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Polska 2016, 150 minut, od 15 lat, wojenny
12-17.03 godz. 19.15 
20-24.03. godz 19.15

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł

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 za-
sady: Śmiejmy się! Kto wie, czy świat potrwa jesz-
cze trzy tygodnie, którą to złotą myśl rzucił Pierze
Augustyn Caron de Beaumarchais.

Zatem wszystkich, którzy mają do wydania
40 lub 50 złotych, i którzy chcą się zainfekować
lubelską „zarazą”, zapraszamy do nabycia w wy-
mienionej wyżej cenie, podanej w polskiej wciąż
walucie, biletów na ten niebezpieczny dla mało
odpornych występ. Dla ostrożnych, bojaźliwych 
i innych, którzy nie lubią się śmiać, mamy dobrą
radę: o występach tego kabaretu ANI MRU MRU!
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 w godzinach 17.30 i 20.00. W tym czasie w MOK „Centrum”

szaleć będzie „zaraza” śmiechu, która może się przenosić przez kontakt 

z Kabaretem ANI MRU MRU, występującym z programem „Skurcz”.

Wiosna 1945 roku. 20-letni Mieczysław Dzie-
mieszkiewicz, pseudonim "Rój", traci starszego
brata, dowódcę oddziału Narodowych Sił Zbroj-
nych na Mazowszu, zamordowanego przez żoł-
nierzy sowieckich. Wraca w rodzinne strony i
wstępuje do Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego. Jako dowódca oddziału partyzanckiego
przez kolejnych 6 lat kontynuuje walkę o wolną
Polskę z sowieckim okupantem, siejąc postrach
wśród funkcjonariuszy UB i kolaborantów. Komu-
nistyczne władze robią wszystko, aby namierzyć i
zlikwidować "wroga władzy ludowej". 

Historia Roja, to awanturnicza opowieść o
dwudziestoletnim chłopaku, który po wojnie for-
muje własny oddział partyzantki antykomunis-
tycznej. Jest to historia sześciu lat walki i wielu
spektakularnych akcji zbrojnych, historia egzek-
wowania prawa tam, gdzie zapanowało komu-
nistyczne bezprawie, ale także opowieść o

miłości, szczęściu, buncie i zdradzie, którego do-
świadczali młodzi partyzanci w najintensywniej-
szym okresie swojego życia. Losy Roja i jego
żołnierzy zostały w okresie PRL całkowicie zafał-
szowane i do dziś pozostają praktycznie nie-
znane.  
Reżyseria: Jerzy Zalewski
Scenariusz: Wacław Holewiński, Jerzy Zalewski
Obsada: 
Krzysztof Zalewski-Brejdygant, Mieczysław Dzie-
mieszkiewicz, Wojciech Żołądkowicz, Bronisław
Gniazdowski, Piotr Nowak, Mariusz Bonaszewski,
Zbigniew Kulesza, Jerzy Światłoń,  Józef Kozłow-
ski, Marcin Kwaśny, Roman Dziemieszkiewicz, 
Magdalena Kuta, Karolina Komiek. 

FILM MIESIĄCA. PREMIERA

Film ten, reżyserowany przez Jerzego Zalewskiego, powstawał od 2009 roku. Po
wielu perypetiach i siedmiu latach oczekiwania, nareszcie wchodzi na ekrany kin.
W roli głównej występuje debiutujący w produkcji filmowej muzyk rockowy, znany
z drugiej edycji programu "Idol", którą wygrał i płyty "Zelig" z 2013 roku - Krzysztof
Zalewski-Brejdygant. 

Możliwość rezerwacji biletów
zbiorowych: 17, 18, 21-24.03.2016,
godziny do ustalenia  telefonicznie.



