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Na trzecią filmową część niekoń-
czących się miłosnych zawirowań 
w życiu Bridget Jones fani na całym
świecie czekali lata. Laureaci Oscara –
Renée Zellweger i Colin Firth powra-
cają w kontynuacji ikonicznej komedii
o miłosnych i zawodowych przygo-
dach Bridget Jones, autorki najzabaw-
niejszego pamiętnika w historii kina 
i literatury. Od premiery pierwszej fil-
mowej części minęło 14 lat, Bridget to
dziś zupełnie inna kobieta. Dobiega
pięćdziesiątki, zamiast szelestu kartek
w jej pamiętniku usłyszymy raczej od-
głos stukania w klawiaturę laptopa.
Tak, Bridget Jones idzie z czasem! Ok,
może nie radzi sobie z tym doskonale,
bo czas ten wpływa także na jej
urodę, ale przy dobrym drinku staje
się królową facebooków, instagra-
mów, snapchatów i innych mediów
społecznościowych.

Oprócz Zellweger i Firtha, w filmie
zobaczymy znanego z serii „Transfor-
mers” oraz serialu „Chirurdzy” Patricka
Dempsey’a. Za reżyserię odpowiada
Sharon Maguire, twórczyni „Pamięt-
nika Bridget Jones”. Za scenariusz od-
powiada, oprócz Helen Fielding,
autorki miłosnych przygód Jones, lau-
reatka Oscara Emma Thompson. Dwie
poprzednie części filmu zarobiły

ponad pół miliarda dolarów i zyskały
status kultowych. Za rolę Bridget
Jones Renée Zellweger otrzymała no-
minację do Oscara.

Ciekawostki:
- Paul Feig i Peter Cattaneo kandy-

dowali na stanowisko reżysera
- Renée Zellweger, przygotowując

się do roli w tym filmie, musiała po-
nownie uczyć się brytyjskiego ak-
centu i brać lekcje u trenera głosu,
aby odtworzyć sposób mówienia,
który sama stworzyła w poprzednich
częściach

- Sharon Maguire, reżyserka filmu,
prywatnie jest przyjaciółką Helen Fiel-
ding, autorki książek o przygodach
Bridget

- dwie pierwsze odsłony filmo-
wych przygód Bridget Jones obej-
rzało na całym świecie (w kinach)
ponad 100 milionów widzów.

- film był kręcony w Dublinie, Lon-
dynie i Windsorze 

FILM MIESIĄCA\PREMIERA
16 – 21.09.2016 r., godz. 14.00, 16.15,
18.30, 20.45
22.09.2016 r., godz. 19.30
23, 25-26, 28.09.2016 r., 
godz. 16.30, 20.30
24.09.2016 r., godz. 20.45
30.09 – 6.10.2016 r., godz. 16.30, 20.30
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon
– czw: 14 zł i 12 zł 
Bridget Jones’s Baby, Wielka Brytania,
2016, 125 min., komedia, od 15 lat

Reżyseria: Sharon Maguire
Scenariusz: Helen Fielding, Emma
Thompson
Zdjęcia: Andrew Dunn
Produkcja: Tim Bevan, Eric Fellner,
Debra Hayward

Obsada:
Renée Zellweger -  Bridget Jones
Patrick Dempsey - Jack Qwant
Emma Thompson - Dr Rawling
Shirley Henderson - Jude
Jim Broadbent - Ojciec Bridget
Sarah Solemani - Miranda
Colin Firth - Mark Darcy
Enzo Cilenti - Gianni
Celia Imrie - Una Alconbury
James Callis - Tom
Sally Phillips – Shazza
Gemma Jones - Matka Bridget

Zapraszamy 3 września 2016 r. 
o godz. 11.00 na spektakl
familijny dla dzieci w wieku 3 -99.
Przedstawienie jest adaptacją
jednej z najzabawniejszych bajek
jakie napisał Jan Brzechwa.
Genialny poeta doskonale
komunikował się z dziećmi
poprzez swoje wiersze.
Jednocześnie przemycał w nich
wiele treści dla dorosłych, które
komentowały ówczesną Polskę, 
a które są aktualne do dziś.

