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Józef Wiłkomirski 1926-2020
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Czy wiesz, że…

Chociaż jest to bardzo
charakterystyczny budynek,
jednak nie cieszył się popularnością wśród fotografów
i producentów pocztówek.
Jego najstarsze wizerunki
zachowały się niejako „przy
okazji”, podczas utrwalania
innych obiektów, np. kościoła
p.w. św. Michała, poprzednika kolegiaty.
Red

Czytaj str. 11

Tylko u nas 28 stron!
Na pewno wiecie, gdzie nas szukać
Stali czytelnicy mają swoje ulubione „miejscówki”, w których co tydzień
zaopatrują się w najnowszy numer swojego ulubionego tygodnika WieszCo.
Naszych nowych fanów odsyłamy natomiast na stronę www.wieszco.pl, gdzie
znajdziecie dokładny wykaz punktów kolportażu.
Jesteśmy w całym regionie,
słowem w wielu zakątkach
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dla nas ważny jest każdy
czytelnik. Ten zamieszkujący
duże miasto i ten z mniejszej
miejscowości. Dlatego znajdziecie nas w wielu punktach
kolportażu zarówno w Wał-

brzychu, czy też w Świdnicy,
ale również w małych sklepikach, kioskach i punktach
oddalonych od głównych
szlaków komunikacyjnych.
Naszym celem jest, aby wszyscy co wtorek z łatwością
mogli sięgnąć po świeżutki
numer WieszCo.

Nie zwalniamy tempa, proponujemy wam porządną
gazetę w wersji XL, czyli w
objętości 28 stron. Z waszymi ulubionymi rubrykami i
publicystyką na najwyższym
poziomie. Za co przecież nas
lubicie i doceniacie. Wiecie,
że w naszym stylu nie jest

bezrefleksyjne „kopiowanie” i
„wklejanie” urzędniczych komunikatów. Cały czas poszukujemy ciekawych tematów,
chcąc niezmiennie zaskakiwać
oryginalnymi treściami. Dlatego jeśli uważacie, że macie
nietypowe zainteresowania,
znacie ciekawe historie o któ-

rych chcecie, aby dowiedzieli
się inni, znacie nietuzinkowych ludzi, piszcie do nas na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Nie chcemy napisać, że interesują nas sami „wariaci” i same
„szaleństwa”, bo to dziwnie
by zabrzmiało, ale jak na pewno zauważyliście, szukamy na
naszej dziennikarskiej ścieżce
nieszablonowych i nieschematycznych rozwiązań. Stwórzcie
z nami wasz ulubiony tygodnik WieszCo. Czekamy na
maile. Dodajmy jeszcze, że
oprócz wersji papierowej, co
tydzień możecie nas czytać
również w sieci. Przypominamy, że pod adresem www.
wieszco.pl znajdziecie nie
tylko najnowsze numery naszego tygodnika, ale również
wydania archiwalne.
Redakcja
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kompletna, brakuje wiaderka. Rzeźby te ufundował w
1867 roku rzeźnik i jednocześnie mistrz strażacki August
Berger, ówczesny właściciel
domu. W tym czasie miała
też miejsce przebudowa kamienicy, dlatego zawiera ona
elementy dwóch stylów: baroku i historyzmu. Do rejestru
zabytków została wpisana w
1960 roku.

Fot. użyczone (Zbiory Pracowni Regionalnej Biblioteki pod Atlantami)

Na rogu ulic Moniuszki
i Garbarskiej stoi jedna z
najstarszych wałbrzyskich
kamienic, która powstała na
przełomie XVII i XVIII wieku. Zwana jest potocznie
Florianką, od figury świętego, umieszczonej w szczycie
budynku. Towarzyszą mu
dwaj aniołowie – pomocnicy. Niestety, figura świętego Floriana nie jest obecnie

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

POGODA
Wtorek 4.08
Temp. 16/9
zachmurzenie duże
z przelotnymi
opadami
Środa 5.08
Temp. 21/10
zachmurzenie małe
Czwartek 6.08
Temp. 23/12
zachmurzenie małe
Piątek 7.08
Temp. 25/14
słonecznie
Sobota 8.08
Temp. 25/14
słonecznie
Niedziela 9.08
Temp. 27/15
zachmurzenie duże
Poniedziałek 10.08
Temp. 27/15
zachmurzenie duże

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» W Zamku Książ zapłacisz
bonem turystycznym

Z bonem marsz do Książa
- To, że bon będzie można realizować do marca 2022, sprawi, że
skutki pandemii będą dla nas mniej dotkliwe – wyjaśnia Anna Żabska, prezes Zamku Książ w Wałbrzychu
To na pewno już wiecie, my tylko
przypominamy. Aby skorzystać ze
świadczenia w formie bonu, musisz
mieć profil na Platformie Usług Elek-

tronicznych (PUE) ZUS, aktywować
bon na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], w menu bocznym będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny]. Aby

aktywować bon, musisz podać swój
aktualny adres email oraz numer
telefonu komórkowego. Bon można
aktywować w dowolnym momencie

np. na kilka dni przed planowanymi
wakacjami.
Bonem zapłacisz za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne

3
realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane
na listę prowadzoną przez Polską
Organizację Turystyczną (POT). Zamek Książ w Wałbrzychu jest już
na tej liście. Aktualne zestawienie
podmiotów, w których można skorzystać z bonu, dostępne jest na
kilku stronach pod adresami: www.
bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.
pl, www.polska.travel.
Bonem zapłacisz do 31 marca
2022 r. Dopiero wtedy straci on
ważność. Bonu nie możesz wymienić
na gotówkę, inne środki płatnicze
albo inne środki wymiany. Na bonie
na twoim profilu na PUE ZUS będzie
kwota świadczenia, którą możesz
wykorzystać. Za pomocą bonu możesz płacić wielokrotnie, aż wyczerpiesz kwotę świadczenia.
Gdy aktywujesz bon na PUE ZUS,
otrzymasz maila z kodem obsługi
płatności. Znajdziesz go również
na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon
Turystyczny] > [Mój Bon]). Ten kod
musisz podać, płacąc za usługi (np.
w recepcji hotelu). Następnie otrzymasz esemesem kod potwierdzający
płatność. Musisz go podać osobie
przyjmującej płatność. Stan wykorzystania środków z bonu sprawdzisz
na PUE ZUS.
Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie
bonu? Pod numerem telefonu 22 11
22 111. Pytania możesz też wysyłać
na adres e-mailowy bon@zus.pl.
SCB
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Zyskają pasażerowie
Od początku sierpnia na tory wróciły lub
zostały wydłużone trasy kolejnych pociągów
Kolei Dolnośląskich. Zmianą zostanie objętych w sumie 18 połączeń.

- Mamy świadomość, że
Dolnoślązacy oczekują, by
pełna siatka połączeń wróciła jak najszybciej, bo wielu
osobom cięcia kursów, jakie

Śląska planowany jest na godzinę 19:28.
Zmianie ulegnie również połączenie Wrocław Główny (11:31)
– Wałbrzych Miasto (12:23),
które zostanie wydłużone do
stacji końcowej Szklarska Poręba
Górna.
Pełna lista zmian oraz aktualny rozkład jazdy są dostępne na stronie internetowej
SCB
przewoźnika.

