
Uwaga -  ruszają imprezy kulturalne! 
 

Gooral ekskluzywnie 

• 2czerwca (środa) 

19:00 

• Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA 

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11,Bielsko-Biała, 

• Wstęp: 60 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameralny, ekskluzywny koncert na studyjnym nagłośnieniu, prezentujący najnowszy, nigdzie 

wcześniej nie wydany materiał muzyczny solo -downtempowy live act na syntezatorze, 

piszczałkach, okarynach, procesorach efektów i komputerze. 

Gooral od 15 lat łączy z sukcesami muzykę klubową i elektroniczną z góralszczyzną. Muzyk zagrał 

ponad 1.000 koncertów w 20 krajach, na wielu dużych europejskich festiwalach. Ma na swoim 

koncie 5 albumów studyjnych i jeden dvd z ZPIT Mazowsze, który okazał się bestsellerem Empiku. 

 



organizator 

Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA 

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, 

strona internetowa: www.facebook.pl/klubokawiarnia.aquarium 

 

Współistnienie. Polsko-czeskie spotkania fotograficzne 

• 4–29 czerwca 

wydarzenia 

• Galeria Fotografii B&B 

ul. 1 Maja 12Wstęp wolny 

 

 

Założeniem projektu jest wzbudzenie trwałego i aktywnego zainteresowania polską oraz czeską 

sztuką fotograficzną. Projekt ma na celu edukację wizualną oraz wzmocnienie świadomości 

własnych korzeni oraz różnic i podobieństw między kulturami. 

Działania składają się ze spotkań z twórcami polskimi i czeskimi oraz ich prezentacji on-line, jak i 

czeskich warsztatów fotograficznych oraz podsumowującej wystawy stacjonarnej wraz z jej 

odpowiednikiem wirtualnym. 

W świecie, gdzie obraz jest wszechobecny i stał się już nowym językiem i środkiem komunikacji 

międzyludzkiej ważne jest zwrócenie uwagi na jakość (nie ilość) tego obrazu, a zatem edukacja 

wizualna poprzez zwiększone uczestnictwo w kulturze i sztuce jest tutaj kluczowa, aby ograniczać 

zalew tandetnym obrazem na rzecz znajomości wysokiego poziomu estetyki. 

http://www.facebook.pl/klubokawiarnia.aquarium
http://www.pelnakultura.info/item/wspolistnienie-polsko-czeskie-spotkania-fotograficzne.html#spektakle-lista


Nie trzeba udowadniać, że sztuka poprawia jakość życia człowieka i podnosi poziom cywilizacyjny, 

a sztuka fotografii jest jednym z najbardziej powszechnych mediów, trafiającym do szerokiego 

kręgu odbiorców i twórców. 

 

o r g a n i z a t o r  

Galeria Fotografii B&B 

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała 

mail:office.fcf@gmail.com strona internetowa: fundacja-centrum-fotografii.org 

 

https://www.facebook.com/galeriafotografiibielskobiala1992/ 

galeria czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00, w soboty 9.00-15.00 

 

 

Factory of Blues 

• 5 czerwca (sobota) 

20:00 

• Galeria Wzgórze 

ul. Wzgórze 4 

• Wstęp: 20 zł 

 

 

mailto:office.fcf@gmail.com
http://fundacja-centrum-fotografii.org/


5 czerwca o godz. 20.00 w ogrodach galerii gra zespół w składzie Darek Dzida - śpiew, gitara; Piotr 

Barteczko - śpiew, gitary, instrumenty klawiszowe; Krzysztof Konopka - harmonijka ustna; 

Mateusz Barteczko - gitara basowa i Leszek Szewczuga - perkusja 

wejściówki są do nabycia w galerii, liczba miejsc bardzo ograniczona 

organizator 

Galeria Wzgórze 

ul. Wzgórze 4, 43-300 Bielsko-Biała 

tel. 502077836 

mail: kukiola@bielitz.pl strona internetowa: www.bielitz.pl 

 

KineDok: Central Bus Station 

• 7 czerwca (poniedziałek) 

19:00 

• Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA 

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, Bielsko-Biała, 

• Wstęp wolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl kina dokumentalnego KineDok 

KineDok to europejski projekt prezentujący ambitne i ważne filmy dokumentalne, podejmujące 

istotne tematy oraz nagradzane na międzynarodowych festiwalach. 

Czechy, 2018 r. 

Tytułowy Dworzec Centralny w Tel Awiwie jest jednym z najbardziej ruchliwych dworców na 

całym świecie. Wizjonerska wizja architekta została przysposobiona przez imigrantów z całego 

świata, którzy przyjechali do Izraela w poszukiwaniu lepszego życia. 

mailto:kukiola@bielitz.pl
http://www.bielitz.pl/


reż. Tomáš Elšík 

 

organizator 

Klubokawiarnia Aquarium, Galeria Bielska BWA 

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, 

 strona internetowa:www.facebook.pl/klubokawiarnia.aquarium 

 

http://www.facebook.pl/klubokawiarnia.aquarium

