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„Wołyń" to pierwszy film porusza-
jący dotychczas przemilczany w pol-
skim kinie temat tragicznych
wydarzeń na Wołyniu w latach 1943-
1944. Przygotowany z wielką staran-
nością i rozmachem, jest  siódmym
filmem w reżyserii Wojtka Smarzow-
skiego, twórcy takich produkcji jak
„Dom zły", „Drogówka" czy „Pod Moc-
nym Aniołem".

Akcja filmu „Wołyń" rozpoczyna
się wiosną 1939 roku w małej wiosce
zamieszkałej przez Ukraińców, Pola-
ków i Żydów. Zosia Głowacka ma 17
lat i jest zakochana w swoim rówieś-
niku, Ukraińcu Petrze. Ojciec postana-
wia jednak wydać ją za bogatego
polskiego gospodarza Macieja Skibę,
wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wy-
bucha wojna i dotychczasowe życie
wioski odmienia najpierw okupacja
sowiecka, a później niemiecki atak na
ZSRR. Zosia staje się świadkiem, a na-
stępnie uczestniczką tragicznych wy-
darzeń wywołanych wzrastającą falą
ukraińskiego nacjonalizmu. Kulmina-
cja ataków nadchodzi latem 1943
roku. Pośród morza nienawiści Zosia
próbuje ocalić siebie i swoje dzieci.
Ciekawostki:
*Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej 
w latach 1943-1945 zginęło ok. 100
tys. Polaków, zamordowanych przez
oddziały Ukraińskiej Armii Powstań-
czej i miejscową ludność ukraińską
* Scenariusz powstał na podstawie
zbioru opowiadań Stanisława Srokow-
skiego pt.: „Nienawiść”

*Jednym z konsultantów historycz-
nych filmu był dr Leon Popek z lubel-
skiego IPN-u
*Film powstawał przez blisko 2 lata, 
a kręcony był w przeważającej części 
w Lublinie i okolicach, m.in. Muzeum
Wsi Lubelskiej.

Nagrody i nominacje:
*Nominacja do Złotych Lwów
*Nagroda dla Piotra Sobocińskiego za
zdjęcia na 41. FPFF w Gdyni
*Nagroda dla Michaliny Łabacz za naj-
lepszy debiut aktorski na 41. FPFF 
ľw Gdyni
*Nagroda dla Ewy Drobiec w kategorii
charakteryzacja na 41. FPFF w Gdyni

FILM MIESIĄCA/PREMIERA
7 - 9.10.2016 r., godz. 17.45, 20.30
10- 13.10.2016 r., godz. 18.00, 20.30
15.10.2016 r., godz. 19.30
17, 19 - 20.10.2016 r., godz. 16.45,
19.30
18.10.2016 r., godz. 19.00
21 - 26.10.2016 r., godz. 16.45
24.10.2016 r., godz. 12.00, 16.45
27.10.2016 r., godz. 20.00
Cena biletu: 14 zł, seanse zorganizo-
wane: 10 zł 
Istnieje możliwość organizacji dodat-
kowych seansów dla zorganizowa-
nych grup – tel. 326721337
Polska, 2016, 149 min., dramat, 
od 18 lat
Scenariusz i Reżyseria: Wojciech
Smarzowski
Obsada: Michalina Łabacz, Wasyl Wa-
sylik, Arkadiusz Jakubik, Adrian Za-
remba, Jacek Braciak, Iza Kuna,
Aleksandr Cieszerow, Roman Skorov-
skij, Janusz Chabior, Irina Składan, 
Maria Sobocińska.

O miłości 
w trudnych
czasach.

WOŁYŃ
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



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

Czy wiecie, co robią wasze zwierzaki, gdy nie ma was
w domu?
1  – 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), 16.30 (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

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.

SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW
DOMOWYCH */**

SMOLEŃSK *

SZKOŁA UWODZENIA
CZESŁAWA M.  *

BOCIANY */**

Status związku: niezwykle skomplikowany.

