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 Leon Kieres w Legnicy

 UWAGA KONKURS !!!

IPN to dramat jego życia

Punkt kampanii edukacyjnej „Makaron rządzi
zdrowo” na Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Nordic Walking w Złotoryi

Dlaczego praca
w Instytucie Pamięci
Narodowej nie była
łatwym okresem
jego życia i dlaczego
opublikowanie
Listy Wildsteina
było błędem.
Między innymi
o tym opowiadał
legniczanom Leon
Kieres, pierwszy
prezes IPN.
Leon Kieres został zaproszony do Legnicy, do teatralnej kawiarni, w ramach projektu „Caffe Modjeska – Przestrzeń dla Sztuki”. Przez większość spotkania senator opowiadał o pracy jako szef IPN-u, w latach 2000 - 2005.
- To był dramatyczny okres
mojego życia. Od 2005 roku,
od kiedy przestałem kierować
Instytutem, moje życie nie jest
już takie jak przed 2000 rokiem.
Nigdy jako szef IPN nie byłem
za tym, aby bezmyślnie otwierać teczki i wskazywać, że ten
był agentem Służb Bezpieczeństwa a tamten nie. Tego chciała

ówczesna klasa polityczna. Za
to ponoszę odpowiedzialność
do dziś – mówił Leon Kieres.
Senator Kieres został zapytany przez jednego z mieszkańców o to, jak ocenia opublikowanie przez dziennikarza Bronisława Wildsteina listy zawierającej imiona i nazwiska różnych osób, domniemanych tajnych współpracowników.
- To było złe. To była lista katalogowa wyniesiona z zasobów
Instytutu bez zgody i wiedzy
pracowników IPN. Było na niej
wiele przypadkowych nazwisk,
m.in. mojej żony. Opublikowanie jej skrzywdziło mnóstwo
osób – podkreślał. Przypomnijmy, że Lista Wildsteina wywołała w 2005 roku spore zamieszanie w społeczeństwie i wrzawę
medialną, natomiast praktycznie
nie wzruszyła sceny politycznej.
Później lista była wykorzystywana właśnie do ataków z różnych
stron na IPN i jej byłego prezesa, prof. Leona Kieresa.
Leon Kieres, na pytanie czy
gdyby mógł to kandydował by
ponownie na szefa IPN, odpowiedział, że długo by się zastanawiał.
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Spotkanie z Kieresem odbyło się w Caffe Modjeska

W ostatni weekend (3-4 września) w Złotoryi odbyły się
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking. W zawodach
wzięli udział najlepsi zawodnicy tej dyscypliny na świecie. Na tak
ważnym sportowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć punktu
informacyjnego kampanii edukacyjnej „Makaron rządzi zdrowo”,
gdzie na sportowców i kibiców czekało wiele atrakcji: m. in. porady
dietetyczne, wyścig na trenażerze rowerowym oraz prezentacje
kulinarne Pawła Lorocha (TVP2, Kuchnia.TV, Antyradio).
Chętni mogli skosztować zdrowych, makaronowych dań, które
z pewnością pomogły odzyskać siły po sportowym wysiłku.
Lista zalet uprawiania nordic walking jest bardzo długa,
stąd rosnąca liczba miłośników tej formy rekreacji w Polsce. To sport dla osób w każdym wieku - nieskomplikowany, szybki do nauczenia, poprawiający kondycję, który może
być także delikatną formą rehabilitacji. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Nordic
Walking były znakomitą okazją, by pokibicować najlepszym
oraz samodzielnie spróbować
sił w tej dyscyplinie sportowej.
Na złotoryjskiej imprezie
nie zabrakło punktu informacyjnego kampanii edukacyjnej „Makaron rządzi zdrowo”. Odwiedzający mogli m.
in. zmierzyć się w symulowanym wyścigu kolarskim
na najnowocześniejszym, profesjonalnym trenażerze rowerowym, odzwierciedlającym
przebieg tras najpopularniejszych wyścigów kolarskich
– m. in. Tour de France czy
Giro d’Italia oraz skorzystać
z profesjonalnej konsultacji
dietetycznej.
Największą atrakcją stoiska
kampanii edukacyjnej „Makaron rządzi zdrowo” był pokaz kulinarny Pawła Lorocha,
który pokazał jak przygotować zdrowe sosy do makaro-

