00.
Gorączka sobotniej nocy – 15 czer- 
wca o godz. 20.00 impreza taneczna, 
największe hity lat 70., 80. i 90.
Let's dance – 29 czerwca o godz. 
21.00.
Milongi – w czwartki o godz. 20.00. 
Metrum Jazz Club, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 22, tel. 
517506306, www.metrumjazz.pl, info@metrumjazz.pl 
sprzedaż biletów. metrumjazz.pl oraz w recepcji hotelu 
Grępielnia, 338221065 i 603373590

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Spotkania w lokalu KIK:
Zofia Lamers:  Stanisław Moniuszko 
w literaturze – 5 czerwca o godz. 
10.30.
Maria Romankiewicz: Męczennicy 
młodej wiary: św. Świerad i świętych 
pięciu polskich braci – 12 czerwca  
o godz. 10.15.
w Katolickim Domu Opieki Józefów 
przy ul. Grzybowej 8.
Jan Golowski: Dzieje dawne i naj- 
dawniejsze – wykłady o godz. 10.15: 
6 czerwca Cesarstwo Rzymskie za 
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Kommodusa i dynastii 
Sewerów, 13 czerwca  
Okres najazdów, zamętu  
i próby wzmocnienia władzy 
cesarskiej w III wieku,  
27 czerwca Rozwój chrześ- 
cijaństwa w Cesarstwie 
Rzymskim.
w katedrze św. Mikołaja:
ks. dr Lucjan Bielas: 
Siedem grzechów głów-
nych. Zazdrość – wykład  
29 czerwca o godz. 18.30.
Klub Inteligencji Katolickiej, Bielsko-Biała, 
ul. Bohaterów Warszawy 4a

taniec:
CUBANA DANCE SHOW 
2019
8 czerwca o godz. 19.00  
w Hali pod Dębowcem 
odbędzie się gala taneczna  
z udziałem tancerzy ze 
Szkoły Tańca Cubana oraz  
z Prywatnej Szkoły Baletowej 
z Bielska-Białej. 
bilety do nabycia przed wejściem, 
szczegóły: www.cubana.bielsko.pl
Szkoła Tańca Cubana, Bielsko-Biała,  
ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera, Galeria I)  
i ul. Stawowa 29, www.cubana.bielsko.pl

SALSA-BIELSKO
Nowe kursy: salsa w parach 
we wtorki o godz. 21.00 od 
18 i 25 czerwca i środy  

o godz. 18.30 od 5 i 12 czerwca; salsa 
solo dla pań w piątki o godz. 18.00 od 
7 i 14 czerwca, we wtorki o godz. 
11.00 od 4 i 11 czerwca; salsa/latino 
solo dla pań 50+ wtorki o godz. 
10.00 od 18 i 25 czerwca.
Salsoteki: 1 czerwca – Hotel & Res- 
tauracja Wróblówka, ul. Krakowska 
608, 15 czerwca – Restauracja Maska, 
ul. Stwosza 10, wstęp wolny, salsa  
i inne kubańskie rytmy, mini-lekcje, ani-
macje.
Szkoła Tańca Salsa-Bielsko, Bielsko-Biała, Rynek 3 i 4, 
ul. Chopina 3, tel. 506410353, zapisy na stronie  
www.salsa.bielsko.pl

DANCE#LOVEit.
2 urodziny DANCE#LOVEit –  
29 i 30 czerwca w Klubie Klimat 
dwudniowe warsztaty tańca dla 
wielbicieli salsy kubańskiej, bachaty  
i kizomby z zaproszonymi gośćmi  
i z instruktorami studia oraz wielka 
urodzinowa impreza.
szczegóły: https://danceloveit.pl/2-urodziny-
danceloveit-warsztaty-cuban-sensual/ 
DANCE#LOVEit, Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 
6, II piętro, tel. 661162951, 662019902 
www.danceloveit.pl, danceloveit.info@gmail.com

edukacja kulturalna:
MIEJSKI DOM KULTURY
www.mdk.bielsko.pl
DK Włókniarzy, ul. 1 Maja 12, tel. 
338125693: Spotkania u esperanty-
stów: 4 czerwca o godz. 16.30 
prelekcja Dagmary Tupiec Moje 
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camino – z Porto na koniec 
świata; 18 czerwca o godz. 
18.40 Boży Orędownik 
Maksymilian Kolbe, prelekcja 
Mariusza Żaka. Od tradycji 
do współczesności – koncert 
ZPiT Beskid w BCK 11 czer- 
wca godz. 18.00. Koncert 
zespołów LIBRA, grup bale- 
towych i zespołu wokalnego 
Niżej w BCK. bilety na kon- 
certy w pok. 16 DK, tel. 
338297656.
Dom Kultury im. Wiktorii 
Kubisz, ul. Słowackiego 17, 
tel. 338125886, kubiszow-
ka@vp.pl: Koncerty podsu- 
mowujące: zespoły instru-
mentalne 3 czerwca o godz. 
17.00, zespoły wokalne Trele 
Morele, Feeling i Studio 
operowe 5 czerwca o godz. 
17.00; zespoły taneczne – 
grupy starsze 11 czerwca  
o godz. 18.00, grupy młod- 
sze 12 czerwca o godz. 
18.00. Końcoworoczna 
wystawa prac plastycznych, 
ceramicznych, fotograficz-
nych, modelarskich i ręko- 
dzielniczych, pokaz strojów 
stworzonych przez uczest-
niczki zajęć Szycie jest piękne 
6 czerwca o godz. 17.00. 
Końcoworoczne spektakle 
teatralne – grupy Hokus-Po-

