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Szanowni Czytelnicy, 
oddajemy w wasze ręce 
czerwcowe wydanie PEŁNEJ 
KULTURY. Wracamy po 
dwóch miesiącach przerwy 
spowodowanej epidemią 
koronawirusa. Jeszcze nie 
wszystkie instytucje kultury 
mogą działać w zwykłym 
trybie, wciąż sporo dzieje się 
na ich stronach internetowych 
oraz profilach facebookowych 
– jednak wiele placówek 
powróciło już do pracy, 
dlatego zdecydowaliśmy 
wydać PK na czerwiec, 
informując o ich propozy-
cjach. 
W tym wydaniu znajdziecie 
Państwo także informacje  

o przełożonych koncertach  
i spektaklach, gównie tych 
organizowanych przez 
Bielskie Centrum Kultury  
i w jego siedzibie. Za tą 
instytucją apelujemy:  
#trzymajbilet #wspierajkultu-
rę – we wszystkich jej 
odsłonach i przejawach!
Zachęcamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej 
www.pelnakultura.info oraz 
profilu PK na Facebooku – są 
one aktualizowane codzien-
nie, dlatego tam znajdziecie 
najaktualniejsze repertuary  
i zapowiedzi.
Bądźcie zdrowi i korzystajcie 
z oferty kulturalnej!
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prawo do skrótów oraz opracowania 
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redakcja nie odpowiada. Dziękujemy 
placówkom kultury za udostępnienie 
fotografii.
Na okładce: W górę! – czerwcowa 
premiera w Teatrze Polskim
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BIELSKIE CENTRUM KULTURY
W związku z sytuacją epidemiologicz-
ną planowane na marzec, kwiecień, 
maj i czerwiec koncerty, spektakle  
i inne imprezy – przygotowywane 
przez Bielskie Centrum Kultury  
i w BCK – zostały w większości 
przeniesione na inne terminy. 
z marca:
Balonowe Show – spektakl dla dzieci 
planowany 12 marca przeniesiony na 
22 października br.
Russian National Choir Piatnitsky 
– z 13 marca przeniesiony na 6 listo- 
pada br.
Lotto – spektakl teatralny z 17 marca 
został odwołany.
Anioł i kobiety – spektakl teatralny  
z 20 marca przeniesiony na 12 marca 
2021 r.
Festiwal Muzyki Crossover  

Russian National Choir Piatnitsky
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5 września br.
Gala Stand-Up – z 31 marca 
przeniesiona na 23 września br.
z kwietnia:
Jethro Tull – koncert z 4 kwietnia 
został przeniesiony na 17 października 
2020 r.

Piotr Cugowski – koncert artysty  
z 17 kwietnia przeniesiony na 20 grud-
nia br.
Skaldowie – koncert z 18 kwietnia 
został przeniesiony na 25 października 
br. 
21. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu 
Sacrum in musica – planowany na 
dni 20-23 kwietnia został odwołany. 
z maja:
Poranek muzyczny dla dzieci 
Superwirtuozi – początkowo 
planowany na 15 marca i później na 
17 maja został odwołany.
Nerwica natręctw – spektakl 
teatralny z 25 maja przeniesiony na  
7 listopada br.

– z dni 20-22 marca 
przeniesiony na dni 11-13 
września br.
Piosenki z górnej półki 
– koncert z 22 marca został 
odwołany.
Fredro dla dorosłych –  
mężów i żon – spektakl 
teatralny z 23 marca 
przeniesiony na 15 marca 
2021 r. 
Anna Maria Jopek: 
Przestworza  

– koncert z 27 marca został 
przeniesiony na 18 listopada 
br.
Telewizja kłamie – spektakl 
teatralny z 28 marca został 
przeniesiony na 21 paździer-
nika br.
Koncert wiedeński –  
z 29 marca przeniesiony na  
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później 17 czerwca został odwołany.
Kobieta idealna – spektakl teatralny 
początkowo planowany na 3 kwietnia  
i później 19 czerwca został przeniesio-
ny na 17 stycznia 2021 r. 
Świnka Peppa: wielka niespodzianka 
– spektakl dla dzieci początkowo 
planowany 14 marca i później  
20 czerwca ma nowy termin prezen-
tacji 6 września br.
Koncert 10 tenorów – początkowo 
planowany 19 marca i później  
21 czerwca został przeniesiony na  
24 września br. 

wydarzenia on-line:
Dni Bielska-Białej: koncert 
bielskich artystów – zostanie 
udostępniony w Internecie  
12 czerwca o godz. 18.00.  

Irena Santor – koncert  
z 26 maja przeniesiony na  
10 grudnia br.
Lekko nie będzie – spektakl 
teatralny z 27 maja został 
przeniesiony na 22 stycznia 
2021 r. 
z czerwca:
Dni Bielska-Białej – wszyst-
kie koncerty planowane na 
dni 5-7 czerwca zostały 
odwołane.
Pat Metheny  

– koncert z 8 czerwca 
przeniesiony na 1 czerwca 
2021 r.
Orkiestra im. Telemanna 
Muzyczna ballada Europy 
– koncert początkowo 
planowany 11 marca oraz 
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prestiżowego Mateusza Trójki i Grand 
Prix Jazz Melomani.

3. Festiwal Piosenki Bajkowej
 – odbędzie się w dniach 22-24 
czerwca  w formie on-line (wyłącznie 
jury i uczestnik). Finał i galę finałową 
zaplanowano 29 sierpnia na żywo  
w BCK z transmisją w Internecie. 
Podczas gali wystąpi zespół Accantus.
UWAGA! bilety zakupione na imprezy przeniesione  
na inny termin zachowują ważność; informacje  
o wszystkich zmianach zamieszczane są na bieżąco  
na stronie www.bck.bielsko.pl
Bielskie Centrum Kultury, Dom Muzyki, Bielsko-Biała, 
ul. Słowackiego 27, tel. 338281640, bck@bck.bielsko.pl 
bilety, rezerwacje: tel. 338281645, 338281655, 
512265535, we wtorki, środy i czwartki w godz. 
10.00-13.00 w pokoju nr 12, całodobowo bilety można 
kupować na stronie internetowej: www.bck.bielsko.pl 

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM
Muzyka na placu – koncert urodzino-
wy: 25 czerwca o godz. 19.00 wystapi 
Stanisław Słowiński & Astral Balloon 
feat. Marta Wajdzik. Spotkanie 
swobody 
improwi-
zacji  
i jazzowej 
wrażliwo-
ści  
z energią 
elektro-
nicznych 
produkcji. 
Nowe 

Swoje utwory nagrały 
zespoły Dzień Dobry, SIS, 
Akurat, Grupa Furmana, 
Identyczni i Lizard oraz Marta 
Wajdzik. Koncert będzie 
można obejrzeć na stronie 
internetowej BCK i na jego 
Facebooku.

