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STEPHEN KING
Najlepsza od lat książka mi-
strza grozy Stephena Kinga! 
Ręka mistrza to nie tylko zna-
komity horror, ale też rewela-
cyjna powieść psychologiczna.
Światowy bestseller po raz 
pierwszy w Polsce! Edgar Fre-
emantle w ciężkim wypadku 
samochodowym traci rękę i 
zdrowe zmysły. Nękany niekon-
trolowanymi napadami szału, 
musi zacząć życie od począt-
ku. Za radą psychologa wyru-
sza na Duma Key, olśniewają-
co piękną i odludną wyspę na 
wybrzeżu Florydy, należącą do 
sędziwej Elizabeth Eastlake. 
Wynajmuje tam dom, wiedząc 
tylko jedno: chce rysować. 
Tworzone z chorobliwą pasją 
obrazy Edgara są owocem 
talentu, nad którym stopnio-
wo przestaje mieć kontrolę. 
Kiedy tragiczne dzieje rodziny 
Eastlake’ów zaczynają wyła-
niać się z mroków przeszłości, 
nieposkromiona moc dzieł Fre-
emantle’a objawia swe coraz 
bardziej przerażające i niszczy-
cielskie możliwości. 

Stephen King (ur. 1947 w Por-
tland) Autor powieści, zbiorów 

opowiadań, komiksów i scena-
riuszy filmowych. Sławę przy-
niosły mu już pierwsze książ-
ki: Carrie, Miasteczko Salem        
i Lśnienie. King zręcznie wiąże 
w swoich historiach elementy 
grozy, literatury science fic-
tion, baśni i sensacji. Prawie 
każda z jego ponad 60 książek 
została zekranizowana, a łącz-
nie uzyskały jeden z najwięk-
szych nakładów na świecie. 
Autor uchodzi dziś za niekoro-
nowanego króla literatury z ga-
tunku horroru. Mieszka wraz   
z żoną Tabithą w Bangor w sta-
nie Maine. Strony internetowe 
autora: www.stephenking.com 
www.stephenking.pl

REKA MISTRZA

Sztuka „Tacy sami?” porusza 
problem tolerancji i akcepta-
cji w szkole wobec nowych 
uczniów. W scenie fina³owej 
upada symboliczny mur nieto-
lerancji. O tematyce spekta-
klu zdecydowali mieszkañcy 
aglomeracji górnoœl¹skiej, któ-
rzy najpierw wysunêli w³asne 
propozycje, a nastêpnie, w 

g³osowaniu SMS-owym wybrali 
ich zdaniem temat najbardziej 
aktualny i wa¿ny. 

Przygotowania do premiery 
trwa³y od 3 grudnia ubieg³ego 
roku. Pod okiem profesjonali-
stów, wspó³pracuj¹cych z Gli-
wickim Teatrem Muzycznym, 
60 uczniów gliwickich szkó³ 

GLIWICE. W niedzielê, 
3 maja, w sali Gliwic-
kiego Teatru Muzycz-
nego wyst¹pi Gliwicka 
Orkiestra Kameralna 
pod batut¹ Andrzeja 
Roso³a. 

W programie koncertu zaty- 
tu³owanego „Wiosenna Se-
renada” znajd¹ siê serena-
dy, walce, tanga, czardasze, 
fragmenty muzyki filmowej 
oraz znane przeboje muzy-
ki popularnej. Publicznoœæ 
us³yszy m.in. kompozycje 
Mozarta, Bacha, Vivaldiego, 
Elgara, Kreislera, Kalmana, 
Lehara, Piazzolli, Kar³owicza, 

Ró¿yckiego, a nawet Beatle-
sów. Jako soliœci wyst¹pi¹: 
sopranistka Aleksandra 
Szafir, flecista Jerzy Sojka 
oraz skrzypek Kamil Stani-
czek. Imprezê poprowadzi 
Piotr Oczkowski. Pocz¹tek 
godzina – 17.00.

 
Gliwicka Orkiestra Kame-
ralna zagra w ramach tego-
rocznych obchodów roczni-
cy uchwalenia Konstytucji        
3 maja. Dla zainteresowa-
nych udzia³em w koncercie 
przygotowano bezp³atne 
wejœciówki, które mo¿na ju¿ 
odbieraæ w kasach GTM.

 (um/gliwice)

BYTOM. GLIWICE. 
Mesjasz Jerzego 
Fryderyka Handla 
jest niew¹tpliwie 
najs³ynniejszym orato-
rium wszechczasów, 
które zapewni³o swe-
mu genialnemu twórcy 
nieœmierteln¹ s³awê i 
wielk¹ estymê pokoleñ

W czwartek, 30 kwietnia na 
bytomskim Rynku odbêdzie 
siê wyj¹tkowy koncert. Para-
fraza oratorium w muzycznej 

konwencji musicalu „Too 
hot to Handel”. Wykorzystu-
je on  elementy przeró¿nych 
stylów i gatunków jazzu i 
tzw. muzyki rozrywkowej.
W spektakularnym koncer-
cie fina³owym wezm¹ udzia³  
s³awy i talenty polskiej mu-
zyki rozrywkowej, m.in.Ewa 
Uryga, Andrzej Lampert, Pa-
trycja Gola oraz Gospel Cho-
ir Akademickiego Zespo³u 
Muzycznego Politechniki 
Œl¹skiej. 

Pocz¹tek 21.30. Wstêp wol-
ny.