kus i Trzeci Gong 7 czerwca o godz. 
17.00, grupy Z potencjałem oraz 
Impro 14 czerwca o godz. 17.00. 
Spektakl teatralny Królowa śniegu  
w wyk. grupy Teatr Grodzki Junior  
8 czerwca o godz. 11.00. Piknik arty- 
styczny Rodzina razem się trzyma  
9 czerwca o godz. 15.00. Spektakl 
grupy Kulisy pt. Wpatrzyć się w coś na 
kształt gwiazdy 10 czerwca o godz. 
18.00. Dzień Tolkienowski 5. edycja 
22 czerwca o godz. 16.00.
DK w Hałcnowie, ul. s. M. Szew-
czyk, tel. 338162328: 
Koncert zespołów tanecznych i wo- 
kalnych zespołu Stokrotki 12 czerwca 
o godz. 18.00. Ołówek, węgiel, gum- 
ka. Od szarości do bieli – wernisaż  
14 czerwca o godz. 17.00. Witajcie 
wakacje! – zabawy dla grup dziecię-
cych 18 czerwca o godz. 17.00  
w ogrodzie DK. Magia sztuki – 18 
czerwca o godz. 19.00 koncert zespo-
łów wokalnych i tanecznych z DK  
w Olszówce.
DK w Kamienicy, ul. Karpacka 125, 
tel. 338119362: Popisy gitarzystów  
i perkusistów 6 czerwca o godz. 
16.30.  Pianiści mają głos – koncert 
uczniów Anny Słowińskiej 7 czerwca  
o godz. 16.30. 4. Święto Dzielnicy – 
impreza plenerowa połączona  
z wręczeniem nagrody Serca Kryszta- 
łowego oraz 30-leciem DK 15 czerw- 
ca o godz. 16.00.
DK w Komorowicach, ul. Olimpijska 
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16, tel. 338158736: Wiosen- 
ny koncert zespołów DK  
13 czerwca o godz. 17.00.
DK w Lipniku, ul. Podgórna 
29, tel. 338161780: I Festi- 
wal Dziecięcej Twórczości 
Dzielnice dla Bielska-Białej  
13 czerwca o godz. 10.00 
Klimakterium – kolejny etap 
w życiu kobiety – wykład  
14 czerwca o godz. 18.00. 
Popisy grup artystycznych DK 
17 i 18 czerwca o godz. 
17.00. 
DK w Mikuszowicach 
Krakowskich, ul. Żywiecka 
302, tel. 338163457:
Koncert Wiosenny w wyko- 
naniu uczestników zajęć  
6 czerwca o godz.17.00. 
Koncert Finałowy Konkursu 
Mam Talent 7 czerwca  
o godz. 17.00. Alberto  
i przyjaciele – 14 czerwca  
o godz. 18.00 koncert 
meksykańskiego gitarzysty 
Alberto Suazo Sancheza.
DK w Olszówce, ul. 
Olszówka 20d, tel. 
338292584, olszowka@
mdk.beskidy.pl: Pocztówka 
z Bielska-Białej – otwarcie 
wystawy i rozdanie nagród 
12 czerwca o godz. 18.00. 
Koncert młodych muzyków 
– uczniowie Dominiki Malik, 

Jolanty Kokoszewskiej i Marka Pradeli 
19 czerwca o godz. 16.30, uczniowie 
Sylwii Dubiel-Morawskiej, Alberta 
Kokoszewskiego, Dawida Broszcza-
kowskiego 19 czerwca o godz. 18.00.
DK w Starym Bielsku, ul. Sobieskie-
go 307a, tel. 602529103: Koncert 
przedwakacyjny 14 czerwca o godz. 
17.00  podsumowanie grup artystycz-
nych DK.  Koniec roku z szachami –  
15 czerwca o godz. 9.00. Pamięci 
Profesora – przedstawienie poświęco-
ne Józefowi Argasińskiemu 23 czerw- 
ca o godz. 18.00. 
DK w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398, 
tel. 338184148: Wystawa prac dzieci 
z kółek plastycznych i kółka modelar-
skiego Dedal 5 czerwca o godz. 
16.30. Wiosenny koncert – popisy 
uczniów grających na pianinie, skrzyp- 
cach i akordeonie oraz występ Kapelki 
Mała Wapienica 7 czerwca o godz. 
18.00. Kolorowe motyle – otwarta 
akcja plastyczna dla dzieci od 8 lat 12 
czerwca o godz. 15.30 oraz 16.00.

SCK BEST
Mała Akademia Jazzu: spotkanie 
podsumowujące – 6 czerwca o godz. 
9.15 i 10.15.
Koncert Muzyki Poważnej z misiem: 
Cztery smyki dla muzyki, podsumo-
wanie – 7 czerwca o godz. 9.15  
i 10.30, prowadzi: Franciszek 
Borysowicz.
Festyn z okazji 40-lecia Spółdzielni 
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Złote Łany – 9 czerwca od 
godz. 10.00, w programie: 
koncert JeMU, warsztaty 
plastyczne, pokazy taneczne 
zespołów tańca nowocze-
snego, spektakl teatralny  
i warsztaty dla dzieci w wyk. 
Teatru Kwadryga, konkurs 
Mam Talent (zgłoszenia do  
6 czerwca).
3. Miniolimpiada Przeszko-
laka – 12 czerwca o godz. 
10.00.
Turniej szachowy o Puchar 
Dyrektora SCK Best dla 
dzieci z sekcji – 13 czerwca  
o godz. 15.30 na placu 
Kameleon.
Zakończenie roku kultural-
no-oświatowego – 19 czer- 
wca 
23. Ogólnopolski i 37. 
Wojewódzki Przegląd 
Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej Lipa 
– zapisy do 14 czerwca.
Spółdzielcze Centrum Kultury BEST, 
Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 18,  
tel. S334990813, 334990833 
sckbest@gmail.com, www.sckbest.pl 

PRZEDSZKOLE 
WALDORFSKIE
100-lecia pedagogiki 
waldorfskiej i 30-lecie 
przedszkola