Leon Kieres (ur. 1948) – prawnik, samorządowiec, były prezes Instytutu Pamięci
Narodowej w latach 2000–2005 i przewodniczący sejmiku dolnośląskiego, senator IV i VII kadencji, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Wypadek legnickiego policjanta

Policjant zderzył się ze słupem
Nie chciał potrącić pieszego i wjechał samochodem w przydrożną
latarnię. Kierowcą okazał się policjant, który jechał na nocną służbę.
- Zakwalifikowaliśmy zdarzenie jako kolizję - tłumaczy
Sławomir Masojć z legnickiej
policji. - Na szczęście nikomu
nic się nie stało.
R

Do kolizji doszło w niedzielę, o godz. 21.40 na ul.
Wrocławskiej. Policjant jechał
na służbę, gdy, jak zeznaje, nagle wybiegł na jezdnię pieszy.
E

By nie potrącić przechodnia
kierowca skręcił nagle w prawo i zderzył się z przydrożną
latarnią. Pieszy uciekł z miejsca zdarzenia.
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nu – głównie na bazie warzyw.
Znany z „Pytania na śniadanie” dziennikarz zaprezentował właściwy sposób przygotowania i podania makaronu, tak
by zachował wartości odżywcze i jednocześnie dostarczał
energii niezbędnej do sportowej aktywności. Chętni mogli
skosztować przygotowanych
przez autora książki „Makaron – My Story” dań, zaś zawodnicy Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Nordic Wal-

king odbudować siły po sportowym wysiłku.
Organizatorem kampanii
edukacyjnej „Makaron rządzi
zdrowo” jest Polska Izba Makaronu. Projekt finansowany
jest z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Celem kampanii jest
edukowanie Polaków o wartościach odżywczych makaronu oraz promowanie zdrowego
sposobu odżywiania.
Opr. Samanta Nowak

Mamy dla naszych czytelników wspaniałe książki z przepisami z udziałem makaronów jeżeli chcesz ją dostać ślij od 7 września br. SMS-a o treści EL.MAKARON na numer
72051 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT)- pamiętaj żeby wpisać swoje imię i nazwisko.
Zwycięscy zostaną powiadomieni SMS -em zwrotnym w dniu 9 września br. (regulamin konkursu dostępny w redakcji).
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Okulary: 1234. Niskie ceny
zamiast wielkich słów.
Fielmann przedstawia Państwu cały świat mody okularowej:
ponad 2.000 modeli opraw okularowych, znane marki i modele
wielkich projektantów. Wszystkie okulary z 3-letnią gwarancją.
Wszystkie w gwarantowanie korzystnej cenie, ponieważ Fielmann
daje Państwu gwarancję zwrotu pieniędzy*.

Bezpłatne badanie ostrości wzroku
najnowocześniejszymi urządzeniami, w każdej chwili,
bez rejestracji.

000 zł

Supermodne okulary z Państwa mocą szkieł
ponad 200 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
szkła jednoogniskowe, 3 lata gwarancji, łącznie
z badaniem ostrości wzroku.

5950 zł

Jednodniowe soczewki kontaktowe

Szampański zakład

sześciu
pieniędz y. Jeśli w ciągu
zobaczą
*Gwarancja zwrotu
zakupu w firmie Fielmann j taniej,
tygodni od dokonania
indzie
gdzie
ny
nowa
propo
kt,
zakupu.
Państ wo ten sam produ
r z powrotem i zwróci cenę pana .
Fielmann przyjmie towa
y Pańs twu butel kę szam
Doda tkowo poda rujem
Okulary: Fielmann.

Soczewki markowe, wysoki komfort noszenia,
miesięczne zapotrzebowanie (2 x 30 sztuk),
łącznie z badaniem ostrości wzroku.

Okulary progresywne
ponad 200 modeli, z metalu lub tworzywa sztucznego,
3 lata gwarancji, łącznie z badaniem ostrości wzroku.

9950 zł
19950 zł

Okulary: Fielmann. Międzynarodowa moda okularowa. 3 lata gwarancji na wszystkie okulary. Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d. 19x w Polsce, ponad 600 x w Europie. www.fielmann.com

