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Bohaterka „Planety Singli” Ania (Agnieszka
Więdłocha) jest uroczą, romantyczną, ale nie-
zbyt pewną siebie nauczycielką, poszukującą
idealnego mężczyzny na internetowych porta-
lach randkowych. Przypadkiem, w walentyn-
kowy wieczór, spotyka showmana Tomka
(Maciej Stuhr), który prowadzi najpopularniej-
szy i najbardziej kontrowersyjny program tele-
wizyjny w kraju. 

Zachwycony niepoprawnym romantyz-
mem Ani, proponuje jej, żeby została boha-
terką jego show – ona będzie umawiać się na
randki przez internet, a on w swoim programie
pokaże prawdziwą twarz facetów flirtujących
w sieci i wyśmieje naiwność kobiet szukają-
cych tam ideału. Szalone randkowe przygody
Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jed-
nak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spo-
tyka… idealnego faceta – Antoniego (Michał
Czernecki). Naciskany przez bezwzględną sze-
fową stacji (Ewa Błaszczyk) Tomek musi rato-
wać oglądalność programu. A może i własne
uczucie do Ani.

Po zamkniętym pokazie przyszedł czas na
konfrontację filmu z regularną kinową widow-
nią. Ta mogła obejrzeć „Planetę Singli” w ra-

mach cyklu Kino Kobiet. W efekcie w internecie
szybko zaroiło się od pozytywnych komenta-
rzy. Prezentujemy niektóre z nich: „Śmiech
przez łzy przez cały film. To się nazywa dobre
polskie kino! Polecam – poprawia humor, a en-
dorfiny szaleją”. „Chyba najlepszy film, jaki kie-
dykolwiek widziałam!”. „Super film.

Polska 2016,  136 min.,  od 15 lat,  
komedia romantyczna

05-07. 02.2016r.  godz. 18.00  i  20.30     
08-11.02.2016r.   godz. 19.00 
12-13.02.2016r. godz. 20.00
15-17.02.2016r. godz. 20.00
19-25.02.2016r. godz. 19.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, 
pon – czw: 14 zł i 12 zł

Reżyseria: Mitja Okorn. Scenariusz: Sam
Akina, Jules Jones, Mitja Okorn, Łukasz Świato-
wiec, Michał Chaciński. 
Obsada: Maciej Stuhr,  Agnieszka Więdłocha,
Danuta Stenka,  Paweł Domagała,  Michał Czer-
necki Katarzyna Bujakiewicz,  Tomasz Karolak,
Weronika Książkiewicz,  Piotr Głowacki, Ewa
Błaszczyk.

FILM MIESIĄCA. PREMIERA. „Dawno nie było na polskim rynku kinowym tak
świetnego połączenia komedii romantycznej i filmu obyczajowego. Film dla
wszystkich”. „Planeta Singli” to najlepszy film polski od dawien dawna” – tak
brzmiały opinie środowiska związanego  z dystrybucją i rozpowszechnianiem
filmów.

Orfeusz w piekle to pierwsza wielka operetka
Jacques'a Offenbacha z niezapomnianym rados-
nym kankanem. Premiera odbyła się 21 paździer-
nika 1858 roku, wywołując w Paryżu spore
poruszenie i gorący aplauz publiczności. Błyskot-
liwa kpina z napuszonego mitycznego świata 
i wspaniała muzyka przyniosły Offenbachowi
wielki sukces. Akcja operetki rozgrywa się w sta-
rożytnej Grecji. W Tebach znudzeni sobą Orfeusz
i jego piękna żona Eurydyka rozmyślają, jak ze-
rwać małżeńskie kajdany i oszukać zły Los – Opi-
nię Publiczną, który zgotował im rolę
najczulszych kochanków mitycznego świata.
Szczęśliwie Eurydykę porywa bóg piekieł – Plu-
ton. Małżonek, chcąc nie chcąc, zmuszony przez
Opinię Publiczną do poszukiwań zaginionej,
udaje się na Olimp. Tam sam Jowisz postanawia
zainteresować się porwaniem i sfruwając do
piekła pod postacią muchy, „bzyczy” Eurydyce
uwodzicielską pieśń. 
W ten sposób podbija serce ziemskiej piękno-
ści. Urażony Pluton każe Jowiszowi oddać ko-
chankę mężowi, z czego wszyscy są
niezadowoleni. Orfeusz, jak mówi mit, wyprowa-

dzając Eurydykę z piekła, odruchowo spogląda
za siebie i wówczas traci żonę na zawsze. Jak
przystało na operetkę, historia kończy się więc
szczęśliwie, a uradowany Orfeusz wraca sam na
ziemię.
Wystąpią śpiewacy Teatru Muzycznego Arte
Creatura.
Śpiewakom towarzyszy Orkiestra Teatru Muzycz-
nego Arte Creatura pod dyrekcją: Bogusława
Jana Bemben
Przekład: Jerzy Merunowicz, Reżyseria: Dariusz
Niebudek. 14.02.2016 r., godz. 17.00. 
Cena biletu: 30 i 40 zł 