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

Czego naprawdę pragną faceci 

1.03 - 3.03 godz. 20.00, 4-10.03. godz. 18.00
Polska, 2016, 115 min., od 15 lat

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł
Reżyseria: King Lewińska
Siedmiu mężczyzn poszukuje miłości i odrobiny szczęścia. 
W świecie, w którym niełatwo być prawdziwym facetem i coraz
trudniej zorientować się, czego od mężczyzn oczekują kobiety.
Filip, sympatyczny roztrzepaniec, właśnie traci pracę, gdy ledwie co
poznana Zosia oznajmia mu, że jest z nim w ciąży. Z kolei
Tomaszowi wszystko się udaje – narzeczona, własny dom już
czekają. Gdyby tylko nie ta panika przed poważnym
zobowiązaniem… Producent muzyczny i podrywacz Kordian nie
planuje jeszcze życiowej stabilizacji – dla niego życie to szaleństwo
i stan wiecznego upojenia. Ricky – gwiazdor wymagający
niezwykle intensywnej opieki – tylko on potrafi wyprowadzić
Kordiana z tego stanu. Podczas gdy opuszczony przez żonę
kierowca autobusu Stefan wszelkimi sposobami stara się odzyskać
Julię, zrozpaczony Jarosław cierpi w swojej samotności…

Miłść otwiera drzwi

4-10.03.2016 godz. 20.15
Irlandia, Kanada 2015, 117 minut, od 15 lat

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł
Reżyseria: Lenny Abrahamson
Scenariusz: Emma Donoghue

Jack ma pięć lat, gdy dowiaduje się od mamy, że pokój, w którym
mieszka z nią od urodzenia, nie jest całym światem. Wychował się
tu, myśląc, że po drugiej stronie ścian jest pustka. Teraz matka
decyduje się powiedzieć mu prawdę i z jego pomocą podjąć walkę
o wolność. Od prawie 6 lat są więzieni przez człowieka, który każe
nazywać się Dużym Nickiem. Izoluje ich od świata, grożąc, że próba
ucieczki zostanie ukarana śmiercią. Mama obmyśla niezwykle
ryzykowny plan, którego głównym bohaterem ma być właśnie Jack.
Wkrótce okaże się, że nie samo odzyskanie wolności jest
największym wyzwaniem, ale konieczność odnalezienia się w niej 
i nauka życia na nowo.

Nawet najsprytniejszy rozbitek nie poradzi sobie sam

4.03 godz. 16.00 (3D), 5-6.03 godz. 13.00 (2D) i 16.00 (3D)
7-10.03. godz. 16.00 (3D), 12.03 godz. 15.00 (2D), 
13.03 godz. 11.00 (2D)  i 15.00 (3D)
Belgia, Francja 2016, 90 minut, bez ograniczeń wiekowych 
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15zł
Reżyseria: Ben Stassen, Vincent Kesteloot 

Wesoła papuga jest duszą zwierzęcego towarzystwa
zamieszkującego bezludną wyspę. Ale papuga ma już dość kąpieli
w oceanie i suszenia piór na złocistym piasku egzotycznej plaży.
Pragnie zobaczyć świat! Pewnego dnia spotyka dziwne zwierzę,
które chodzi na dwóch tylnych łapach i potrafi zrzucać skórę (czyli,
tłumacząc na ludzki: zdejmować ubranie). To Robinson Crusoe,
który po katastrofie statku został wyrzucony przez fale na brzeg
wyspy. 
Zwierzaki, z początku nieufne wobec cudacznego przybysza, 
z czasem zaprzyjaźniają się z nim. Wkrótce Robinson i jego nowi
przyjaciele połączą siły, by stawić czoła niebezpieczeństwu, które
zagrozi mieszkańcom wyspy. 

FILMY  - MARZEC 2016  

Kiermasz odzieży znanej
marki
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Katowicach
organizuje kiermasz odzieży, który odbędzie się 9.03.2016
r. w godz. 11.00 – 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”
(hol przy wejściu do kina).  Odzież przeznaczona do sprzedaży to
jedna ze znanych marek odzieżowych, będzie nowa i w bardzo
atrakcyjnych cenach. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznczony
na rzecz ludzi potrzebujących. Organizacja za pozyskane środki
organizuje spotkania integracyjne dla podopiecznych PKPS-osób
starszych i samotnych. Zapraszamy. 