Piknik – 8 czerwca w godz. 10.30-
13.00, w programie zajęcia i zabawy 
dla dzieci, bajkowe przedstawienie, 
wspólna praca artystyczna i bufet  
z domowymi  pysznościami.
Seminarium – 15 czerwca w godz. 
9.00-12.00, w programie wykład 
Marii Świerczek-Musiał: Pedagogika 
waldorfska we współczesnym świecie  
oraz warsztaty artystyczne dla doro- 
słych.
Przedszkole Waldorfskie, Bielsko-Biała,  
ul. Grunwaldzka 3 

BIELSKA SZKOŁA AKTORSKA  
IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
Dzień otwarty – 15 czerwca, godz. 
13.00-14.30 otwarta próba programu 
Egzamin na aktora, 14.30-16.30 
przesłuchania do szkoły na sezon 
2019/2020 dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych, 17.00  Egzamin na aktora, 
program artystyczny z udziałem 
tegorocznych kandydatów do szkół 
teatralnych, komisji i publiczności.
wyk. Jan Borusiński, Aleksandra Burdzińska, Agata 
Curyło, Katarzyna Gąsior, Karolina Kobielusz, Jakub 
Majdak, Katarzyna Rojkowska, Mateusz Wardyński;  
reż. Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk
Spektakle dla szkół w auli Towarzy-
stwa Szkolnego im. M. Reja przy ul. 
Modrzewskiego 12
12 i 19 czerwca o godz.10.00 – Ten 
obcy, godz. 11.00 – Kronika wypad-
ków miłosnych; 18 czerwca o godz. 
10.00 Buszujący w zbożu.
rezerwacja miejsc tel. 534621499
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22 czerwca o godz. 13.00 
– casting do spektaklu Piotruś 
Pan – dla dzieci i młodzieży 
w wieku 7-14 lat.
Bielska Szkoła Aktorska im. Agnieszki 
Osieckiej, ul. Jutrzenki 13, tel. 534621499, 
basa.osieckiej@gmail.com 
biuro@paris-paris.pl

BIELSKA PIWNICA 
ARTYSTYCZNA IM. MARII 
KOTERBSKIEJ 
Lato na scenie – nabór na 
warsztaty dla dzieci i mło- 
dzieży 1-13 lipca w godz. 
10.00-15.00. 
zajęcia prowadzą wykładowcy Bielskiej 
Szkoły Aktorskiej, www.szkola-aktorow.pl
Bielska Piwnica Artystyczna im. Marii 
Koterbskiej, tel. 534621499 
bpa.koterbskiej@gmail.com

SPEAK UP
Dzień Dziecka – 1 czerwca 
w godzinach 9.00-14.00 
jednodniowy obóz językowy 
dla dzieci 5-14 lat. W planie 
zabawy  oraz zajęcia karate:
ubezpieczenie: 3 zł/os., konieczna 
wcześniejsza rezerwacja miejsc  
tel. 695216369
Warsztaty przygotowujące 
do wyjazdów wakacyjnych 
Szkoła Języka Angielskiego Speak Up, 
Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22a, tel. 
695216369 lub 338101911, e-mail. studies.
sla-04@speak-up.pl

CERTUS
Creative Fridays – kreatywne piątki  
o godz. 15.00 zajęcia twórcze po 
angielsku dla dzieci 6-10 lat, koszt  
15 zł: 7 czerwca Drawing Dinos 
Rysujemy dinozaury), 14 czerwca 
Squishy Stress Ball Pan Gniotek), 21 
czerwca Salt Paintings Solne obrazy).
Angielski w podróży dla seniorów 
– w piątki o godz. 17.30 spotkania 
przy herbatce, koszt 15 zł: 7 czerwca 
Going Shopping, 14 czerwca Visiting  
a Museum, 21 czerwca Problem at  
a Hotel, 28 czerwca Questions to  
a Tour Guide.
Certus Kursy Językowe, Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 
4, rejestracja telefoniczna lub mailowa tel. 338158783, 
certuskursy@poczta.onet.pl

BOSTON
Poznaj świat i jego języki – spotkanie 
17 czerwca.
Foto Summer – kurs fotografii, start  
1 czerwca.
Goodbye school – impreza językowo-
-animacyjna dla dzieci w wieku 5-13 
lat z rodzicami 14 czerwca o godz. 
16.30 , koszt 20 zł.
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

wsparcie w kryzysie:
PRAESTERNO
Akademia Dorosłości – grupa 
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rozwojowa dla młodzieży  
w wieku 14-16 lat, spotkania 
weczwartki w godz. 
16.30-19.30, zajęcia 
bezpłatne.
zapisy i informacje: Śląski Ośrodek 
Fundacji Praesterno, Bielsko-Biała,  
pl. Fabryczny 3, tel. 573327025 
bielsko-biala@praesterno.pl 

POIK
Czeka na wszystkie osoby 
przeżywające trudne sytua- 
cje, związane z przemocą  
w rodzinie, problemami 
wychowawczymi, rodzinny-
mi i małżeńskimi, utratą 
bliskiej osoby, uzależnieniami. 
Udział w spotkaniach jest 
bezpłatny.
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Bielsko-Biała, ul. Piękna 
2, tel. 338146221 lub 19288, czynny 
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 
spotkania bezpłatne 

Niebieska Linia – telefon 
338119900 czynny codzien-
nie w godz. 16.00-22.00 dla 
wszystkich osób, których 
dotyczą problemy przemocy 
i uzależnień.