Kasia Pietrzko Tio:  
Ephemeral Pleasures

21 czerwca o godz. 20.00 
odbędzie się koncert premie-
rowy płyty on-line na stronie 
BCK. Jest to drugie wydaw-
nictwo pianistki, po znakomi-
cie przyjętym przez krytykę  
i publiczność debiutanckim 
albumie Forthright Stories 
(2017), za który otrzymała 
wiele nagród, w tym 

Kasia Pietrzko, fot. Paweł Sowa
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kompozycje oraz remikso-
wane na żywo utwory  
z albumów Landscapes Too 
Easy to Explain i Visions | 
Between Love & Death,  
a także utwory z najnowszej 
płyty Visions Violin Concerto.
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska 
BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11;  
I piętro, www.facebook.pl/klubokawiarnia.
aquarium

GALERIA WZGÓRZE
BR Band: Próbuję żyć –  
20 czerwca o godz.19.30 
klasyczne trio bluesowo-roc-
kowe – gitarzysta i wokalista 
Bogdan Rumiak, gitarzysta 
basowy Jerzy Szyja i perku- 
sista Adam Baranski  – będzie 
promować swoją najnowszą 
płytę. Muzycy grają wybu-
chową mieszankę bluesa, 
funky i rock’n’rolla. 
Marcin Crane Krawczyk 

– wystąpi w Galerii Wzgórze 
26 czerwca o godz. 20.00. 
Muzyk pochodzący ze 
Stargardu mieszka obecnie  

w Bielsku-Białej. Zaprezentuje utwory 
autorskie, sięgając również do 
utworów m.in. Edwarda Stachury, 
Neila Younga czy kompozycji 
folkowych.
Galeria Wzgórze, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 4,  
tel. 509146213, rezerwacje tel. 502077836  
www.bielitz.pl, kukiola@bielitz.pl

wkrótce: 
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY 
57. Tydzień Kultury Beskidzkiej 
Trwajmy w tradycji
Największa impreza góralska  
w kraju 
potrwa od 
25 lipca do  
2 sierpnia, 
tym razem 
przede 
wszystkim  
w Internecie, 
ale nie tylko. 
Przez 9 dni 
na profilu 
facebooko-
wym TKB albo kanale Youtube będzie 
można oglądać rozmaite materiały 
filmowe, również transmitowane na 
żywo. Planowane są koncerty nowe  
i archiwalne, warsztaty, pokaz strojów, 
reportaże, gotowanie na polanie, 
wywiady z ludźmi TKB. 
więcej: www.facebook.com/TydzienKulturyBeskidzkiej
org. Regionalny Ośrodek Kultury, Bielsko-Biała,  
ul. 1 Maja 8, tel. 338220593, www.rok.bielsko.pl
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GALERIA BIELSKA BWA
wystawy główne:
Wanda Gołkowska: Fi
Wystawa prac rysunkowych i malar- 
skich ikony polskiej sztuki awangardo-
wej II połowy XX wieku, inspirowa-
nych tzw. złotą proporcją, której 
podstawę stanowi wartość fi (gr. phi). 
Złoty podział (łac. sectio aurea), 
określony na podstawie boskiej 
proporcji, jest uważany za symboliczny 
kod budowania natury. Gwarantuje 
wyważoną harmonię, odbieraną przez 
człowieka w kategoriach równowagi, 
piękna czy wręcz doskonałości.
Systemy matematyczne i zależności 
przestrzenne wynikające z zasad 
geometrii były dla Gołkowskiej 
językiem, którego używała do badania 
i przedstawiania świata oraz praw nim 
rządzących. 
do 21 czerwca
kuratorka wystawy: Jolanta Studzińska 
relacja filmowa z oprowadzania kuratorskiego na 
stronie www.galeriabielska.pl

Dominika Kowynia: Próba cofania
Wystawa malarstwa Dominki Kowyni 
podejmuje, rozwija i spaja wątki, które 
pojawiają się w jej twórczości od 
dawna. W ostatnich latach w jej 
pracowni powstało wiele obrazów 
tworzonych pod wpływem intensyw-
nych emocji związanych z realnymi, 
aktualnymi problemami. Zauważyć 
można m.in. nawiązania do ogólno-
polskich czy światowych społecznych 

Wanda Gołkowska, Fibonacci-Art, 1999, 
pisak, papier
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– prostych gestach i czynnościach 
wśród drzew, krzewów, traw i pól. 
Wystawa prezentuje zapis interwencji, 
mających miejsce w Tuchowie, gdzie 
artysta mieszka i tworzy – m.in. 
fotografie, filmy, teksty literackie, 
instalacje i obiekty, których status dzieła 
sztuki często jest niejednoznaczny. 
Razem tworzą nową instalację – wy-
powiedź o konstruowaniu natury, 
niemożności wyjścia poza antropoge-
niczny pejzaż. 

26 czerwca – 30 sierpnia
otwarcie: 26 czerwca, godz. 18.00
oprowadzanie kuratorskie: 26 czerwca, godz. 17.00
kurator: Sebastian Cichocki

Monikia Dąbrowska-Picewicz, 
Remigiusz Gryt, Jolanta Herma- 
-Pasińska i Adam Sobota: Poblask
Wystawa czworga artystów cerami-
ków będzie ich ósmą wspólną 
wystawą. Podejmowane przez 
twórców tematy, wokół których 
budują kolejne prezentacje, na ogół 
stoją w opozycji do poprzednich 

wydarzeń, jak czarne 
protesty i strajki klimatyczne. 
Dominika Kowynia jest 
absolwentką katowickiej 
Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie od kilkunastu lat 
pracuje. Dwukrotnie 
uczestniczyła w finałowej 
wystawie Biennale Malarstwa 
Bielska Jesień (2015, 2017). 
do 21 czerwca
kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
relacja filmowa z oprowadzania 
kuratorskiego: www.galeriabielska.pl

Krzysztof Maniak:  
Wybrane filmy, fotografie  
i obiekty z lat 2016–2020
Wystawa realizacji artysty 
nawiązującego do tradycji 
sztuki ziemi i konceptualizmu 
lat 60. i 70. XX wieku, 
którego twórczość opiera się 
na działaniach w naturze 