„Pchła Szachrajka” to kolorowe
widowisko dla najmłodszych widzów,
w czasie którego, dzieci odbędą wspa-

niałą podróż z małą, krnąbrną i bardzo
psotną Pchełką. Pomysłowa scenogra-
fia przenosi widzów do kolejnych
miejsc, jakie odwiedza bohaterka. Mu-
zyka lat 20- tych, barwna scenografia,
wartka gra aktorska sprawiają, że wi-
dzowie się bawią fantastycznie. Od-
wiedzając kolejne miejsca, przemierza
lądy i morza, by dostarczyć dzieciom
wiele emocji, a także niezliczonych
powodów do śmiechu. Barwne lalki 
i wesołe piosenki sprawią, że naj-
młodsi widzowie pokochają teatr i za-
poznają się z najlepszą literaturą
dziecięcą.

Wstęp: 15 zł.

Pchła Szachrajka



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

Brat przeciwko bratu, niewolnik przeciwko imperium.

1.09.2016 r., godz. 18.00 (3D)
2 – 8.09.2016 r., godz. 18.00 (2D)
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)
Ben-Hur, USA, 2016, 120 min., historyczny, od 12 lat

Reżyseria: Timur Bekmambetov
Scenariusz: Keith R. Clarke, John Ridley

Bogaty kupiec Juda Ben-Hur żyje w Jerozolimie na początku
pierwszego stulecia, w czasach wielkiego niepokoju. Do miasta
powraca jego brat Messala, aby stanąć na czele legionów
rzymskich i rozprawić się z buntownikami zyskującymi coraz
szersze wpływy. Ben-Hur odmawia bratu pomocy w zdławieniu
powstania. Oskarżony o zdradę, zostaje skazany na lata ciężkich,
niewolniczych prac. Przy życiu trzyma go jedynie myśl o zemście 
i powrocie do ukochanej. Jego los odmieni pewne spotkanie, dzięki
któremu wyrównanie rachunków stanie się realne. Jakie szanse ma
jednak niewolnik przeciwko największemu imperium świata?

Likwidacja na najwyższym poziomie.

1 – 8.09.2016 r., godz. 20.15
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Mechanic: The RessurectionFrancja/Tajlandia/USA, 2016, 109 min.,
thriller/akcja, od 15 lat

Reżyseria: Dennis Gansel
Scenariusz: Tony Mosher, Philip Shelby, Rachel Long, Brian Pittman

Arthur Bishop w kręgach wtajemniczonych uważany jest za
najskuteczniejszego zawodowego eliminatora na świecie. Jego
ofiary znikają bez śladu, a okoliczności zawsze wskazują na
nieszczęśliwy wypadek. Po latach „kariery” Bishop postanawia
zerwać z krwawą przeszłością, by zacząć nowe życie u boku
ukochanej kobiety. Niestety w jego branży nie przewiduje się
wcześniejszych emerytur. Największy wróg Bishopa znów daje znać
o sobie. 
Uprowadza jego ukochaną i wyznacza za jej życie cenę. Kobieta
przeżyje jeśli Bishop wykona trzy niemal niewykonalne zlecenia 
w różnych częściach świata. 

Odlecicie ze śmiechu!

9.09.2016 r., godz. 16.00
10-11.09.2016r., godz. 11.00, 13.00, 16.00
12-14.09.2016 r., godz. 16.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 
Space Dogs: Adventure to the Moon, Rosja, 2014, 90 min., animowany,
b/o, dubbing
Nierozłączne Biała i Strzała w misji niemożliwej - odnalezienia
znikających z Ziemi przeróżnych przedmiotów. Po co kosmitom
Statua Wolności, samochody, wesołe miasteczko i budka
telefoniczna? I dlaczego banda sierściuchów, którymi dowodzi
wielki kocur, chce się pozbyć Lucka - syna Białej, wysyłając go
dosłownie na Księżyc? Tylu przygód, w jednym filmie już dawno nie
było! Małpa za sterami amerykańskiej misji kosmicznej, która myśli
tylko o tym, żeby zrobić dobre selfie, gwarantuje świetną zabawę.
Sprytny szczur Lenny szybko zwietrzy okazję na międzynarodową
karierę, a dzielne psy przekonają się, że ufoludki też mają uczucia 
i bardzo tęsknią za swoim domem. Jak skończy się największa
kosmiczna misja w dziejach Świata?