OŚRODEK INTEGRACJI 
OBCOKRAJOWCÓW myBB
Ośrodek Integracji Obcokra-
jowców myBB zaprasza  

w poniedziałki, czwartki i piątki  
w godz. 12.00-18.00, we wtorki  
i środy w godz. 13.00-20.00. 
Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB w Bielsku-
Białej, ul. Krasińskiego 5A/10, tel. 504412446 
e-mail: info@mybb.org.pl 
www.facebook.com/mybborgpl, www.mybb.org.pl

u sąsiadów:
Beskid Bike Festival 2

Druga edycja kultowego rodzinnego 
wydarzenia rowerowego  odbędzie 
się 9 czerwca w godz. 11.00-17.00  
na terenie Centrum Kongresów  
i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. 
W programie m.in. wyścigi rowerowe 
dla dorosłych i dzieci, testy rowerów, 
targi rowerowe, konkursy i zabawy.
zapisy na rajdy:  
https://www.race-timing.pl/pl/zawody/89/
więcej: https://www.orle-gniazdo.pl/wydarzenie/beskid-
bike-festival-2019
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1so

n Speak Up, godz. 9.00 – 
jednodniowy obóz językowy 
z okazji Dnia Dziecka, zapisy
n Helios, godz. 10.30 – Fil-
mowe poranki: weekend 
Dnia Dziecka
n Park Słowackiego, godz. 
11.00 – Dzień Dziecka 

n Aquarium, godz. 12.30 
– BajuBajki 
n Archiwum Państwowe, 
godz. 13.30 – Wybory 1989 
roku w zasobie AP... 
n Teatr Polski, godz. 16.00  
i 20.00 – Boeing, boeing, 
bilety: 60, 50 i 40 zł
n 4. Festiwal Muzyki Crosso- 
ver: BCK, godz. 18.00 – 
Czesław Jakubiec & The 
ThreeX, bilety: 40 zł; 
Metrum Jazz Club, godz. 
20.30 – Myrczek & Toma-
szewski, bilety: 40 zł 
n Aquarium, godz. 18.00 – 
Disney na Dzień Dziecka 

n Wróblówka, godz. 21.00 
– salsoteka  

2ni

n Banialuka, godz. 11.00 – 

Pchła Szachrajka, bilety: 22, 17, 15 zł
n Aquarium, godz. 13.00 i 15.00 – 
warsztaty rodzinne Las w słoiku, zapisy, 
koszt 130 zł
n kościół św. Stanisława, godz. 16.30 
– 17. Vivaldi Festival: Salve Regina 

n Rynek, godz. 17.00 – Wybraliśmy 
wolność: 30 piosenek na 30-lecie 

; warsztaty dla dzieci 
n Sala Redutowa Pod Orłem, godz. 
18.00 – Cavatina Classisc: Charlie 
Siem, bilety: 60 i 40 zł
n Teatr Polski, godz. 18.00 – Boeing, 
boeing, bilety: 60, 50 i 40 zł

3pn

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Pchła 
Szachrajka, bilety: 22, 17, 15 zł
n Helios, godz. 10.30 – Filmowe 
poranki: weekend Dnia Dziecka
n Radio Anioł Beskidów, godz. 11.00 
– finał konkursu literacko-plastycznego 

n Galeria ROK, godz. 16.00 – Lietuvi-
skos Godos / Litewska zaduma 
n DK im. W. Kubisz, godz. 17.00 – 
Koncert podsumowujący zespołów 
instrumentalnych 
n Kino Studio, godz. 20.00 – DKF 
Kogucik: Aga, bilety: 12 i 10 zł 

4wt

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Pchła 
Szachrajka, bilety: 22, 17, 15 zł
n Galeria Bielska BWA, godz. 16.00 – 
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Poznawanie przez dotyk  

n DK Włókniarzy, godz. 
16.30 – Spotkania u Esperan- 
tystów: Moje Camino –  
z Porto na koniec świata 

n Książnica Beskidzka, godz. 
17.00 – Artur Kasprzykowski: 
Wybory czerwcowe 1989 na 
Podbeskidziu 
n BCK, godz. 18.00 – Ave 
Sol, bilety: 20 zł
n Aquarium, godz. 19.00 – 
Filmowe wtorki 
n Teatr Polski, godz. 19.00 
– Mayday, bilety: 60, 50 i 40 
zł; godz. 20.00 – Seks dla 
opornych, bilety: 35 i 25 zł
n Metrum Jazz Club, godz. 
20.00 – jam session 

5śr

n Banialuka, godz. 9.00 i 
11.00 – Pchła Szachrajka, 
bilety: 22, 17, 15 zł
n KIK, godz. 10.30 – Zofia 
Lamers: Stanisław Moniuszko 
w literaturze 
n DK w Wapienicy, godz. 
16.30 – Wystawa prac dzieci 
z kółek 
n Aquarium, godz. 18.00 
– Najlepsza dieta dla przy- 
szłych mam 
n Książnica Beskidzka, godz. 

17.00 – Filmowa środa 
n DK im. W. Kubisz, godz. 17.00 – 
Koncert zespołów wokalnych 
n Teatr Polski, godz. 19.00 – Mayday, 
bilety: 60, 50 i 40 zł; godz. 20.00 
– Seks dla opornych, bilety: 35 i 25 zł
n Helios – Kino konesera: Podły, 
okrutny, zły

6cz

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Pchła 
Szachrajka, bilety: 22, 17, 15 zł
n KDO Józefów, godz. 10.15 – Jan 
Golowski: Dzieje dawne i najdawniej-
sze 
n Filia KB w Straconce, godz. 15.30 
– warsztaty literacko-plastyczne 
n Książnica Beskidzka, godz. 16.00 – 
Myślenie kolorami 
n Filia KB na os. Wojska Polskiego, 
godz. 16.30 – Kombiwar, zapisy 
n DK w Kamienicy, godz. 16.30 – po-
pisy gitarzystów i perkusistów 
n DK im. W. Kubisz, godz. 17.00 
– Końcoworoczna wystawa prac 
uczestników zajęć 
n DK w Mikuszowicach Kr., godz. 
17.00 – Koncert wiosenny 
n Helios, godz. 18.00 – Kultura 
dostępna: Jak pies z kotem, bilety: 10 zł
n Aquarium, godz. 19.00 – Pezda/
Gawęda Duo, bilety: 25 i 20 zł
n Teatr Polski, godz. 19.00 – Kogut  
w rosole, bilety: 60, 50 i 40 zł; godz. 
20.00 – Seks dla opornych, bilety: 35  
i 25 zł
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7pt