Dominika Kowynia, z cyklu Chipko 
movement, 2016, olej na płótnie

Krzysztof Maniak, Bez tytułu (Siano), 2019, stan z dnia 
25 czerwca 2019 
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wystaw. Artyści schodzą  
z utartych ścieżek, starają się 
dostrzegać inne aspekty 
rzeczywistości i własnej 
twórczości. Tym razem będą 
próbowali odpowiedzieć na 
pytanie o relację światła  
z materią ceramiczną.
26 czerwca – 30 sierpnia
otwarcie połączone z oprowadzaniem 
kuratorskim z udziałem artystów:  
26 czerwca, godz. 18.30
kuratorka: Lucyna Wylon

wystawy w Klubokawiarni 
Aquarium:
Igor Bryzek: Spotkania  
z naturą
Pokaz prac malarskich  
w technice pasteli, których 

autorem jest 16-letni Igor Bryzek, 
uczestnik zajęć plastycznych pod 
kierunkiem Katarzyny Żaczek  
w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. 
Wystawa zwraca uwagę na niezwykłe 
predyspozycje osób dotkniętych 
autyzmem. Malarstwo Igora Bryzka, 
pełne niezwykłych form i kolorów, jest 
obrazem emocji przeżywanych 
podczas kontaktu z przyrodą.
do 26 czerwca 

Błażej Sobański: Obcy

Wystawa najnowszych prac malarskich 
Błażeja Sobańskiego, nastrojem  
i kompozycją sięgających do kolaży, 
tworzonych przez artystę na początku 
jego aktywności twórczej. Obrazy 

Monika Dąbrowska-Picewicz, 2020, 
Bezruch, formy ceramiczne, techniki 
mieszane 

Igor Bryzek, Spotkanie z naturą, 2019, pastel, papier

Błażej Sobański, VII, 2018, akryl, szlagmetal



12 pełna kultura! / galerie, nr 4/208, VI 2020

przenoszą widza w nierealne 
światy zapełnione wizerunka-
mi zwierząt. 
26 czerwca – 29 lipca

wydarzenia on-line:
Instytut Młodej Sztuki 
Uczestnicy IMS budują bazę 
teoretyczną, umożliwiającą 
pogłębione rozumienie sztuki 
współczesnej, poszukują 
aktualnych kontekstów dla 
twórczości artystek i artystów 
prezentowanych w BWA.
wyjątkowa możliwość wzięcia udziału dla 
osób, które nie są uczestnikami programu; 
liczba miejsc ograniczona; osoby 
zainteresowane otrzymywaniem informacji 
o spotkaniach (za pośrednictwem 
platformy Zoom) proszone są o wysłanie  
wiadomości na adres e-mail: 
a.piekarska@galeriabielska.pl

Galeria online
Galeria zachęca do korzysta-
nia z możliwości obcowania 
ze sztuką bez konieczności 
wychodzenia z domu. 
www.galeriabielska.pl 
www.kolekcja.galeriabielska.pl
www.facebook.com/galeriabielska 
Instagram @galeriabielska
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 
Maja 11, tel./faks 338125861, 338124119 
e-mail: info@galeriabielska.pl 
www.galeriabielska.pl, czynna wt.-ni.  
w godz. 10.00-18.00  
UWAGA! w okresie obowiązywania 
regulaminu zwiedzania na czas pandemii 

(treść w zakładce Dla widzów w menu głównym na 
stronie galerii) wstęp na wystawy tylko za złotówkę,  
w środy wstęp bezpłatny

GALERIA FOTOGRAFII B&B
Ryszard Karczmarski: Fotografia, 
która łączy 

Ryszard Karczmarski to członek 
Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków, żeglarz, podróżnik, organizator 
warsztatów i plenerów fotograficz-
nych. Od 1976 r. prowadzi prywatną 
galerię fotografii w Chełmie.
spotkanie online z artystą fotografikiem będzie dostępne 
na Facebooku galerii 5 czerwca o godz. 18.00 
Galeria Fotografii B&B, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12

GALERIA PPP
Henryka Wojciechowska:  
W symbiozie – wystawa malarstwa
do 10 czerwca

Anna Witkowicz: Na linii – wystawa 
ilustracji, rysunków i komiksu.
16-30 czerwca
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reportaż  
z wystawy  
i rozmowa  
z autorką 
będą dostępne 
na www.zpap.
bielsko.pl  
i na Facebooku 
galerii
Galeria PPP, 
Bielsko-Biała, 
Rynek 27, I piętro, www.zpap.bielsko.pl 
zpapbielsko@gmail.com 
czynna pn.-pt. w godz. 12.00-16.00 i na 
telefon 602323345

MIEJSKI DOM KULTURY
DK Włókniarzy 
26. Ogólnopolski  
Konkurs Malarstwa 
Nieprofesjonalnego  
im. Ignacego Bieńka
4-30 czerwca
otwarcie wystawy on-line i ogłoszenie 
wyników: 4 czerwca

DK w Olszówce
Od szpulki do stolika 
– wystawa wirtualna

2-30 czerwca

Pocztówka z Bielska-Białej 
wystawa pokonkursowa, prezentacja 
banerów z nagrodzonymi pracami  
w Cygańskim Lesie oraz w galerii 
wirtualnej DK.

5-30 czerwca
ogłoszenie wyników  konkursu on-line: 5 czerwca, 
odbiór nagród w DK po umówieniu telefonicznym 
DK w Olszówce, ul. Olszówka 20d, tel. 338292584, 
olszowka@mdk.beskidy.pl, czynny pn.-pt. godz. 
8.00-20.00

DK w Kamienicy
9. Wystawa Młodej Grafiki
wystawę można oglądać w dniach 1-30 czerwca  na 
zewnątrz budynku DK

DK w Kamienicy, ul. Karpacka 125, tel. 338119362

GALERIA AKADEMICKA ATH 
Franciszek Maśluszczak: Poranny 
sen – wystawa malarstwa.
25 czerwca – 24 lipca 
wernisaż: 25 czerwca, godz. 13.00
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
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TEATR POLSKI
premiera:
W górę!
Warto czekać na ten tytuł. Nazwisko 
Petera Quiltera, autora tak lubianej 
przez widzów Boskiej!, gwarantuje 
całą paletę emocji. Sam, Daniel  
i Tony wybierają się na dwudniową 
górską wycieczkę. Każdy z mężczyzn 
niesie ze sobą kamień upamiętniający 
ich niedawno zmarłego przyjaciela, 
Garetha. Chcą umieścić kamienie na 
szczycie góry. Zanim tam dotrą, 
wspólna wędrówka staje się wybo-
istą, wzruszającą, a przede wszystkim 
przezabawną podróżą przez 
wspólne doświadczenia, problemy 
damsko-męskie i mnóstwo tak 
zwanych życiowych spraw.
autor: Peter Quilter, przekład: Bartosz Wierzbięta
reżyseria: Witold Mazurkiewicz
scenografia: Damian Styrna
muzyka: Wojciech Myrczek
kostiumy: Barbara Guzik
wyk. Piotr Gajos, Rafał Sawicki, Tomasz Lorek
premiera: 13 czerwca, godz. 19.00, duża scena i on-line
spektakle: 14, 16, 17 i 18 czerwca o godz. 19.00

w repertuarze:
Humanka 
Główny bohater po nieudanym 
związku postanawia kupić humano-
ida, zaawansowanego technologicz-
nie robota o ludzkim kształcie, 
spełniającego funkcję partnerki 
życiowej. Spektakl bada zagrożenia, 
jakie niesie rozwój cywilizacji. 
reż. Agata Puszcz

W górę!