Rys. Katarzyna Zalepa

Koleje Dolnośląskie zdecydowały się na przywrócenie
kolejnych połączeń na trasach,
które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pasażerów.

wymusił na nas koronawirus, wciąż uprzykrzają życie
– komentuje Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
Pasażerowie będą mogli skorzystać m.in. z nowego połączenia relacji Wałbrzych Miasto
– Wrocław Główny. Pociągi w
stronę Wałbrzycha odjeżdżać
będą o godzinie 13:23, natomiast powrót do stolicy Dolnego
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Śmieci z gardeł wystające
Jakim trzeba być imbecylem, żeby w lesie robić większy pieprznik niż Angole w Krakowie podczas wieczoru kawalerskiego. Albo
skończonym kretynem, żeby taki barłóg po sobie zostawić pod
świerkiem lub sosną jak młodzi Niemcy w kiblu dyskoteki na Majorce. Dlaczego akurat wspomnieliśmy te dwie nacje w tym właśnie
kontekście? Chwila cierpliwości i już tłumaczymy.
Nim zaczniecie nas wyzywać od
ksenofobów, dajcie nam się wytłumaczyć. Jasne, że nie wszyscy
Brytyjczycy lub Niemcy to flejtuchy,
tak samo jak nie wszyscy Polacy
to złodzieje i pijacy. Moglibyśmy
przecież polecieć Bareją i napisać, że
„każdy pijak to złodziej”. Ale tak nie
jest! Nie lubimy, jak nas w Europie
wszystkich wrzucają do jednego
worka i posługując się ogólnymi
stereotypami, oceniają.
Dobra, ale prawdą jest, że to właśnie z Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza
z Niemiec trafiają do nas tony nie-

legalnych odpadów. Słyszeliście na
pewno takie sformułowanie „Polska
śmietnikiem Europy”. Nie trzeba być
wyjątkowo oblatanym w internetowych zawiłościach, żeby wygrzebać
twarde liczby. Gdy jeszcze w 2015
roku do Polski trafiało z Europy
około 155 tys. ton śmieci, 3 lata
później ta liczba niemal się potroiła!
Uwierzycie?! Żeby pobudzić waszą
wyobraźnię, pomyślcie, że trzy razy
częściej biegacie do śmietników!
Odpady z tworzyw sztucznych eksportuje się nielegalnie właśnie do
kraju nad Wisłą. To jest fakt. Ile jest

tego przywożone? Tak naprawdę nikt
nie jest w stanie policzyć. Żachniecie
się, krzycząc skandal, a czy wam nie
zdarzyło się wyrzucić starej klawiatury albo zużytych baterii do kubła na
odpady zmieszane? Właśnie!
Takie śmieci przywożone są m.in.
z Anglii lub Niemiec, składowane na
wysypisku, a później w dziwnych
okolicznościach zaczynają się palić.
Historia brzmi jakby trochę znajomo?
Nawet dziecko w zerówce wie,
że segregacja to początek procesu
recyklingu. Nakłonienie ludzi do
grupowania śmieci to jak szklaneczka

Guinnessa w brytyjskim pubie. Jest
dosyć proste. Trudniejsze natomiast
jest przetworzenie tego, co Kowalski z
Malinowskim zrobili w domu. Jeśli w
ogóle pokornie tak postąpili, że buteleczki PET odłożyli do im podobnych,
a papierki do większych kartonów.
Jeżeli do takiego np. Zgierza (miasto
wybraliśmy zupełnie przypadkowo)
sprowadza się z Europy, powiedzmy
50 tys. ton odpadów, niepotrzebnych
jakiemuś Charliemu lub Hansowi, to
ten, kto je przyjął, otrzymał ok. 200 zł
za tonę. Nie trzeba być Pitagorasem,
który stoi za wymyśleniem tabliczki

Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)
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mnożenia, żeby policzyć, że wyjdzie
około 10 mln zł. Niech transport pochłonie milion, kara za składowanie
nielegalnych śmieci drugie tyle, to
wciąż w kieszeni pozostaje kilka „melonów”. Jest interes? Pozostają tylko
podpisy na dole strony i góry różnego
paskudztwa płyną szeroką rzeką do
Polski. Dziękujemy za uwagę, do widzenia. Ile takich miejsc jest w kraju,
dokąd trafiają śmieci z niewiadomych
źródeł? Aż boimy się zgadywać.
Tymczasem ministerstwo środowiska zamierza ścigać śmiecących
w polskich lasach i zapowiada zaostrzenie kar. Teraz już wiecie, skąd
te sosny i świerki na wstępie. Nie
to, że jesteśmy przeciw, że wyśmiewamy pomysł. Absolutnie! Co więcej, przyklaskujemy jak małe dzieci
w oceanarium, gdy foka pyskiem
podbije piłeczkę. Tylko jakoś mamy
nieodparte wrażenie, że wygląda to
tak, jakby zamiast w nowoczesnym
wozie, strażacy wyjeżdżali do pożaru
z wiaderkami i dyngusowymi pistoletami w dłoniach. Ci, co śmiecą w
lasach, zapłacą teraz dziesięć razy
więcej niż poprzednio, czyli jakieś 10
tys. zł. Wrośnie również liczba fotopułapek, dzięki którym niby łatwiej
będzie można namierzyć delikwenta
opróżniającego swojego dostawczaka z gruzu, wytarganego przed
chwilą z remontowanej łazienki lub
kibelka. Dodatkowo wprowadzona
zostanie zasada „śmiecisz-sprzątasz”. Przyłapani na zaśmiecaniu
lasów mają przez kilka tygodni zaiwaniać między drzewami, żeby było
czysto. Ma to się odbywać w ramach
prac społecznych zasądzanych przez
sąd. Michał Woś, najważniejszy gość
w ministerstwie środowiska, zapewniając, jak to jego resort będzie
walczył ze „śmieciarzami”, wymachiwał groźnie rękami niczym Jackie
Chan w najlepszej formie lub jakaś
nastoletnia gimnastyczka z Rumunii.
Wiemy jedno, Polaka nie nauczysz,
nie wyedukujesz, nie przekonasz,
nie zachęcisz. Jedyne, co skutkuje,
to upomnienie pieniężne. Nie tam
żadne 10 tys. zł, tylko naprawdę
drakońskie kary, które spowodowałyby, że jeden z drugim nawet by
nie pomyśleli, żeby w lesie zostawić
puszkę po piwie lub gazetę. Wiemy,
że zabrzmi to jak byśmy byli starymi
zgredami, ale dla nas to bardzo ważne. Niemal tak jak choćby dla takich
kibiców kominiarki lub ochraniacze
na zęby często używane w lasach
podczas „grzybobrania”.
Tomasz Piasecki

Niepełnosprawni mieszkańcy Wałbrzycha mogą spać spokojnie. Coraz więcej obiektów użyteczności publicznej dostosowywanych jest do ich potrzeb.

windy czy wysokości poszczególnych miejsc, w których niepełnosprawni mieszkańcy się
zjawiają.
- Wiemy, że potrzeby mieszkaniowe osób z niepełno-

sprawnością ruchową są
znaczne. Kształtuje się to na
poziomie kilkunastu mieszkań
rocznie. Nowe budynki już
na procesie projektowym są
do tego pr zystosowywane

– mówi prezydent Roman
Szełemej.
Niedawno przekazano kolejne
dwa mieszkania, wyposażone w
ogrzewanie gazowe. Koszt ich
modernizacji wyniósł około 170
tys. zł. Jest to jednak w dalszym
ciągu kropla w morzu potrzeb.
Obecnie w urzędzie miejskim
wciąż czeka 21 wniosków do
rozpatrzenia.
SCB

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Józef Wiłkomirski zmarł
w wieku 94 lat

Odszedł dokładnie w rocznicę
Co byśmy nie napisali i tak będzie banalnie i powtarzalnie. Wiemy jedno, ktoś gdzieś tam na górze potrzebował u siebie muzyka i kompozytora, bo po co by go wzywał do siebie? W nocy z piątku na sobotę
zmarł Józef Wiłkomirski, założyciel Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu i jej wieloletni dyrektor. W młodości Powstaniec Warszawski.
Odszedł w rocznicę wybuchu zbrojnego zrywu w stolicy. Czy to nie
symboliczne?!
Nie trzeba było być wybitnym znawcą muzyki, by
wiedzieć, kim był Józef Wiłkomirski. Swoją osobowością,
inteligencją, gawędziarstwem
zjednywał sobie ludzi. Grzechem byłoby napisać, że był
dyrygentem, wiolonczelistą i
kompozytorem. Nie boimy się
tych słów, był człowiekiem re-

nesansu. Gdy opowiadał, można go było słuchać i słuchać, a
słowa wnikały w człowieka jak
woda w pustynny piach. Józef
Wiłkomirski urodził się 15 maja
1926 roku jako syn Alfreda,
brat Wandy oraz przyrodni brat
Marii, Kazimierza i Michała.
Jako młody chłopiec w latach 1936–1939 uczęszczał

do Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej w Łodzi. W
czasie wojny uczył się gry na
wiolonczeli u Dezyderiusza
Danczowskiego w Staatliche
Musikschule w Warszawie.
Grał w orkiestrze teatru dramatycznego na ul. Kredytowej. Walczył w Powstaniu

Warszawskim, później był
więźniem stalagu w Sandbostel.
Po wojnie Józef Wiłkomirski
rozpoczął studia historyczne i
archeologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, godząc je z nauką dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi u swojego brata

Kazimierza Wiłkomirskiego,
Zdzisława Górzyńskiego i
Włodzimierza Ormickiego.
W latach 1949–1950 uczył
się u Faustyna Kulczyckiego
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
Tam też w latach 1954–1956
odbył aspiranturę pod kierunkiem Waleriana Bierdiajewa.

