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Na sali widowiskowej MOK „Centrum" noszącej nomen omen
imię Wiesława Ochmana wystąpią  w kwietniu następujący artyści:
Justyna Bluj (sopran), Anna Malesza (sopran), Szymon Mechliński
(baryton), Paweł Trojak (baryton). Ponadto zaśpiewa tenor Opery
Śląskiej Maciej Komandera, a ramach cyklu „Mistrzowie Wokalistyki"
Jerzy Mechliński (baryton). Tradycyjnie artystom towarzyszyć będzie
Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanow-
skiego. Podczas tegorocznego koncertu odbędzie się wystawa prac
malarskich, na której zostaną zaprezentowane prace Poli Minster
oraz Piotra Naliwajki. 

Wiesław Ochman to światowej sławy tenor, a przy tym absolwent
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (uzyskał tytuł magistra in-
żyniera na Wydziale Ceramiki).  Naukę śpiewu pobierał od tak
wybitnych nauczycieli jak Gustaw Serafin czy Maria Szłapak. Debiutował
na scenie Opery Śląskiej. W ciągu swojej długiej kariery występował
w Operze Krakowskiej, w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz na świa-
towych scenach, spośród których warto wymienić nowojorską Met-
ropolitan Operę, mediolańską La Scalę, Operę Paryską czy liczne
Teatry Operowe w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Rosji, Szwajcarii
oraz w Niemczech.  Wiesław Ochman brał udział w wielu słynnych
festiwalach operowych, nagrał ponad pięćdziesiąt płyt z muzyką
operową, otrzymał liczne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody. Jest
laureatem „Orderu Uśmiechu", Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF-
u, odebrał także w 2001 roku z rąk ówczesnego prezydenta RP -  Ale-
ksandra Kwaśniewskiego - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.

Wróćmy do przeszłości, a dokładnie – do genezy zawierciańskich
koncertów. Idea zorganizowania pierwszego z nich narodziła się 
w 1993 roku w czasie spotkań ówczesnego przewodniczącego Rady
Miasta w Zawierciu Jana Klisiaka, a przy tym jednego z fundatorów
Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium", z prezesem
Fundacji dr. Henrykiem Wnukiem oraz Jarosławem Świtałą, którzy
następnie zaproponowali Wiesławowi Ochmanowi zorganizowanie
koncertu charytatywnego w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum".
Wybitny tenor przystał na tę propozycję, i tak oto pierwszy koncert
w Zawierciu odbył się 16 października 1993 roku. W kolejnych latach
koncerty organizowane były już w pierwszej połowie roku - wiosną
lub w okresie przedwiośnia. 

Oprócz niezaprzeczalnych wrażeń artystycznych koncerty Wiesława
Ochmana w Zawierciu są od samego początku ściśle powiązane 
z dobroczynnością. Dochód uzyskany z organizowanego koncertu
rokrocznie przeznaczany jest Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu
„Auxilium" im. dr. Henryka Wnuka na zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

Odkąd tylko odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum"
koncerty „Wiesław Ochman i Jego Goście”, Mistrz w pełni poświęca
się tej szczytnej idei, zrzekając się swojego honorarium na rzecz
wspomożenia Fundacji w zakupie sprzętu. Przez niemal ćwierć wieku,
dzięki hojności i wspaniałomyślności artystów oraz zawierciańskiej
widowni, zakupione zostały liczne urządzenia, dzięki którym działalność

Szpitala Powiatowego w Zawierciu i pracującego w jego obrębie
personelu mogła być systematycznie, z roku na rok, usprawniana. 

Zarejestrowana w 1992 roku Fundacja Pomocy dla Szpitala 
w Zawierciu „Auxilium" od 2005 roku nosi imię jej założyciela i wielo-
letniego prezesa -  dr. Henryka Wnuka. 

Po jego śmierci prezesem Fundacji został dr Czesław Kawecki,
który pełni tę funkcję do dziś. Dzięki koncertom Wiesława Ochmana
szczególnie wiele na przestrzeni lat zyskały pracownie i oddziały za-
wierciańskiego szpitala: Pracownia Badań Czynnościowych Serca,
Oddział Dziecięcy, Oddział Zakaźny, Oddział Okulistyczny, Laboratorium
Analityczne oraz Blok Operacyjny. W dowód uznania dla osób 
i instytucji wspierających działalność Fundacji od 1999 roku przy-
znawane są na koncertach „Wiesława Ochmana i Jego Gości" statuetki:
„Kryształowe Ochmany" oraz „Super Ochmany". „Kryształowego
Ochmana" otrzymują firmy oraz osoby fizyczne wspierające finansowo
działalność Fundacji. „Super Ochmany" wręczane są osobom oraz
firmom bezinteresownie pomagającym w zorganizowaniu koncertu.
Pierwszego "Super Ochmana" otrzymał sam Mistrz. 