Humanka
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spektakl on-line: 1 czerwca o godz. 19.00

Mayday

Jeden z największych 
przebojów komediowych 
Teatru Polskiego – historia 
londyńskiego taksówkarza-
-bigamisty, który wiedzie 
szczęśliwe życie u boku 
dwóch kobiet jednocześnie.
reż. Witold Mazurkiewicz
spektakle: 6 i 7 czerwca o godz. 19.00

Kogut w rosole
Bezrobotni panowie, 
narzekający w pubie na 
życiowe niepowodzenia, 
wpadają na skuteczny 
pomysł biznesowy  
i zakładają grupę męskich 
striptizerów. 
reż. Marek Gierszał
spektakle: 20 i 21 czerwca o godz. 19.00

Seks dla opornych
Próba przełamania małżeń-
skiej rutyny wieloletniego 
związku pokazana z subtel- 
ną ironią ale i dużą wyrozu-
miałością. Na scenie 

aktorskie małżeństwo – Marta i Rafał 
Sawiccy. 
reż. Witold Mazurkiewicz
spektakle: 23 i 24 czerwca o godz. 19.00

Hotel Westminster
Farsa Raya Cooneya. W londyńskim 
hotelu przystojny polityk Partii 
Konserwatywnej zamierza urządzić 
sobie tajemną randkę. Wynika  
z tego ciąg niefortunnych zdarzeń.
reż. Witold Mazurkiewicz
spektakle: 26, 27 i 28 czerwca o godz. 19.00

Wyspa Kalina

Kalina Jędrusik, symbol seksu, polska 
Marilyn Monroe, ale przede wszyst-
kim charyzmatyczna aktorka. 
Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt mierzy 
się z legendą Kaliny w monodramie 
Zuzanny Bojdy.
reż. Agata Puszcz
spektakle: 30 czerwca o godz. 19.00

Teatralna Fabryka Sensacji 
Jacek Proszyk & Jacek Kachel
spektakl on-line 8 czerwca o godz. 19.00
Teatr Polski, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 1, kasa tel. 
338293160, rezerwacje tel. 338228453, www.teatr.
bielsko.pl, e-mail: rezerwacja@teatr.bielsko.pl
kasa czynna: wt.-pt. 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
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TEATR LALEK 
BANIALUKA
premiera:
TUTU
Jest taka kraina, w której 
istnieje wszystko, co tylko 
można sobie wyobrazić. 
Albo raczej wszystko, co 
tylko ktoś potrafi sobie 
wyobrazić. Wielka Gdyba, 
bo o niej tu mowa, zasilana 
jest siłą dziecięcej fantazji. 
Nieograniczonej, nieskoń-
czonej, wiecznej… piękne, 
prawda? Kiedyś pewnie tak, 
ale w dzisiejszych czasach 
dzieci nie mają czasu na 
takie rzeczy jak wyobraźnia. 
Lekcje, dodatkowe zajęcia, 
kursy, korepetycje, a jeśli 
trochę czasu się znajdzie, to 
oczywiście łapią za smartfon 
czy komputer. Wielkiej 
Gdybie grozi więc zniknię-
cie... Na szczęście jej 
odwieczni strażnicy Tutu, 
Dunder i Świst mają plan 
ratunkowy. Wystarczy tylko 
znaleźć odpowiednie 

dziecko z głową pełną pomysłów, 
sprowadzić je do Wielkiej Gdyby.
Wielobarwna, zabawna opowieść  
z fantazyjną oprawą plastyczną, 
wymyślną muzyką i niewyobrażalny-
mi postaciami poruszającymi się 
pomiędzy światem realnym  
a wyimaginowanym.
Spektakl zadaje pytania o miejsce 
wyobraźni w naszym życiu. Kim 
bylibyśmy bez fantazji, bez marzeń? 
Jak nie zagubić prawdziwej radości 
życia w zabieganym świecie, który 
oferuje gotowe rozwiązania, 
zapewnia rozrywkę i masowością 
zastępuje to, co czyni nas niepowta-
rzalnymi?
przedstawienie dla widzów od 7 lat
autor: Katarzyna Mazur-Lejman
reżyseria: Roksana Miner
scenografia Mateusz Mirowski
muzyka: Grzegorz Mazoń
reżyseria światła: Maciej Iwańczyk
premiera: 28 czerwca, godz. 17.00
dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo do zmiany 
ostatecznego charakteru premiery z publicznej na 
wewnętrzną lub on-line
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 – informacje na stronie teatru
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HELIOS

Helios, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, tel. 334987015, 
334987017, www.helios.pl, godziny seansów ustala 
Helios

CINEMA CITY
Cinema City, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini 
Park, Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20, informacje  
o repertuarze: www.cinema.city.pl, www.kinoimax.pl 

KINO STUDIO
Dyskusyjny Klub Filmowy Kogucik
karnet miesięczny 30 zł, pojedynczy seans 12 zł, ulgowy 
10 zł, więcej informacji – 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

KINO PLNEROWE I SAMOCHODOWE
Plenerowy seans filmowy na stoku 
Dębowca zaplanowano 20 czerwca  
o godz. 20.00.  
tytuł filmu, informacje o biletach i inne szczegóły na 
profilu facebookowym organizatora
org. Adventure Extreme Imprezy Integracyjne
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KSIĄŻNICA BESKIDZKA
Galeria Książnicy:
Chorwacja pełna inspiracji do 
podróży – wystawa fotografii 
ukazujących piękno i różnorodność 
kraju, zorganizowana z okazji objęcia  
przez Republikę Chorwacji prezyden-
cji w Radzie Unii Europejskiej.   
finisaż wystawy połączony z prezentacją filmu 
 o przyrodzie i kulturze Chorwacji: 24 czerwca, godz. 
17.00
udział w finisażu po rezerwacji tel. 338228221 wew. 223