FILMY  - wRZESIEń 2016  

PREMIERA

Boska komedia o nieboskiej śpiewczce!

9 – 14.09.2016 r., godz. 18.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Florence Foster Jenkins, USA/Wielka Brytania, 2016, 110 min.,
komedia/biograficzny, od 15 lat

Reżyseria: Stephen Frears
Scenariusz: Nicholas Martin
Obsada: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca
Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend, Allan Corduner

Florence Foster Jenkins kochała muzykę ponad życie. Niestety bez
wzajemności. Natura obdarzyła ją słuchem i głosem, które nawet
głuchego doprowadziłyby do rozpaczy. Florence jednak pragnęła
śpiewem podbić świat i w pewnym sensie jej się to udało. Jako
dziedziczka sporej fortuny i narzeczona St Clair Bayfielda -
brytyjskiego aktora arystokraty posiadała atuty, przy których jej
brak talentu wydawał się nieistotną przeszkodą. Dzięki heroicznym
staraniom ukochanego udawało się jej występować na Broadwayu
i nagrywać płyty, a przede wszystkim wciąż wierzyć w swój dar.
Jednak gdy zapragnęła ukoronować swój tryumf koncertem 
w słynnym Carnegie Hall nawet Bayfield wpadł w panikę. Ale
czegóż nie robi się dla ukochanej.

Film twórców „Kac Vegas”.

9 – 13.09.2016 r., godz. 20.00
Cena biletu: pt - nd: 15 zł i 13 zł, pon – czw: 14 zł i 12 zł 

Bad Moms, USA, 2016, 101 min., komedia, od 15 lat

Reżyseria: Jon Lucas, Scott Moore
Scenariusz: Jon Lucas, Scott Moore
Obsada: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell, Christina
Applegate, Jada Pinkett Smith, Annie Mumolo

Młoda i piękna matka cudownego synka, żona wspaniałego męża,
po prostu perfekcyjna pani domu. To oficjalny wizerunek Amy
Mitchell. W rzeczywistości przepracowana i wykończona
monotonią matczynych obowiązków Amy ma już dość bycia
chodzącym ideałem. Pod wpływem wyzwolonych przyjaciółek,
wkurzona przez leniwego męża egoistę porzuca gary i pieluchy, 
a kuchenny fartuch zamienia na seksowną kieckę. I rusza w miasto,
by znów poczuć, że żyje! Zakręcone na lokówkę obłudne kury
domowe ze szkolnej rady rodziców gotują się z oburzenia, ale Amy
nic już nie powstrzyma. Z dziką rozkoszą sieje ferment i zgorszenie,
odkrywając przy tym, że szczęśliwa mama to lepsza mama.

Czy wiecie, co robią wasze zwierzaki, gdy nie ma was

w domu?

23, 25-26, 28.09.2016 r., godz. 13.00 (2D), 14.45 (2D), 
18.45 (3D), 24.09.2016 r., godz. 9.00 (2D)
27.09.2016 r., godz. 10.00 (2D), 12.00 (2D)
30.09 – 6.10.2016 r., godz. 13.00 (2D), 14.45 (2D), 18.45 (3D)
7.10.2016 r., godz. 16.00 (3D)
8-9.10.2016 r., godz. 11.00 (2D), 16.00 (3D)
10-13.10.2016 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)
The Secret Life of Pets, USA, 2016, 90 min., animowany, b/o, dubbing

Reżyseria: Chris Renaud.
Obsada: Tomasz Borkowski, Jakub Wieczorek, Agnieszka
Mrozińska, Paweł Krucz, Aleksander Mikołajczak, Zofia Zborowska,
Karol Wróblewski, Grzegorz Kwiecień, Cezary Kwieciński

Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia swoje ukochane zwierzaki 
w domu, one zajmują się wyłącznie tęsknotą za nim, cóż, jest 
w błędzie. Zwierzaki prowadzą swoje własne, osobne życie, pełne
przygód, intryg i zabawy. A ich główne zmartwienie polega na tym,
aby ludzie nie dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach. Kiedy
tylko zamykamy za sobą drzwi… wreszcie mogą być sobą.