Fot. (red)

Mieszkania dla niepełnosprawnych
Dodatkowo gmina Wałbrzych
modernizuje część mieszkań
użytkowych na lokale specjalnie
przygotowane do możliwości motorycznych tych osób.
Dostosowywane są podjazdy,
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Przez 3 lata był wiolonczelistą w orkiestrze Filharmonii
Łódzkiej i rok w orkiestrze
Opery Warszawskiej. Przez
kolejne lata był dyrygentem
Państwowej Filharmonii w
Krakowie, następnie dyrygentem Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
kierownikiem muzycznym
Zespołu Pieśni i Tańca „Skolimów”, drugim dyrygentem
Państwowej Filharmonii w Poznaniu. W latach 1957-1971
był dyrektorem i kierownikiem
artystycznym Filharmonii w
Szczecinie. W 1978 założył
Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu, będąc do 2005 roku
jej dyrektorem naczelnym oraz
artystycznym. Po tym okresie
przeszedł na emeryturę.
W czasie swojej 55-letniej
kariery dyrygenckiej Józef
Wiłkomirski występował we
wszystkich filharmoniach krajowych, a także w wielu miejscach na świecie, dając ponad
1600 koncertów. Przez lata
pełnił wiele funkcji społecznych, choćby przewodniczącego stowarzyszeń kulturalnych
w Wałbrzychu. Był ponadto
także radnym miejskim Wałbrzycha i gdy funkcjonowało,
województwa wałbrzyskiego.
Odznaczony tyloma orderami i medalami, że nie starczyłoby miejsca, żeby je wszystkie wypisać. Wspomnijmy
tylko te najważniejsze: Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzyż
Powstańczy, Krzyż Oficerski
Odrodzenia Polski, Złota Odznaka Zasłużonego Działacza
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Komandorski z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski. Otrzymał tytuły „Zasłużony dla Miasta Wałbrzych
oraz Powiatu Wałbrzyskiego.
Zmarł 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego w wieku 94
lat. Nie do uwierzenia, że to
wszystko, co przeczytaliście
o Józefie Wiłkomirskim, napisaliśmy w czasie przeszłym.
„Był”, „pełnił”, „rozpoczął”,
„otrzymał”, „zjednywał”…
Spoczywaj w pokoju!
Tomasz Piasecki
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Sprawiedliwa transformacja

Patrzcie i podziwiajcie

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

argumentów na zdobycie kolejnych, nowych
funduszy europejskich z nowego rozdania.
Przypomnijmy, że zarząd województwa
W Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dolnośląskiego w celu przeprowadzenia
na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma być analizy zapotrzebowania na poszczególne
kierunki wsparcia pod kątem przygotowania
nowym impulsem rozwojowym Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Regionalnego Planu Sprawiedliwej TransforNa zaproszenie prezydenta miasta Romana przedsiębiorców, organizacje społeczne czy macji w ramach programowania FST ogłosił
Szełemeja w spotkaniu udział wzięli m.in. mieszkańców w proces tworzenia Terytorialne- nabór wstępnych propozycji projektów.
przedstawiciele samorządów Aglomeracji go Planu Sprawiedliwej Transformacji i projek- Można je składać do 30 września tego roku,
Wałbrzyskiej. Spotkanie miało na celu włączenie tów rozwojowych, stanowiących jego główny do godziny 15.00.
SCB
wszystkich grup interesariuszy z regionu, w tym element – przedstawienie wszystkich istotnych
» Muzeum wzbogaciło się niedawno o
wyjątkową porcelanową perełkę

Kiedy byliście ostatni raz w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu? Nawet nie chcemy tego słyszeć, że dawno! Jeśli
szukacie powodu, aby odwiedzić to miejsce ponownie, to
właśnie się pojawił. I do dosłownie.

REKLAMA

celana Krzysztof) filiżanka ze
spodkiem, która najprawdopodobniej została wykonana z
okazji uroczystych obchodów
500-lecia Wałbrzycha, które
celebrowano w 1926 roku.
Z tej właśnie okazji wnętrze
filiżanki ozdobiono herbem
naszego miasta. Jeśli się jej
dokładnie przyjrzycie – do
czego rzecz jasna namawiamy

na miejscu – zauważycie, że w
tarczy herbu pod murowaną
koroną miejską wprawna
ręka mistrza wymalowała
rozłożysty dąb na tle masywu
Chełmca, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wałbrzycha. Ta perełka
to oczywiście ręczna malatura,
a złocenia filiżanki i spodka
wykonano złotem matowym.

Choć to niewielki przedmiot, wzbudza
zachwyt. Jest prawdziwie unikatowym cacuszkiem, zapewne jednym z nielicznych, jakie przetrwały do
dzisiejszych czasów.
A takich „białych” kruków w
m u -

zeum
znajdziecie więcej.
Ot, choćby przepiękna porcelanowa
rzeźba przestawiająca mitologiczną scenę sprzedaży amorków, stworzona w Miśni w drugiej połowie XVIII wieku.
Patrząc na kunszt i precyzję wykonania, a
także z pietyzmem oddane najdrobniejsze
szczegóły, trudno uwierzyć, że to nie alabaster, marmur lub inny materiał, lecz krucha
porcelana. Autorem dzieła jest Christian Gottfried Jüchtzer, znany modeler, czyli człowiek
przygotowujący formy, z których odlewa się
potem gotowe porcelanowe wyroby, pracujący wówczas w Miśni. Inspiracją dla niego był
odnaleziony ponad 20 lat wcześniej w trakcie
wykopalisk w miejscu erupcji Wezuwiusza
(tej samej, która zniszczyła słynne Pompeje)
antyczny fresk. I choć nie wiemy, ile takich
rzeźb odlano z tej formy w miśnieńskiej manufakturze, to wiemy, ile przetrwało ich do
naszych czasów. Ta z wałbrzyskiego muzeum
jest jedną z 6 (tak, dobrze przeczytaliście!)
istniejących dziś na świecie.

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany)

W lipcu muzealna kolekcja
porcelany śląskiej wzbogaciła
się o wyjątkowej urody i charakteru porcelanową perełkę.
Jest to prawdziwa gratka, nie
tylko dla pasjonatów białego
złota, ale przede wszystkim
dla lokalnych patriotów!
To cudeńko, to wyprodukowana w Krister Porzellanmanufaktur A.G. (dzisiejsza Por-

Jeszcze nie do końca przekonani? To na
zakończenie jeszcze jedna perełka. Tym
razem przedmiot nie tyle unikatowy, bo wyprodukowano ich i im podobnych zapewne
całkiem sporo, co wyjątkowy przez swoją
funkcjonalność. To filiżanka dla... wąsacza.
W początkach minionego wieku, kiedy wąsy
były tak popularne, jak dziś brody, taka filiżanka, wyposażona w specjalną „podpórkę”
zapobiegającą zamoczeniu owych wąsów w
kawie czy herbacie, była wynalazkiem wartym
każdych pieniędzy. Choć tę prezentowaną w
muzealnej gablocie można było w dawnych
czasach kupić akurat w całkiem korzystnej
cenie. Wyprodukowano ją bowiem w fabryce
Carla Tielscha, a ta słynęła z porcelanowych
wyrobów wysokiej jakości, ale w niezbyt
wysokich cenach, co zresztą było głównym
powodem jej rynkowego sukcesu.
ToP

Gmina Marcinowice otrzyma ponad milion złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozbudowę publicznego przedszkola. To jednak nie
wszystkie dobre wieści dotyczące edukacji w gminie.

obiektu edukacją przedszkolną w
placówce objętych będzie łącznie
ponad 120 dzieci.
Planowany termin realizacji
zadania to już 2021 rok. Dofi-

nansowanie pochodzi ze środków Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wkład własny gminy
Marcinowice wyniesie zaś ponad