W ciągu niespełna ćwierćwiecza zaśpiewało u boku Wiesława
Ochmana w naszym mieście u źródeł Warty wielu wybitnych artystów

polskich i zagranicznych – chociażby w ramach cyklu „Mistrzowie
Wokalistyki”. Nie brakowało także tych, którzy w MOK „Centrum”
przeżyli swoje debiuty. Wśród debiutantów byli także zawiercianie,
np. Joanna Ciupa, która zaśpiewała  u boku Mistrza w 2005 roku. Dla
wielu występ na koncercie w Zawierciu był formą nagrody lub wy-
różnienia w konkursach śpiewaczych, których jurorem był Wiesław
Ochman. Nie sposób wyobrazić sobie koncertu „Wiesław Ochman 
i Jego Goście" bez udziału Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod
batutą Sławomira Chrzanowskiego, który dyryguje podczas zawier-
ciańskich koncertów nieprzerwanie od 1995 roku. 

Koncerty Wiesława Ochmana to nie tylko muzyka. Ich nieodłączną
atrakcją są wystawy malarskie twórców zaprzyjaźnionych z Mistrzem,
a przy tym utożsamiających się ze szczytną ideą zakupu sprzętu dla
szpitala Wiesław Ochman może poszczycić się także osiągnięciami
w malarstwie, które jak sam przyznaje – jest jego pasją. Dwukrotnie
prezentował w Zawierciu swoje prace – w 1993 roku oraz podczas
jubileuszowego, dziesiątego koncertu w 2002 roku. 

Od samego początku (oprócz 1995 roku, kiedy to wyjątkowo nie
urządzono wystawy), ekspozycje prac malarskich artystów przyłą-
czających się do wspierania zawierciańskiego szpitala nieprzerwanie
towarzyszą koncertom. 

Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży obrazów zostają, rzecz jasna,
przekazywane Fundacji „Auxilium" na cel dobroczynny.  Spośród
malarzy wystawiających swoje prace na koncertach Wiesława Ochmana
warto wspomnieć m.in. o Jerzym Dudzie-Graczu, Barbarze Przyłuskiej,
Szymonie Szumińskim, Annie Ryś-Rzepińskiej, Jadwidze Marii Jaro-
siewicz, Stanisławie Baju, Januszu Szpycie, Ucie Henryce Gnatowskiej
czy o Karolu Bondarence. W ubiegłym roku zawiercianie podziwiali
prace tyskich malarzy Stanisława Mazusia i jego syna Karola. 

Zaangażowanie Mistrza zostało niemal od razu zauważone i do-
cenione przez mieszkańców oraz władze miejskie. W 1995 roku
Wiesław Ochman uzyskał w dowód  uznania wobec swoich zasług
kulturalnych, charytatywnych i sympatii dla Zawiercia zaszczytny
tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Od 2002 roku Mistrz występuje
na deskach sali widowiskowej własnego imienia  - Rada Miasta
Zawiercie uchwałą zadecydowała o nadaniu sali widowiskowej 
w MOK „Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu patronatu
Wiesława Ochmana.  Dekadę później, w  2012 roku, decyzją Rady
Miasta Zawiercia, patronat światowej sławy tenora otrzymało rondo
w centrum miasta, usytuowane na skrzyżowaniu ulic J. Piłsudskiego,
T. Kościuszki i Blanowskiej. 

W uzasadnieniu uchwały napisano: Powstałe w 2010 roku rondo
jest więc miejscem niejako łączącym to, co w Zawierciu powstało u po-
czątków istnienia miasta, a teraźniejszością. Jest to miejsce, którego
patronem powinna być osoba niebudząca jakichkolwiek polemik, waśni,
czy historycznych sporów. Taką właśnie osobą jest światowej sławy
tenor, Wiesław Ochman. 

Bilety na XXIV koncert „Wiesław Ochman i Jego Goście” do-
stępne są w kasie MOK „Centrum”   w cenach 50, 100 i 150 zł. 