Orfeusz w piekle
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum" wraz z Teatrem Muzycznym Arte
Creatura  zapraszają na operetkę Orfeusz w piekle Jacques'a
Offenbacha  

Najnowsza bajka muzyczna pt. ”Brzydkie
kaczątko i już” oparta jest na znanej i lubianej
baśni J.H. Andersena.
Spektakl opowiada o perypetiach małego
kaczątka, które przychodząc na świat z radością
wypowiada słowa: „jestem kaczątko i już!”. Jest
pełne nadziei na radosne życie. Niestety, brak
tolerancji dla nieopierzonego malca ze strony
podwórkowych zwierząt (kogut, indyk, gęś)
sprawia, że kaczątko opuszcza rodzinne strony 
i wyrusza w świat. W czasie podróży niezmiennie
towarzyszy mu poczucie brzydoty potęgowane
przez spotkania z różnymi zwierzętami. Co krok
słyszy, że jest brzydkie, nieudane i w gruncie
rzeczy zbędne na tym świecie. Ciągle
przeganiane kaczątko przeżywa wciąż nowe
przygody. Czy to w lesie, czy na łące, czy w
mieszkaniu uczonej lokatorki, która w jego
brzydocie odkryła niezwykłość cenną jak skarb.
Gdy tak wędruje w poczuciu beznadziejności 
i smutku, a na domiar złego ze świadomością
zbliżającej się zimy, pomocną dłoń wyciąga do
niego samotny drwal. Pomaga przeżyć mu srogą
zimę.
A po zimie zazwyczaj przychodzi wiosna... która
wszystko zmienia... Co dzieje się podczas, gdy

słońce wygląda zza chmur a przyroda budzi się
do życia.. tego dowiecie się podczas spektaklu...
„Brzydkie Kaczątko” zrealizowane zostało przez
aktorów oraz reżysera z Teatru Zagłębia w
Sosnowcu.
Spektakl z udziałem czwórki aktorów, pełen
zwrotów akcji, zabawnych perypetii oraz
pięknych piosenek śpiewanych na żywo z
energiczną choreografią w tle.
Barwne kostiumy na pewno zachwycą młodego
widza. A morał wynikających z przedstawienia na
długo pozostanie w pamięci.

Scenariusz i reżyseria: Grzegorz Kwas
20.02.2016 r., godz. 11.00
Bilet: 15 zł

Brzydkie kaczątko i już



*2D - projekcja cyfrowa dwuwymiarowa, **3D - projekcja cyfrowa z efektem obrazu przestrzennego (trójwymiarowego).

Widzi mi się, że w kinach rządzą... misie

05.02.2016r. godz. 16.30, 06-07. 02.2016r. godz.11.00  i 16.00,    
08-11.02.2016r. godz. 17.00, 12.02.2006r. godz.16.30,
13.02.2016r.  godz. 16.15, 15-17.2016r. godz. 16.15
Indie/USA 2016,  86 min.,  bo.,  polska wersja językowa, animacja
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Proszę państwa, oto miś. Miś zatańczy dla was dziś! Swój arktyczny
breakdance na lodowym parkiecie. Komediowa heca w wielkim
mieście trafi do naszego kina 5 lutego, zabierając i dużych i małych
widzów w pełną przygód i śmiechu podróż – od śniegów Arktyki
do centrum Ameryki. Za globalne rozśmieszenie w kinach
odpowiadają twórcy kultowych hitów ze stacji Cartoon Network, 
a sympatyczny bohater ich filmu – niedźwiedź polarny o gołębim
sercu – udowodni zwierzakom i ludziom, że spoko z niego misiek!
Źle się dzieje na biegunie! Chciwy przedsiębiorca – pan Greene –
planuje wybudować tam sieć centrów handlowych i osiedli
mieszkaniowych. Już teraz na północy pojawiają się tłumy
turystów, śmiecąc i zakłócając spokój zwierzakom. Poczciwy
niedźwiedź polarny, zwany przez wszystkich Miśkiem, dostaje
arcytrudne zadanie. Ma wyruszyć do Nowego Jorku - siedziby
pazernego biznesmena – i zniechęcić ludzi do zasiedlania Arktyki. 

