
Uczennica Maga opisuje 
wydarzenia rozgrywaj¹ce 
siê setki lat przed czasa-
mi Gildii Magów. Jest to 
idealne wprowadzenie do 
œwiata bestsellerowej Try-
logii Czarnego Maga au-
torstwa Trudi Canavan.

W wiosce Mandryn na 
obrze¿ach Kyralii dziew-
czyna imieniem Tessia 
pomaga swojemu ojcu w 
pracy uzdrowiciela - ku 
utrapieniu matki, która 
wola³aby, by córka raczej 
poszuka³a sobie mê¿a. 
Chocia¿ Tessia dobrze 
wie, ¿e Gildia Uzdrowi-
cieli niechêtnie przyjmuje 
w swoje szeregi kobiety, 
to jednak jest zdecydowa-
na, by pójœæ w œlady ojca. 

Niespodziewanie jednak 
jej ¿ycie przybiera zupe³nie 
inny obrót. Opiekuj¹c siê 
chorym, który przebywa³ 
w rezydencji miejsco-
wego maga, Mistrza 
Dakona, Tessia musi 
obroniæ siê przed zalota-
mi goszcz¹cego tam Sa-
chakanina - i bezwiednie 
pos³uguje siê magi¹. Te-
raz otwiera siê przed ni¹, 
jako uczennic¹ Mistrza 
Dakona, zupe³nie nowa i 
fascynuj¹ca przysz³oœæ. 
Chocia¿ nauka oznacza 
d³ugie godziny nauki i 
samodyscyplinê, nowe 
¿ycie oferuje Tessii wiêcej 
mo¿liwoœci, ni¿ oczeki- 

GLIWICE. W œrodê, 
4 marca, w Gliwic-
kim Teatrze Muzycz-
nym wyst¹pi Micha³ 
Bajor. Koncert roz-
pocznie siê o godz. 
19.00. 

Wype³ni¹ go utwory z najnow-
szej p³yty artysty zatytu³owanej 
„Inna bajka”. To jubile-
uszowy – piêtnasty 
– kr¹¿ek Micha³a 
Bajora, stanowi¹cy 
odzwierciedlenie jego 
ostatnich muzycznych 
zainteresowañ. Znajduje 
siê na nim 17 utworów.

Teksty i muzyka s¹ dzie³em 
stale wspó³pracuj¹cych z 

artyst¹ autorów i kompozyto-
rów, ale wœród nich pojawiaj¹ 
siê te¿ nowe nazwiska, m.in. 
Jaros³aw Kukulski, Jerzy Der-
fel i Andrzej Po-
niedzielski. 
Jest te¿ nie-
spodzianka 
– kompozy-
cja Micha³a 
Bajora. 
(um/gliwice)

GLIWICE. Zgodnie 
z wieloletni¹ tradycj¹ 
Muzeum w Gliwicach 
og³asza konkurs na 
„Najpiêkniejsze 
kroszonki”. 

W artystycznej rywalizacji mog¹ 
uczestniczyæ mieszkañcy wo-
jewództwa œl¹skiego, którzy 
od 12 do 16 marca dostarcz¹ 
organizatorom zdobione jajka 
wielkanocne. Pisanki nale¿y 
przekazywaæ pracownikom 
Dzia³u Etnografii w godzinach 
pracy Muzeum (Willa Caro, ul. 
Dolnych Wa³ów 8a). Osoby 
doros³e powinny przygotowaæ 
5 kroszonek, dzieci i m³odzie¿ 
– 3, a grupy – do 15 sztuk.

Jury oceni wielkanocne „cac-
ka” wed³ug technik ich wy-
konania w czterech katego-

riach: rytownicza – drapane, 
batikowa – pisane woskiem, 
tradycyjna „inna” (np. okleja-
ne) oraz nowatorska.  
Uroczyste og³oszenie werdyk-
tu oraz otwarcie pokonkurso-
wej wystawy odbêdzie siê w 
niedzielê, 29 marca. Ekspo-
zycja ma byæ udostêpniona 
do 26 kwietnia.
 
– Za najlepsze pisanki wy-
konane przez osoby doros³e 
przyznane zostan¹ nagrody 
w wysokoœci: 300 z³ (I miej-
sce), 250 z³ (II miejsce) i 
200 z³ (III miejsce). W grupie 
m³odzie¿owej – 80 z³ (I miej-
sce), 60 z³ (II miejsce) i 40 z³ 
(III miejsce), a dzieci i auto-
rzy prac zbiorowych otrzymaj¹ 
nagrody rzeczowe – informuje 
Dzia³ Upowszechniania Mu-
zeum w Gliwicach.  

(um/gliwice)      

M³odzi widzowie zobacz¹ 
najciekawsze widowiska 
przygotowane dla nich w 
ró¿nych teatrach. Ju¿ teraz 
warto przejrzeæ program 
i zarezerwowaæ bilety na 
spotkanie z ulubionymi 
bohaterami.