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

Tematem marcowego spotkania będzie rytm, który odpowiada za
organizację czasową utworu muzycznego. Jest on podstawą
muzyki - bez rytmu nie da się ani grać na instrumentach, ani
śpiewać. O roli rytmu w muzyce, o jego ewolucji, a także 
o instrumentach perkusyjnych opowie absolwent PSM II st. im.
Mieczysława Karłowicza w Katowicach, perkusjonista Krzysztof
Nowakowski, który ma na swoim koncie występy w Polsce i poza
granicami zarówno z chórem Camerata Silesia, jak i solowo.
Współpracował m.in. z wrocławskim Teatrem Muzycznym "Capitol",
orkiestrą kameralną "AUKSO", z Justyną Steczkowską, Pawłem
Steczkowskim, Pawłem Bączkowskim. Jest współtwórcą projektów
muzycznych "QuiTango" (muzyka argentyńska), "3-D" (trio
perkusyjne) oraz "Formation-IN" (trio jazzowe). 
3.03.2016 r., godz. 11.00
Cena biletu: 7 zł
Temat audycji: "Slave to the rhythm"/"Rytm, czyli muzyka serca".

12.03.2016 r., godz. 9.30, sala 203
Tytuł wykładu:  „Gdy śpię i śnię" (psychologia)
Wykładowca: dr Dominika Siewniak-Maciuszek
19.03.2016 r., godz. 9.30, sala 203
Tytuł wykładu:  „Gdzie znaleźć dinozaura?” (palentologia)
Wykładowca: dr Agata Jurkowska

Mała Akademia Jazzu 

Przekrocz granice swojego świata

11.03. godz. 20.00
12-17.03. godz 17.00
20-24.03. godz 17.00

USA 2016, od 12 lat

Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł

Reżyseria: Robert Schwentke
Scenariusz: Noah Oppenheim, Adam Cooper, Bill Collage, Stephen
Chbosky
Zdjęcia: Florian Ballhaus

Tym razem Tris i Cztery muszą przekroczyć granicę metropolii
przyszłości i wejść do zupełnie nieznanego sobie świata,
ukrywanego przez system. Jest to jedyny sposób, by ocalić
ludzkość i zniszczyć dyktaturę. To, co odkryją po drugiej stronie,
każe im zweryfikować wszystko, w co dotąd wierzyli i raz jeszcze
dokonać podstawowych wyborów dotyczących odwagi, wierności,
poświęcenia i miłości. Czeka ich ostateczna walka o świat, o siebie,
o miłość. 



I m p r e z y
IMPREZY
3.03.2016 r., godz. 11.00 – Mała Akademia Jazzu,
audycja "Slave to the rhythm"/"Rytm, czyli muzyka
serca", poprowadzi Krzysztof Nowakowski
(instrumenty perkusyjne świata), bilet 7 zł
4.03.2016 r., godz. 8.40, 10.20 – spektakle teatralne
dla dzieci i młodzieży pt. "Szatan z 7 klasy" i "Baśnie 
z Dalkiego Wschodu", bilet 16 zł, wynajem sali 
5.03.2016 r., godz. 11.00 – spektakl teatralny dla
dzieci z elementami języka angielskiego pt. "O Pchle,
co manier nie miała" wraz z TEATREM TAK, bilet 15 zł
11.03.2016 r., godz. 18.00 – impreza "Alosza
Awdiejew i jego goście", wynajem sali, zaproszenia
12.03.2016 r., godz. 10.00 – impreza "Zawierciański
Dzień Kobiet Aktywnych" organizowana przez Poseł
na Sejm Annę Nemś (spotkania z lekarzami, optykiem,
mammobus na parkingu), zaproszenia
18.03.2016 r., godz. 17.30 i 20.00 – Kabaret ANI
MRU MRU w programie "Skurcz", 
bilety w cenie 40 i 50 zł
19.03.2016 r., godz. 17.30 – impreza "Gala
Laureatów Zawiercia”  gwiazda wieczoru Krystyna
Prońko i „TRIO”, bilety 20 i 30 zł
21.03.2016 r., godz. 9.00 – eliminacje rejonowe dla
miasta i powiatu do 61 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i dorosłych
31.03.2016 r, godz. 16.00 – koncert "XXII Marcowe
Spotkania z Piosenką" organizowany przez Hufiec
ZHP w Zawierciu, wstęp wolny 
Galeria Sztuki ZAWartE MOK "Centrum" -
marzec/kwiecień 2016 r. - wystawa lustracji
książkowej, Witold Vargas i Paweł Zych 
pt. "Abecedariusz świętych" 