n Banialuka, godz. 9.00, 
11.00 – Trzy Świnki, czyli ma-
gia teatru, bilety: 22, 17, 14 zł
n Książnica Beskidzka, godz. 
10.00 – Jak nie czytam, jak 
czytam ; godz. 17.00 
– Historiolandia 
n Certus, godz. 15.00 – 
Creative Fridays, koszt 15 zł; 
godz. 17.30 – Angielski  
w podróży dla seniorów, 
koszt 15 zł
n DK w Kamienicy, godz. 
16.30 – Pianiści mają głos 

n DK im. W. Kubisz, godz. 
17.00 – spektakle teatralne 
grupy Hokus-Pokus i Trzeci 
Gong 
n DK w Mikuszowicach Kr., 
godz. 17.00 – Koncert 
finałowy konkursu Mam 
talent 
n BCK, godz. 18.00 – Ze-
spół Pieśni i Tańca Bielsko: 
45-lecie, bilety: 25 zł
n B&B, godz. 18.00 – Marek 
Lapis: Biało-Czerwona 

n MHwBB Stara Fabryka, 
godz. 18.00 – Industriada 
2019: Rozruch maszyn
n DK w Wapienicy, godz. 
18.00 – Wiosenny koncert 

n Galeria PPP, godz. 19.00 – Aga 
Siwczyk: Pareidolie 
n Teatr Polski, godz. 19.00 – Kogut  
w rosole, bilety: 60, 50 i 40 zł
n Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – 
Kolos: Jorgos & Antonis Skolias, bilety: 
40 i 30 zł
n Helios – X-Men. Mroczna Phoenix, 
Rocketman – premiery

8so

n Galeria Bielska BWA, godz. 10.00 
– warsztaty formowania w glinie dla 
osób niewidomych i niedowidzących 

n MHwBB Stara Fabryka, ROK, godz. 
10.00 – Industriada 2019: Indu-bal
n Przedszkole Waldorfskie, godz. 
10.30 – piknik jubileuszowy
n DK im. W. Kubisz, godz. 11.00 – 
Królowa Śniegu 
n Aquarium, godz. 12.30 – BajuBajki 

n Teatr Polski, godz. 16.00 – Human-
ka, bilety: 35 i 25 zł
n Książnica Beskidzka, godz. 16.00 
– Noc Bibliotek 
n sala koncertowa szkoły muzycznej, 
godz. 18.00 – Znasz li Moniuszkę, 
zaproszenia
n Sala Redutowa Pod Orłem, godz. 
18.00 – Cavatina Classisc: Valentina 
Igoshina, bilety: 50 i 30 zł
n hala pod Dębowcem, godz. 18.00 
– Cubana Dance Show
n Metrum Jazz Club, godz. 21.00 



44 pełna kultura! / kalendarium, nr 6/198, VI 2019

– Salsoteka, bilety: 10 zł

9ni

n SCK Best, godz. 10.00 
– Festyn z okazji 40-lecia 
Spółdzielni Złote Łany 
n Banialuka, godz. 11.00 – 
Księga dżungli, bilety: 22, 17, 
16 zł
n Parafia NMP Królowej 
Świata, godz. 12.30 – Tak na 
serio  
n Aquarium, godz. 13.00 
– warsztaty szydełkowania, 
zapisy, koszt 75 zł
n DK im. W. Kubisz, godz. 
15.00 – Rodzina razem się 
trzyma 
n Teatr Polski, godz. 16.00 
– Humanka, bilety: 35 i 25 zł; 
godz. 19.00 – Miarka za 
miarkę, bilety: 60, 50 i 40 zł

10pn

n Banialuka, godz. 9.00  
i 11.00 – Księga dżungli, 
bilety: 22, 17, 16 zł
n Książnica Beskidzka, godz. 
17.00 – ks. Jacek Prusak 

n DK im. W. Kubisz, godz. 
17.00 – spektakl Wpatrzyć 
się w coś na kształt gwiazdy 

n MHwBB zamek Sułkow-
skich, godz. 18.00 – Muzyka 

na zamku: Koncert jubileuszowy, bilety: 
15 i 8 zł
n Aquarium, godz. 18.00 – Sztuka 
goryczy, spotkanie z młodymi artystami 

n Kino Studio, godz. 20.00 – DKF 
Kogucik: My, bilety: 12 i 10 zł 
n Helios – Kino konesera: Podwójne 
życie

11wt

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Księ-
ga dżungli, bilety: 22, 17, 16 zł
n Filia KB na Złotych Łanach, godz. 
11.00 – spotkanie autorskie z Agatą 
Kołakowską 
n BCK, godz. 18.00 – Koncert ZPiT 
Beskid, bilety w DK Włókniarzy
n DK im. W. Kubisz, godz. 18.00 – 
Koncert zespołów tanecznych 
n Aquarium, godz. 19.00 – Filmowe 
wtorki 
n Parafia NMP Królowej Świata, godz. 
19.00 – Tak na serio: Ugotowani 
razem  
n Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – 
jam session 

12śr

n Banialuka, godz. 9.00 – Księga 
dżungli, bilety: 22, 17, 16 zł; godz. 
11.00 – Ojczyzna, bilety: 22, 17, 16 zł
n SCK Best, godz. 10.00 – Miniolim-
piada Przedszkolaka 
n KIK, godz. 10.15 – Maria Romankie-
wicz: Męczennicy młodej wiary 
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n DK w Wapienicy, godz. 
15.30 i 16.00 – Kolorowe 
motyle 
n Książnica Beskidzka, godz. 
16.00 i 17.00 – Łapiemy 
formę, zapisy 
n Klub Nauczyciela, godz. 
17.00 – Grupa Literacka 
Apostrofa: Lato czeka 
n Aquarium, godz. 18.00 
– Festiwal Ekodzieło: 
Krzysztof Czyżewski, 
Żegaryszki 
n DK w Hałcnowie, godz. 
18.00 – koncert zespołów 
tanecznych i wokalnych z DK 
Włókniarzy 
n DK im. W. Kubisz, godz. 
18.00 – Koncert zespołów 
tanecznych 
n DK w Olszówce, godz. 
18.00 – Pocztówka z Biels- 
ka-Białej 
n Teatr Polski, godz. 19.00 
– Wesele, bilety: 60, 50 i 40 
zł

13cz

n Banialuka, godz. 9.00 i 
11.00 – Ojczyzna, bilety: 22, 
17, 16 zł
n DK w Lipniku, godz. 10.00 
– Festiwal Dziecięcej Twór- 
czości Dzielnice dla Bielska-
-Białej
n KDO Józefów, godz. 