Jasnowidze – wystawa pokonkursowa 
na projekt ilustrowanej książki dla 
dzieci. Na wystawie znajdą się 
nagrodzone i wyróżnione prace 
autorów z Austrii, Czech, Estonii, 
Hongkongu, Kuby, Litwy, Polski, Rosji  
i Tajwanu. 
18-30 czerwca

Salonik literacki:
Naturoterapia – 15 czerwca o godz. 
15.00 – warsztaty wianków letnich,  
22 czerwca o godz. 15.00 – kwietniki 
z makramy.
zapisy: tel. 338228221 wew. 234
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Wiersze do kolorowania 
– 18 czerwca o godz. 11.00 
warsztaty poetyckie dla 
najmłodszych poprowadzi 
Michał Zabłocki, poeta, autor 
tekstów piosenek, scenarzy-
sta, reżyser teledysków  
i filmów reklamowych. 
zgłoszenia tel. 338228221 wew. 223
warsztaty i spotkania odbędą się  
z zachowaniem wszelkich norm sanitarno-
epidemiologicznych
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

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 
Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 48, tel./
faks 338126951, 338124577 
www.pbw.bielsko.pl 
biblioteka@pbw.bielsko.pl 
czynna pn. w godz. 12.00-19.00, wt.-pt. 
8.00-17.00, czytelnia i pracownia 
multimedialna nieczynne do odwołania

redakcjaBB
Premiera #11 magazynu redak-
cjaBB
27 
czerwca 
na 
Facebo-
oku 
prezenta-
cja 
magazynu 
w wyko- 
naniu 
autorów 
treści do 
najnow-
szego numeru, goście specjalni, a na 
zakończenie koncert-niespodzianka. 
szczegóły wkrótce na www.redakcjabb.pl oraz fb.com/
redakcjabb

DK W STARYM BIELSKU
Zawierszujmy Bielsko – ogólnopolski 
konkurs dla poetów.
W konkursie mogą wziąć udział osoby 
pełnoletnie. Utwory oceni profesjonal-
ne jury, dla zwycięzców będą nagrody 
finansowe, warsztaty poetyckie czy 
możliwość prezentacji wierszy w prze-
strzeni miejskiej oraz Nagroda 
Specjalna im. Józefa Argasińskiego.
Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród 
zaplanowa-
no podczas 
uroczystej 
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gali finałowej 5 września br. 
w DK. Ceremonii towarzy-
szyć będzie koncert 
muzyczny oraz konkurs 
jednego wiersza.
udział w konkursie jest bezpłatny, 
zgłoszenia do 15 lipca br. na adres: 
Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana 
Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała 
z dopiskiem na kopercie Zawierszujmy 
Bielsko
DK w Starym Bielsku, ul. Sobieskiego 307a, 
tel. 602529103 

KONTRAST
Krakowski Salon Poezji 
bielska edycja:

136. spotkanie z poezją  
w Bielsku-Białej, już trzecie  
w formie on-line, zaplano-
wano 28 czerwca o godz. 
11.00. Link do wydarzenia 
wkrótce na profilu facebo-
okowym www.facebook.
com/Centrum-Sztuki-Kon-
trast.
org. Stowarzyszenie Centrum Sztuki 
Kontrast, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12

z półki bielskich wydawców: 
Beskidy 
Miasto z górami. Bielsko-Biała  
i Beskidy
praca 
zbiorowa 
Bielsko-
-Biała to 
jedno  
z nielicz-
nych miast 
w Europie 
posiadające 
w swych granicach szczyty górskie, 
rozległe kompleksy leśne i obszary 
dzikiej przyrody. Zadziwia przy tym 
bogactwem zabytków tworzących 
harmonijną jedność z otaczającym 
krajobrazem. Opisy zdjęć są  
w językach polskim, angielskim  
i niemieckim. Autorem fotografii jest 
Wojciech Kryński, wprowadzenie 
napisała Elżbieta Dzikowska. 
wyd. Buffi

Stara Fabryka 
Przemysł Bielska-Białej w XIX 
i XX wieku. Dawna technika 
włókiennicza.
autorzy: Piotr Kenig, Wioletta Stysińska 
Katalog stałej ekspozycji historycznej  
w Starej Fabryce, oddziale Muzeum 
Historycznego w Bielsku-Białej.  
W roku 2016 Stara Fabryka została 
włączona do Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. 
Katalog przedstawia, oprócz rysu 
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historycznego, dzieje fabryki 
sukna Büttnerów, czyli 
budynku w którym mieści się 
muzeum, oraz opis samej 
techniki włókienniczej. 
Pozycja mieści liczne 
ilustracje, ryciny i zdjęcia 
dokumentujące przemysł 
włókienniczy w Bielsku-Białej 
od czasów najdawniejszych 
aż do roku 1989. Opisy  
w języku polskim, angielskim 
i niemieckim. 

Jacek Kachel: 
Sekrety Bielska-Białej 

Odkrywanie kart historii miasta, 
poznawanie tajemnic jego mieszkań-
ców, tropienie afer, skandali  
i rozwiązywanie zagadek to gwaran-
tują nam Sekrety Bielska-Białej. Te 
niesamowite, intrygujące historie 
zostały także zatrzymane na licznych 
unikatowych ilustracjach: starych 
fotografiach, pocztówkach, satyrycz-
nych rysunkach prasowych. Inne, 
nieznane dotąd sekrety z życia miasta 
i jego mieszkańców z pewnością 
wciąż czekają na odkrycie. 
wyd. Księży Młyn

K.M. Bakow:  
Zamek na wzgórzu
Rutynowe  
z pozoru 
dochodzenie 
prowadzone 
przez debiutant-
kę, podkomisarz 
Annę Celinowicz 
z komendy policji 
w Bielsku-Białej 
wprowadza 
młodą dziewczy-
nę w brutalny świat śmierci, zagadek  
z przeszłości i tajemnicy, którą skrywa 
zamkowe wzgórze już od czasów 
średniowiecza. Czy jej analityczny 
umysł i profesjonalizm ugną się przed 
tym, co wymyka się naukowej ocenie  
i życiowemu doświadczeniu? Komu 
może zaufać? 
wyd. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
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MUZEUM HISTORYCZNE  
W BIELSKU-BIAŁEJ
wystawa czasowa w zamku 
Sułkowskich
Jerzy Leski: plakaty
Kolejna prezentacja przygotowana  
w ramach projektu Złap kontakt ze 
sztuką – wypatrzone w magazynie – 
w 2020 r. w całości poświęconego 
jubileuszowi 75-lecia Związku 
Polskich Artystów Plastyków  
w Bielsku-Białej, to pokaz autorskich 
plakatów Jerzego Leskiego.
do 5 lipca
zamek Sułkowskich, ul. Wzgórze 16, Bielsko-Biała,  
www.muzeum.bielsko.pl 
sekretariat@muzeum.bielsko.pl 
oddziały MH w BB: 
Stara Fabryka, Bielsko-Biała, pl. Żwirki i Wigury 8 
Dom Tkacza, Bielsko-Biała, ul. Jana Sobieskiego 51,  
tel. 338117406
Fałatówka, ul. Fałata 34, Bystra, tel. 338105325