12-13. 02.2016r.  godz. 18.00, 15-16.02.2016r.   godz. 18.00 
Polska 2015,  88 min.,  od 15 lat,  komediodramat
Reżyseria i scenariusz: Kinga Dębska. Obsada: Agata Kulesza,
Gabriela Muskała,  Marian Dziędziel,  Marcin Dorociński.
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Marta odniosła sukces w życiu, jest znaną aktorką, gwiazdą
popularnych seriali. Pomimo sławy i pieniędzy, wciąż nie może
ułożyć sobie życia. Samotnie wychowała dorosłą już córkę. 
W przeciwieństwie do swojej silnej i dominującej starszej siostry,
Kasia jest wrażliwa i ma skłonność do egzaltacji. Pracuje jako
nauczycielka, jej małżeństwo jest dalekie od ideału. Mąż Kasi to
życiowy nieudacznik, który bezskutecznie poszukuje pracy. Siostry
nie przepadają za sobą, ale nagła choroba matki zmusza je do
wspólnego działania. Muszą zaopiekować się ukochanym, ale
despotycznym ojcem. Siostry stopniowo zbliżają się do siebie 
i odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych
sytuacji. 
„Moje córki krowy” to ciepła, pozbawiona fałszu i tanich wzruszeń
opowieść o relacjach rodzinnych. Prawdziwa, jak samo życie – czasem
smutna, czasem wesoła. „Moim marzeniem jest takie skonstruowanie
filmu, żeby widz na zmianę śmiał się i płakał, ale żeby wyszedł z kina
zbudowany, a nie podłamany.” – Kinga Dębska. 

Specjalne zadanie dla małych agentek

13.02.2016 r. godz.11.00, 13.00, 15.00, 
14. 02.2016 r. godz.11.00,  
15-17.02.2016 r. godz. 11.00  i 15.00, 
18.02.2006 r. godz. 11.00
„Barbie” wyświetlana o godzinie: 11.00  - bilet  11 zł 
Cena biletu: 12 i 14 zł
Kanada/USA 2016,  75 min.,  bo.,  polska wersja językowa,  animacja

Reżyseria: Conrad Helten. 
Scenariusz: Marsha F. Griffin 

Barbie i jej przyjaciółki – Teresa i Renee – staną przed nie lada
wyzwaniem. Wysportowane gwiazdy gimnastyki będą musiały
przemienić się w supertajne agentki do zadań specjalnych. To
właśnie ich niezwykłe umiejętności gimnastyczne przyciągają
uwagę agencji szpiegowskiej, która prosi je o pomoc w schwytaniu
tajemniczego złodzieja. Wyposażone w urok, glamour 
i najnowocześniejsze gadżety rodem z "Mission: Impossible"
dziewczyny udowodnią, czym jest siła przyjaźni i Girl Power!

FILMY  - LuTY 2016  

PREMIERA

PREMIERA

Podczas styczniowego spotkania opowiadaliśmy o korzeniach 
i powstaniu muzyki bluesowej.
Podczas kolejnej audycji opowiemy jak ewoluował i zmieniał się
blues, poznamy rythm’n’bluesa, rock’n’rolla, zabawimy się w rytmie
swingującego big bandu, ale przede wszystkim posłuchamy
mnóstwa muzyki w świetnym wykonaniu. Audycję poprowadzi
młodziutka wokalistka, specjalizująca się w muzyce soulowej -
DOMINIKA ZIOŁO oraz grający na pianie, fenomenalny
wychowanek klasy wibrafonu Bernarda Maselego, absolwent
Wydziału Jazzu – DOMINIK ROSŁOŃ.

5.02.2016 r., godz. 11.30
Cena biletu: 7 zł
Temat audycji: „Singing'n'Swinging- Bluesowe drogi”

27.02.2016r.  godzina 9.30

Prelekcja: Organizmy świecące w ciemnościach  (ZOOLOGIA)
Prelegent: dr Jacek Francikowski

Mała Akademia Jazzu 

Na podstawie prawdziwej historii

17. 02.2016r.  godz. 18.00       
USA 2016,  117 min.,  od 15 lat,  thriller/akcja 
bilet: 12  i  14 zł  

Reżyseria: Craig Gillespie. Obsada: Chris Pine, Casey Affleck, Ben
Foster, Holliday Grainger, John Ortiz, Eric Bana.

„Czas próby” to trzymający w napięciu thriller przedstawiający
opartą na faktach historię morskiej akcji ratowniczej u wschodnich
wybrzeży USA. 18.02.1952 r. we wschodnie wybrzeże Stanów
Zjednoczonych uderza potężny sztorm, który rujnuje nadmorskie
miasteczka i niszczy statki. Jest wśród nich zmierzający do Bostonu
tankowiec Pendleton. Sztorm dosłownie rozrywa jednostkę na pół.
Ponad 30-osobowa załoga zostaje uwięziona w rufowej części
statku, która szybko pogrąża się w morskich odmętach. Drugi
mechanik Ray Sybert (Casey Affleck), jedyny starszy oficer na
pokładzie, szybko orientuje się, że to właśnie on musi przejąć
dowodzenie nad przerażonymi marynarzami, zmotywować ich do
porzucenia wzajemnych urazów, by mogli wspólnie stawić czoła
jednej z najstraszliwszych burz w historii tej części świata.