300 tys. zł. To nie koniec dobrych
informacji z Marcinowic, ponieważ pozytywną ocenę komisji
projektów ZIT otrzymał również
wniosek „Dobry start dla przedszkolaków z gminy Marcinowice”. Na co przeznaczone zostaną
pozyskane środki? Kwota ponad
pół miliona złotych dofinansowania pójdzie na zajęcia dydaktyczne i ogólnorozwojowe.
KaR

Fot. użyczone (PLK)

» Uwaga kierowcy! Na torowiska przecinające
DK 35 wróciły pociągi

Pociągi wróciły tu po 20 latach
Stało się! Po dwóch dekadach wróciły pociągi na odcinek linii z Sobótki do Świdnicy. Na tę chwilę trasa otwarta jest dla ruchu towarowego. Za kilka miesięcy pojadą pociągi pasażerskie z Wrocławia
przez Sobótkę do Świdnicy. Kierowcy będą musieli być ostrożniejsi
jadąc DK 35.
Linia z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy
ma ok. 60 km. Przebudowanych zostanie 14 przystanków.
Odnowiona trasa kolejowa,
po ponad 20 latach, zapewni
ponownie przejazd pociągów
pasażerskich z prędkością do
100 km/h.
Inwestycja za ponad 200
mln zł realizowana jest przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z RPO Województwa Dolnośląskiego. W lipcu z Sobótki
Zachodniej do Świdnicy po nowych torach pojechały pierwsze
pociągi. Po jazdach zapoznawczych będą to kursy towarowe.
Ruch zostanie wznowiony po
blisko 20 latach przerwy.
- Dwudziestokilometrowy
odcinek z Sobótki Zachod-

niej do Świdnicy w pierwszej
kolejności przygotowano do
kursowania składów towarowych. Tędy pojadą pociągi
wywożące kruszywo z okolic
Sobótki. Otwarcie odcinka
Sobótka Zachodnia – Świdnica, umożliwi rozpoczęcie
prac na odcinku pomiędzy
Wrocławiem a Sobótką. Na
odcinku z Sobótki Zachodniej
do Świdnicy ułożony został
nowy tor, wymieniono rozjazdy. Prace poprzedziło usunięcie starych szyn i podkładów
oraz wzmocnienie podtorza i
odwodnienie terenu. Ważnym
zakresem prac była gruntowna renowacja blisko 30 obiektów inżynieryjnych. Prace
objęły m.in. wiadukt kolejowy
nad ul. Śląską w Świdnicy

– informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kolejne prace to przebudowa i budowa peronów. Na stacji Sobótka Zachodnia wymienione będą pozostałe rozjazdy.
Wybudowany zostanie nowy
peron, przy którym z obu stron
będą się zatrzymywały pociągi.
Między Świdnicą a Sobótką
podróżni zyskają oczekiwany
standard obsługi na pięciu
przystankach (Świdnica Przedmieście, Pszenno, Marcinowice
Świdnickie, Szczepanów, Sobótka Zachodnia).
Wykonawca już przygotował materiał do prac na
kolejnym odcinku. Roboty
będą postępować od strony
Sobótki w kierunku Wrocła-

Fot. użyczone

Przedszkole jak nowe
Co się zmieni? W przedszkolu
powstaną dwa nowe oddziały.
Co ważne, jeden z nich będzie
bardzo potrzebnym oddziałem
integracyjnym. Po rozbudowie
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wia. Zostanie zdemontowany
stary tor, wzmocnione będzie
podtorze. W rejonie Bielan
Wrocławskich i Domasławia
blisko linii kolejowej są przygotowane podkłady. Znacznych nakładów pracy wymaga
uporządkowanie terenu obok
toru, po którym będą prowadzone przewozy pasażerskie.
Przed wykonawcą m.in. prace związane z udrożnieniem
i odnowieniem odwodnienia, usunięciem samosiejek.
Już wycięto część krzaków i
drzew, które przez kilkanaście
lat wyrosły na nasypie kolejowym. Wykonano niektóre
roboty m.in. przy przepustach
– zakres prac możliwy do wykonania przy czynnym ruchu
kolejowym.
Na udostępnionym dla ruchu odcinku Sobótka Zachodnia – Świdnica jest 14 przejazdów kolejowo-drogowych.
Wszystkie zostały oznakowane
odpowiednio do przepisów
ruchu drogowego. Do czasu
podłączenia dodatkowych
urządzeń przejazdowych, składy towarowe będą kursowały
z wykorzystaniem dodatkowych procedur bezpieczeństwa. Prędkość przed skrzyżowaniem będzie ograniczona
do max. 20 km/h i podawany
będzie sygnał dźwiękowy. Na
skrzyżowaniu z drogą krajową,
pociąg przejedzie dopiero po
wstrzymaniu ruchu na drodze
przez obsługę pociągu.
KaR
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Parking wreszcie wyremontowany
Wiele miesięcy czekali mieszkańcy Świebodzic na wyremontowanie
parkingu przy dworcu kolejowym.

Miejsce to do niedawna
przy dużych opadach deszczu
znacząco utrudniało parkowanie aut. Swoiste „centrum
przesiadkowe” Świebodzic
„pływało” przy większych opa-

dach. Deficyt miejsc parkingowych mocno dawał się we
znaki wszystkim kierowcom
korzystającym z parkingu przy
dworcu kolejowym. Sprawa
ciągnęła się wiele miesięcy.

Wreszcie jednak wzięto sprawy w swoje ręce, miasto uporało się z problemem.
- Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

wyrównała i utwardziła teren
przy dworcu kolejowym w
Świebodzicach. Wykonane
zadanie z pewnością zwiększy komfort podróżnych.
Działania zostały podjęte za
zgodą PKP, czyli właściciela
nieruchomości – informuje
Ilona Szczygielska z działu
promocji świebodzickiego
magistratu.

Fot. użyczone (UM Świebodzice)
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» Tak dziś wygląda Zalew Witoszówka. Obraz nędzy i rozpaczy

Śmierć chronionego gatunku, czyli…
…Zalew Witoszówka zniknął. To aktualnie temat numer jeden w Świdnicy. Tysiące
zgładzonych małż, setki martwych ryb, smród... Zalew to obraz nędzy i rozpaczy.
Okazuje się, że nie został jeszcze ogłoszony przetarg na wykonanie projektu remontu akwenu. Cała procedura może potrwać nawet 18 miesięcy.
– Obraz ludzkiej bezmyślności. Tysiące martwych i już
cuchnących szczeżui. Ktoś za
to odpowie? Czy ustawa o
ochronie przyrody obowiązuje
wszystkich? – pyta Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady
Miejskiej w Świdnicy.
Widok Zalewu Witoszówka
przygnębia. Brak wody, martwe małże budzą niepokój
mieszkańców i wędkarzy.
– To katastrofa ekologiczna
– mówią. Odpowiedzialny za
decyzję o spuszczeniu wody
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tłumaczy, że sytuacja ma

związek z przygotowywanym
remontem i do czasu jego
zakończenia wody nie będzie.
Czekamy na wsparcie w tym
temacie również od ministrów
z naszego regionu – mówi
prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
O sytuacji zalewu opowiada
Jarosław Garbacz, główny
specjalista zespołu komunikacji społecznej i edukacji
wodnej z Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z Wrocławia: –
Zbiornik wymaga remontu ze
względu na wiek i stan techniczny obiektu. W ostatnich

dniach Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Legnicy w trosce o
bezpieczeństwo mieszkańców
i terenów przyległych zleciły
sukcesywne obniżenie lustra
wody o 1 metr poniżej normalnego poziomu piętrzenia,
który wynosi dzisiaj 234,5
m n.p.m. Działania te mają
na celu przygotowanie do
przeprowadzenia remontu
na zaporze piętrzącej wodę,
jazie oraz klapach zrzutowych
– podkreśla nasz rozmówca.
Aktualnie w zbiorniku utrzymywany jest maksymalny
poziom wody, uwzględniający
kwestie bezpieczeństwa oraz

konieczność zadbania o organizmy bytujące w akwenie.
Jest to etap niezbędny, przygotowawczy. Trwają dalsze
procedury.
– Zostaliśmy poinformowani
pismem w maju, że RZGW
planuje przeprowadzić prace
remontowe i obniżyć poziom
wody w zalewie. Niestety nie
wiedzieliśmy, że doprowadzi
to do stanu, jaki mamy dziś.
W piśmie nie było mowy o docelowym poziomie wody czy
zakresie prac. Rozważamy kolejne kroki prawne. Skierowaliśmy pismo do dyrektora RZGW
we Wrocławiu z prośbą o in-

terwencję i wyjaśnienie sprawy. Pismo wystosowaliśmy
również do Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska. Czekamy na odpowiedź.
Jednocześnie prowadzimy
rozmowy z oddziałem RZGW
w Legnicy o jak najszybszym
napełnieniu zalewu wodą –
informuje Mateusz Jadach z
biura prezydent Świdnicy.
Jak tłumaczy Jarosław Garbacz z RZGW, konieczność
przeprowadzenia prac spowodowana jest zaawansowanym
wiekiem obiektu oraz jego
stanem technicznym i dodaje: – Wody Polskie Regionalny

Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu prowadzą działania służące do ogłoszenia
jeszcze w tym roku przetargu
na wykonanie projektu i remontu zbiornika Witoszówka
II, co pozwoli na możliwie
jak najszybsze przywrócenie
stałego piętrzenia wody w
akwenie.
Wiele wskazuje na to, że
sprawa zostanie skierowana
do prokuratury. Śmierć ryb i
szczeżui wielkiej, czyli gatunku chronionego prawem, nie
przejdą bez echa. Czekamy na
rozwój wypadków.
KaR
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Po prostu nienawidzę sprzątać
- Żeby stworzyć coś fajnego, trzeba pracować w zespole
– mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Rozmawiamy z nią jednak w taki trochę „inny” sposób.
Sprawy miasta odkładamy na bok. Bardziej interesuje
nas, jak jak kobieta odnajduje się w samorządzie. O
zakupy, gotowanie i sprzątanie też pytamy.
najbardziej zapamiętała z
tamtego okresu?
- To, że musiałam bardzo
szybko wiele rzeczy się nauczyć. Oczywiście było to
okupione niezwykle ciężką
pracą po kilkanaście godzin
na dobę. Zaczynałam o świcie, kończyłam w nocy. Przez
długie miesiące nie miałam
praktycznie ani jednego wolnego dnia, bo w te niby wolne
od pracy czekały na mnie obowiązki reprezentacyjne albo
czytanie dokumentów, opracowań czy ustaw, które chciałam jak najszybciej poznać.
Drugą rzecz, którą pamiętam
z tamtego okresu, to początkowo przytłaczające wręcz
poczucie odpowiedzialności
za podejmowane decyzje. Im
więcej wiedzy, im więcej doświadczenia, tym to poczucie
znikało, chociaż oczywiście
nadal jestem odpowiedzialna
za wszystkie decyzje, które
podejmuję.
Została Pani prezydentem
i…?
- …życie się zmieniło.
Przede wszystkim to osobiste.
Straciłam prawie całkowicie
swoją prywatność, co jest
czasem przyjemne, ale dość
często bardzo trudne nie tylko
dla mnie, ale też rodziny. Mam
na pewno mniej czasu dla
bliskich i przyjaciół. Chociaż
po tych ponad 5 latach łatwiej
jest ten czas wygospodarować i zaczynam bardzo o te
relacje dbać. Obejmując taką
funkcję trzeba mieć świadomość, że życie i świat się
zmienią bardzo szybko.
Na czołach podległych
Pani urzędników nie zauważyła Pani pytania „teraz kobieta będzie nami rządzić”?
- Absolutnie nie miałam takiego odczucia, tym bardziej,
że wielu z urzędników, szefów
instytucji miejskich znałam
dużo wcześniej. Proszę pamiętać, że ponad 20 lat byłam
dziennikarką, która zajmowała
się głównie samorządem.
Stąd też wielu dyrektorów,

czy po prostu urzędników
było moimi znajomymi. Stąd
też bardzo szybko weszliśmy
w dobre, merytoryczne relacje
w pracy.
Weszła Pani do samorządu opanowanego przez
mężczyzn. Jak Panią przyjęło męskie towarzystwo?
- Na pewno z zaciekawieniem. Pierwsze miesiące to
było takie obserwowanie i
może gdzieś w tle takie myślenie – jak ta „baba” sobie z
tym poradzi? Ale kiedy zobaczyli, że radzę sobie całkiem
dobrze, to zaczęłam być traktowana na równi jako partner.
Przypomnę, że dzisiaj jestem,
też w gronie jednak bardziej
męskim, członkiem zarządu
Związku Miast Polskich. Co
poczytuję za pewien zaszczyt, bo bycie w tym
gremium, to efekt mojej
dotychczasowej pracy.
Muszę natomiast podkreślić, że w momencie, w którym zostałam
prezydentem, mogłam
liczyć na wsparcie kilku
doświadczonych samorządowców. Są to dla mnie osoby
bardzo ważne, szczególnie
Teresa Mazurek, wójt gminy
Świdnica, Roman Szełemej,
prezydent Wałbrzycha i Tadeusz Krzakowski, prezydent
Legnicy. To były te osoby,
które w pierwszych dniach,
pierwszych tygodniach zadeklarowały swoje wsparcie,
pomoc i rzeczywiście mogłam
na nich liczyć.
Co jest najtrudniejsze w
sprawowaniu funkcji?
- Zachować dobre relacje
z ludźmi. Umieć ich zmobilizować, to najtrudniejsze,
ale jednocześnie najprzyjemniejsze, zachęcić do nowych
pomysłów czy projektów. To
akurat udaje mi się myślę
bardzo dobrze. Cieszę się, że
pracuję z takimi ludźmi, z jakimi pracuję, a że efekty naszej
pracy widać, to dowód na to,
że wychodzi nam to bardzo
dobrze.

Jak udaje się łączyć obowiązki prezydenta z tymi
domowymi. Robi Pani zakupy, sprząta?
- Oczywiście, że robię zakupy, bo uwielbiam
to robić. Lubię
wizyty w moim
warzywniaku,
lubię gotować, przy
okazji bawiąc się
trochę
jedze-

Fot. użyczone (UM w Świdnicy)

Chciałbym, żeby nasza
rozmowa była nietypowa?
- O! To znaczy jaka?
Nie chcę pytać o inwestycje, pozyskane fundusze,
politykę…
- …a o co?
O damski pierwiastek w
samorządzie?
- Chętnie możemy o tym
porozmawiać (uśmiech).
W regionie nie ma zbyt
wielu kobiet na stanowiskach wójtów, burmistrzów,
czy prezydentów, czuje się
Pani rodzynkiem w „samorządowym cieście”?
- Nie, natomiast wciąż
uważam, że kobiet jest za
mało i to nie tylko w samorządzie. Choć w ostatnich
latach dużo się zmieniło,
bo coraz więcej pań przede
wszystkim wierzy w siebie,
w swoje kwalifikacje, umiejętności. Wciąż zamierzam
zachęcać kobiety, żeby szukały w sobie odwagi, będę
je wspierać i namawiać do
tego, żeby decydowały się na
bycie radnymi, wójtami, burmistrzami czy prezydentami.
Jak to jest być kobietą
prezydentem i rządzić 60-tysięcznym miastem?
- Dokładnie tak samo jak
być mężczyzną prezydentem i rządzić 60-tysięcznym
miastem (śmiech). W momencie, kiedy przychodzę do
pracy i rozwiązuję problemy
miasta, podejmuję decyzje,
zachowuję się racjonalnie i
pragmatycznie. Jestem osobą decyzyjną, taką, która
lubi podejmować decyzje
szybko, oczywiście po wcześniejszej konsultacji z moimi
pracownikami czy ekspertami
zewnętrznymi, tak, żeby były
dobre i skuteczne. Nie ma
tu żadnej różnicy pomiędzy
tym, czy jestem kobietą, czy
byłabym mężczyzną.
W 2014 roku wygrała
pani wybory na najwyższy
urząd w Świdnicy, pokonując doświadczonego Wojciecha Murdzka. Co Pani

» - Pierwsze miesiące to było takie obserwowanie i może gdzieś w tle takie myślenie – jak
ta „baba” sobie z tym poradzi – mówi o początkach swojej prezydentury Beata MoskalSłaniewska

niem, lubię dogadzać kulinarnie moim domownikom, każdy z nich ma jakąś ulubioną
potrawę. Nie mam oczywiście
na to zbyt wiele czasu, ale
kiedy tylko nadarzy się okazja, robię to z przyjemnością.
Jest to też dla mnie forma
odreagowania. Nienawidzę
natomiast sprzątać i tutaj
wspieram się kimś, kto po
prostu mi w tym pomaga.
Jest Pani autorytarnym
szefem, czy raczej słuchającym porad i idącym na
kompromis?
- Proszę pamiętać, że z zawodu jestem dziennikarzem.
Od samego początku uprawiania tego zawodu już w
sposób najpierw półprofesjonalny, potem profesjonalny,
czyli od pierwszego roku studiów, a miałam wtedy 18 lat,
weszłam w coś, co nazywało
się zespołem redaktorskim.