I m p r e z y
IMPREZY
3.09.2016 r., godz. 11.00 
Sobotni Poranek Teatralny:  spektakl teatralny dla
dzieci pt.: „Pchła Szachrajka”; sala widowiskowa,
cena biletu: 15 zł
11.09.2016 r., godz. 10.00 
Jurajska Giełda Płyt Winylowych, hol szatni
15.09.2016 r., godz. 17.00  
XVII Integracyjne Spotkania Artystyczne
Niepełnosprawnych, koncert pt.: ”Jurajski Piknik
Talentów”; sala widowiskowa, wstęp wolny
17.09.2016 r., godz. 14.00  
II Piknik Organizacji Pozarządowych; muszla
koncertowa OSiR, wstęp wolny
22.09.2016 r., godz. 17.00
Kabaret SMILE, sala widowiskowa, wynajem sali
23.09.2016 r., godz. 10.00 
Spektakl profilaktyczny dla dzieci pt.: „Zielony
Kopciuszek”, organizowany przez Wydział
Ochrony Środowiska, sala widowiskowa,
bezpłatne użyczenie sali 
24.09.2016 r., godz. 17.00 
Koncert Charytatywny na rzecz Fundacji
Hematologii Rodziny Bogdani, sala widowiskowa
27.09.2016 r., godz. 20.30 
Szkolenie ppoż i bhp oraz występ Kabaretu pod
Wyrwigroszem; sala widowiskowa, wynajem sali
29.09.2016 r., godz. 18.00 
Koncert  Zespołu Ze Starej Płyty pt.: „Spacer dziką
plażą”; sala widowiskowa, cena biletu: 23 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 (od 9.09.2016 r.)

Zespół słowno- wokalny „Pogodni”- środa, 
godz. 10.00
Pracownia plastyczna – zajęcia z rysunku 
i malarstwa (sala 312):
Spotkanie organizacyjne: 16.09.2016 r., 
godz. 18.00
Pracownia szkła artystycznego (sala 319):
Spotkanie organizacyjne: 16.09.2016 r., 
godz. 16.00
Pracownia ceramiki (sala 319):
Spotkanie organizacyjne: 16.09.2016 r., 
godz. 17.00
Pracownia modelarstwa lotniczego (sala 1):
Zajęcia: poniedziałek, środa i piątek, 
godz. 17.00-21.00
Szkółka szachowa (sala 307):
Zajęcia: wtorek; gr. I – godz. 16.00 – 18.00, gr. II –
godz. 18.00 – 20.00
Szkółka bilardowa:
Zajęcia: 10, 17, 24.09.2016 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 - piątek, godz. 15.30-16.30; sobota,
godz. 13.30-14.30; gr. II  - piątek, godz. 16.30-
18.00; sobota, godz. 14.30-16.00
Zespół taneczno- ruchowo- wokalny
„Bajaderki” 
Zapisy pod nr. tel. 326722882
„Capella Vartiensis” (sala 305)
Zajęcia: poniedziałek, godz. 18.00; czwartek,
godz. 18.00
Laboratorium Śpiewu i Muzyki (sala 305)
Spotkanie organizacyjne: 5.09.2016 r., godz.
17.00
Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra
Kameralna (sala 305)
Zajęcia: sobota, godz. 10.00
Klub Let’s Rock (sala 320 i 305)
Spotkanie organizacyjne dla nowych członków

Klubu: 19.09.2016 r., godz. 19.00
Zajęcia: wtorek, gr I -, godz. 19.00, gr. II – godz.
20.30 – 21.45:  środa, godz. 18.00 – 21.45 