Wiesław Ochman i Jego Goście
Niezwykle istotnym wydarzeniem towarzyszącym co roku wiosennemu budzeniu się przyrody są organizowane wspólnie przez Prezydenta
Miasta Zawiercie, Fundację Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium" im dr. Henryka Wnuka oraz Miejski Ośrodek Kultury „Centrum" im.
Adama Mickiewicza w Zawierciu koncerty „Wiesław Ochman i Jego Goście". Tegoroczny odbędzie się w sobotę 16 kwietnia o godzinie 18.00.
Kogo tym razem zobaczymy na scenie u boku Mistrza? 



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

Starcie superbohaterów.

1-2.04. 2016 r., godz. 20.00 (3D); 3.04.2016 r., godz. 19.00 (3D); 4-
5.04.2016 r., godz. 20.00 (2D); 7.04.2016 r., godz. 20.15 (2D);
8.04.2016 r., godz. 20.00 (2D); 9 - 10.04.2016 r., godz. 19.00 (3D)
11 - 13.04.2016 r., godz. 20.00 (2D); 17.04.2016 r., godz. 16.30 (3D)
18 - 19.04.2016 r., godz. 17.00 (2D); 20 - 21.04.2016 r., godz. 17.00
(3D)
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);  
pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)
USA, 2016, 150  min., akcja/Sci-Fi, od 13 lat, dubbing

W obawie przed poczynaniami nieposkromionego superbohatera
o boskich rysach i zdolnościach najznamienitszy obywatel Gotham
City, a zarazem zaciekły strażnik porządku, staje do walki 
z otaczanym czcią współczesnym wybawcą Metropolis, podczas
gdy świat usiłuje ustalić, jakiego bohatera naprawdę potrzebuje.
Wobec konfliktu, który rozgorzał między Batmanem i Supermanem,
na horyzoncie szybko pojawia się nowy wróg, stawiając ludzkość 
w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, z jakim jeszcze nigdy
nie musiała się mierzyć.

Fortuna pierogiem się toczy.

1.04.2016 r., godz. 14.00 (2D), 16.00 (2D), 18.00 (3D); 2.04.2016 r.,
godz. 13.00 (2D), 15.00 (2D), 18.00 (3D); 3.04.2016 r., godz. 11.00
(2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D); 4 - 5.04.2016 r., godz. 14.00
(2D), 16.00 (2D), 18.00 (3D); 6.04.2016 r., godz. 19.15 (2D); 8.04.2016
r., godz. 14.00 (2D), 16.00 (2D), 18.00 (3D); 9 - 10.04.2016 r., godz.
11.00 (2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D); 11 – 13.04.2016 r.,
godz. 14.00 (2D), 16.00 (2D), 18.00 (3D)
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);  pt -
nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)

Chiny/USA, 2016, 95  min., animowany, b/o, dubbing
Najnowszy animowany film o przygodach pandy Po, mistrza
wschodnich sztuk walki. 
Po spotyka swego dawno zaginionego ojca i obaj wyruszają do
sekretnej krainy pand, gdzie poznają nowych, przezabawnych
bohaterów. Gdy nadprzyrodzony złoczyńca Kai zaczyna pustoszyć
całe Chiny, pokonując wszystkich mistrzów kung fu, Po musi
dokonać niemożliwego - wytrenować całą wioskę swych
rozbrykanych, niezdarnych współbraci, by utworzyli drużynę
niepokonanych Kung Fu Pand!

Cena za szczęście jest wysoka.

17.04. 2016 r., godz. 19.00, 20.45; 18-21.04.2016 r., godz. 19.45
22.04.2016 r., godz. 20.00; 23.04.2016 r., godz. 19.00,  20.45
24.04.2016 r., godz. 19.00; 25.04.2016 r., godz. 20.00; 
26.04.2016 r., godz. 19.30
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Polska, 2015, 90 min., dramat/sensacyjny, od 15 lat
Podczas pobytu w więzieniu Kolos ma tylko jednego gościa: piękną
Velvet, która po wejściu do pokoju widzeń zaczyna... zdejmować 
z siebie ubranie. Okazuje się, że jest „prezentem” od Igora,
właściciela nocnego klubu Gejsza, w którym Kolos pracował jako
ochroniarz i do którego wraca po odbyciu kary. Tam zauważa go 
i docenia Hajs, szef lokalnej mafii. Milczący, opanowany 
i bezwzględny Kolos szybko staje się jednym z jego najbardziej
zaufanych ludzi. Zyskuje też oddaną miłość Velvet, którą jednak
odrzuca, kiedy w jego życiu pojawia się nowa kobieta. Maja jest
rehabilitantką jego niepełnosprawnego brata, z którym Kolos od
dawna nie miał kontaktu. Zainteresowany nią mężczyzna decyduje
się na spotkanie z bratem – i powoli odkrywa łączącą ich więź.
Zaczyna tęsknić do innego życia – z dala od przestępczego
półświatka. Ale mafia niechętnie rezygnuje ze swoich ludzi. 