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 
zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu, tel. 
602496389, 338122281
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ARCHIWUM PAŃSTWOWE
Archidemia
Bielski Oddział Archiwum Państwowe-
go w Katowicach rozpoczął populary-
zację swojego zasobu archiwalnego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Do osób zainteresowanych będą 
trafiać co jakiś czas wiadomości 
zawierające kopie wybranego 
materiału archiwalnego wraz z krótkim 
komentarzem. 
żeby otrzymywać informacje, należy wysłać wiadomość 
na adres archidemia@katowice.ap.gov.pl 
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-
Białej, ul. Piłsudskiego 43, tel. 334885095  
www.katowice.ap.gov.pl/p,70,bielsko-biala

AQUARIUM
6. Urodziny 
Klubokawiar-
ni Aquarium 
– 24-25 
czerwca, 
urodzinowa 
fotoakcja za 
obiektywem 
Pytlik&Bąk Fotografia, urodzinowy 
mural kredowy maluje Ewelina 
Rivillo.
Co pić latem? – 24 czerwca o godz. 
17.00 pogadanki nie tylko o kawie, 
prowadzenie Łukasz Stępniak, 
palarnia kawy Java Coffee Roasters  
z Warszawy.
Muzyka na placu – w koncercie 
urodzinowym 25 czerwca wystąpi 



24 pełna kultura! / rozmaitości, nr 4/208, VI 2020

Stanisław Słowiński & Astral 
Balloon feat. Marta Wajdzik.
pozostałe wydarzenia w Klubokawiarni 
Aquarium: www.facebook.pl/
klubokawiarnia.aquarium
Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska 
BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11; I piętro, 
www.fundacja-kalejdoskop.org

SFERA
Punkt Informacyjny 
– czynny w godzinach pracy 
Galerii; sprzedaż biletów na 
koncerty, informacja turys- 
tyczna, co?, gdzie?, kiedy? 
Galeria Sfera, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 
5, tel. 334987035, faks 334988036  
www.sfera.com.pl 
e-mail: info@sfera.com.pl

taniec:
PRYWATNA SZKOŁA 
BALETOWA

Nabór dzieci – do I klasy 
oraz nabór uzupełniający do 
II i III klasy – 21 czerwca  
o godz. 10.00.
Intensywny tydzień baletowy 
– 29 czerwca – 3 lipca  

w godz. 9.00-15.00, zajęcia dla dzieci 
od 10. roku życia, poziom średnioza-
awansowany.
Wakacyjne spotkania dla nastolatek 
15+ – 6-10 lipca w godz. 9.00-15.00, 
koszt 500 zł, w programie: zajęcia 
sportowe, aktorskie, porady makijażo-
we i in.
Szkółka baletowa – dla dzieci  
w wieku 5-6 lat, 20-24 lipca w godz. 
8.30-15.30, koszt 450 zł.
Artystyczne półkolonie – dla dzieci 
od 7. roku życia, 13-17 lipca oraz 
27-31 lipca w godz. 8.30-15.30, cena 
za turnus 450 zł.
na wszystkie oferty zapisy mailowe
Prywatna Szkoła Baletowa, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 22, 
www.szkolabaletowa.eu biuro@szkolabaletowa.eu

edukacja kulturalna:
MIEJSKI DOM KULTURY
www.mdk.bielsko.pl
DK Włókniarzy, ul. 1 Maja 12, tel. 
338125693: 
Rodzinna kreatywność – konkurs 
plastyczny dedykowany rodzinom, 
sfotografowane prace należy przesyłać 
do 22 czerwca na adres wlokniarz@
mdk.bielsko.pl. szczegóły na stronie in-
ternetowej www.mdk.pl, ogłoszenie 
wyników: 26 czerwca.
Dziecięca grupa twórcza Skrzaty 
– zapisy online na sezon 2020/2021, 
informacje tel. 3382976 56.
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz,  
ul. Słowackiego 17, tel. 338125886, 
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kubiszowka@mdk.bielsko.
pl:
Dziecięca grupa twórcza Kra-
ina Baśni – zapisy na sezon 
2020/2021 on-line, formu- 
larz zgłoszeniowy na www.
mdk.bielsko.pl.
Zakoleguj się z kolażem – 
1-25 czerwca internetowy 
konkurs plastyczny do 
wszystkich grup wiekowych; 
prace wykonane techniką 
kolażu (format dowolny) 
należy wysyłać na adres: 
kubiszówka@mdk.bielsko.pl 
do 24 czerwca, ogłoszenie 
wyników 30 czerwca na 
stronie internetowej 
placówki oraz na www.
facebook.com/kubiszowka. 
DK w Hałcnowie, ul. s. M. 

Szewczyk, tel. 338162328: 
Dziecięca grupa twórcza Miniaturka – 
zapisy na rok 2020/2021 dzieci od 3. 
roku  życia. MDK jest super! –  kon-
kurs na plakat, zgłoszenia do 10 
czerwca, rozstrzygnięcie 17 czerwca. 
Domowy plac zabaw – internetowy 
konkurs fotograficzny, na fotografie DK 
czeka do 18 czerwca, rozstrzygnięcie 
konkursu 22 czerwca.
DK w Kamienicy, ul. Karpacka 125, 
tel. 338119362: 
9. Wystawa Młodej Grafiki 1-30 
czerwca na zewnątrz budynku.
DK w Komorowicach, ul. Olimpijska 
16, tel. 338158738: 
Ciocia Aga czyta bajki on-line – w so- 
boty o godz. 18.30 na Facebooku DK. 
Free Dance – internetowy konkurs 
taneczny dla dzieci, młodzieży i doro- 
słych, zgłoszenia do 5 czerwca na 
adres komorowice@mdk.bielsko.pl, 
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ogłoszenie wyników  
12 czerwca.
DK w Lipniku, ul. Podgórna 
29, tel. 338161780, www.
facebook.com/dklipnik/: 
Dzień Dziecka – 1 czerwca 
artyści z grup teatralnych 
zaprezentują najciekawsze 
bajki i wierszyki na FB. 
Teatralne próby czytane – 
rozpoczną się w czerwcu we 
środy na FB. Portret taty – in-

ternetowy konkurs plastycz-
ny; zdjęcia portretu i życzeń 
dla taty należy wysłać do DK 
(messenger DK lub lipnik@
mdk.bielsko.pl) do 23 czerw- 
ca; prace plastyczne oraz 
rozwiązanie konkursu 
pojawią się 23 czerwca na 
stronie FB. Domowa Scena 
Teatralna (Nie) Rób Sceny – 
internetowy konkurs na 
krótką scenkę teatralną (do  
7 minut); temat: Dwa metry 
od siebie; zarejestrowane 
scenki należy wysłać do DK, 
szczegóły na FB. 

