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Żeliwny piknik
Co łączy oręż średniowiecznych rycerzy
z robotem-manipulatorem i XIX-wiecznymi
precjozami z wizerunkiem królowej Luizy,
księżniczki Elżbiety i cezara Oktawiana
Augusta? Odlewnictwo.
Dyscyplina w danych wiekach
uważana za pokrewną magii i
czarownikom, która po dzień
dzisiejszy ma w sobie coś fascynującego.
Spotykają się w niej nauka,
rzemiosło i sztuka, a wszystkich, którzy będą chcieli zgłębić jej tajemnice, Muzeum w
Gliwicach i Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej
zapraszają w sobotę, 6 października, na Żeliwny Piknik.

Będzie można także samodzielnie posterować ramieniem
robota-manipulatora
– miniaturowym odpowiednikiem urządzenia wykorzystywanego na zautomatyzowanych liniach odlewniczych oraz
wziąć udział w grze Poszukiwacze Żeliwnych Skarbów.
Jej uczestnicy z pomocą spe-
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cjalnych kart z zagadkami
będą tropić odpowiedzi w labiryncie muzealnej ekspozycji.
Ci, którzy zagadki rozwiążą,
otrzymają niezwykłe nagrody –
woskową replikę medalionu z
królową Luizą.
Artefakt, choć znajduje się w
zbiorach Muzeum w Gliwicach,
nie jest na co dzień udostępniany publiczności. Jego repliki specjalnie na Żeliwny Piknik
przygotują studenci Katedry
Odlewnictwa.

Sobota, 6 października, Oddział Odlewnictwa Artystycznego, godz. 10.0 –
14.00. Wstęp wolny.

Pomiędzy 10.00 a 14.00 w
Oddziale Odlewnictwa Artystycznego na odwiedzających
czeka moc atrakcji – prezentacje multimedialne poświęcone
historii odlewnictwa, warsztaty
z wykorzystaniem gipsowych
replik żeliwnych zabytków pochodzących z bogatej kolekcji
Muzeum w Gliwicach, pokazy
formowania modeli, tworzenia
cynowych i woskowych odlewów oraz inscenizacje walk
rycerskich.
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W Parku Chopina
znów sadzono żonkile
Kącik adopcyjny
Kilkanaście szczeniąt szuka kochającego
domu
Nieodpowiedzialny
właściciel nie dopilnował, by sukę
Dianę wysterylizować, teraz
szczeniaki muszą znaleźć dobrych właścicieli. Pieski mają
miesiąc i za 6 tygodni będzie
je można adoptować. Chętni
mogą się zgłaszać już teraz.

Diana i jej szczenięta
W Parku Chopina
w Gliwicach, podobnie jak w zeszłym
roku, posadzono
żonkile. Kwiat ten
to symbol ogólnopolskiej akcji Słoneczna
Polana Nadziei, która
propaguje profilaktykę przeciwnowotworową oraz ideę
hospicyjną.
- Październik jest miesiącem
profilaktyki chorób nowotworowych i dlatego też w październiku sadzimy żonkile. Dla nas
jest również znak solidarności
z osobami, które cierpią na
choroby nowotworowe. Bardzo
cieszymy się, że jest tutaj tyle
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młodzieży bo myślę, że ich pokolenie nie będzie już obarczone tabu mówienia o nowotworach - wyjaśnia organizatorka
wydarzenia Marlena Polok-Kin
z Dziennika Zachodniego.

Kwiaty sadzili m.in. wiceprezydent Gliwic Adam Neumann i
Zabrza Jan Pawluch, starosta
powiatowy Michał Nieszporek, poseł Borys Budka, radni
i przedstawiciele hospicjum.

Matka szczeniąt to Grubcia.
Nie miała szczęścia w życiu
- zmieniała kilka razy tymczasowych opiekunów, aż
wreszcie znalazła docelową

rodzinę, która po pewnym
czasie również przestała się
nią interesować.
Szczeniaki Grubci mają teraz

sześć tygodni i już niebawem
będą mogły wieść samodzielne życie bez matki. Jak widać
są słodkie i będą nieduże jak
ich mama. Pieski można już
rezerwować.
Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 506-375-909 lub 664223- 407.

Z wkopywaniem
cebulki bardzo dobrze radził sobie
wiceprezydent Gliwic Adam Neumann
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