FILMY  - KWIECIEń 2016  

Kiermasz odzieży znanej
marki
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Katowicach
organizuje kiermasz odzieży, który odbędzie się 5.04.2016
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 przeznaczony
na rzecz ludzi potrzebujących. Organizacja za pozyskane środki
organizuje spotkania integracyjne dla podopiecznych PKPS-osób
starszych i samotnych. Zapraszamy. 

PREMIERA PREMIERA

7.04.2015 r., godz. 11.00
Cena biletu: 7 zł
Temat audycji: „Rytm - najważniejszy element w muzyce”

Sekcja rytmiczna to serce każdego zespołu. Jak bije to serce, jak
decyduje o tym, z jakim utworem i gatunkiem muzycznym mamy
do czynienia, dowiemy się z kolejnej audycji, prowadzonej przez
wybitnego, wszechstronnego perkusistę Irka Głyka, który wystąpi
razem z córką - basistką Kingą Głyk.

9.04.2016 r., godz. 9.30, sala widowiskowa
Tytuł wykładu: „Gazowy zawrót głowy.” (Fizyka/chemia)
Wykładowca:  dr Wow 

Mała Akademia Jazzu 

Ponadczasowa historia w nowej odsłonie.

22.04.2016 r., godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D); 23 - 24.04.2016 r., godz.
11.00 (2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D); 25.04.2016 r., godz.
16.00 (2D), 18.00 (3D); 29.04.201 r., godz. 20.00 (2D), 
30.04.2016 r., godz. 11.00 (2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D)
1.05.2016 r., godz. 11.00 (2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D)
2.05.2016 r., godz. 15.00 (2D), 17.00 (3D); 3.04.2016 r., godz. 11.00
(2D), 13.00 (2D), 15.00 (2D), 17.00 (3D); 4.05.2016 r., godz. 15.00
(2D), 17.00 (3D); 5.05.2016 r., godz. 15.00 (2D), 17.00 (3D)
Cena biletu: pt - nd: 19 zł i 17 zł, pon – czw: 17 zł i 15 zł (3D);  pt -
nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł (2D)
USA, 2016, 106 min., przygodowy/familijny, b/o, dubbing
Przerażający tygrys Shere Khan, noszący na swym ciele szramy po
walce z człowiekiem, postanawia wyeliminować z dżungli
wszystko, co uważa za zagrożenie. Wychowany przez rodzinę
wilków chłopiec o imieniu Mowgli przestaje być tam mile widziany.
Zmuszony do porzucenia jedynego domu, jaki kiedykolwiek miał,
Mowgli wyrusza w fascynującą podróż, podczas której odkryje
swoje pochodzenie. Jego przewodnikami są pantera Bagheera,
która przyjmuje rolę srogiego mentora, oraz niedźwiedź-filozof
Baloo. Trójka bohaterów napotyka na swojej drodze stworzenia,
które nie zawsze życzą Mowgliemu jak najlepiej. Są to między
innymi pyton Kaa oraz podstępny King Louie, starający się
wydobyć od Mowgliego tajemnicę nieuchwytnego i śmiertelnie
niebezpiecznego „czerwonego kwiatu” – czyli ognia. 

KinoPrzedszkole

22.04.2016 r., godz. 11.00, cena biletu 8 zł
Temat prelekcji: „Uwaga, pożar!”.
- „Pali się” (seria: Przygody Bolka i Lolka) 
- „Na strychu” (seria: Miś Kudłatek)
- „Zabawa z zapałkami” (seria: Uwaga, pożar – Bolek i Lolek)

Galeria ZAWartE 
do 22.04.2016 r.
Wystawa pokonkursowa
„Autoportret”

Sala wystawowa górna,
wstęp wolny.

od 16.04.2016 r.
Wystawa malarstwa: Pola Minster i Piotr Naliwajko
Sala wystawowa dolna, wstęp wolny.