1 – 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

Na trzecią filmową część niekończących się miłosnych zawirowań 
w życiu Bridget Jones fani na całym świecie czekali lata. Laureaci
Oscara – Renée Zellweger i Colin Firth powracają w kontynuacji
ikonicznej komedii o miłosnych i zawodowych przygodach Bridget
Jones, autorki najzabawniejszego pamiętnika w historii kina 
i literatury. Od premiery pierwszej filmowej części minęło 14 lat,
Bridget to dziś zupełnie inna kobieta. Dobiega pięćdziesiątki,
zamiast szelestu kartek w jej pamiętniku usłyszymy raczej odgłos
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, instagramów, snapchatów i innych mediów
społecznościowych.

Tragedia, która wstrząsnęła Polską.
15.10.2016 r., godz. 17.00, 20.10.2016 r., godz. 12.00
Cena biletu: 15 zł i 13 zł, seanse zorganizowane: 10 zł
Istnieje możliwość organizacji dodatkowych seansów dla
zorganizowanych grup – tel. 326721337
Polska, 2016, 120 min., dramat, od 15 lat

10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot Tupolew 154 
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu 95
osobami – członkami oficjalnej delegacji zmierzającej do Katynia –
ulega katastrofie w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie giną na
miejscu. Tragedia wywołuje ogromne poruszenie w Polsce 
i na świecie. Nina (Beata Fido) – dziennikarka pracująca dla dużej,
komercyjnej stacji telewizyjnej – próbuje dowiedzieć się, jakie były
powody katastrofy. Tropy prowadzą między innymi do
dramatycznej wyprawy Lecha Kaczyńskiego do ogarniętej wojną
Gruzji, której celem było powstrzymanie inwazji wojsk rosyjskich na
Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Z każdą kolejną godziną
dziennikarskiego śledztwa Nina przekonuje się, że prawda jest 
o wiele bardziej złożona, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka
wydawać…
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BRIDGET JONES 3 *

Komedia o mężczyznach nie tylko dla kobiet.

21- 26.10.10.2016 r., godz. 19.30
28 – 31.10.2016 r., godz. 19.00
2.11.2016 r., godz. 19.00

Cena biletu: 14 zł

Polska, 2016, 1000 min., komedia, od 15 lat

Czesław M., gwiazda polskiego rynku muzycznego,
niespodziewanie porzuca życie warszawskiego celebryty.
Przypadkiem trafia do Świnoujścia. Poznaje Adama i Zygmunta,
byłych stoczniowców, którzy próbują rozkręcić własny biznes.
Wspólnie wymyślają plan pozornie doskonały: postanawiają
otworzyć pierwszą na Wybrzeżu szkołę uwodzenia dla mężczyzn.
Czy dzięki niej w końcu osiągną wymarzony sukces?
„Szkoła uwodzenia Czesława M.” to ciepła i optymistyczna komedia
o poszukiwaniu szczęścia i własnej drogi. W filmie o zaskakujących
konsekwencjach życiowych wyborów w roli głównej zobaczymy
Czesława Mozila.

Znajdź swoją paczkę.

28.10.2016 r., godz. 17.00 (3D)
29 - 30.10.2016 r., godz. 11.00 (2D), 17.00 (3D)
2.11.2016 r., godz. 17.00 (3D)
4.11.2016 r., godz. 17.00 (3D)
5.11.2016 r., godz. 13.00 (2D), 16.00 (3D)
6.11.2016 r., godz. 11.00 (2D), 16.00 (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)
Storks, USA, 2016, 100 min., animowany, b/o, dubbing 

Bociany przynoszą dzieci... A przynajmniej tak było kiedyś. Teraz
bowiem zajmują się dostarczaniem przesyłek dla światowego
giganta sprzedaży internetowej Cornerstore.com. Junior to
najlepszy kurier w firmie, który na dodatek spodziewa się awansu.
Przypadkowo jednak uruchamia Maszynę Produkującą Dzieci. 
W efekcie na świat zupełnie bezprawnie przychodzi śliczna
dziewczynka. Junior nie ma wyjścia — musi podrzucić komuś ten
kłopotliwy prezent, zanim szef się zorientuje. Wraz z Tulip, jedyną
dziewczyną na Bocianiej Górze, wyrusza na pierwszą w życiu misję
„narodziny”. Szalona podróż może sprawić, że powiększy się
niejedna rodzina, a bociany odzyskają właściwą rolę w świecie.