Przegl¹d – organizowany w 
dniach od 23 do 29 marca 
– rozpoczn¹ warsztaty te-
atralne (23 marca, godz. 
8.30 i 12.30). Poprowadzi 
je dwóch czeskich sceno-
grafów Marek Zakostelec-
ki i Jirko Bares, którzy na 
sta³e zwi¹zani s¹ ze zna-
komitym teatrem Drak z 
Hradec Kralove.
Goœcie przybli¿¹ uczestni-
kom zajêæ tajniki azjatyc-
kiego teatru cieni. Bêdzie 
mo¿na wykonaæ specjaln¹ 
lalkê i zobaczyæ, na czym 
polega jej animacja. Na 
nastêpne dni przewidzia-
no prezentacje spektakli. 
Na gliwickiej scenie bê- 
dzie mo¿na zobaczyæ 
przedstawienia: „Alicja w 
krainie czarów” z Teatru 
BANIALUKA z Bielska-
-Bia³ej (25 marca, godz. 
9.30 i 11.30), „Kino Pala-

ce” z Teatru LALKA z War-
szawy (26 marca, godz. 
9.30 i 17.30), „Opowieœci 
z Ksiêgi D¿ungli” z Teatru 
GROTESKA z Krakowa 
(27 marca, godz. 9.00 i 
11.30), „Zwierzêta Dok-
tora Dolittle” z Opolskie-
go Teatru Lalki i Aktora 
(29 marca, godz. 16.30). 
Szczegó³owe opisy wido-
wisk zosta³y zamieszczo-
ne na stronie internetowej 
www.teatr.gliwice.pl. IN-
FORMACJE I REZERWACJE 
BILETÓW: Gliwicki Teatr 
Muzyczny, ul. Nowy Œwiat 
55/57, tel. 032-230-49-
-68, 032-231-80-38, 032-
-232-13-39. (um/gliwice)

To mistrzowie tworzenia 
niezwyk³ej muzyki z wykorzy-
staniem codziennych przed-
miotów. Tym, co wyró¿nia 
STOMP, jest poszukiwanie 
muzyki w ha³asie. W rêkach 
cz³onków grupy szybki, dyna-
miczny rytm mo¿e powstaæ za 
pomoc¹ byle przedmiotu – od 
zwyk³ej miot³y, poprzez 
zapalniczki Zippo, a na 
koszach na œmieci 
skoñczywszy. Wi-
dowisko stano-
wi unikatowe 

po³¹czenie muzyki, ruchu i 
komedii wizualnej. 
W 2000 roku zespó³, na 
proœbê Billa Clintona, da³ nie-
zapomniany koncert na scho-
dach Lincoln Memorial. 

Bilety w cenie 160, 130 i 
100 z³otych do nabycia w ka-

sie DMiT lub on-line.
Spektakle: 14 marca 

godz. 19.00  i 15 
marca godz. 
15.30.

GLIWICE. Centrum Edukacyjnyne 
im. Jana Paw³a II w Gliwicach zapra-
sza do obejrzenia wystawy „Œwiête 
obrazy z naszych domów”.
 
Chcemy ocaliæ od zapomnienia tradycyjne, œwiête obra-
zy, które towarzyszy³y ca³ym pokoleniom Polaków, i któ-
re pamiêtamy z rodzinnych domów. Ekspozycja umo¿liwi 
choæ na chwilê powróciæ wspomnieniami do czasów 
dzieciñstwa – opowiada Janina Thomalla, kurator wy-
stawy. Zgromadzone eksponaty pochodz¹ ze zbiorów 
prywatnych.
 
Ekspozycja bêdzie udostêpniana do 26 marca, od 
poniedzia³ku do czwartku w godz. od 14.00 do 19.00. 
Wstêp wolny! 

STOMP
ZABRZE. STOMP to najwiêkszy kaso-
wy sukces w historii Broadway’u. Ten 
brytyjski zespó³ wystêpowa³ ju¿ na 
ca³ym œwiecie! Znani s¹ z improwizacji i 
odwa¿nych eksperymentów muzycznych.

Najpiêkniejsze 
kroszonki

Inna bajka

Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1)

Trudi 
Canavan

Uczennica 
Maga

wa³a, otwiera siê przed 
ni¹ nowy, wspania³y œwiat. 
Czekaj¹ j¹ piêkne ubrania, 
¿ycie w otoczeniu s³u¿by, a 
tak¿e - co cieszy j¹ najbar-
dziej - regularne podró¿e 
do wielkiego miasta, Imar-
dinu. 

Tessia przekona siê jed-
nak, ¿e wraz z rozmaitymi 
przyjemnoœciami i przywi-
lejami talent magiczny nie-
sie ze sob¹ równie¿ trud-
ne obowi¹zki i ogromn¹ 
odpowiedzialnoœæ. Zaœ 
zdarzenia, które rozgorzej¹ 
wokó³ niej, doprowadz¹ do 
wojny miêdzy pañstwami 
oraz walk magów i wzniec¹ 
dzia³ania magiczne tak 
straszliwe, ¿e ich skutki 
bêd¹ odczuwalne przez 
ca³e stulecia...

Bêdzie kabaret Elita, Andrzej Grabowski, Jerzy Kryszak, 
Maryjusz Mario Ka³amaga i Cezary Pazura. Ca³oœæ po-
prowadzi znany i lubiany dziennikarz, poeta, piosenkarz, 
konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy - 
Piotr Ba³troczyk.

Bilety w cenie 60, 50 i 45 z³otych do nabycia w kasie 
DMiT lub on-line.

Kabarety dla kobiety

ZABRZE. Specjalnie dla Pañ, z okazji 
Dnia Kobiet, wyst¹pi w Zabrzu czo³ówka 
polskiego kabaretu. 

Święte obrazy

Teatr 
dla dzieci
GLIWICE. W marcu w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym odbêdzie siê piêtnasta edycja 
Dzieciêcych Spotkañ Teatralnych. 