I m p r e z y
IMPREZY
2.04.2016 r., godz. 11.00 
Spektakl interaktywny dla dzieci z elementami
języka angielskiego pt.: „Nadchodzi Pipi”; sala
widowiskowa, cena biletu: 15zł
4.04.2016 r., godz. 10.00 
Spektakl dla dzieci pt.: „O Babci, krasnalach 
i kolorowych kulkach”, w wykonaniu Teatru
„SKRZAT” z Krakowa z okazji obchodów
Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie pod
hasłem „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę
optymizmem”, spektakl zorganizowany przez
Przedszkole nr 7; sala widowiskowa, bezpłatne
użyczenie sali, zaproszenia
6.04.2016 r., godz. 17.00
„Portret kobiecy – obraz kobiety w piosenkach 
i wierszach” w wykonaniu zespołu słowno –
wokalnego „POGODNI”; sala widowiskowa, wstęp
wolny
7, 27.04.2016 r., godz. 18.00 
Występ Zespołu Ze Starej Płyty pt.: „ Już nie
zapomnisz mnie. Stare i nowe przeboje filmowe”;
sala widowiskowa, cena biletu: 23 zł
8.04.2016 r., godz. 9.00, 10.30 
Spektakle teatralne dla dzieci pt.: „Baśń o
królowej śniegu”; sala widowiskowa, wynajem
sali, cena biletu: 16 zł
16.04.2016 r., godz. 18.00 
XXIV Charytatywny Koncert na rzecz Fundacji
Pomocy dla Szpitala „AUXILIUM” pt. : „Wiesław
Ochman i Jego Goście”; sala widowiskowa
19.04.2016 r., godz. 10.00 
Spektakl teatralny pt.: „Przygody kota – mądrość
pokoleń”; sala widowiskowa, wynajem sali, cena
biletu: 17 zł
26.04.2016 r., godz. 17.00 
Koncert uczniów Niepublicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Leona Dimant 
w Zawierciu; sala widowiskowa, bezpłatne
udostępnienie sali, wstęp wolny
29.04.2016 r., godz. 10.00
Zakończenie klas maturalnych I LO; sala
widowiskowa
29.04.2016 r., godz. 17.00 
Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo; sala
widowiskowa, wynajem sali, cena biletu: 50 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- 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: 5, 12, 19.12.2015 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. 19.45 – 20.15 oraz 20.30 –
22.00; środa, godz. 19.00 – 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
6, 15, 29.04.2016 r.
Warsztaty komputerowe dla początkujących
(Dział Metodyczny, ul. Powstańców Śląskich 6;
dla zapisanych wcześniej uczestników)
1 - 30.04.2016 r.
Wystawa okolicznościowa - 2016 - Rok Henryka
Sienkiewicza (Filia nr 4, ul. Powstańców Śl. 6)
8.04.2016 r., godz. 9:30
Prezentacja programu Scratch dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu
14.04.2016 r., godz. 16.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci „Kreatywne
Dzieciaki” (Pałacyk Szymańskiego, 1 piętro 
w wieży; dla zapisanych wcześniej uczestników
Do 15 kwietnia trwają zgłoszenia do konkursu na
stworzenie komiksu inspirowanego japońską
mangą. Rozwiązanie konkursu nastąpi 25
kwietnia.
19.04.2016 r., godz. 11.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
omawiana będzie książka Barbary Kosmowskiej
„Hermańce” (Dział Metodyczny, ul. Powstańców
Śląskich 6)
19.04.2016 r., godz. 11.00 
Spotkanie z Edytą Zarębską - autorką 
i ilustratorką książek dla dzieci. W spotkaniu
wezmą udział zaproszone dzieci 
z zawierciańskich szkół podstawowych (MOK
„Centrum”)
23.04.2016 r., godz. 17.00 
Uroczyste otwarcie wystawy z okazji Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich. Prezentacja
fotografii i książek z autografami pisarzy, którzy
odwiedzili Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Zawierciu (Galeria 
w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” 
w Zawierciu, ul. Piastowska 1)
23.03.2016 r. 
Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich (Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, 
ul. Powstańców Śląskich 6)
26.04.2016 r., godz. 9.00 
„Szekspiriada” - impreza z okazji roku Williama
Szekspira z udziałem uczniów gimnazjów i szkół
średnich z terenu Zawiercia. Młodzież będzie
prezentować w różnych formach artystycznych
twórczość wielkiego dramaturga (Pałacyk
Szymańskiego)
30.04.2016 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)