Galeria ZAWartE 
Sala wystawowa dolna, wstęp wolnyWernisaż: 7.10.2016 r., godz. 18.00„Malarz z malarzy”- prezentacja dorobku twórczegoJana Piechowskiego.



I m p r e z y
IMPREZY
10.10.2016 r., godz. 10.00 
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku; sala widowiskowa, wstęp wolny
11.10.2016 r., godz. 12.00 
Premiera filmu – I LO im. S. Żeromskiego, sala
widowiskowa
14.10.2016 r., godz. 18.00 
Spektakl komediowy dla dorosłych pt.:
„Mężczyzna idealny”; sala widowiskowa, cena
biletu: 40 i 50 zł
15.10.2016 r., godz. 11.00 
W ramach cyklu SOBOTNI PORANEK TEATRALNY
spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Cudowna lampa
Aladyna”, sala widowiskowa, cena biletu: 15 zł 
15.10.2016 r., godz. 17.00
Jurajski Kiermasz Płyt Winylowych; hol przy
szatni kina
16.10.2016 r., godz. 17.00 
Inauguracja Roku Kulturalnego i Dzień Edukacji
Narodowej, koncert pt. : „Symfonia niejedno ma
imię”; sala widowiskowa, 
17.10.2016 r.,  godz. 10.00
Spektakle dla młodzieży pt.: „Ania z Zielonego
Wzgórza”; sala widowiskowa, wynajem sali, cena
biletu: 24 zł 
18.10.2016 r., godz. 17.00
Koncert w wykonaniu uczniów Niepublicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia im.Leona Dimant;
sala widowiskowa, wstęp wolny
19.10.2016 r., godz. 10.00 
Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku
Szkolnego 2016/2017; sala widowiskowa
22.10.2016 r., g.10.00 
III Kongres Zdrowia Seniorów Ziemi
Zawierciańskiej; wstęp wolny

27.10.2016 r., godz. 8.40,10.10,11.30
Spektakle dla dzieci i młodzieży pt.: „Baśnie braci
Grimm” , „Dynastia Miziołków”; sala
widowiskowa, wynajem sali, cena biletu: 17 zł
27.10.2016 r., godz. 16.00 
Impreza pn.: „Październik miesiącem walki 
z rakiem”, spotkanie dla mieszkańców miasta 
i powiatu , prelekcje  i wykłady lekarzy
specjalistów /ginekolog, onkolog, chirurg/;
organizowane przez Stowarzyszenie Amazonek 
i osób z problemami onkologicznymi 
w Zawierciu, wstęp wolny

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
1.10.2016 r., godz. 9:00 do 14:00
Klub Gier Planszowych (Pałacyk Szymańskiego 
w wieży - dla chętnych bez zapisów)
4 i 18.10.2016 r., godz. 10:00 (grupa I)
Szkolenia komputerowe w Dziale Metodycznym
(ul. Powstańców Śląskich 6). Dla wcześniej
zapisanych uczestników.
6 i 20 października 2016 r., godz. 10:00 (gr. II)
Szkolenia komputerowe w Dziale Metodycznym
(ul. Powstańców Śląskich 6). Dla wcześniej
zapisanych uczestników.
13.10.2016 r.,  godz. 15.00 - 17.00
Wystawa i spotkanie poświęcone twórczości
Agnieszki Osieckiej z okazji 80 rocznicy urodzin
poetki (Filia nr 7 w Blanowicach)