W futrze czy bez uśmiejesz sie do łez

19. 02.2016r. godz. 11.00(2D), 13.00(2D), 17.00(3D); 
20. 02.2016r. godz.13.00(2D), 15.00(2D), 17.00(3D);
21.02.2016r. godz.11.00(2D),  13.00(2D), 17.00(3D); 
22-25.02.2016r. godz.11.00(2D),17.00(3D); 26-28. 02.2016r.
godz. 11.00(2D), 13.00(2D), 17.00(3D); 29.02-03. 03.2016r.
godz.16.00(2D), 18.00(3D)  
„Zwierzogród” wyświetlany o godzinie 11.00 - bilet  11 zł
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł  (2D)

pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D)

USA 2016,  108 min.,  bo.,  polska wersja językowa,  animowany

Twórcy „Ralpha Demolki”  i  „Zaplątanych”,  zapraszają na
animowaną komedię przygodową „Zwierzogród”. Zwierzogrodu
nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna w
swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana wyłącznie
przez zwierzęta. Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy
Hopps, szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik zatrudniony
w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi
więc wszystko, by udowodnić swoją wartość. Na jej drodze
pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick Wilde. 



I m p r e z y
IMPREZY
5.02.2016 r., godz. 11.30
Mała Akademia Jazzu, audycja pt.:
„Singing'n'Swinging”; sala widowiskowa, cena
biletu: 7 zł
9.02.2016 r. godz. 11.00-16.00
Kiermasz odzieży; hol przy sali widowiskowej
10.02.2016 r., godz. 8.40, 10.10 ,11.40
Spektakle pt.: „ Kot w butach” i „Ania z Zielonego
Wzgórza”; sala widowiskowa, wynajem sali, cena
biletu:16 zł
14.02.2016 r.,  godz.17.00
Operetka w II aktach Jacquesa Offenbacha 
pt. : „Orfeusz w piekle” w wykonaniu Teatru
Muzycznego ARTE CREATURA; sala widowiskowa,
cena biletu: 30 i 40 zł
18.02.2016 r., godz. 17.00
Seminarium propagujące zagadnienia ochrony
przeciwpożarowej pn.: „Numery Twoich
Przyjaciół 998-112”; sala widowiskowa, wynajem
sali
20.02.2016 r., godz. 11.00
Spektakl teatralny dla najmłodszych pt. „Brzydkie
kaczątko i już”; sala widowiskowa, cena biletu: 15
zł 

PRACOWnIE
Pracownia teatralna (sala 309):
Zespół dziecięcy „Brzdące” (przedszkole)-
wtorek, godz.16.00 
Zespół dziecięcy „Śmieszki” (klasy I-VI)- środa,
godz. 16.00 
Zespół młodzieżowy „Magma”- piątek, godz.
15.00
Zespół słowno- wokalny „Pogodni”- środa, godz.
10.00
Pracownia plastyczna – zajęcia z rysunku 
i malarstwa (sala 312):
Zajęcia: środa, godz. 17.00- 18.00 (od lat 12)
Pracownia szkła artystycznego (sala 319):

Zajęcia: wtorek, godz. 16.00- 18.00 (od lat 8)
Pracownia ceramiki (sala 319):
Zajęcia: poniedziałek, godz. 17.00- 18.00; wtorek,
godz. 18.00 - 20.00  (od lat 6)
Pracownia modelarstwa lotniczego (sala 1):
Zajęcia: poniedziałek, środa i piątek, 
godz. 17.00-21.00
Szkółka szachowa (sala 307):
Zajęcia: wtorek; grupa początkująca – godz.
16.00 – 18.00, grupa zaawansowana – godz.
18.00 – 20.00
Szkółka bilardowa:
Zajęcia: 13,20,27.02.2016 r., godz. 10.00 – 14.00
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca
„Zawiercie”
Zajęcia: sobota, godz. 16.00- 19.00; niedziela,
godz. 10.00-14.00
Zespół „Małe Zawiercie”
Zajęcia: gr. I (przedszkole) - piątek, godz. 15.30-
16.30; sobota, godz. 13.30-14.30; gr. II (SP) -
piątek, godz. 16.30-18.00; sobota, godz. 14.30-
16.00
Zespół taneczno- ruchowo- wokalny
„Bajaderki” (sala 305)
Zajęcia: środa, godz. 17.00
Chór „Capella Vartiensis” (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 18.00; czwartek,
godz. 18.00
Indywidualne zajęcia z emisji głosu (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 14.30; czwartek,
godz. 15.00
Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra
Kameralna (sala 305)
Zajęcia: sobota, godz. 10.00
Klub Let’s Rock (sala 320)
Zajęcia: środa, godz. 18.00 – 22.00; czwartek,
godz. 19.45 – 22.00
Aerobik
Zajęcia: wtorek i czwartek, godz. 18.30
Klub Miłośników Tanga Argentino
Zajęcia: poniedziałek, 19.00

Sprzedaż biletów:  kasa biletowa - czynna 
od poniedziałku do piątku  8.00-11.00  oraz  16.00-
20.00, sobota-niedziela godzinę przed każdą imprezą
(wejście od ulicy Leśnej). 
Dyrekcja MOK „Centrum”  zastrzega sobie prawo zmian
w repertuarze. 