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- 19.00; 
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: 16, 23, 30.01.2016 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 i 305)
Zajęcia: wtorek, godz. 19.00-201.15 i 20.30 – 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-niedzielana 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
03.03.2016 r. godz. 17.00 - W ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki 
spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-
Adamczyk, Pałacyk Szymańskiego 
(Klub Novum). Wstęp wolny.
7-31.03.2016 r. - wystawa okolicznościowa - 2016 -
Rok Henryka 
Sienkiewicza (1846-1916). Filia nr 4, 
ul. Powstańców Śl. 6
9.03.2016 r. godz. 10.00 - Warsztaty komputerowe 
z Facebooka, Dział 
Metodyczny ul. Powstańców Śląskich 6 dla zapisanych
wcześniej uczestników
12.03.2016 r. - dwie grupy o 10.00 i 12.00 -
Mistrzowie Kodowania, 
warsztaty z programowania w języku Scratch, Pałacyk
Szymańskiego, Czytelnia (dla dzieci biorących udział
w programie)
14-31.03.2016 r. - wystawa z okazji nadchodzącej
wiosny - Filia nr 2 dla 
Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców Śląskich 6
21-31.03.2016 r. - wystawa z okazji Świąt
Wielkanocnych - Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, 
ul. Powstańców Śląskich 6
15.03.2016 r. godz. 11.00 - Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, omawiane książki Heninga Mankella.
16.03.2016 r. godz. 10.00 - warsztaty komputerowe
z fotografii cyfrowej, Dział Metodyczny 
ul. Powstańców Śląskich 6 dla zapisanych wcześniej 
uczestników
17.03.2016 r. godz. 16.00 - warsztaty plastyczne dla
dzieci "Kreatywne Dzieciaki" (dla zapisanych wcześniej
uczestników) - Pałacyk Szymańskiego 
(1 piętro w wieży) (dla wcześniej zapisanych

uczestników)

TOWARZYSTWO MIłOśNIKóW 
ZIEMI ZAWIERCIAńSKIEJ
42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1.
Sekcja Kultury i Sekcja Historii, Oświaty 
i Ochrony Zabytków

16.03.2016, godz.16.00–18.00 – spotkanie Sekcji
Historii, Oświaty i Ochrony Zabytków. 
Temat: "Stanisław Holenderski – przemysłowiec,
człowiek kultury, społecznik". Prelegent – Zdzisław
Kluźniak, MOK sala 203. 

OśRODEK SPORTU I REKREACJI
7.03.2016, godz. 17.00 - Grand Prix Zawiercia 
w tenisie stołowym, Hala OSiR III (wymiennik) 
ul. Piłsudskiego 73a, bezpłatnie
12.03.2016, godz. 10.00 - Mistrzostwa Zawiercia 
w pływaniu, Kryta Pływalnia OSiR ul. Pomorska 61,
bezpłatnie
16.03.2016 godz. 17.00 - Zebranie organizacyjne
Zawierciańska Amatorska Liga Piłki Siatkowej,
Kawiarnia Warta Cafe w OSiR ul. Moniuszki 10,
wpisowe od drużyn, kibice wstęp wolny
03.2016 -Turniej Trampkarzy i Juniorów drużyn
klubowych, Hala OSiR ul. Blanowska 40
środy godz. 16.30 Zajęcia tenisa stołowego dla
dzieci, Sala gimnastyczna OSiR  ul. Piłsudskiego 73a

Poniedziałki i piątki godz. 15.00 Porady z treningu
siłowego, Siłownia OSiR I i OSiR II 

Od poniedziałku do soboty w  godzinach
popołudniowych - Nauka pływania z OSiRem
Codziennie od świtu do zmierzchu - Biegaj z OSiR-em,
Ścieżka na koronie oraz bieżnia stadionu OSiR
Codziennie od świtu do zmierzchu - Nordic Walking 
z OSiR-em, Ścieżka na koronie oraz bieżnia stadionu
OSiR

MARZEC

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

15.03.2016r. godzina 8.30
Prelekcja: Czy każda pszczółka w ulu ma
znaczenie? Czy jestem ważny dla mojej
społeczności?
Film: Pszczółka Maja

Reżyseria: Alexs Stadermann
Australia/Niemcy 2014, 88 min. 

