Hrabina Marica
Hrabia Tassilo Endrödy-Wittenburg, by podreperować
rodzinne finanse i zdobyć
pieniądze na posag dla siostry, zatrudnia się pod przybranym nazwiskiem jako
rządca w majątku hrabiny
Maricy. Bywalczyni wiedeńskich salonów rzadko zjawia
się w swojej posiadłości,
można więc sobie wyobrazić zdziwienie mieszkańców,
gdy nagle zjeżdża do niej z
całym dworem, by świętować… własne zaręczyny.
„Hrabina Marica” to jedna
z najsłynniejszych operetek
Emmericha Kálmána. „Ach,
jedź do Varasdin”, „Lekko,
zwiewnie, Graj, Cyganie!” –
jak zwykle w przypadku tego
kompozytora, to prawdziwa
skarbnica
operetkowych
przebojów.
W GTM „Maricę” wyreżyserował Henryk Konwiński,

kierownikiem
muzycznym
przedstawienia jest Ruben
Silva, a na scenie występują
ulubieni soliści teatru.
Występują: Małgorzata Długosz, Danuta Orzechowska,
Ewelina Szybilska, Anna Wilczyńska, Katarzyna Wysłucha, Jerzy Bytnar, Arkadiusz
Dołęga, Wiesław Gawałek,
Jerzy Gościński, Witold Wrona, i inni.
13 maja, piątek, godz.
18.00
Bilety w cenie od 29 do
39 zł.
Gliwicki Teatr Muzyczny,
ul. Nowy Świat 55/57,
Gliwice
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Monka w Jazz Clubie
„Monka“ to kwintet jazzowy
powstały w 2010 roku. W
jego skład wchodzą młodzi,
ale bardzo doświadczeni
instrumentaliści - w większości studenci Instytutu
Jazzu w Nysie. Lider zespołu, Aleksander Manasterski
skupił wokół siebie ludzi,
którzy mieli ochotę na zagranie czegoś, co mogłoby
wydawać się bardzo karkołomne, a mianowicie: muzyki Theloniusa Monka w
składzie bez fortepianu. W
wyniku wielu godzin dyskusji
i prób powstał projekt będą-

cy hołdem dla tego wielkiego pianisty i kompozytora.
Kwintet wykonuje oryginalne
monkowskie kompozycje we
własnych aranżacjach, starając się ukazać ich - często
na pierwszy rzut oka słabo
dostrzegalne - piękno i melodyjność.
Czwartek Jazzowy - Śląski
Jazz Club
21 kwietnia, godz. 20.00,
wstęp 10 złotych
Gliwice, Rynek 18
(wejście Pl. Inwalidów
Wojennych 1)
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Piłkarz Piasta
oskarżony w aferze
korupcyjnej
Do sądu rejonowego we
Wrocławiu trafił w ubiegłym tygodniu akt oskarżenia w sprawie ustawienia meczu Cracovii
z Zagłębiem Lubin w sezonie 2005/06. Jednym
z oskarżonych jest obecny piłkarz Piasta Gliwice,
Michał Ch.
Według prokuratury, pomysłodawcami byli piłkarze krakowskiej drużyny, którzy zaproponowali graczom Zagłębia
(w tym Michałowi Ch.), że za
100 tysięcy złotych zagrają na
remis. Bezbramkowy rezultat
w spotkaniu z maja 2006 dał
dolnośląskiej drużynie awans
do Pucharu UEFA. Jak ustaliła
prokuratura, piłkarze Zagłębia
zrzucili się po 10 tysięcy złotych na kupno meczu.
Oprócz Michała Ch., który
obecnie reprezentuje barwy
Piasta, oskarżeni w aferze korupcyjnej są m.in. Łukasz P. -

obecnie jeden z liderów reprezentacji i niemieckiej Borussii
Dortmund, Maciej I. - 10-krotny
reprezentant Polski, Łukasz M.
- mistrz Polski z Legią Warszawa i Michał S. - trzykrotny reprezentant Polski. Łącznie, na
ławie oskarżonych zasiądzie 6
reprezentantów kraju.
Jak powiedział nam rzecznik
dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej, decyzja o zawieszeniu oskarżonych piłkarzy
jeszcze nie zapadła. Gliwicki
klub odmówił komentarza w
tej sprawie. Trudno w tej chwili
określić czy zawodnik zostanie
zawieszony. Najprawdopodobniej dopóki nie zapadnie wyrok
sądu orzekający o winie Michała Ch., piłkarz będzie mógł wykonywać swój zawód.
W sobotnim, zakończonym
bezbramkowym remisem, meczu pomiędzy Piastem Gliwice
a Dolcanem Ząbki, Michała Ch.
nie było w kadrze meczowej.

Michał Pac Pomarnacki
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