10.15 – Jan Golowski: Dzieje dawne  
i najdawniejsze 
n Filia KB w Straconce, godz. 15.30 – 
Klub gier Planszówka 
n SCK Best, plac Kameleon, godz. 
15.30 – turniej szachowy dla dzieci  
z sekcji
n Klub Nauczyciela, godz. 17.00 – 
Maria Posłuszna: Linia – dualizm 
n DK w Komorowicach, godz. 17.00 
– Wiosenny koncert 
n MHwBB Stara Fabryka, godz. 17.30 
– Aferimages/Powidoki; spotkanie 
autorskie z Grzegorzem Sztwiertnią
n sala koncertowa szkoły muzycznej, 
godz. 18.00 – Koncert jazzowy, 
zaproszenia
n Helios, godz. 18.00 – Kultura 
dostępna: Autsajder, bilety: 10 zł
n Aquarium, godz. 19.00 – Bortolotti 
Quintet, bilety: 25 i 20 zł
n Teatr Polski, godz. 19.00 – Wesele, 
bilety: 60, 50 i 40 zł
n Parafia NMP Królowej Świata, godz. 
19.00 – Tak na serio: Małżeńskie 
dialogi na cztery nogi  

14pt

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Oj-
czyzna, bilety: 22, 17, 16 zł
n Dni Bielska-Białej: Archiwum 
Państwowe, godz. 12.00-22.00 – Aby 
Polska rosła w siłę i in. ; pl. 
Chrobrego, godz. 14.00 – Orkiestra 
Reprezentacyjna Straży Granicznej; pl. 
Ratuszowy, godz. 19.45 – inauguracja, 
godz. 20.30 – Bielska Orkiestra Dęta, 
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godz. 21.00 – Shaggy, godz. 
22.40 – widowisko laserowe 

n Certus, godz. 15.00 – 
Creative Fridays, koszt 15 zł; 
godz. 17.30 – Angielski  
w podróży dla seniorów, 
koszt 15 zł
n Akademia Boston, godz. 
16.30 – Goodbye school, 
zapisy, koszt: 20 zł
n Aquarium, godz. 17.00 – 
Basy i Bobasy: Letni duet na 
skrzypce i wiolonczelę, bilety: 
25 i 20 zł
n Aquarium, godz. 17.00 – 
Festiwal Ekodzieło: warsztat 
Moda na rzeki 
n DK w Hałcnowie, godz. 
17.00 – Od szarości do bieli 

n DK im. W. Kubisz, godz. 
17.00 – spektakle grup  
Z potencjałem i Impro 
n DK w Starym Bielsku, 
godz. 17.00 – Koncert 
przedwakacyjny zespołów 
DK 
n DK w Mikuszowicach Kr., 
godz. 18.00 – koncert 
Alberto i przyjaciele 
n Teatr Polski, godz. 18.00 
– Singielka 2, czyli Matka 
Polka, bilety: 35 i 25 zł; godz. 
19.00 – Boska!, bilety: 60, 50 
i 40 zł

n DK w Lipniku, godz. 18.00 – Kli-
makterium – kolejny etap w życiu 
kobiety 
n PTTK, godz. 18.00 – Slajdy podróż- 
ników: Madagaskar – lemury i kamie- 
nie szlachetne 
n Galeria PPP, godz. 19.00 – Urszula  
i Wacław Sobierajowie: Prezentacja 
Prezent...ów 
n Helios – Godzilla II: Król potworów, 
Men in Black: International – premiery

15so

n Przedszkole Waldorfskie, godz. 9.00 
– seminarium i warsztaty artystyczne
n DK w Starym Bielsku, godz. 9.00 
– Koniec roku z szachami
n Galeria Bielska BWA, godz. 10.00 – 
warsztaty rodzinne Forma gestu i wy- 
razu, koszt: 10 zł
n Aquarium, godz. 12.30 – BajuBajki 

n Bielska Szkoła Aktorska im. Agnieszki 
Osieckiej, godz. 13.00-19.00 – Dzień 
otwarty 
n Dni Bielska-Białej: Park Słowackiego, 
godz. 16.00 – Piknik familijny z Kogu- 
tem Rubinem 
n DK w Kamienicy, godz. 16.00 –  
4. Święto Dzielnicy 
n Teatr Polski, godz. 18.00 – Singielka 
2, czyli Matka Polka, bilety: 35 i 25 zł; 
godz. 19.00 – Boska!, bilety: 60, 50  
i 40 zł
n Parafia NMP Królowej Świata, godz. 
19.00 – Tak na serio: Cud jedności 
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dwojga  
n Metrum Jazz Club, godz. 
20.00 – Gorączka sobotniej 
nocy, bilety: 10 zł
n Restauracja Maska, godz. 
21.00 – salsoteka  

16ni

n pl. Chrobrego, godz. 9.00 
– PTTK, Przewodnik czeka: 
Początki przemysłu w Bielsku 
i Białej 
n Helios, godz. 10.30 – Fil-
mowe poranki: Krecik i Panda
n Banialuka, godz. 11.00 
– Po nitce do kłębka, czyli jak  
z tą wdzięcznością było, 
bilety: 22, 17, 15 zł
n MHwBB zamek Sułkow-
skich, godz. 11.00 – Krakow-
ski Salon Poezji: Gdzie ci 
mężczyźni, gdzie te kobiety, 
wejściówki
n Aquarium, godz. 13.00 – 
Ptaki Polski, warsztaty malo- 
wania akwarelami, zapisy, 
koszt 50 zł
n Dni Bielska-Białej: teren 
obok hali pod Dębowcem, 
godz. 18.00 – Hyży, Natalia 
Szroeder 
n Metrum Jazz Club, godz. 
18.00 – Joanna Szczepkow-
ska: Goła baba, bilety: 85, 75, 
65 zł
n Teatr Polski, godz. 18.00 