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PuBLICZnA 
Zawiercie, ul. Szymańskiego 2
Strona internetowa -
www.bibliotekazawiercie.pl, katalog on-line  -
www.zawiercie-mipbp.sowwwa.pl.
4.02.2016 r., godz. 18.00-21.00
Magiczny Wieczór z Harrym Potterem - impreza
dla fanów Małego Czarodzieja, konkursy, zabawy
- Pałacyk Szymańskiego (1 piętro w wieży - dla
wcześniej zapisanych uczestników)
4.02.2016 r.  - Wystawa - 270. rocznica urodzin
Tadeusza Kościuszki, generała, Najwyższego
Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych w
powstaniu 1794 r. (Filia nr 7 w Blanowicach, 
ul. Olendry 6)
8.02.2016 r., godz. 10.00 - Warsztaty z obsługi
Internetu - temat Facabook (Dział Metodyczny,
ul. Powstańców Śląskich 6)
11.02.2016 r., godz. 16.00 - Warsztaty
plastyczne dla dzieci „Kreatywne Dzieciaki" 
(dla zapisanych wcześniej uczestników - Pałacyk
Szymańskiego)
13.02.2016 r.,  godz. 10.00 i 12.00 (dwie grupy)
Mistrzowie Kodowania, warsztaty z
programowania w języku Scratch (Pałacyk
Szymańskiego, czytelnia - dla dzieci biorących
udział w programie)
16.02.2016 r., godz. 11.00 - Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki, omawiana książka:
Simon Montefiore „Smak szczęścia"
16.02.2016 r., godz. 9.00-17.00 - Ferie 
w bibliotece - gry i zabawy dla dzieci (Filia nr 7 w
Blanowicach, ul. Olendry 6)
17.02.2016 r., godz. 9.00-14.00 - Ferie 
z „Gwiezdnymi Wojnami” w Bibliotece - Impreza

dla fanów „Gwiezdnych Wojen”, konkursy,
zabawy, moc atrakcji (Pałacyk Szymańskiego - 1
piętro w wieży; dla wcześniej zapisanych
uczestników)
29.02.2016 r., godz. 10.00 - Warsztaty z obsługi
Internetu - temat ZIP - Zintegrowany Informator
Pacjenta (Dział Metodyczny, ul. Powstańców
Śląskich 6)
Ferie w bibliotece 15.02.2016 r. - 26.02.2016 r.
(Filia nr 2 dla dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców
Śląskich 6)
- „Sposób na nudę" - gry i zabawy 
z komputerem
- „Bajkowy koncert życzeń" - słuchanie
wybranych audiobooków przez dzieci
- bezpłatny kurs języka angielskiego Fun English
- 18.02.2016 r., godz. 10.00-12.00„Królowa
Śniegu" - zajęcia plastyczne dla dzieci, słuchanie
bajek
- 25.02.2016 r., godz. 10.00-12.00„Zima 
w tęczowych kolorach" - kolorowanki dla dzieci,
słuchanie bajek

TOWARZYSTWO MIłOśnIKóW 
ZIEMI ZAWIERCIAńSKIEJ
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
Sekcja Kultury i Sekcja Historii, Oświaty 
i Ochrony Zabytków
12.02.2016 r., godz. 16:00, sala 203 MOK
Temat: „Szlakiem Powstańców Styczniowych
1863 na Syberii” – prelegent Pani Elżbieta Gacek

OśRODEK SPORTu I REKREACJI
10.02.2016 – Otwarte Mistrzostwa  Zawiercie 
w Narciarstwie Zjazdowym
13-14.02.2016 – Mistrzostwa Polski Oldbojów 
w Halowej Piłce Nożnej 
14.02.2016 -  Walentynki z OSiR na Basenie 
i Lodowisku
15-28.02.2016 – Ferie z OSiR Zawiercie

LuTY

Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej

8.02.2016r.  godzina 8.30
Prelekcja: Trudne emocje – złość i zazdrość
Film: Kacper i Emma – zimowe wakacje
Reżyseria: Arne Lindtner Ness,  
Norwegia 2014,  73 min.,  8 zł

„Kacper i Emma – zimowe wakacje”  to familijne
kino w najlepszym wydaniu. Opowiada 
o uniwersalnych emocjach: szczęściu, nadziei 
i radości działając na widzów w każdym
wieku.
Kacper i Emma, a wraz z nimi Leo i Pani Królik,
spędzają ferie zimowe u dziadka
dziewczynki. Wyjazd z domu oznacza tęsknotę za
rodzicami i oswojenie się z nowym
miejscem, ale bohaterowie przełamują
początkowe obawy. Ferie okazują się
wspaniałym czasem na naukę jazdy na nartach 
i zabawy w wybudowanym specjalnie dla nich
igloo.

Wszystko się zmienia, gdy pojawia się Peter
(Piotr). Chłopiec jest świetny we wszystkim,
co robi, ma wiele talentów, co bardzo imponuje
Emmie. Kacper próbuje podjąć rywalizację.
Czy to dobra droga, by zaimponować Emmie?

Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej

8.02.2016r.  godzina 11.00
Prelekcja: Dziewczyny kontra chłopcy –
Dlaczego trudno nam się porozumieć?
Film: Mecz życia
Reżyseria: Katarina Launing,  
Norwegia 2014,  104 min.,  8 zł

Niezwykła historia, która porusza temat radzenia
sobie ze śmiertelną chorobą przez dzieci 
i dorosłych, a jednocześnie traktująca o sile
stereotypów, które nawet w świecie
wychowujących się w XXI wieku nastolatków
bywają ograniczające.

Anja to niezwykle pewna siebie dziewczyna,
która uwielbia grać w piłkę nożną. Jej kolega 
z klasy – Jonas – uważa, że nie jest to sport dla
dziewczyn. Anja wykorzystuje swoje poczucie
humoru, by udowodnić przemądrzałemu
chłopakowi, że nie ma racji. Nastolatka nie traci
energii i optymizmu, gdy zostaje u niej
zdiagnozowana białaczka. Jej zaangażowanie 
w rozgrywki piłkarskie nie słabnie nawet wtedy,
gdy jest w szpitalu. Jak bliscy poradzą sobie 
z chorobą dziewczynki? Czy Jonas pokona swoje
uprzedzenia?

Dla uczniów gimnazjów

11.02.2016r.  godzina 8.30
Prelekcja: Relacje rówieśnicze. Do czego
prowadzi przemoc?
Film: Bluebird
Reżyseria: Mijke de Jong,  
Holandia 2004,  77 min.,  8 zł

13-letnia Merel wydaje się być modelowym
dzieckiem. Jest sumienną uczennicą i dba 
o swojego niepełnosprawnego brata w domu. 
To co wyróżnia dziewczynkę, to fakt, że wydaje
się być mniej dojrzała niż jej koledzy z klasy i nie
należy do żadnej paczki. 
Merel staje się celem okrutnego traktowania
przez agresywnych łobuzów.
Film w 2005 roku otrzymał Kryształowego
Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Berlinie-Berlinale.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

11.02.2016r.  godzina 11.00
Prelekcja: Prawda jako wartość
Film: Tajemnica Filomeny
Reżyseria: Stephen Frears,  
Francja/USA/WB 2014,  94 min., 8 zł

Scenariusz filmu stworzyli Steve Coogan i Jeff
Pope na podstawie książki Martina Sixmitha,
opartej na faktach. Filomena i Martin to
nietypowa para. Ona jest prostą kobietą o ufnej
naturze, która sądzi ludzi po pozorach i twardo
stąpa po ziemi. Mimo wszystkich
niesprawiedliwości, z jakimi konfrontował ją los,
nigdy nie straciła wiary w Boga. On inteligentny,
doskonale wykształcony i świetnie poruszający
się w wyższych sferach mężczyzna. Po utracie
pracy wypełnia go cynizm, a religijność jest mu
obca. 
W te dwie wzięte z życia, odmienne postaci,
wcielają się znakomici aktorzy. Legenda
brytyjskiego kina, zdobywczyni Oscara i Dama
Imperium Brytyjskiego Judi Dench
(„Skyfall”, „Hotel Marigold”, „Zakochany Szekspir”)
oraz Steve Coogan („Prawdziwa
historia króla skandali”, „24 Hour Party People”),
jeden z najpopularniejszych brytyjskich
komików i twórca legendarnej telewizyjnej 
i radiowej postaci, Alana Partridge'a.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Warsztaty Medialne „Historia kina
polskiego” przez pryzmat twórczości
Andrzeja Wajdy.

1.02.2016 r. godz. 10.30, sala 203
cena biletu: 8 zł
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MIEJSKI OśRODEK KuLTuRY „CEnTRuM” im. ADAMA MICKIEWICZA
zaprasza do wzięcia udziału w 

61. OGóLnOPOLSKIM KOnKuRSIE RECYTATORSKIM 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych

Konkurs przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:
TURNIEJ RECYTATORSKI, TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ, 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA, WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Konkurs  ten,  to niezwykle prestiżowe  przedsięwzięcie, cieszące się długoletnią tradycją  

i dużym  zainteresowaniem w całym kraju. Laureaci konkursów szkolnych itp. wezmą udział  
w eliminacjach rejonowych dla miasta i powiatu zawierciańskiego, które odbędą się 21.03.2016 roku 

o godzinie 9.00 /poniedziałek/ w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza 
w Zawierciu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 11.03.2016 r.