Sprzedaż biletów:  kasa biletowa - czynna 
od poniedziałku do piątku  8.00-11.00  oraz  16.00-20.00,
sobota-niedziela na 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
3.09.2016 r., godz. 10.00 -13.00 
Narodowe Czytanie - ogólnopolska inicjatywa
objęta patronatem honorowym Pary
Prezydenckiej. W tym roku internauci 
w głosowaniu wybrali dzieło Henryka
Sienkiewicza „Quo vadis” (muszla koncertowa
OSiR)  
10.09.2016 r., godz. 9.00 – 14.00
Pierwsze spotkanie „Klubu Gier Planszowych”
(Pałacyk Szymańskiego - wieża) 
14.09.2016 r., godz. 17.00 
Spotkanie autorskie z Robertem J. Szmidtem
(polski pisarz science fiction i fantasy, tłumacz,
redaktor oraz dziennikarz i wydawca) – Pałacyk
Szymańskiego, wstęp wolny
20.09.2016 r., godz. 11.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Dorosłych. Omawiana będzie książka Grażyny
Jeromin-Gałuszki „Gdybyś mnie kochała” (DziaL
Metodyczny, ul. Powstańców Śląskich 6)

Zajęcia dla najmłodszych „Kreatywne Dzieciaki”.
Ogłaszamy nabór dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Zapisy w Dziale Metodycznym, ul. Powstańców
Śląskich 6, lub tel. 32 67 27728, e-mail:
metodyczny@bibliotekazawiercie.pl . Ilość miejsc
ograniczona.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłasza
konkurs na stworzenie okładki „Moja ulubiona

książka z fantastyki, fantasy, lub science fiction”.
Stworzona odręcznie okładka musi być autorska.
Kategorie wiekowe: I – 7-11 lat, II – 12-16 lat, III –
od 17 lat wzwyż. Konkurs trwa od 9 września do
3 października. Więcej informacji na stronie 
www.bibliotekazawiercie.pl (w zakładce
KONKURSY).

OŚRODEK SPORTu I REKREACJI
10.09.2016 r.
Prażonki z profilaktyką  (obiekty OSiR I, 
ul. Moniuszki 10)
17.09.2016 r., godz. 9:00 – 13:00
Piknik z Organizacjami Pozarządowymi (obiekty
OSiR I, ul. Moniuszki 10)
18.09.2016 r., godz. 10:00
II Jurajski Półmaraton Zawierciański (OSiR I, 
ul. Moniuszki 10)

21 – 22.09.2016 r., godz. 9:00 – 17:00
Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej (hala
OSiR II, ul. Blanowska 40)
24 – 25.09.2016 r.
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie 
w Piłce Siatkowej (hala OSiR II, ul. Blanowska 40)
25.09.2016 r.
II Bieg o Serce Jurajskiego Zbója (Park Adama
Mickiewicza)
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)
Codziennie (od świtu do zmierzchu)
Nordic Walking z OSiR-em (ścieżka na koronie
oraz bieżnia stadionu OSiR)

wRZESIEń

Let’s Rock Zawiercie oraz
Miejski Ośrodek Kultury
w Zawierciu serdecznie
zapraszają na regularne
zajęcia od podstaw 
z Lindy Hop. Będzie to
niepowtarzalna okazja
do zapoznania się z tym
swingowym tańcem.  

Zajęcia skierowane są do osób
chcących rozpocząć przygodę 
z tańcem, szukających hobby dla
siebie, chcących miło spędzić czas 
w gronie osób kochających muzykę
swingową z lat dwudziestych,
trzydziestych, czterdziestych. 
Na spotkania zapraszamy absolutnie
wszystkich: i tych, którzy są
pełnoletni, i tych, co swoją
osiemnastkę obchodzą już po raz
kolejny! Na zajęciach obowiązują
zmiany w parach, więc zapraszamy
zarówno osoby indywidualne, jak 
i oczywiście pary. 

Zajęcia poprowadzą Martyna i Michał,

którzy swoja przygodę z tańcem
rozpoczęli w 2007 roku i wciąż
doskonalą swoje umiejętności na
warsztatach w Polsce oraz za granicą.
Ogromną radość sprawia im taniec,
ale przede wszystkim przekazywanie
wiedzy.    