Jakby z natury przejęłam taki
oto obyczaj, iż żeby stworzyć
coś dobrego, coś fajnego,
trzeba pracować w zespole,
do którego każdy z nas wnosi
coś innego. Inne kompetencje, inne cechy czy walory.
Trzeba umieć w odpowiedni
sposób to wykorzystać, bo
każdy z nas jest inny. Stąd też
taki partnerski, zadaniowy,
zespołowy sposób pracy jest
dla mnie czymś absolutnie
naturalnym. Przeniosłam to
na urząd i tak właśnie pracujemy.
Podobno kobieta łagodzi obyczaje. Proszę jakiś
przykład z samorządowej
działki?
- Nie przychodzi mi nic do
głowy tak „na szybko”, ale na
pewno potrafiłam wpłynąć
na moich kolegów samorządowców i zachęcić do tego
żeby jednak wzięli głęboki

oddech, pozwolili sobie na
chwilę refleksji, byśmy wrócili
do rozmowy operując przede
wszystkim argumentami.
Niestety nie zawsze jest to
łatwe. To obniżenie poziomu
dyskursu politycznego czy
publicznego, które widzimy w
Sejmie, przenosi się coraz niżej. Z przykrością stwierdzam,
że dotyka to także rad samorządowych. Kiedyś spieraliśmy
się na argumenty, a dzisiaj
coraz więcej tej dużej polityki
przenika do samorządów. Nie
jest to dobre. Szkodzi to głównie sprawom mieszkańców.
Ale na razie radzimy sobie z
tym dość dobrze.
Gdzie się Pani widzi za 3
lata, po zakończeniu obecnej kadencji samorządu?
- Życie jest tak nieprzewidywalne, że nawet nie będę
próbowała snuć takich wizji.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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NASZE POCIECHY

» Julia Szymborska, ur. 25.02.2020 o godz. 13.00,
waga 3330 g, wzrost 56 cm, ze Świebodzic

» Jan Czapla, ur. 24.02.2020 o godz. 10.32,
waga 2950 g, wzrost 50 cm, z Wałbrzycha

» Mikołaj Kuźniar, ur. 24.02.2020 o godz. 9.11,
waga 2600 cm, wzrost 50 cm, z Jawora

#odkrywajlokalnie

Idziemy na spacer

Fot. użyczone (LOT AW/Marcin Jagiellicz)

Byliście na jednym z dwóch spacerów w ramach akcji #odkrywajlokalnie? Jeśli tak, przekonaliście się już na pewno, że to
świetny sposób na miłe spędzenie sobotniego przedpołudnia. Mamy dla was kolejną propozycję wycieczki. Tym
razem 8 sierpnia wyruszymy do Sokołowska.

Przypomnijmy, że nasz cykl
#odkrywajlokalnie prezentujemy przy współpracy z
Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej,
proponując wam co tydzień
specjalną wędrówkę do pięknych miejsc w całym regionie.
Co ważne, zabieramy was na
bezpłatną wyprawę.
W najbliższą sobotę (8
sierpnia) zapraszamy na
wycieczkę po Sokołowsku
– malowniczej, dawnej miejscowości uzdrowiskowej w

» Dlaczego w Sokołowsku powstała cerkiew? Dowiecie się
spacerując po tej urokliwej miejscowości w ramach akcji
#odkrywajlokalnie

gminie Mieroszów w Górach
Kamiennych. Dlaczego Sokołowsko było nazywane Śląskim Davos, w którym domu
mieszkał reżyser Krzysztof
Kieślowski i dlaczego właśnie
tu powstała cerkiew? Na te
pytania na pewno usłyszycie

Soboty z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej
– bezpłatne wycieczki z przewodnikiem
8.08.2020 r. godz. 11.00 – Sokołowsko „Śląskie Davos”
Miejsce zbiórki: Skwer Kieślowskiego (Ryneczek w Sokołowsku)
Planowany czas wycieczki – około 3 godzin

odpowiedź podczas spaceru
z miejscowym przewodnikiem . Poznamy m.in. historię
Sanatorium dr Brehmera, czy
prawosławnej cerkwi pw.
Św. Michała Archanioła. Planowany czas wycieczki to ok.
3 godzin. Start punktualnie
o godz. 11:00, 8 sierpnia ze
Skweru Kieślowskiego (Ryneczek w Sokołowsku). No to
w drogę!
Kolejną wycieczką będzie
spacer po Jedlinie-Zdroju. To
już w sobotę, 15 sierpnia.
Red

Co W gmINaCH pISZCZY

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Żołnierze w uzdrowisku

Od czerwca trwa kolejny etap kampanii „Zostań żołnierzem RP”.
Do końca wakacji na terenie całego kraju można spotkać mobilne punkty rekrutacyjne, gdzie z osobami zainteresowanymi
służbą w Wojsku Polskim rozmawiają aktywni żołnierze.

Sympatycy wojska mogą podczas takich spotkań porozmawiać na temat swojej przyszłości
w mundurze. Zawodowi wojskowi z uśmiechem
na ustach rozmawiają z kobietami, dziećmi i

mężczyznami. Niezależnie od wieku, jeśli tylko
ktoś mieści się w widełkach wyznaczonych przez
Ministerstwo Obrony Narodowej, może już
na miejscu zgłosić akces do służby. Możliwość

służby wojskowej jest ustalona na kilku płaszczyznach. Począwszy od służby przygotowawczej,
poprzez Legię Akademicką, na Wojskach Obrony
Terytorialnej kończąc.
Harmonogram spotkań województwa dolnośląskiego był dość napięty, ale każde z nich
cieszyło się sporym zainteresowaniem. My
odwiedziliśmy żołnierzy w Szczawnie-Zdroju,
którzy pod dowództwem szefa Wydziału
Rekrutacji, majora Jacka Barana, robili na
deptaku prawdziwą furorę, szczególnie wśród
SCB
młodzieży.

Zamek Cisy

Fot. użyczone (Marcin Jagiellicz)

» Cisy w ostatnich latach cieszą się coraz większym
zainteresowaniem turystów

STARE BOGACZOWICE

Kładka, co życie ułatwi
Zamek Cisy to taki trochę zapomniany zabytek, położony niedaleko
Wałbrzycha i Starych Bogaczowic. Zamek? Dobra, trochę nas poniosło, raczej urokliwe ruiny, które jednak warto zwiedzić. Jeśli uda się
plan gminy i nadleśnictwa, wkrótce dostęp do warowni stanie się
dużo łatwiejszy niż dotychczas.
Tak, wiemy, trochę jesteśmy
tajemniczy, ale czasem lubimy
potrzymać czytelników w niepewności. Zbudować napięcie
i dopiero później grzmotnąć
konkretem. No to „jedziemy”
z kilkoma konkretami.
Odwiedziliście niedawno
pozostałości po Zamku Cisy?
Jeśli tak, wiecie, że aby dotrzeć do warowni, trzeba pokonać strome wzniesienie lub
przedostać się przez suchą
fosę. Nie ma innej możliwości, trzeba krótko, ale jednak
„powalczyć” z naturą. Drew-

niana kładka, która prowadziła do zamku, jakieś 3, no
może 4 lata temu została
zdemontowana. Bo groziła
zawaleniem. Ten opis nie
brzmi wyjątkowo zachęcająco
do odwiedzin, ale niebawem
to ma się zmienić. W gminie
Stare Bogaczowice, a także
w Nadleśnictwie Wałbrzych
pomyślano, żeby w końcu
jakoś ulżyć turystom. Nie
ukrywamy, narzekającym na
dojście do Cisów. Przy pomocy
Stowarzyszenia „Partnerstwo
wokół Trójgarbu” wystara-
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no się o grant przyznawany
przez Lokalną Grupę Działania
„Kwiat Lnu”. Wiecie przecież,
że nie lubimy tych wszystkich
tasiemcowych nazw, ale są
wyjątki, kiedy musimy o tych
ważnych organizacjach wspomnieć, doceniając ich wkład
w zrobienie czegoś fajnego.
A w tym przypadku właśnie z
czymś pożytecznym mamy do
czynienia.
Gdy pierwszy raz usłyszeliśmy o pomyśle budowy nowej
kładki prowadzącej do Zamku
Cisy, pomyśleliśmy: „O rany!