Uskrzydlająca opowieść o najbardziej rezolutnej
pszczołce świata, której przygody oglądają
pokolenia. Sympatyczna pszczółka Maja i jej
przyjaciele to ukochani bohaterowie milionów
nie tylko małych widzów. Ich nowe przygody to
jak zawsze potężna dawka znakomitej zabawy i
pozytywnych emocji. 

W ulu alarm! Ktoś wykradł bezcenne pszczele
mleko, bez kórego zagrożone jest życie samej
Królowej. Podejrzenie pada na małą Maję, której
rezolutna natura nie mieści się w sztywnych
ramach pszczelej dyscypliny. Pszczółka wyfruwa
więc z ula, by na własne skrzydło znaleźć
złodzieja i udowodnić swą niewinność. W pełnej
szalonych przygód eskpadzie towarzyszyć jej
będzie wierny przyjaciel Gucio, a także cała
gromada kolorowych mieszkańców łąki, których
oczaruje jej nieodparty urok. 

Dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

15.03.2016 r. godzina 11.00

Prelekcja: Trudne relacje rówieśnicze. Dlaczego
jedni znęcają się nad innymi?
Film: Twardziele

Reżyseria: Christian Lo
Norwegia 2013, 74 min. 

W  „Twardzielach”, jak często w filmach
kierowanych do młodzieży, pojawia się problem
przemocy wśród rówieśników. Nie jest to jednak
pesymistyczne kino, a raczej opowieść o
bohaterstwie, które tkwi w każdym zwykłym
człowieku. Wyjątkowość „Twardzieli” polega na
tym, że można w nim zarówno znaleźć przyczynę
przemocy (a także braku reakcji na nią), jak i
zrozumieć, że takiej sytuacji można się
skutecznie przeciwstawić. Jedenastoletni Modulf
jest superbohaterem. Tak o sobie myśli i z takim
przeświadczeniem rusza codziennie do szkoły, w
której jest zastraszany przez silniejszych uczniów.
Nie stawia jednak oporu. Akceptuje to, ponieważ
wydaje mu się, że jako superbohater uchroni od
przemocy inne, słabsze od niego dzieci. Chce je
osłaniać i przyjmować na siebie każdy cios i
zaczepkę. Nikt z rówieśników tego nie zauważa. 

Dla uczniów gimnazjów

16.03.2016 r. godzina 8.30

Prelekcja: O konsekwencjach własnych decyzji.
Próby samobójcze nastolatków.
Film: Była sobie dziewczynka

Reżyseria: Mark Monheim
Niemcy 2014, 104 min. 

Charleen niedługo przed swoimi szesnastymi
urodzinami jest jedną z tych nastolatek, które
zdają się dźwigać problemy całego świata na
własnych barkach. Być może to przez jej staż w
domu pogrzebowym, lub jej uwielbienie
twórczością Kurta Cobaina - Charleen zdaje się
brnąć w mroczniejsze zakamarki stanu
świadomości. Jej matka podejrzewa, że z córką
jest coś nie tak, lecz dziewczyna nie dopuszcza
do siebie nikogo. Pewnego dnia poddaje się
melancholijnemu nastrojowi i decyduje się na
samobójstwo... Na szczęście nieudana próba
samobójcza nie przenosi jej do zaświatów, a
raczej do świata szpitala. Teraz dopiero pojawia
się prawdziwy stres - z jej zwariowaną rodziną,
przyprawiającym o gęsią skórkę terapeutą,
postępującym zgodnie z podręcznikiem
pracownikiem socjalnym, skonsternowaną
przyjaciółką i klasą pełną idiotów. 

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

16.03.2016 r. godzina 11.00

Prelekcja: Cyberprzemoc – do czego może
prowadzić?

Film: Przytul mnie

Reżyseria: Kaspar Munk 
Dania 2010, 80 min. 