Od 20 września rozpoczną się
regularne zajęcia od podstaw z tańca
LINDY HOP. Spotykać będziemy się

co wtorek w godzinach 19:00 - 20:15
w sali numer 305 Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zawierciu. Zapisać można
się na naszej stronie, gdzie należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy na spotkanie
organizacyjne 19.09.2016 
o godzinie 19:00 w MOK-u 
w Zawierciu (w sali 308). Razem
odkrywajmy zachwycający świat
tańców swingowych! 



ZAPOwIEDZI

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
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Galeria ZAwartE 

Sala wystawowa górna, wstęp wolnydo 10.09.2016 r.
„I tu i TAM”- plakaty teatralny ze zbiorów Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Sala wystawowa dolna, wstęp wolnydo 10.09.2016 r.
Wystawa poplenerowa pt.: „Zawiercie i...” (malarze i graficy z kręgu Towarzystwa MiłośnikówKromołowa)

Sławny showman telewizyjny,
gwiazdor estrady, przeżywa kryzys
osobowości i zgłasza się na kurację do
kliniki leczenia męskich nerwic. Nie
podejrzewa, że to klinika, zupełnie
niepodobna, do innych. Kieruje nią
ekscentryczny profesor psychiatrii,
stosujący metody bliższe raczej
hippisom i playboy’om, niż
instytutowi naukowemu. Jego
najbliższa współpracowniczka
natomiast, doktor psychiatrii i bio-
genetyki, umysł wybitny i szalony, jest
owładnięta ideą „wyprodukowania”
mężczyzny idealnego, zdolnego
przetrwać w epoce nadchodzącego
matriarchatu. Pracuje nad tym 
w ukryciu i już udało się jej
„wyhodować” pierwszy egzemplarz
mężczyzny idealnego, niestety, 
z wieloma ukrytymi i jawnymi
wadami. Zamierza go zatem
udoskonalić. Opracowuje rewolucyjną
metodę przeszczepiania osobowości.
Ale kto będzie dawcą osobowości dla
mężczyzny idealnego? Wybór pada na
telewizyjnego showmana, który nie
zdaje sobie sprawy, że stał się
obiektem eksperymentów, jakich
dotąd, ludzkość nie znała. Profesor

usiłuje powstrzymać szaleństwo
uczonej koleżanki. Wie, że
kształtowanie dowolnych ludzi,
poprzez przeszczepianie osobowości -
może być zagrożeniem dla całego
świata, gdyby ta metoda dostała się 
w ręce szaleńców, polityków czy
generałów. Zaczyna się walka, intrygi,
komiczne zwroty akcji i zamiany ról -
jest romans, spisek i seans
seksterapeutyczny, jest terapia
śmiechem „rozbierany poker”, jest
czworo bohaterów, ale nikt, nie jest
tym, za kogo się podaje. Wszyscy
kogoś udają. Czy profesor zatrzyma
szalony eksperyment? Czy mężczyzna
idealny rzeczywiście istnieje? Czy
można przeszczepiać osobowość?
Oto pytania, na które odpowiedzą
znani aktorzy, w najzabawniejszej
komedii o mężczyznach idealnych, 
o szalonej pani naukowiec i klinice
psychiatrycznej, która, zaczyna coraz
bardziej przypominać nasz świat...
Reżyseria: Stefan Friedmann
Obsada: K. Cichopek , J.Kawalec, 
A. Dziurman, M. Damięcki.

14.10.2016 r., godz. 18.00
Cena biletu: 40, 50 zł

Mężczyzna idealny

Rada Fundacji Hematologii Rodziny Bogdani zaprasza na III
Koncert Charytatywny, który odbędzie się 24 września
2016r. w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury
„Centrum” ul. Piastowska 1 w Zawierciu, rozpoczęcie
Koncertu o godz. 17:00.

Udział wspaniałych artystów oraz cudowną atmosferę
gwarantuje Ks. Stanisław Wybański, Członek Rady Fundacji
oraz organizator Koncertu. 

Wszystkie środki uzyskane w ramach Koncertu zostaną 
w całości przeznaczone na realizację celów statutowych
Fundacji.