Wreszcie!”. Super sprawa,
która powoli nabiera kształtów. Dzięki wspomnianemu
grantowi w wysokości 30 tys.
zł oraz pieniądzom z gminy
Stare Bogaczowice oraz z
Nadleśnictwa Wałbrzych, które dołożą do całego interesu,
jesienią prawdopodobnie w
cywilizowany sposób zwiedzimy Cisy. W planach jest powstanie stalowej konstrukcji
osadzonej na istniejących kamienno-betonowych filarach,
doprowadzającej w bezpieczny sposób do samego zam-

ku, a także montaż barierek
lub jak kto woli pochwytów,
które pozwolą przechodzić
turystom z poziomu podzamcza do zamku górnego.
Dzięki temu pokonywanie
różnicy poziomów w ruinach
warowni stanie się łatwe i
bezpieczne. I bardzo dobrze.
– Obecnie poszukujemy wykonawcy, który podejmie się
inwestycji. Sprawa jest pilna,
bo jeszcze w tym roku musimy
wydać pieniądze z grantu.
W przeciwnym razie środki
przepadną i całą procedurę

Warownię zbudował przypuszczalnie Bolko I Surowy,
a rozbudował jego wnuk
Bolko II Świdnicki. Otoczony
fosą zamek nad urwistym
zboczem (350 m) doliny
Czyżynki stanowił w średniowieczu dobry punkt
obronny. Strzegł szlaku
handlowego i w XIII wieku
chronił wschodnią granicę
księstwa jaworskiego Bolka
I Surowego.
Pierwsza wzmianka o
zamku Cisy pochodzi z 1327
r., gdy wystawił na nim dokument Bolko II Świdnicki.
Zamek Cisy był jedną z warowni, które Bolko II zajął w
1355 r. W skład dóbr należących do zamku wchodził w
XIV w. pobliski Dobromierz.
Później zamek przechodził z
rąk do rąk. W trakcie kolejnych modernizacji powstało
przedzamcze wschodnie, a
w XVI w. wzniesiono półkolistą basteję w celu obrony
mostu. Podczas wojny trzydziestoletniej (w 1634 r.)
został spalony przez Szwedów. Opuszczony, zaczął
popadać w ruinę. Od 1655
r. jego właścicielką była Susanne von Sauermann z
domu Czettritz. Kolejni właściciele niezbyt przejmowali
się budowlą. Dopiero w XIX
stuleciu bardziej zaczęto interesować się ruinami zamku. W 1927 r. wałbrzyszanin
Walter Brehmer podjął prace
konserwatorskie, podczas
których zabezpieczono cały
teren. Zrekonstruowano
wówczas bramę i wieżę. Po
II wojnie światowej obiektem opiekowali się harcerze,
a w 1961 Cisy ponownie
zabezpieczono jako trwałą
ruinę.
będziemy musieli rozpoczynać od nowa. Liczymy, że po
wyłonieniu wykonawcy prace
rozpoczną się najszybciej jak to
będzie możliwe, a zakończą się
jesienią – mówi Tomasz Fąka,
zastępca wójta Starych Bogaczowic. My też na to liczymy i
ściskamy kciuki, żeby się udało.
Cisy na to zasługują.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

» Oto co zobaczycie z platform widokowych
na Jałowcu. Prawda, że pięknie?!

JEDLINA-ZDRÓJ

Takie widoki możliwe tylko z Jałowca
To nieco zapomniane wzniesienie, zwłaszcza w obliczu wielkiej popularności niedalekiej Borowej. A to błąd! Z Jałowca zobaczycie piękną panoramę Gór Wałbrzyskich oraz Gór Sowich.
Czy wiecie, że na położonym 751 m n.p.m. szczycie
góry Jałowiec oraz nad kamieniołomami w okolicach
Wołowca zamontowano platformy widokowe? Pewnie,
że wiecie, ale czy chętnie
tam chodzicie? Na to pytanie

odpowiedź już chyba nie jest
tak oczywista. Zwłaszcza, że
bardzo popularna jest wieża
widokowa na Borowej. Tymczasem z tarasów na Jałowcu
można podziwiać piękną
panoramę Gór Wałbrzyskich i
Gór Sowich.

Platforma nad kamieniołomami jest budowlą modułową, czyli złożoną z kilku
elementów, a dokładniej
rzecz ujmując z 6 modułów.
Otoczona z trzech stron barierkami ochronnymi, wykonana z elementów drewnia-

nych, mocowanych trwale
do gruntu wbetonowanymi
stalowymi profilami. Z drewnianych pali wybudowano
schody umożliwiające bezpieczne dojście na platformę.
Teraz najważniejsze, jak
dojść na platformę wido-

kową na górze Jałowiec?
Proponujemy aż 4 trasy.
Sami zdecydujcie, którą
wybierzecie w jakieś sobotnie lub niedzielne popołudnie.
TRASA 1: od placu Zwycięstwa ˃˃˃ ul. B. Chro-

brego ˃˃˃ ul. Słowackiego
˃˃˃ w prawo pod pierwszym wiaduktem kolejowym przy ul. Dworcowej
˃˃˃ szerokimi ścieżkami
leśnymi do góry na Jałowiec. Czas przejścia około
1h.
TRASA 2: od kompleksu
„Active Jedlina” ˃˃˃ ul.
Zakopiańska ˃˃˃ ul. Moniuszki ˃˃˃ ul. Kamienna
˃˃˃ ul. Ogrodowa ˃˃˃
około 50 m za wiaduktem w
lewo, wzdłuż ogródków ˃˃˃
ścieżkami leśnymi do góry
na Jałowiec. Czas przejścia
około 1h.
TRASA 3: od Hotelu Jedlinka ˃˃˃ ścieżką leśną do
dworca kolejowego ˃˃˃ ul.
Dworcową do końca ˃˃˃ w
lewo pod wiaduktem kolejowym ˃˃˃ szerokimi ścieżkami
leśnymi do góry na Jałowiec.
Czas przejścia około 1h 15
min.
TRASA 4: od pensjonatu
„Zacisze Trzech Gór” ul. Pokrzywianki ˃˃˃ Przełęcz Kozia
˃˃˃ Przełęcz Pod Borową
˃˃˃ Rozdroże Pod Borową
˃˃˃ Rozdroże Ptasie ˃˃˃
biało-czerwony szlak uzdrowiskowy ˃˃˃ Jałowiec Mały
˃˃˃ Jałowiec. Czas przejścia
około 1h 30 min.
Red

GŁUSZYCA

Porozmawiać
z astronautą

Organizacja powstała w maju 2006
roku z inicjatywy mieszkańców miasta.
Początkowo stowarzyszenie zajmowało się pozyskiwaniem funduszy
na projekty edukacyjne prowadzone
w głuszyckim gimnazjum. W ramach
projektu realizowanego przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w maju 2010 roku mieszkańcy Głuszycy mieli okazję spotkać
się z dowódcą promu kosmicznego
Endeavour STS-130. Amerykański
astronauta pochodzenia kolumbijsko-polskiego, pułkownik George Zamka
w fascynujący sposób opowiadał o
kosmicznych podróżach.
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
wspiera też lokalną kulturę. Dzięki

niemu było możliwe wydanie książek
Stanisława Michalika – „Głuszyckie kontemplacje” oraz „Głuszyca
– miasto włókniarzy”. Przy wsparciu
stowarzyszenia w grudniu 2016 roku
Głuszycka Grupa Teatralna „Po godzinach” wystawiła na scenie Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej
swoją pierwszą sztukę „Ziemia Obiecana Włókniarzy”. Stowarzyszenie jest
także organizatorem cyklu zawodów
Extreme MTB Challenge, Uphill Rogowiec oraz Maratonu Pieszego Sudecka
Żyleta. Ponadto jest operatorem Strefy
MTB Głuszyca, która jest sercem Strefy
MTB Sudety. Nic tylko pozazdrościć
takiej organizacji.
Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Kto by nie chciał spotkać się z człowiekiem, któr y poleciał w kosmos? Chyba
każdy by chciał. Mieszkańcy Głuszycy mieli okazję porozmawiać z gościem, który
dowodził promem kosmicznym. A to tylko
jedna z rzeczy, którą udało się zrobić dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Głuszycy.