Grupa nastolatków u progu dorosłości. Sara jest
wrażliwa i spokojna. Dobrze się uczy i jest
chwalona, czego nie można powiedzieć o jej
kolegach, których interesuje wszystko poza
nauką. W domu opiekuje się młodszym bratem,
bo zapracowana matka pojawia się dopiero
późnym wieczorem. Pewnego dnia w szkole Sara
zostaje sprowokowana przez Mikkela. Starcie
kończy się udawanym gwałtem, który ktoś
uwiecznia telefonem komórkowym. „Teraz jesteś
gwiazdą porno” żartuje jeden z kolegów.
Nagranie trafia do sieci i sytuacja wymyka się
spod kontroli. Klasowy „żart” przeradza się w
konflikt, którego tragiczne konsekwencje są tylko
kwestią czasu. 
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ZAPOWIEDZI NA KWIECIEń

zapraszamy 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 

MOK "Centrum" w Zawierciu 
zaprasza do filii 

w Kromołowie "Pałacyk nad Wartą" 
na 

warsztaty twórcze  
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

które odbędą się 1.03 i 8.03
w godzinach 16:00 do 18:00.

Przedmiotem warsztatów będą własnoręcznie
zdobione w różnych technikach plastycznych jaja

na Wielkanoc. 

MOK "Centrum" Zawiercie ogłasza konkurs wiel-
kanocny "Kromołowskie jajo". Prace należy dostar-
czyć do sekretariatu MOK-u lub do filii w Kromołowie
do dnia 8.03. 2016. Prace będą wystawione i oce-
niane 13.03.2016 roku na kiermaszu rękodzieła arty-
stycznego "Impresje na Wielkanoc" Każdy gość
kiermaszu będzie mógł głosować na jedną pracę do
godziny 14:00. O 14:30 zostaną wręczone nagrody. 

Prezydent Miasta Zawiercie i MOK „Centrum”
zapraszają na Galę Laureatów Zawiercia, która
odbędzie się 19 marca 2016 r. o godzinie 17.00 
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
„Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

Podczas imprezy wystąpią: Andrzej Kaim,
Katarzyna Sochacka, Julia Bednarz, Olimpia Kar-
bownik, Katarzyna Chojnacka, Marcin Szlachta,
Maciej Kucera, Julia i Wiktoria Szlachta, Michał
Stefaniak oraz chóry: Capella Vartiensis, Tutti,
Forte
Oprawa muzyczna: Orkiestra Kameralna
"Feroce" i Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra

Kameralna pod batutą Leopolda Stawarza 
Gwiazdą wieczoru będą Krystyna Prońko i "TRIO".
Galę poprowadzi Dariusz Niebudek. 
Podczas Gali zostaną wyróżnione osoby,
inicjatywy i instytucje zasłużone dla Zawiercia 
w 2015 r. Statuetki zostaną przyznane 
w następujących kategoriach: kultura 
i dziedzictwo narodowe (krzewienie wartości
patriotycznych), sport, rekreacja i turystyka
(wydarzenie i osobowość roku), społeczeństwo
(wolontariusz roku), gospodarka (działalność na
rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości).

Bilety w cenie: 20 i 30 zł  zł do nabycia w kasie
MOK „Centrum”.

Konkurs wielkanocny

Głównym bohaterem filmu jest Kolos, który
odbywa karę pozbawienia wolności. Podczas
odsiadki otrzymuje od byłego pracodawcy,
właściciela nocnego klubu Gejsza nietypowy
"prezent", jakim jest piękna Velvet, która po
wejściu do pokoju widzeń, zdejmuje z siebie
ubranie. Po odbyciu kary Kolos wraca do
dawnego zajęcia, czyli do ochrony klubu, gdzie
zostaje zauważony przez szefa lokalnej mafii.
Milczący, opanowany, bezwzględny ochroniarz
szybko staje się jednym z jego faworytów. Pod

wpływem spotkania z rehabilitantką
niepełnosprawnego brata Kolos zaczyna tęsknić
do życia z dala od przestępczego półświatka. Czy
uda mu się zerwać z mafią i wieść uczciwe życie?
Przekonają się Państwo na seansie. Zapraszamy!