15.10.2016 r., godz. 11.00 
Zajęcia „Kreatywne dzieciaki”; dla wcześniej
zapisanych dzieci ( Pałacyk Szymańskiego) 
19.10.2016 r., godz. 11.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Dorosłych w Dziale Metodycznym (ul.
Powstańców Śląskich 6). Omawiana będzie
książka Magdaleny Kordel „Okno z widokiem".
21.10.2016 r., godz. 17.00 – 20.00
„Scooby Doo i straszny Halloween” w Pałacyku
Szymańskiego. Zapisy: tel.32 67 277 28 lub
mailowo - metodyczny@bibliotekazawiercie.pl
(liczba miejsc ograniczona)
24.10.2016 r. 
Spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz; zajęcia
zamknięte dla dzieci ze szkół podstawowych
(Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, ul.
Szymańskiego 2)
26.10.2016 r., godz. 17:00
Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Białasem
(Pałacyk Szymańskiego 2), wstęp wolny
ZBIGNIEW BIAŁAS - polski literaturoznawca-
anglista, profesor nauk humanistycznych, prozaik
i tłumacz. Autor książek: „Korzeniec”, „Puder i pył”.
17.10.2016 r., godz. 14.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci
w Filii nr 2 Dla Dzieci i Młodzieży (ul. Powstańców
Śląskich 6). Omawiana będzie książka „Smyk,
uprowadzony szczeniak" Holly Webb.
Wystawa z okazji Światowego Dnia Zwierząt
(Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, ul. Powstańców
Śląskich 6)
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
8.10.2016 r., godz. 9:30 – 11:30
Mecz piłkarski delegatów z Niemiec i Słowacji
Hala OSiR II - boisko ze sztuczną nawierzchnią
„Orzeł”/OSiR, ul. Blanowska 40, wstęp wolny
15.10.2016 r., godz. 8:30 -14:30
XIV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Członków
Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa
Śląskiego pod Patronatem Prezydenta Miasta
Zawiercie - hala OSiR III, ul. Piłsudskiego 73a,
wstęp wolny
18.10.2016 r., godz. 19:00
Spotkanie organizacyjne – Zawierciańska
Amatorska Liga Siatkówki - hala OSiR I, 
ul. Moniuszki 10, wstęp wolny 
Poniedziałki i piątki, godz. 15:00
Porady z treningu siłowego (siłownia OSiR I 
i OSiR II) 
Środy, godz. 16.30
Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci OSiR (sala
gimnastyczna OSiR III, ul. Piłsudskiego 73 A)
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)

PAźdZIERnIK

SP I-III
5.10.2016 r., godz. 8.30 oraz 11.00, 
cena biletu: 8 zł
„Jill i Joy”  (2014),  80 min.
Temat prelekcji: Do czego potrzebna
nam wyobraźnia?

Film opowiada historię  dwóch
dziewczynek, które spędzają razem
wakacje. Są niemal niewidoczne dla
zabieganych i zapracowanych
rodziców, więc same organizują sobie
czas. A że nie wszystko w filmie musi
być oczywiste, w „Jill i Joy” zaczyna
działać magia. Dziewczynki
zamieszkują w maleńkim domku
stworzonym specjalnie dla nich,
spotykają barwnych i niezwykłych
sąsiadów, wspólnie z nimi przeżywają
serię tajemniczych przygód. Czy
któreś z rodziców zorientuje się
wreszcie, że dziewczynki się
wyprowadziły? Czy dorośli odnajdą
magiczną kryjówkę Jill i Joy 
i poświęcą dziewczynkom swoją
uwagę i czas?

SP IV-VI
12.10.2016 r., godz. 9.00 oraz 11.30, 
cena biletu: 8 zł
„Syn Winnetou” (2015), 91 min.

Temat prelekcji: Co nas motywuje do
działania?

Niski, pucołowaty, blady blondyn - 10-
letniemu Maxowi dość daleko do
Indianina. Jednak co tam wygląd - 
w dniu narodzin ojciec zawiesił mu na
szyi pióro orła i od tego czasu Max
czuje się Indianinem. Tym bardziej
zależy mu na roli syna Winnetou, do
której właśnie rozpoczął się casting na
festiwalu Karola Maya. Zrobi wszystko
co w jego mocy, aby wygrać casting,
tyle tylko, że ani nie jeździ konno, ani
nie strzela z łuku. Na dodatek jakiś
czas temu jego rodzice się rozstali, 
a tata zapomniał, co to znaczy być
Indianinem. Max ma plan, jak
przywrócić ojcu pamięć 
i spowodować, że serca jego rodziców
znów złączą się na dobre.