Informacji dot. konkursu udzielają: Martyna Ptak - MOK „Centrum” nr tel: /32/ 67 22882 

ZAPOWIEDź nA MARZEC

Napawa niepokojem, że ci kabareciarze, po-
chodzący z Lublina, już kilkukrotnie gościli w za-
wierciańskim MOK „Centrum” i zawsze sala pełna
była osób nieodpowiedzialnie narażających się
na paroksyzmy śmiechu, pogłębianie się zmarsz-
czek mimicznych w wyniku gwałtownych skur-
czów, wywołanych skeczami. Właśnie – skurcze…

Marcin Wójcik (tleniony blondyn), Michał
Wójcik (guma nie człowiek) i Waldemar Wilkołak
(ponoć do wszystkiego się nadaje) od lat ekspor-
tują lubelską „zarazę” śmiechu i humoru po całej
Polsce, pozostawiając po swych występach
zgliszcza dla smutasów, spaloną ciętym dowci-
pem ziemię dla ponuraków. Zarażają kabareto-
wym poczuciem egzystencji w myśl dobrej

zasady: Śmiejmy się! Kto wie, czy świat potrwa
jeszcze trzy tygodnie, którą to złotą myśl rzucił
Pierre Augustyn Caron de Beaumarchais.

18.03.2016 r., godz. 17.30, 20.00
Cena biletu: 40 i 50 zł

Lubelska „zaraza” śmiechu
uwaga! Osoby wrażliwe i podatne na smutek proszone są o pozostanie w domach
18 marca 2016 roku od godziny 17.30 do ok. 22. W tym czasie w MOK „Centrum”
szaleć będzie „zaraza” śmiechu i humoru, która może się przenosić przez kontakt 
z Kabaretem AnI MRu MRu, który właśnie w tym dniu i o tych godzinach wystąpi 
z programem „Skurcz”.

Cykliczne zajęcia od podstaw są skierowane
dla osób pragnących rozpocząć przygodę 
z tańcem i muzyką swingową (lata 20-40). 

Dedykowane są dla osób od 12 roku życia, 
w parach i osób indywidualnych. Jeśli lubisz
dobrą zabawę, muzykę z lat 20-40, 
a jednocześnie chcesz poznać taniec swingowy,
to koniecznie przyjdź na zajęcia od podstaw,
które prowadzi grupa Let’s Rock.

Nie ograniczamy się do samych zajęć,
poszerzamy swoją wiedzę dzięki udziałowi 
w regularnych kursach, imprezach tanecznych,
warsztatach doszkalających, cyklicznych
potańcówkach swingowych, obozach
szkoleniowych, imprezach plenerowych
połączonych z konkursami tańca.
Zajęcia prowadzą Martyna i Michał, którzy
swoją przygodę z tańcem rozpoczęli w 2007
roku. Nabyte umiejętności, poszerzają poprzez
udział w licznych warsztatach instruktorskich 
w kraju i za granicą. Pozyskaną wiedzę
przekazują w sposób rzetelny i przyjazny dla
słuchacza, a taniec jest ich pasją. Na zajęciach
panuje miła i przyjacielska atmosfera.

Od 23 lutego rozpoczną się „Regularne
Zajęcia od Podstaw” z tańca LINDY HOP. 

Będziemy się spotykać w każdy wtorek 
o godzinie 19:00 - 20:15 w sali numer 305
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu. 

Aby wziąć udział w zajęciach należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
naszej stronie www.letsrock.com.pl

Spotkanie organizacyjne odbędzie się
22.02.2016 r., o godzinie 18.30 w MOK
„Centrum” w Zawierciu.

Zapraszamy na zajęcia, aby wspólnie odkrywać
zachwycający świat tańców swingowych z grupą
Let’s Rock.

Lindy Hop zajęcia od podstaw
Let’s Rock Zawiercie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu
zapraszają na zajęcia od podstaw z tańca Lindy Hop. 

SEAnSE FILMOWE  DLA DZIECI 
(sala kinowa)
MISIEK  W  nOWYM  JORKu 
13.02.2016r.  godz. 16.15
15-17.2016r.  godz. 16.15
BARBIE: TAJnE AGEnTKI 
13.02.2016r.  godz. 11.00,  13.00,  15.00    
14.02.2016r.   godz. 11.00
15-17.02.2016r. godz. 11.00,  15.00
18.02.2016r. godz. 11.00
ZWIERZOGRóD
19 i 21. 02.2016r.  godz. 11.00,  13.00, 17.00
20.02.2015 r. godz. 13.00, 15.00, 17.00      
22-25.02.2016r.   godz. 11.00,  17.00
26-28. 02.2016r.  godz. 11.00,  13.00,  17.00    
29.02-03. 03.2016r.  godz. 16.00,  18.00     
SPEKTAKL TEATRALnY (sala widowiskowa)
„Brzydkie kaczątko i już”
J. Ch. Andersena cena biletu: 15 zł

