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Czym zakoñczy siê rok 
oczekiwania, marzeñ, 
rozterek, lêków Belli? 
Czy rozdarta miêdzy 
uczuciami do wampira 
i wilko³aka  nastolatka 
zdo³a któregoœ z nich 
wybraæ? Czy zdecydu-
je siê na mroczn¹, ale 
poci¹gaj¹ca egzystencjê 
nieœmiertelnego wampi-
ra, czy te¿ zwalczy mi³oœæ 
do Edwarda i zdecyduje 

siê pozostaæ zwyk³ym 
cz³owiekiem? Czy ten 
romans skoñczy siê 
œlubem? I jakie bêd¹ jego 
konsekwencje?

Ju¿ 25 marca premiera
najbardziej oczekiwanej ksi¹¿ki 
sezonu

4 tomu 
bestsellerowej 
sagi 
Stephenie 
Meyer

GLIWICE.  Politechni-
ka Œl¹ska zaprasza na 
unikaln¹, interaktywn¹ 
prezentacjê dotycz¹c¹ 
Wielkiego Zderzacza 
Hadronów (LHC - Large 
Hadron Collider). 

To najwiêksze na œwiecie 
urz¹dzenie badawcze zbu-
dowane zosta³o przez 
miêdzynarodowy zespó³ fizy-
ków z 14 pañstw w podziem-
nych tunelach CERN w pobli¿u 
Genewy (Szwajcaria).

W trakcie wystawy bêdzie 
mo¿na siê dowiedzieæ, po co 
zbudowano najwiêkszy akce-
lerator œwiata za miliardy euro 
oraz zobaczyæ wybrane zjawi-
ska fizyczne, wystêpuj¹ce w 

eksperymencie LHC.
Prezentowane bêdzie równie¿ 
wnêtrze potê¿nych zespo³ów 
detektorów. Zwiedzaj¹cy 
bêd¹ tak¿e mieli mo¿liwoœæ 
dotkniêcia niektórych ele-
mentów rzeczywistego akce-
leratora.  

Wystawê mo¿na ogl¹daæ w 
Centrum Edukacyjno - Kongre-
sowym Politechniki Œl¹skiej  
przy ul. Konarskiego od 28 
marca do 5 kwietnia 2009 
r.- w dni powszednie od 9. do 
17.00, a w soboty i niedziele 
od godz. 10.00 do 17.00.

Organizatorem wystawy, pod 
patronatem Rektora Politech-
niki Œl¹skiej, jest Instytut Fi-
zyki Wydzia³u Matematyczno-
-Fizycznego. (nd)

GLIWICE. W tym roku 
mija 10. rocznica wizy-
ty papie¿a Jana Paw³a 
II w naszym mieœcie. 
– O tym wydarzeniu lo-
kalna prasa pisa³a jako 
„Cud nad K³odnic¹”, 
a temat by³ komento-
wany tak¿e w mediach 
œwiatowych. 

Wspomnienie niezwyk³ego 
spotkania Ojca Œwiêtego 
ze Œl¹zakami bêdzie mia³o 
szczególny wymiar podczas 
uroczystoœci o charakterze: 
religijnym, historycznym, 
a tak¿e kulturalnym, które 
odbêd¹ siê w Gliwicach w 
dniach od 15 do 17 czerwca 
– zapowiadaj¹ przedstawicie-

le gliwickiej Kurii Diecezjal-
nej.

Z tej okazji uruchomiono 
specjaln¹ witrynê internetow¹ 
poœwiêcon¹ temu wydarzeniu. 
Pod adresem www.jp2gliwi-
ce.pl mo¿na znaleŸæ wstêpny 
program uroczystoœci, galeriê 
zdjêæ oraz materia³y archiwal-
ne. Wœród nich znalaz³ siê 
zapis dialogu papie¿a z wier-
nymi na gliwickim lotnisku z 
17 czerwca 1999 r. 

Na stronie stworzono tak¿e 
„Ksiêgê wspomnieñ”, gdzie 
ka¿dy mo¿e podzieliæ siê swo-
imi wra¿eniami i prze¿yciami 
ze spotkania z Janem Paw³em 
II w Gliwicach. Zachêcamy! 

(um/gliwice)

GLIWICE. Fundacja 
„Silesia Pro Europa” 
– Centrum Edukacyjne 
im. Jana Paw³a II (przy 
gliwickiej Katedrze) 
zaprasza na koncert 
Krzysztofa Cwyna-
ra „SANTO SUBITO 
SANTO” poœwiêcony 
pamiêci Jana Paw³a II. 
Recital odbêdzie siê w 
czwartek, 2 kwietnia, 
tu¿ po godz. 19.00. 

Darmowe wejœciówki mo¿na 
odbieraæ w siedzibie CE przy 
ul. Jana Paw³a II nr 5a od 
poniedzia³ku do czwartku w 
godz. od 14.00 do 19.00. 
Przed i po koncercie bêdzie 

istnia³a mo¿liwoœæ zakupie-
nia cegie³ek na wsparcie 
dzia³alnoœci kulturalnej Fun-
dacji „Silesia Pro Europa” – 
Centrum Edukacyjne im. Jana 
Paw³a II – informuje ks. Ro-
bert Chudoba, dyrektor CE.        