Gimnazjum
6.10.2016 r., godz. 8.30, 
cena biletu: 8 zł
„Cały ten cukier” (2014), 90 min.
Temat prelekcji: Czy wiesz, co jesz? O
nawykach żywieniowych i ich
wpływie na nasze życie.
Cukier jest najczęściej spożywaną
substancją. Jak to się stało, że

zdominował naszą dietę i kulturę?
Jakie są tego skutki dla naszych
umysłów i ciał?
„Cały ten cukier" to film, który właśnie
o tym mówi. Damon Gameau
przeprowadził niezwykły
eksperyment, żeby pokazać, w jaki
sposób obecna w tytule substancja
wpływa na człowieka. Reżyser jadł
tylko jedzenie określane jako
„zdrowe", a jednak zawierało ono
duże ilości cukru. Film jest
jednocześnie zabawny i pouczający,
mówi o problemach przemysłu
cukrowniczego, a także o tym, na
których półkach w supermarketach
znajdziecie niebezpieczne produkty.

Szkoły ponadgimnazjalne
6.10.2016 r., godz. 11.00, 
cena biletu: 8 zł
„Lek na całe zło” (2014), 100 min.
Temat prelekcji: Kim jestem i na
czym buduję swoją tożsamość?
Nastoletni Casper, powoli wchodzi 
w dorosłe życie. Gra na pianinie 
i komponuje, udaje mu się również
dostać do młodzieżowej orkiestry.
Przeżywa pierwsze zawody miłosne,
zaprzyjaźnia się z Anouk - dziewczyną 
z chóru. Wszystko układa się dobrze,

aż do chwili, kiedy przypadkowo
odkrywa, że jego mama jest ciężko
chora. Przejęty jej stanem zdrowia
i niepewną przyszłością, postanawia
wraz ze swoim najlepszym
przyjacielem odszukać i poznać nigdy
niewidzianego ojca. Okaże się, że
zadanie to nie będzie łatwe oraz
wiązać się będzie z wieloma
zmianami w do tej pory
uporządkowanym życiu Caspra.

WARSZTATY MEDIALNE
25.10.2016 r., godz. 10.00 
ARCHITEKT – projektujemy miasto
marzeń (SP I-III)

25.10.2016 r., godz. 12.00 
Motywy malarskie w filmach Andrzeja
Wajdy (szkoły ponadgimnazjalne)

KinoPrzedszkole
4.10.2016 r., godz. 10.00, cena biletu
8 zł
Temat prelekcji: „Alfabet małego
Polaka- godło, hymn, flaga, stolica”.
- „Polskie symbole narodowe” 
- „Maszeruje wojsko” (seria: Zabawy
Bolka i Lolka)
- „Bazyliszek” (seria: Baśnie i Bajki
Polskie)

15.10.2016 r., godz. 13.00, 
sala widowiskowa
- Uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2016/2017
- Kuchenne rewolucje, czyli fizyk 
w kuchni (fizyka/chemia)
Wykładowca: ekipa Pana Korka,
Popularyzatorzy Nauki

29.10.2016 r. godz. 9.30, 
sala 203
- Nowoczesne materiały, które
potrafią myśleć (nowoczesne
technologie)
Wykładowca: dr hab. inż. Andrzej
Katunin

Zajęcia taneczne 
dla dzieci

Zapraszamy  dzieci i młodzież na
zajęcia taneczne
Taniec dla Dzieci i Młodzieży 
(P. Katarzyna Oruba)         
- sala 305  godz. 13 00 -  8 00
BAJADERKI 
zajęcia rytmiczno – taneczne dla
dzieci (P. Jarosław Świtała)
−   środa - sala 305 - trwają zapisy
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Aladyn, Ali Baba i Sindbad Żeglarz
to najbardziej znani bohaterowie
Opowieści Dalekiego Wschodu.
Bawią, uczą i zachwycają młodego
widza nieprzerwanie od kilku wieków.
W opowieściach występują odważni
mężczyźni i dzielne kobiety, potężne
duchy, okrutni czarnoksiężnicy, bo-
gaci królowie i książęta. Zamieszkują
oni krainę, w której nie ma rzeczy nie-
możliwych, gdzie ludzie i duchy żyją
obok siebie.