TOWARZYSTWO MIłOśNIKóW 
ZIEMI ZAWIERCIAńSKIEJ
42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1.
Sekcja Kultury i Sekcja Historii, Oświaty 
i Ochrony Zabytków
14.04.2016 godz. 16:00, sala 203 MOK
Temat: „Anglia policyjnym okiem”. Prelegent:
Adam Granat – przewodniczący Okręgu
Zawierciańskiego Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji.
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego 
i Kulturowego Jury w Podlesicach
Rozpoczęcie sezonu turystycznego:
Otwarcie Jaskini Głębokiej – 15.04.2015 r.
Jaskinia w okresie od 15.04.2016 r. do 31.10.2016
r. dostępna do zwiedzania codziennie.
Godziny zwiedzania:
Od 15 kwietnia do 30 kwietnia:  9.00 – 16.00
Od 1 maja do 31 sierpnia: 9.00 – 18.00
Od 1 września do 31 października: 9.00 – 16.00
Ponadto:
- Rezerwat Przyrody Góra Zborów – ścieżka
przyrodnicza
- warsztaty ekologiczne, rękodzielnicze (m.in.
bibułkarstwo, tkactwo, filcowanie)
Zapraszamy grupy zorganizowane, jak i turystów
indywidualnych.
Więcej informacji na: www.podlesice.org.pl

OśRODEK SPORTu I REKREACJI
9.04.2016 r., godz. 9:00 – 16:00
Superpuchar Polski NO-GI  (hala OSiR I, 
ul. Moniuszki 10)
24.04.2016 r.
Drużynowe Mistrzostwa Polski ZS PUT (hala OSiR
II, ul. Blanowska 40)
3, 17.04.2016 r., godz. 15:00
Zawierciańska Amatorska Liga Piłki Siatkowej
(hala OSiR I, ul. Moniuszki 10)
4, 18.04.2016 r., godz. 17:00
Grand Prix Zawiercia w Tenisie Stołowym 
(hala OSiR III (wymiennik), ul. Piłsudskiego 73a)
Środy, godz. 16:30
Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci 
(sala gimnastyczna OSiR III, ul. Piłsudskiego 73a)
Poniedziałki i piątki, godz. 15:00
Porady z treningu siłowego (siłownia OSiR I 
i OSiR II). Od poniedziałku do soboty, w  godz.
popołudniowych
Nauka pływania z OSiRem (kryta pływalnia, 
ul. Pomorska 61)
Codziennie od świtu do zmierzchu
Biegaj z OSiR-em (ścieżka na koronie oraz bieżnia
stadionu OSiR)
Nordic Walking z OSiR-em (ścieżka na koronie
oraz bieżnia stadionu OSiR)

KWIECIEń

Zespół Słowno – Wokalny „Pogodni”
zaprasza na koncert 

„PORTRET KOBIECY”
w programie wiersze i piosenki dotyczące ról, które kobiety pełnią w naszym społeczeństwie

6.04.2016r. (środa), godz.17.00  sala widowiskowa 
Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, ul. Piastowska 1

WSTĘP WOLNY
Zespół „POGODNI” wystąpi w składzie:

Wanda Brodzik, Danuta Goncerz, Anna Grabowska, Danuta Grabowska, Jadwiga Górnicka, Gabriela
Kalinowska, Jerzy Kuras, Jadwiga Piotrowska, Marianna Popczyk, Anna Sikora, Krzysztof Seweryn,

Wiesława Soczówka, Wiesława Szopińska, Maria Rok.