DK w Mikuszowicach Krakowskich 
MiKra, ul. Żywiecka 302, tel. 
338163457: 
Konkurs Familijne gotowanie – zgło-
szenia ulubionych rodzinnych potraw 
wraz z przepisem  
i zdjęciem/zdjęciami lub filmiki należy 
przesłać do 21 czerwca, ogłoszenie 
wyników 23 czerwca. Mały budowni-
czy – konkurs dla dzieci do VI klasy 
(włącznie), zgłoszenia i prace należy 
przesłać do 21 czerwca, ogłoszenie 
wyników 26 czerwca.  
DK w Olszówce, ul. Olszówka 20d, 
tel. 338292584, olszowka@mdk.
bielsko.pl: 
Od szpulki do stolika – szósta wystawa 
w galerii wirtualnej DK 2-30 czerwca. 
Pocztówka z Bielska-Białej – 5 czerw- 
ca ogłoszenie wyników, 5-30 czerwca 
wystawa pokonkursowa w Cygańskim 
Lesie oraz w galerii wirtualnej DK.
Moja kwarantanna – 16 czerwca 
ogłoszenie wyników konkursu on-line. 
Odbiór nagród w DK po wcześniej-
szym umówieniu.
DK w Starym Bielsku, ul. Sobieskie-
go 307a, tel. 602529103: Dmuchaw-
ce, latawce, wiatr... – konkurs 
plastyczno-techniczno-konstrukcyjny 
1-30 czerwca. Wakacyjny turniej 
szachowy – 27 czerwca o godz. 
10.00. Zawierszujmy Bielsko – ogól-
nopolski konkurs poetycki, składanie 
prac do 15 lipca.
DK w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398, 
tel. 338184148: Na tropie bohaterów 
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bielskich kreskówek –  
1 czerwca ogłoszenie 
wyników internetowego 
konkursu plastycznego; 2-15 
czerwca pokonkursowa 
wirtualna galeria prac. 
Mandale z polnych kwiatów 
– 18 czerwca internetowe 
zajęcia plastyczne. Zapisy na 
rok 2020/2021 – od 15 
czerwca, tel. 338184148 lub 
e-mail wapienica@mdk.
bielsko.pl. 
Świetlica Biała Północ, ul. 
A. Krzywoń 17a, tel. 
662280703: W krainie 
Smerfów – internetowy 
konkurs plastyczny, nadsyła-
nie prac do 21 czerwca, 
ogłoszenie wyników  
24 czerwca.
UWAGA! trwają już zapisy 
na zajęcia artystyczne  
w placówkach MDK na rok 
2020/2021.

SCK BEST
Zajęcia taneczne dla dzieci 
z sekcji – do 12 czerwca.
Zajęcia taneczne z Zumby 
– do 19 czerwca.
Zakończenie roku dla 
sekcji – 24 czerwca na 
boisku Kameleon, zgłoszenia: 
www.sckbest.pl/
Zapisy on-line na rok 

2020/21: do Dziecięcej Grupy 
Twórczej – do 17 czerwca, do Klubu 
Malucha – do 17 czerwca.
szczegóły na www.sckbest.pl
Lato z Bestem – informacje na stronie 
www.sckbest.pl
Lipa – do 5 czerwca przyjmowane są 
prace na 24. Ogólnopolski i 38. Woje- 
wódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzie-
żowej Twórczości Literackiej Lipa 
2020.
Spółdzielcze Centrum Kultury BEST, Bielsko-Biała,  
ul. Jutrzenki 18, tel. 334990813, 334990833 
sckbest@sm-zlotelany.pl, www.sckbest.pl 

BIELSKA SZKOŁA AKTORSKA  
IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
Przesłuchania wstępne do BSA na 
sezon 2020/2021 – 19 czerwca  
w godz. 13.00-17.00, dzieci 7-11 lat, 
12-15 lat oraz młodzież w wieku 
16-20 lat, należy przygotować tekst  
i piosenkę. Kandydaci do szkół 
teatralnych (18-20 lat) powinni mieć 
rozeznanie w takich dziedzinach sztuki, 
jak teatr, film, sztuki plastyczne, 
muzyka. 
Zapisy na letnie warsztaty artystycz-
ne – 1-30 czerwca, turnusy:  
29 czerwca – 10 lipca oraz 13-24 
lipca, zajęcia filmowe, wokalno-aktor-
skie, ruchowe. 
Bielska Szkoła Aktorska im. Agnieszki Osieckiej,  
ul. Jutrzenki 13, tel. 534621499 
basa.osieckiej@gmail.com, biuro@paris-paris.pl 
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BOSTON
Świat w obiektywie – zapisy 
na nową edycję kursu 
fotograficznego. 
English Adventure 2020 
– wakacje z angielskim, 
więcej na stronie interneto-
wej.
Boston w sieci – kontakt 
on-line. 
Akademia Językowa Boston, Bielsko-Biała, 
ul. Listopadowa 70, tel. 338229999 lub 
734814811 www.akademiaboston.pl 
info@akademiaboston.pl, zapisy  
w sekretariacie – telefoniczne i mailowe

wsparcie: 
POIK 
Ośrodek czeka na wszystkie 
osoby przeżywające trudne 
sytuacje, związane z przemo-
cą w rodzinie, problemami 
wychowawczymi, rodzinny-
mi i małżeńskimi, utratą 
bliskiej osoby, uzależnieniami. 
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Bielsko-Biała, ul. Piękna 2, 
tel. 338146221 lub 19288,  czynny non 
stop, udział w spotkaniach jest bezpłatny

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

CENTRUM MIASTA

Centrum aktywności społecznej dla 
mieszkańców Bielska-Białej i osób 
uczących się w naszym mieście,  
w szczególności osób w wieku 15-25 
lat, zaprasza na bezpłatne wydarzenia 
edukacyjne, rozwojowe, kulturalne  
i aktywizacyjne, a także zachęca do 
korzystania ze wsparcia mentoringo-
wego oraz przestrzeni. 
Centrum Miasta, Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5A/18, 
tel. 512656508, centrum.miasta@zrobmyto.pl  
www.centrum.miasta.pl 