Jak wygl¹da poca³unek 
m¹twy? Dlaczego ¿ó³w przy-
myka oko na meduzê? W 
co bawi¹ siê beztroskie lwy 
morskie? Jak wygl¹da naj-
dziwniejszy konik? Odpowie-
dzi na te wszystkie pytania 
poznaj¹ widzowie, którzy 
wybior¹ siê do kina Oran-
ge IMAX na najnowszy film 
„Pod tafl¹ oceanu 3D”!

Wystarczy za³o¿yæ specjal-
ne okulary i usi¹œæ przed 
ogromnym ekranem, by 
przenieœæ siê w fascynuj¹cy 
podmorski œwiat. Odleg³e 
wody Australii Po³udniowej, 
Wielkiej Rafy Koralowej i 
wysp trójk¹ta koralowego 
w Papui Nowej Gwinei i In-
donezji odkrywaj¹ swoje ta-
jemnice. 
Dziêki technologii IMAX 
mo¿na „dotkn¹æ” rafy ko-
ralowej i prze¿yæ wyj¹tkowo 
bliskie spotkanie z rekinem 
ludojadem. Efektom wizual-
nym towarzysz¹ niezwyk³e 
doznania dŸwiêkowe,  a 

akcjê podwodnej opowieœci 
dope³nia piêkna œcie¿ka 
dŸwiêkowa. Pod tafl¹ oce-
anu 3D to tak¿e spora 
dawka treœci edukacyjnych, 
podanych  w przystêpnej i 
atrakcyjnej formie zarówno 
dla dzieci, jak i dla ich ro-
dziców. 
Najnowsz¹ produkcjê mo¿na 
ogl¹daæ w kinach Orange 
IMAX w Warszawie, Krako-
wie i Katowicach. 

ZABRZE. Zabrzañskie 
Stowarzyszenie Fotogra-
ficzne FOTOSESJA wraz 
z Ogniskiem Pracy Po-
zaszkolnej nr 2 z Zabrza 
zaprasza na wystawê 
fotograficzn¹ pt. Zabrze 
Stare i Nowe w fotografii.

Na wystawê sk³adaj¹ siê 
43 komplety fotografii Za-
brza prezentuj¹ce jak obec-
nie wygl¹daj¹ miejsca sfo-
tografowane na pocz¹tku 
XX wieku. Stare fotografie 
zosta³y udostêpnione przez 
Muzeum Miejskie w Zabrzu. 
Wystawê przygotowa³o16 fo-
tografów- amatorów, cz³onków 
Zabrzañskiego Stowarzyszenia 
Fotograficznego FOTOSESJA.
Wystawa bêdzie prezentowa-
na  w siedzibie Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej nr 2 przy ul. 3-go 
Maja 12 w Zabrzu w Galerii 
Piwnica rysia. Wernisa¿ wysta-
wy odbêdzie siê 4 maja 2009 o 

godz. 18:00. Wystawê mo¿na 
ogl¹daæ od 5 do 24 maja w 
godzinach 16:00 do 20:00 lub 
po wczeœniejszym kontakcie te-
lefonicznym w godzinach pracy 
Ogniska.
Wstêp wolny.

Sponsorem wystawy jest Re-
stauracja „Nasza Szkapa” z 
Zabrza.

podstawowych w wieku 10 – 12 
lat, uczestniczy³o w zajêciach 
artystycznych. Wy³onione z gru-
py niemal pó³ tysi¹ca chêtnych, 
dzieci uczy³y siê jak zachowywaæ 
siê na scenie, odgrywaæ role, 
tañczyæ w przygotowanym uk³a- 
dzie choreograficznym, odpo-
wiednio interpretowaæ piosen-
ki i jak stworzyæ scenografiê 
teatraln¹. 

M³odych artystów podczas 
kampanii Budujemy WyobraŸniê 
wspiera³ tak¿e Andrzej Lam-
pert, wokalista i wspó³twórca 

zespo³u PIN, a tak¿e wykonaw-
ca nagrodzonej platynow¹ p³yt¹ 
œcie¿ki dŸwiêkowej do filmu 
High School Musical. 

Kampania „Budujemy Wyo- 
braŸniê” rozpoczê³a siê w paŸ- 
dzierniku ubieg³ego roku. 

Premiera sztuki „Tacy sami?” z 
przyczyn niezale¿nych od orga-
nizatorów zosta³a przeniesiona 
z Gliwickiego Teatru Muzyczne-
go do Chorzowskiego Centrum 
Kultury.

Naszej redakcyjnej kole¿ance Kasi i jej mê¿owi Paw³owi 
najlepsze ¿yczenia na nowej, wspólnej drodze ¿ycia 

sk³ada
zespó³ Informatora Rynkowego

Premiera spektaklu „Tacy sami?” 

Młodzi gliwiczanie 
ucza tolerancji
GLIWICE. CHORZÓW. Uroczysta premiera 
przedstawienia „Tacy sami?” przygotowanego 
przez uczniów gliwickich szkó³ podstawowych 
odby³a siê 7 kwietnia tego roku w Chorzow-
skim Centrum Kultury. By³o to zwieñczenie 
pracy 60-osobowej grupy dzieci podczas 
czteromiesiêcznych warsztatów teatralnych 
prowadzonych w ramach kampanii edukacyjno 
– artystycznej Budujemy WyobraŸniê. Jej mece-
nasem jest ING Real Estate Development.

Wiosenna 
Serenada
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Gospell Messiah Show
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Pod tafla oceanu