– Singielka 2, czyli Matka Polka, bilety: 
35 i 25 zł; godz. 19.00 – Boska!, bilety: 
60, 50 i 40 zł
n Teatr Polski, godz. 19.00 – Boska!, 
bilety: 60, 50 i 40 zł

17pn

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Po 
nitce do kłębka, bilety: 22, 17, 15 zł
n Książnica Beskidzka, godz. 17.00 
– Julita Bator: Zamień chemię na 
jedzenie 
n DK w Lipniku, godz. 17.00 – Popisy 
grup artystycznych 
n Aquarium, godz. 17.30 – Klub Tygo- 
dnika Powszechnego: Duch i litera… 

n Aquarium, godz. 19.00 – Watch 
Docs 
n Kino Studio, godz. 20.00 – DKF 
Kogucik: Yomeddine, bilety: 12 i 10 zł 

18wt

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – 
Brzydkie Kaczątko, bilety: 22, 17, 15 zł
n Aquarium, godz. 12.00 – Piotr 
Kwaśny: Pejzaż. Interpretacje malarskie 

n DK Włókniarzy, godz. 16.30 – Spo-
tkania u Esperantystów: Boży orędow-
nik Maksymilian Kolbe 
n Teatr Polski – FunFest: godz. 17.00  
i 20.00 – Testosteron, bilety: 70 i 40 zł
n Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – 
Tadeusz Biedzki: Wyspy niepoliczone. 
Indonezja z bliska 
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n DK w Hałcnowie, godz. 
17.00 – Witajcie wakacje! 

; godz. 19.00 – Magia 
sztuki, koncert zespołów  
z DK w Olszówce
n DK w Lipniku, godz. 17.00 
– Popisy grup artystycznych 

n BCK, godz. 18.00 – Kon-
cert zespołów Libra, grup 
baletowych i zespołu wokal- 
nego Niżej, bilety w DK 
Włókniarzy
n Aquarium, godz. 19.00 – 
Filmowe wtorki 
n Metrum Jazz Club, godz. 
20.00 – jam session 

19śr

n Banialuka, godz. 9.00  
i 11.00 – Brzydkie Kaczątko, 
bilety: 22, 17, 15 zł
n DK w Olszówce, godz. 
16.30 i 18.00 – koncerty 
młodych muzyków z DK 

n Teatr Polski – FunFest: 
godz. 17.00 – Seks dla 
opornych, bilety: 35 i 25; 
godz. 20.00 – Dziewczyna  
z plakatu, bilety: 70 i 40 zł
n Biblioteka Pedagogiczna, 
godz. 17.00 – Zofia Koczur  
i Szymon Miążek: spotkanie 
poetyckie 
n BCK, godz. 18.00 – Kon-

cert dla wszystkich: Vivaldi jak burza na 
morzu, bilety: 15 i 7 zł
n Helios – Kino konesera: Tolkien

20cz

n Teatr Polski – FunFest: godz. 17.00  
i 20.00 – Mayday, bilety: 60, 50 i 40 zł
n Helios, godz. 18.00 – Kultura 
dostępna: Miszmasz czyli Kogel Mogel 
3, bilety: 10 zł; Laleczka – premiera

21pt

n Certus, godz. 15.00 – Creative 
Fridays, koszt 15 zł; godz. 17.30 – An-
gielski w podróży dla seniorów, koszt 
15 zł
n kościół św. Maksymiliana Kolbe, 
godz. 16.00 – 17. Vivaldi Festival: Panis 
Angelicus 
n Książnica Beskidzka, godz. 17.00 
– Historiolandia 
n Teatr Polski – FunFest: godz. 18.00 
– Zrobie co zechce, bilety: 35 i 25; 
godz. 20.00 – Śluby panieńskie, bilety: 
60, 50 i 40 zł
n Metrum Jazz Club, godz. 20.00 
– Bartłomiej Noszka Quartet, bilety: 
30 i 25 zł
n Helios – Oszustki, Ma – premiery

22so

n Aquarium, godz. 12.30 – BajuBajki 

n DK im. W. Kubisz, godz. 16.00 –  
5. Dzień Tolkienowski 
n Teatr Polski – FunFest: godz. 18.00 
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– Kocham Bałtyk, bilety: 35  
i 25; godz. 20.00 – Kolacja 
dla głupca, bilety: 60, 50 i 40 
zł
n kościół św. Jana Chrzciciela 
w Komorowicach, godz. 
19.00 – Świętojański Festiwal 
Muzyki Organowej i 
Kameralnej: Florilegium 
musicum 
n Metrum Jazz Club, godz. 
21.00 – Salsoteka, bilety: 10 
zł

23ni

n Banialuka, godz. 11.00 – 
Krawiec Niteczka, bilety: 22, 
17, 15 zł
n MHwBB Stara Fabryka, 
godz. 11.00 – Aferimages/
Powidoki; oprowadzanie 
kuratorskie
n Park Słowackiego, godz. 
13.00 – 8. Piknik rodzinny  
z Nadzieją 
n Aquarium, godz. 13.00 – 
warsztaty kiszenia, zapisy, 
koszt 50 zł
n DK w Starym Bielsku, 
godz. 18.00 – Pamięci 
Profesora, spektakl poświęco-
ne pamięci Józefa Argasińskie-
go 

24pn

n Filia KB w Straconce, godz. 