Spektakl „Cudowna Lampa Ala-
dyna” przedstawi dzieciom ten nie-
zwykły świat. Przybliży kulturę
Dalekiego Wschodu, panujące kiedyś
zwyczaje i obrzędy. Oparta na ele-
mentach orientalnych, przyciągająca
uwagę scenografia przeniesie na-
szego widza w niezwykłą baśniową

opowieść. Niezapomniany nastrój wi-
dowiska wzbogacą zaskakujące pro-
jekcje video oraz oryginalne,
kolorowe kostiumy i rekwizyty.

Publiczność będzie wielokrotnie
wciągana w wir wydarzeń na scenie, 
a przedstawienie skłoni młodego od-
biorcę do współtworzenia akcji opo-
wiadanej historii.

Pokazane rodzajowo, niepozba-
wione humoru, pełne uroku, iluzji,
czarów i magii bajkowe sceny na
długo zapiszą się w dziecięcej pa-
mięci. Morały, które wynikają z po-
szczególnych sekwencji pokażą, 
iż w życiu warto kierować się prawdą,
uczciwością i dobrem.

„Cudowna lampa Aladyna”
15.10.2016 r., godz. 11.00 

Cena biletu: 15 zł

Sobotni Poranek teatralny

Chowasz swoją twórczość do
szuflady? Wstydzisz się
zaprezentować ją komuś innemu?
Obawiasz się, że twoje juwenilia są
słabe? Boisz się krytyki? Ukrywasz
swoje utwory ponieważ uważasz, że
w dobie internetu pisanie wierszy nie
zostanie zrozumiane, jest passé i nie
przystoi do szaleńczo rozpędzonych,
nastawionych na osiągnięcie
szybkiego sukcesu, czasów? Zupełnie
niepotrzebnie! 
Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka
Kultury „Centrum” gimnazjalistów 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na spotkanie osób piszących,
młodych debiutantów! Spotkajmy się
w grupie, poznajmy, wymieńmy się
doświadczeniami, porozmawiajmy 
o swoich kulturowych fascynacjach,
zaprezentujmy się nawzajem od tej
najlepszej, wrażliwej na słowo strony.
Pokażmy swoje utwory, abyśmy mogli
wzajemnie je przeczytać,
przeanalizować, zinterpretować 
i w kulturalny sposób wyrazić o nich
swoją opinię. 
Spotkanie inauguracyjne Klubu
Młodzieży Piszacej odbędzie się 
w środę 19 października 2016 
o godzinie 16:00 w sali 307 Miejskiego
Ośrodka Kultury "Centrum" im.
Adama Mickiewicza w Zawierciu. 
Czekamy na Ciebie i Twoje utwory! 

PISZESZ
WIERSZE,
OPOWIAdAnIA? 

GALA jOHAnn
StRAuSS SHOW
Koncert z udziałem solistów
Narodowego Lwowskiego Teatru –
Opery i Baletu oraz muzyków
Orkiestry Filharmonii Lwowskiej.

12.11.2016 r., godz. 18.00
Cena biletu: 60 oraz 70 zł

W programie koncertu przewidziane
są utwory wybitnych austriackich
kompozytorów Johanna Straussa ojca
i Johanna Straussa syna. Oprócz
śpiewu solistów i przepięknej gry
orkiestry widzowie będą mogli
podziwiać taniec par baletowych. 
Nie zabraknie podczas koncertu m.in.
słynnego walca „Nad pięknym
modrym Dunajem” autorstwa
Straussa syna. 

Kompozycje wykonywać będą przed
zawierciańską publicznością
następujący artyści Narodowego
Lwowskiego Teatru – Opery i Baletu
oraz Orkiestry Filharmonii Lwowskiej:

• Oleh Lanovyj (tenor)
• Johann Kruk (skrzypce solo)
• Swietłana Kaliniczenko (sopran)
• pary baletowe (10 osób)
• orkiestra (17 osób)

Koncert przeniesiony z dnia 15.10.2016 r.


