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fot. W. Marzec

d wieków polska społeczność należąca i przyjmująca wiarę chrze-Ościjańską, solidnie przygotowuje się i uroczyście świętuje naro-
dziny Maleńkiego. Zdecydowana większość instytucji i firm w Polsce 
również bierze udział w tym święcie Kościoła. Grudniowe święto pod-
sycane jest piękną tradycją przyozdabiania choinek. Rzecz dotyczy 
informacji wiszącej w holu Dworca Głównego PKP  od str. ul. Suchej.   
    A może to informacja o zmianie terminu na... kwiecień, maj?

Lokum  dla  bezdomnych

/dusiek/

/dusiek/

Prezes nstytucji prawującej chaotyczną władzę         
nieposkromionych, niby władców dolin polskich, 

zaproponował budowę dwóch kilkusetmetrowych wież 
mieszkalnych - podobno - dla biednych rodaków         
w obecnym Trzecim i Pół rozbiorze Rzeczypospolitej. 
Okazało się, że finansowy przekręt, powalił sprawę bu-
dowy- warszawskiego bliźniaczego pałacu dla sfrustro-
wanych członków 
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Partii gnorujących prawiedli-
wość i Prawo. Być może przegrana „bliźniacza ko-
palnia milionów”, zamieni wieże na wnętrze w samo-
chodzie  dla niektórych powoli tracących władzę, a tym 
samym bezdomnym... Do boju pokrętni rycerze. 
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Nowy termin Świąt Bożonarodzeniowych? 

d przełomu, zmiany politycznej Ow 1998 roku w Polsce, nastąpiło 
widoczne i odczuwalne przyspiesze-
nie rozwoju kraju. Jednym z najważ-
niejszych czynników przyspieszonego 
rozwoju jest transport.
  Polskie koleje przechodzą intensy-
wny czas zmiany taboru oraz kultury 
obsługi pasażerów. Przybywają nowe 
trasy kolejowe. Jednak nie można po-
kazywać ruchu pociągów, gdy widać 
niebezpieczeństwo. Na fotce, przejazd 
pociągu przy otwartym szlabanie na 
wiejskiej drodze...

Nasze  męskie przerzedzone czupryny, wyma- 
gają wycałowania przez członka ekipy łysych...

... nie pchać się, ustąpcie miejsca rozżalonemu, zwykłemu posłowi...

fot. W. Marzec

FILHARMONIA  im. Witolda  Lutosławskiego                                     
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 roku bieżącym przypada 30 rocznica po-Wwołania  INSTYTUCJI - Towarzystwa 
im. Ferenca Liszta (2.III.1989 - 2.III.2019 r.)
   Celem Towarzystwa - jak informuje Statut - jest 
popularyzacja muzyki, a w szczególności twór-
czości i osoby Ferenca Liszta oraz jego powiązań 
z kulturą polską. Na cykl koncertów marcowych, 
na Dolny Śląsk przybyli muzycy wysokiej klasy: 
małżeństwo Szlezer z Krakowa.    
    Zdjęcia z koncertu  specjalnego „Sonaty na 
skrzypce i fortepian” wykonane  02 marca br. 
w Sali Filharmonii NFM we Wrocławiu. 
               Z okazji Jubileuszu 30 - lecia 
           Towarzystwa im. Ferenca Liszta 
z serdecznymi gratulacjami  i  podziękowaniami 
                za wybitny wkład w rozwój
        kultury muzycznej na Dolnym Śląsku
                      Michał Bobowiec 
Członek  Zarządu Województwa Dolnośląskiego
                                Congratulation ! 
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KLUB  MUZYKI  i  LITERATURY

gratulacje - prof. J. Adamowski - dyr. KMiL , R.  Sławczyński
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...trójca świata muzyki: wrocławianin, prof. Juliusz Adamowski - muzy-
kolog, Danuta Mroczek-Szlezer - fortepian i Mieczysław Szlezer - skrzypce  
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... uznanie kunsztu pary muzycznej i podziękowanie  melomanów 
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/dusiek/ fot. Lesław Marzec
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