OŚRODEK INTEGRACJI 
OBCOKRAJOWCÓW myBB
Wsparcie i doradztwo dla obcokra-
jowców, organizacja różnych przedsię-
wzięć na rzecz integracji ze 
społecznością lokalną oraz kursy 
językowe dla cudzoziemców.  
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 
czynny pn.-pt. w godz. 12.00-20.00 
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1pn

n Teatr Polski, godz. 19.00 
– Humanka, on-line wg 
cennika
n DK w Wapienicy – Na 
tropie bohaterów bielskich 
kreskówek, ogłoszenie 
wyników on-line

2wt

n DK w Olszówce – Od 
szpulki do stolika, wystawa 
on-line

3śr

n DK w Lipniku – Teatralne 
próby czytane on-line

4cz

n DK Włókniarzy – 26. 
Ogólnopolski Konkurs 
Malarstwa Nieprofesjonalne-
go im. Ignacego Bieńka: 
otwarcie wystawy on-line 

5pt

n B&B, godz. 18.00 – Ry-
szard Karczmarski: Fotografia, 
która łączy, spotkanie on-line

n DK w Olszówce – Pocz-
tówka z Bielska-Białej, 

ogłoszenie wyników on-line

6so

n DK w Komorowicach, godz. 18.30 
– Ciocia Aga czyta bajki on-line

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Mayday, 
bilety: 60, 50, 40 zł

7ni

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Mayday, 
bilety: 60, 50, 40 zł

8pn

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Fabryka 
sensacji, on-line wg cennika

10śr

n DK w Lipniku – Teatralne próby 
czytane on-line

12pt

n BCK, godz. 18.00 – Dni Bielska-Bia-
łej: koncert bielskich artystów on-line

n DK w Komorowicach – Free 
Dance, ogłoszenie wyników on-line

13so

n DK w Komorowicach, godz. 18.30 
– Ciocia Aga czyta bajki on-line

n Teatr Polski, godz. 19.00 – W górę! 
– premiera

14ni

n Teatr Polski, godz. 19.00 – W górę!, 
bilety: 60, 50, 40 zł
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15pn

n Książnica Beskidzka, godz. 
15.00 – Naturoterapia: 
warsztaty wianków letnich, 
zapisy 

16wt

n Teatr Polski, godz. 19.00 
– W górę!, bilety: 60, 50, 40 
zł
n DK w Olszówce – Moja 
kwarantanna, ogłoszenie 
wyników on-line

17śr

n Teatr Polski, godz. 19.00 
– W górę!, bilety: 60, 50, 40 
zł
n DK w Lipniku – Teatralne 
próby czytane, on-line

n DK w Hałcnowie – MDK 
jest super!, wyniki konkursu 
on-line

18cz

n Książnica Beskidzka, godz. 
11.00 – warsztaty poetyckie 
Wiersze do kolorowania, 
zapisy 
n Teatr Polski, godz. 19.00 
– W górę!, bilety: 60, 50, 40 
zł
n DK w Wapienicy – Manda-
le z polnych kwiatów, zajęcia 
on-line

19pt

n Bielska Szkoła Aktorska, godz. 
13.00-17.00 – przesłuchania wstępne

20so

n DK w Komorowicach, godz. 18.30 
– Ciocia Aga czyta bajki on-line

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Kogut  
w rosole, bilety: 60, 50, 40 zł
n Galeria Wzgórze, godz. 19.30 – BR 
Band: Próbuję żyć, wstęp do kapelusza

21ni

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Kogut  
w rosole, bilety: 60, 50, 40 zł
n BCK, godz. 20.00 – Kasia Pietrzko 
Trio: Ephemeral Pleasures, on-line

22pn

n Książnica Beskidzka, godz. 15.00 – 
Naturoterapia: warsztaty wianków 
letnich, zapisy 
n DK w Hałcnowie – Domowy plac 
zabaw, ogłoszenie wyników on-line

23wt

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Seks dla 
opornych, bilety: 35, 25 zł
n DK MiKra – Familijne gotowanie, 
wyniki konkursu on-line

n DK w Lipniku – Portret taty, 
ogłoszenie wyników on-line

24śr

n Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – 
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Chorwacja pełna inspiracji do 
podróży, zapisy 
n Teatr Polski, godz. 19.00 
– Seks dla opornych, bilety: 
35, 25 zł
n DK w Lipniku – Teatralne 
próby czytane on-line

n Świetlica Biała Północ –  
W krainie Smerfów, 
ogłoszenie wyników on-line

n Aquarium, godz. 17.00 
–  6. Urodziny Klubokawiarni 
Aquarium: Co pić latem 

 

25cz

n Galeria Akademicka ATH, 
godz. 13.00 – Franciszek 
Maśluszczak: Poranny sen 

n Aquarium, godz. 19.00 – 
6. Urodziny Aquarium: 
Muzyka na placu  

26pt

n BWA: Krzysztof Maniak, 
Wybrane filmy, fotografie  
i obiekty z lat 2016–2020: 
godz. 17.00 – oprowadzanie 
kuratorskie, godz. 18.00 
– wernisaż; godz. 18.30 
– Monika Dąbrowska-Pice-
wicz, Remigiusz Gryt, Jolanta 
Hermy-Pasińska i Adam 
Sobota: Poblask, wernisaż i 
oprowadzanie kuratorskie

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Hotel 
Westminster, bilety: 60, 50, 40 zł
n Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – 
Marcin Crane Krawczyk, wstęp do 
kapelusza
n DK MiKra – Mały budowniczy, 
wyniki konkursu on-line

n DK Włókniarzy – Rodzinna 
kreatywność, ogłoszenie wyników 
on-line

27so

n DK w Starym Bielsku, godz. 10.00 
– Wakacyjny turniej szachowy
n Teatr Polski, godz. 19.00 – Hotel 
Westminster, bilety: 60, 50, 40 zł
n redakcjaBB – Premiera #11 
magazynu redakcjaBB, on-line
n DK w Komorowicach, godz. 18.30 
– Ciocia Aga czyta bajki on-line

28ni

n Kontrast, godz. 11.00 – Krakowski 
Salon Poezji on-line

n Banialuka, godz. 17.00 – Tutu – pre-
miera
n Teatr Polski, godz. 19.00 – Hotel 
Westminster, bilety: 60, 50, 40 zł

30wt

n Teatr Polski, godz. 19.00 – Wyspa 
Kalina, bilety: 35, 25 zł
n DK im. W. Kubisz – Zakoleguj się  
z kolażem, ogłoszenie wyników on-line



premiera w Banialuce: Tutu
28 czerwca o godz. 17.00