Artystka ma na swoim kon-
cie 5 albumów. Wœród naj-
bardziej znanych utworów 
znajduj¹ siê m.in. takie 
przeboje jak: „Wish I Did-
n‘t Miss You”, „I Wanna 
Thank Ya” oraz „Brotha”. 
Ta utalentowana artystka 
wspó³pracowa³a m.in. z 
takimi wykonawcami jak: 
Erykah Badu, Mary J. Blige, 
Alicia Keys, Lenny Kravitz, 
Snoop Dogg oraz D‘An-
gelo. W lutym 2008 roku 
ukaza³ siê jej najnowszy 
album - „The Art Of Love 

& War”. Po raz pierwszy 
Angie Stone wyst¹pi³a w 
Polsce w lutym ubieg³ego 
roku, podczas Festiwalu 
Pilsner Urquell Perspecti-
ve. Jej wystêp oczarowa³ 
publicznoœæ. Tak bêdzie 
z pewnoœci¹ równie¿ w 
kwietniu, podczas jej kon-
certu w Domu Muzyki i 
Tañca.

Bilety w cenie 170, 150, 
130 i 90 z³otych do naby-
cia w kasie DMiT lub on-
-line.

Koncert 
Angie Stone
ZABRZE. Dom Muzyki i Tañca zapra-
sza na koncert Angie Stone. Jedna 
z najwa¿niejszych postaci wspó³czes- 
nej muzyki soul i R&B pojawi siê na 
scenie 23 kwietnia o godz. 20.00.

Pamiêci Wielkiego 
Polaka

Podziel siê 
wspomnieniami

Wielki Zderzacz Hadronów

Jak to 
działa?

ZABRZE. Od soboty 
w Domu Muzyki 
i Tañca ogl¹daæ mo¿na 
wystawê niezwyk³¹ 
i unikaln¹ - 140 rysun-
ków Jacka Malczew-
skiego, rysunków w 
wiêkszoœci nigdy nie 
prezentowanych szero-
kiej publicznoœci.

Jacek Malczewski studiowa³ 
w krakowskiej Szkole Sztuk 
Piêknych pod kierunkiem 
Jana Matejki. Warsztat arty-
styczny doskonali³ m.in. w 
Pary¿u, a inspiracje czerpa³ 
przede wszystkim z polskiej 
tradycji i folkloru, dope³niaj¹c 
je motywami mitologicznymi i 
w¹tkami biblijnymi.

Jacek Malczewski znany 
jest przede wszystkim jako 
malarz. Ekspozycja w DMIT 
ma pokazaæ tego wybitnego 
artystê jako rysownika. Jego 
szkice ciesz¹ siê wci¹¿ zain-
teresowaniem, czego dowo-
dem s¹ ceny osi¹gane za te 
prace na aukcjach. 
W pracach tych pojawiaj¹ 
siê m.in. w¹tki zaczerpniête 
z literatury i historii, wiele 
jest tak¿e znaczeñ symbolicz-
nych.

Ta wyj¹tkowa wystawa jest 
jedn¹ z atrakcji artystycznych 
przygotowanych na 50-lecie 
Domu Muzyki i Tañca. 

Ekspozycja potrwa do 19 
kwietnia.

GLIWICE. Pi¹ta edycja 
Wielkanocnego Ogrodu 
Sztuk rozpocznie siê 29 
marca i obfitowaæ bêdzie 
w wiele ciekawych im-
prez. W programie prze-
widziano m.in. koncerty 
Kwartetu Jorgi oraz 
Orkiestry Œw. Miko³aja.

Jak co roku Muzeum zaprosi 
na wystawê „Najpiêkniejsze 
Kroszonki 2009”, stanowi¹c¹ 
pok³osie konkursu, który w 
bie¿¹cym roku odbêdzie siê 
po raz dwudziesty. Niezwy-
kle ciekawie zapowiada siê 
równie¿ ekspozycja ,,Pisan-
ki ze œwiata”, prezentuj¹ca 
zdobione jajka, pochodz¹ce 
z ró¿nych regionów Polski i 
œwiata. Nie sposób omin¹æ 
równie¿ prezentacji archiwal-
nych fotografii ze zbiorów 
Muzeum, na których uwiecz-
niono obrzêdy i zwyczaje wiel-
kanocne.

W tym roku Muzeum zachêci 
równie¿ do wspólnego poszu-

kiwania i odczytywania sym-
boliki wielkanocnych tradycji. 
Odbêdzie siê równie¿ ,,gie³da 
informacji o tradycjach wiel-
kanocnych”, w ramach któ-
rej etnografowie odpowiadaæ 
bêd¹ na pytania goœci. Dodat-
kowo odbêd¹ siê dwa pokazy 
zdobienia jajek, w tym pokaz 
w wykonaniu uczestników 
konkursu „Najpiêkniejsze 
Kroszonki 2009”, spek-
takl pasyjny w wykonaniu 
m³odzie¿owego teatru Maga-
zyn, warsztaty plastyczne dla 
dzieci i m³odzie¿y.

W ramach tegorocznej edy-
cji WOS przygotowano tak¿e 
specjaln¹ propozycjê lekcji 
muzealnej ,,Œl¹skie Œwiêta 
Wielkiej Nocy” (od 29 marca 
do 24 kwietnia). 

Szczegó³owe informacje 
o Wielkanocnym Ogrodzie 
Sztuk zamieszczono na stro-
nie Muzeum: www.muzeum.
gliwice.pl.

Wielkanocny 
Ogród Sztuk 
w Muzeum

Wystawa w Domu Muzyki i Tañca

Szkice Jacka 
Malczewskiego