Instruktorzy: Martyna Ptak, Jerzy Kazior.



informator
miejski

Wydawca: 

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza, 
ul. Piastowska 1,  42-400 Zawiercie. 
www.mok.pl, www.zawiercie.eu.

e-mail: kultura@mok.pl

Dyrektor - ANDRZEJ DANECKI - tel.: 326722882
Sekretariat - tel./fax: 32 6722882, email: sekretariat@mok.pl
Kino - tel.: 32 6721339 email: kinozawiercie@interia.pl
Dział organizacji imprez - tel.: 32 6721339, 
email: imprezy.mok@mok.pl

Dział księgowości - tel.: 32 6721547 

Redaguje zespół w składzie: 
Iwona Wiklik, Łukasz Czop,

Natalia Kubisa-Nowak, Paweł Machelski, Kamil Pietrzyk

SP I-III
20.04.2016 r., godz. 8.30, cena biletu: 8 zł
22.04.2016 r., godz. 8.15, cena biletu: 8 zł
„Kłopoty Pana Patyka” (2011),  90 min.
Temat prelekcji: Zmiany, zmiany, zmiany, czyli
jak radzić sobie ze stresem?

Junior wraz z rodzicami i bratem przeprowadza
się do nowego miasta. Razem z nim wyrusza
jego najlepszy przyjaciel – Pan Patyk i jego
rodzina. Chłopiec jest przekonany, że nie
odnajdzie się w nowym otoczeniu. Rodzice i brat
wydają się zajęci sobą, więc to Pan Patyk jest dla
Juniora powiernikiem i towarzyszem zabaw.
Przeprowadzka faktycznie okazuje się dla Juniora
wyzwaniem. W nowym mieście nie wszyscy
odnoszą się do niego i Pana Patyka przyjaźnie.
Starsi koledzy dokuczają chłopcu, w pobliżu
pojawia się tajemnicza postać i porzucone
niemowlę, a jakby tego było mało – Pan Patyk
nagle znika. 

SP IV-VI
20.04.2016 r., godz. 11.00, cena biletu: 8 zł
„Brak zasięgu” (2007), 82 min.
Temat prelekcji: uzależnienie od internetu i
telefonu.

Kalli, chłopiec wychowywany przez samotną
matkę na przedmieściach Reykjaviku, lubi
przebywać w świecie wyobraźni. Większość
swych doświadczeń czerpie z filmów,
programów telewizyjnych i komputera. Zbliża się
Boże Narodzenie, które chłopiec ma spędzić 
z ojcem i jego nową rodziną na farmie gdzieś 
w zapadłej wsi. Odcięty od swego
dotychczasowego życia, Kalli decyduje się na
ucieczkę w samym środku surowej zimy. Gubi się
podczas zamieci, traci zasięg w telefonie, a nawet
przeżywa bliskie spotkanie z niedźwiedziem
polarnym. 

Gimnazjum
21.04.2016 r., godz. 8.30, cena biletu: 8 zł
„Przytul mnie” (2010), 80 min.
Temat prelekcji: Cyberprzemoc. Gdzie są
granice wolności w sieci?

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. Nagranie
trafia do sieci i sytuacja wymyka się spod
kontroli. Klasowy „żart” przeradza się w konflikt,
którego tragiczne konsekwencje są tylko kwestią
czasu.

Szkoły ponadgimnazjalne
21.04.2016 r., godz. 11.00, cena biletu: 8 zł
„Body/ciało” (2015), 90 min.
Temat prelekcji: Czym jest dla mnie ciało?
Kultowe znaczenia ciała ludzkiego.

Nowy film Małgorzaty Szumowskiej, autorki
głośnych i wielokrotnie nagrodzonych na świecie
„33 scen z życia”, „Sponsoringu” i  „W imię…”, który
znalazł się w elitarnym gronie tytułów
nominowanych do Złotego Niedźwiedzia na
festiwalu filmowym w Berlinie. 
Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję
córka próbują, każde na swój sposób, odnaleźć
się po tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy
pewnego dnia terapeutka dziewczyny – Anna
oznajmi im, że zmarła skontaktowała się z nią 
z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą
zmuszeni zweryfikować swoje poglądy na życie 
i na śmierć.

Zapraszamy na spektakl wokalno - muzyczno - słowny poświęcony
twórczości Wiery Gran- piosenkarki, aktorki kabaretowej i filmowej.

26.05.2016 r., godz. 17.30
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie MOK „Centrum”.

W rolę Wiery Gran wcieli się Marlena Woy - Kossowska, która wykona
piosenki skomponowane przez Władysława Szpilmana. Towarzyszyć jej
będzie zespół muzyczny w składzie: Sabina Kołodziej - fortepian,
Magdalena Gaisek - Gurgul – skrzypce i Mateusz Gurgul – akordeon.

„Wspomnienia
Wiery Gran”

ZAPOWIEDZI NA MAJ