ZAJĘCIA W PRACOWnIACH:
SZKółKA BILARDOWA 
(sala bilardowa - Klub Bilardowy)
13, 15, 17, 20, 22, 24, 27.02.2016r.  
godz. 10.00 - 14.00
Wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy
gry na zielonym suknie. Zapoznanie młodych
ludzi z poszczególnymi odmianami gry.  
SZKółKA SZACHOWA (sala 307) 
16  i  23.02.2016r.  godz. 16.00 - 20.00
„Szachowa geografia”  -  Otwarte zajęcia
szachowe.
SEKCJA MODELARSTWA LOTnICZEGO (sala 1)
22, 24, 26.02.2016r.  godz. 11.00 - 13.00
Otwarte zajęcia dla dzieci od 10 lat i młodzieży
Zapoznanie młodych uczestników z
modelarstwem, modelami lotniczymi, trenażer
(latanie modelem na komputerze),  klejenie
rzutków.
PRACOWnIA TEATRALnA (sala 309) 
22, 25, 26.02.2016r. godz. 10.00 - 12.00  
Zabawy artykulacyjno-ruchowe dla dzieci
godz. 12.00 - 13.00  
Scenki teatralne – ćwiczenia dla młodzieży
PRACOWnIA CHOREOGRAFICZnA (sala 320)
18,19,22,23.02.2016r. godz. 10.00-11.00
godz. 11.15 - 12.15

Otwarte zajęcia z Grupą Let’s Rock”. Zajęcia
taneczne solo w stylu retro.
PRACOWnIA SZKłA ARTYSTYCZnEGO
(sala 319)
Zajęcia dla dzieci od 6 lat
15.02.2016r.  godz. 9.00 - 10.00
- Projektowanie i wykonywanie prac w technice
malowania na szkle  (pokal)
- Projektowanie i wykonywanie prac w technice
mozaiki szklanej (wisiorki)
15.02.2016r.  godz. 10.00-11.00   
i   11.00-12.00  - Zajęcia dla półkolonii
15.02.2016r.  godz. 12.00 - 13.30 
- Projektowanie i wykonywanie prac w technice
mozaiki szklanej (drugie życie butelki)
- Projektowanie i wykonywanie prac w technice
malowania na szkle (pokal).
Zapisy w sekretariacie nr tel.: 32/6722882

PRACOWnIA CERAMIKI (sala 319)
Zajęcia dla dzieci od 6 lat
16.02.2016r.  godz. 9.00 - 10.00
- Prace ceramiczne – misa ażurowa
16.02.2016r.  godz. 10.00-11.00   i   11.00-12.00 –
Zajęcia dla półkolonii
16.02.2016r.  godz. 12.00 - 13.30
- Prace ceramiczne – zawieszki ceramiczne -
architektura
- Prace ceramiczne – wisiorki ceramiczne
Zapisy w sekretariacie nr tel.:  32/6722882
PRACOWnIA PLASTYCZnA (sala 312)
Zajęcia dla dzieci od 6 lat
17.02.2016r.  godz. 9.00 - 10.00
- Projektowanie i wykonywanie prac w technice
mozaiki quilingowej (małe obrazki)
17.02.2016r.  godz. 10.00-11.00   
i   11.00-12.00 – Zajęcia dla półkolonii
17.02.2016r.  godz. 12.00 - 13.30
- Projektowanie i wykonywanie prac w technice
mozaiki quilingowej (średnie obrazki).
Zapisy w sekretariacie nr tel.: 32/6722882
STuDIO ARTYSTYCZnE – Filia w Kromołowie
18  i  19.02.2016r.  godz. 16.00 - 18.00
25  i  26.02.2016r.  godz. 16.00 - 18.00
Otwarte zajęcia wokalne i recytatorskie dla dzieci

Szczegóły na www.mok.pl

Ferie z MOK

Na szczęście to tylko prowokacja, bo ten ar-
tysta na brak zainteresowania i należnych mu
wyrazów uznania nie może narzekać. Wykreo-
wana przez niego rzeczywistość mieni się nie

tylko czystymi, wyrazistymi kolorami, lecz także
bardzo bogatą metaforyką, w której odnaleźć
można odwieczne symbole kulturowe, subtelny
dialog z Wielkimi, a już nieobecnymi: Beethove-
nem, Norwidem (był doskonałym nie tylko
poetą, lecz i grafikiem!), filozofami przyrody 
i… Lista jest bardzo długa.

Twórczość ta jest bowiem plastyczną trans-
formacją bardzo osobistego pojmowania, dozna-
wania i interpretowania mitów i realiów, historii,
kultury, w których tak wrażliwa jednostka jak ar-
tysta, robi dla siebie miejsce nie rozpychając się,
a nawet jeśli otacza je jakimś murem, to otwory
w nim mają kształt instrumentów muzycznych, 
a w oknach firany są jak struny w harfie. To jest ta
„nieTUZiemskość”

Wystawę malarstwa olejnego, rysunku i po-
ezji Edwarda Tuza można oglądać w Galerii
Sztuki ZAWartE MOK „Centrum” w Zawierciu do
końca lutego w godz. 10 – 20.

„W Pięknym Kraju sztuka tania”
Ten wers, wyrwany z wiersza Edwarda Tuza, jest przewrotną diagnozą sytuacji sztuki, 
i szerzej pozycji artysty, w świecie wzrostu PKB i częstego zainteresowania sztuką wyłącznie
jako lokatą kapitału. Przewrotną i prowokującą, bo gdyby była to prawda, wówczas sam Tuz
malowałby, rysowałby i pisałby tylko dla siebie.