15.00 – Dyskusyjny Klub Książki 
n Książnica Beskidzka, godz. 17.00 
– Rola i znaczenie Naczelnego Komite- 
tu Narodowego i Rady Regencyjnej  
w odzyskaniu niepodległości 
n Kino Studio, godz. 20.00 – DKF 
Kogucik: Genesis 2.0, bilety: 12 i 10 zł 

25wt

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Kra- 
wiec Niteczka, bilety: 22, 17, 15 zł
n Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – 
Krzysztof Kozik: Stalownik – od reno- 
my do ruiny 
n Aquarium, godz. 19.00 – Komedie, 
których nie spodziewasz się ... 
n Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – 
jam session 

26śr

n Banialuka, godz. 9.00 i 11.00 – Kra- 
wiec Niteczka, bilety: 22, 17, 15 zł
n Książnica Beskidzka, godz. 16.00 
– Dyskusyjny Klub Książki ; Dział 
dla dzieci, godz. 16.00 – Spotkania 
przy książce z igłą i nitką 
n Aquarium – 5. urodziny: godz. 
17.00 – Cupping – degustacja kaw 

, godz. 20.00 Aquadisko 
n Helios – Kino konesera: Dzika 
grusza

27cz

n KDO Józefów, godz. 10.15 – Jan 
Golowski: Dzieje dawne i najdawniej-
sze 
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n Filia KB w Straconce, godz. 
15.30 – warsztaty literacko-
-plastyczne 
n Książnica Beskidzka, godz. 
17.00 – Klub Zdrowia: 
Hydroterapia 
n Helios, godz. 18.00 – Kul-
tura dostępna: Fuga, bilety: 
10 zł
n Aquarium – 5. urodziny 
Aquarium: godz. 19.00 – 
Muzyka na placu: Gooral + 
Kamer 

28pt

n Książnica Beskidzka, godz. 
16.00 – Klub Smoczków 
Literackich ; godz. 
17.00 – Historiolandia 
n Certus, godz. 17.30 – An-
gielski w podróży dla 
seniorów, koszt 15 zł
n Galeria Bielska BWA: 
Powitanie lata: godz. 18.00 
– Beata Bojda: Etno; godz. 
18.30 – Korzenie; godz. 
19.00 – koncert 
n MHwBB Stara Fabryka, 
godz. 19.30 – Waldemar 
Lesiak: Proste formy
n Metrum Jazz Club, godz. 
20.00 – Sabina Meck Sextet, 
bilety: 30 i 25 zł
n Galeria Wzgórze, godz. 
20.00 – Jarząbek-Jurkiewicz: 
Bardowie naszych czasów, 

wstęp do kapelusza
n pl. Ratuszowy – 15. Festiwal Miast 
Partnerskich Poznajmy się 
n Helios – Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2, Anna – premiery

29so

n Aquarium, godz. 12.30 – BajuBajki 

n ewangelicki kościół Zbawiciela, 
godz. 17.00 – Dla naszych organów 

n Galeria Wzgórze, godz. 17.00 – 
Spotkanie z poezją i muzyką 
n katedra św. Mikołaja, godz. 18.30 – 
ks. Lucjan Bielas: Siedem grzechów 
głównych. Zazdrość 
n Metrum Jazz Club, godz. 21.00 – 
Let's Dance, bilety: 10 zł
n Klub Klimat – 2. urodziny DANCE-
#LOVEit: warsztaty i impreza
n pl. Ratuszowy – 15. Festiwal Miast 
Partnerskich Poznajmy się 

30ni

n pl. Chrobrego, godz. 9.00 – PTTK, 
Przewodnik czeka: Pierwsi bielscy 
fabrykanci i przemysłowcy 
n Helios, godz. 10.30 – Filmowe 
poranki: Krecik i Panda
n Aquarium, godz. 12.30 – warsztaty 
Hafciarskie ABC, zapisy, koszt 75 zł
n Klub Klimat – 2. urodziny DANCE-
#LOVEit: warsztaty 
n pl. Ratuszowy – 15. Festiwal Miast 
Partnerskich Poznajmy się 



Lato z kulturą 
Park Słowackiego
6 lipca, godz. 18.00 – Orkiestra im. 
Telemanna: Muzyczne podróże dookoła 
świata
13 lipca, godz. 18.00 – Bielska Estrada
20 lipca, godz. 18.00 – Mariusz Kalaga  
z zespołem
27 lipca godz. 18.00 – Grzegorz 
Poloczek: program kabaretowo-estra-
dowy
3 sierpnia, godz. 18.00 – zespół Mythos
10 sierpnia, godz. 18.00 – Bielska 
Orkiestra Dęta
17 sierpnia, godz. 18.00 – Bielska 
Orkiestra Kameralna

Rynek 
7 lipca, godz. 18.00 – Eleni 
14 lipca, godz. 18.00 – Elena Łukawska: 
Cygańskie klimaty
21 lipca, godz. 18.00 – Zespół Muzyki 
Salonowej Eleganza
28 lipca, godz. 17.00 – zespoły 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej
4 sierpnia, godz. 18.00 – Zbigniew 
Foryś Band – ex Lombard
11 sierpnia, godz. 18.00 – Słowiany
18 sierpnia, godz. 18.00 – Szanty na 
bielskiej starówce: Waldek Mieczkowski 
i Formacja

Wędrowny  
Festiwal Kultury 
Ukraińskiej
12 lipca, godz. 16.00, 
Rynek
Drużba, Joryj Kłoc, 
Galicja

8. Podbeskidzki 
Przegląd  
Muzyczny
Koncerty w lipcu  
i sierpniu w piątki  
o godz. 20.30  
na Rynku

graMY doBBro
16 sierpnia, godz. 
18.00, Rynek

Pożegnanie lata
25 sierpnia, godz. 
18.00, teren obok hali 
pod Dębowcem
Michał Szpak
Perfect

lipiec i sierpień



I BESKIDZKI FESTIWAL KLASYKI CAVATINA CLASSICS
Mistrz skrzypiec i elegancji Charlie Siem
2 czerwca, godz. 18.00, Sala Redutowa Hotelu Pod Orłem