» Dzięki stowarzyszeniu wydano książki Stanisława Michalika
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WALIM

oznakowanie poziome i pionowe
oraz przede wszystkim zabezpieczone zostaną niebezpieczne fragmenty związane z ukształtowaniem
Od blisko 2 lat mieszkańcy Dziećmorowic (gm. Walim) czekają na poprawę stanu terenu. Prace wykona konsorcjum
nawierzchni drogi powiatowej, która łączy Złoty Las i właśnie Dziećmorowice. dwóch firm z Jeleniej Góry i Jawora.
Koszt remontu wyceniono na nieco
Wszystko zaczęło się od petycji Dopiero w połowie bieżącego roku starej nawierzchni. Wybudowane ponad 3 mln zł. Planowany termin
mieszkańców do Służby Drogowej ogłoszono przetarg na wykonanie mo- zostaną przepusty, powstanie mur zakończenia inwestycji to paździerPowiatu Świdnickiego w Jaworzynie dernizacji drogi powiatowej nr 2882D. oporowy, zamontowana zostanie nik tego roku. Na czas remontu
Śląskiej. Długo jednak czekali na jaZakres prac inwestycyjnych jest sieć kanalizacji deszczowej. Dodat- droga będzie zamknięta.
SCB
kiekolwiek działanie w tym kierunku. szeroki. Obejmą one m.in. rozbiórkę kowo powstaną pobocza, zjazdy,

Fot. (red)

Droga doczeka się remontu

Fot. użyczone (UM Mieroszów)

» Niedługo na Stożku Wielkim powstanie
wieża widokowa. To dopiero będzie hit!

MIEROSZÓW

Stożek prawie jak wulkan
Jadąc drogą krajową nr 35 z Wałbrzycha do Mieroszowa przez Unisław
Śląski nie sposób nie zauważyć „wystającego” wzniesienia. Góry, która
wyglądem przypomina stożek wulkaniczny. Już wiecie, o czym mowa.
To Stożek Wielki lub potocznie nazywany przez mieszkańców Unisławia Śląskiego „Bo-

cianką”. Liczący 841 m n.p.m
szczyt oddziela od zachodu
od Pasma Lesistej głęboka

dolina rzeki Ścinawki, zaś od
wschodu opada w kierunku
kolejnego szczytu – Bukowca.

Na górę można dostać się
żółtym szlakiem z Sokołowska bądź z Unisławia Ślą-

skiego. Każde z wejść jest
wyjątkowe. Słowo „wyjątkowe” można odmieniać przez

wszystkie przypadki opisując
oba wejścia.
Żółty szlak z Unisławia Śląskiego to 1,5 km wspinaczki,
która przy przewyższeniu
300 m daje nieźle w kość.
Północno-zachodnia strona
góry jest mocno zacieniona,
porośnięta w całości lasem
liściastym. W upalne dni latem jest to zaletą, ale śnieg
potrafi w niektórych miejscach zalegać nawet do maja.
Wąska ścieżka bardzo stromo
pnie się w górę, obok skał
czy przewróconych konarów
drzew. Wiosną można na
szlaku spotkać ciekawe rośliny. Choćby rzadkie miesiącznice trwałe – białe dywany
tworzą niezwykły krajobraz.
Podejście o podobnej
długości od Sokołowska
jest o wiele przyjemniejsze. Obfituje w widoki na
Góry Suche, których piękne panoramy odsłaniają
się w wielu miejscach na
podejściu.
Sam wierzchołek gór y
jest również zalesiony, ale
już niedługo będzie stała
tam wieża widokowa. Do
odpoczynku mamy do dyspozycji skandynawską wiatę
tur ystyczną oraz miejsce
na ognisko. Nic tylko się
wspinać.
Red

WALIM

Takie pozdrowienia od byłego
więźnia to dopiero coś

Hieronim Grębowicz trafił do
Walimia (niem. Wüstewaltersdorf) jesienią 1943 roku i został
osadzony w zbiorczym obozie nr
1. To tzw. Gemeinschaftslager,
utworzony w halach produkcyjnych zakładów lniarskich Websky, Hartmann & Wiesen AG.

Musicie wiedzieć, że Hieronim
Grębowicz brał udział w początkowym etapie katorżniczych
prac, związanych z budową
kompleksu „Riese” w Górach
Sowich. Wiosną 1944 roku więźniowi udało się na szczęście
uciec z obozu.

Jego syn Adam Grębowicz
przywiózł pozdrowienia od swojego ojca, który ze względu na
wiek (w tym roku Hieronim Grębowicz skończył 95 lat) nie jest
już w stanie osobiście odwiedzić
Walimia.
Red

Fot. użyczone (UG Walim)

Sztolnie Walimskie odwiedził niedawno Adam Grębowicz. Spytacie, kim on jest? To syn Hieronima Grębowicza, jednego z ostatnich ocalałych robotników przymusowych pracujących przy budowie kompleksu „Riese”.

» Adam Grębowicz, syn byłego
więźnia pracującego przy budowie
kompleksu Riese, przed wejściem
do sztolni w Walimiu
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Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Zachwycająca „Fontanna Donatella” zdobiła Taras
Kasztanowy. Koloryzacja wydobyła jej urodę

Podróż w czasie do zamku sprzed 100 lat
Wirtualna wystawa „Zamek Książ w technikolorze” pokaże świat,
którego już nie ma. Historyczne dziedzictwo Dolnego Śląska, które
w wyniku II wojny światowej i okupacji radzieckiej zostało bezpowrotnie utracone. Narodowe Centrum Kultury na realizację wystawy
w ramach programu „Kultura w sieci” przeznaczyło 68 tys. zł dotacji. Wirtualny wernisaż już 7 sierpnia na stronie
www.wtechnikolorze.ksiaz.walbrzych.pl.

» Hrabia Aleksander von Hochberg, baron na Książu
(1905-1984), średni syn księżnej Daisy powraca do
życia na pokoloryzowanej fotografii

Na potrzeby wirtualnej wystawy jej kurator Mateusz Mykytyszyn wybrał, a Mirosław
Szponar profesjonalnie pokolorował 32 ponad stuletnie,
wcześniej niepublikowane
fotografie wnętrz zamkowych
z archiwum Zamku Książ w
Wałbrzychu oraz Fundacji
Księżnej Daisy von Pless. Będą
one dostępne dla wszystkich na stronie internetowej
Zamku Książ w Wałbrzychu,
w postaci bezpłatnej wirtualnej ekspozycji ukazującej i

opisującej splendor dawnej
rezydencji w Książu, historię
wnętrz, wystrój i zastosowane
style. W tym celu powstanie
subdomena www.wtechnikolorze.ksiaz.walbrzych.pl.
Kuratorem wystawy jest
prezes Fundacji Księżnej Daisy
von Pless, Mateusz Mykytyszyn, który pracuje na co dzień
w Zamku Książ w Wałbrzychu
jako specjalista ds. komunikacji i kontaktów międzynarodowych. Kolorystyka poszczególnych elementów wyposażenia

zamkowego, jego wystroju
i architektury była konsultowana z historyczką sztuki,
Danutą Eysymontt. Koloryzacji
historycznych fotografii dokonał Mirosław Szponar, a samą
stronę stworzyła wyłoniona
drogą formalną firma s3d.
Łącznie obok zdjęć poddanych koloryzacji na wystawie
zobaczymy dodatkowo 129
tzw. „fotografii towarzyszących”, w większości wcześniej niepublikowanych. W
ostatniej chwili do projektu

udało się także zaprosić znane
aktorki i jednocześnie ambasadorki Wałbrzycha, Renatę
Dancewicz i Karolinę Bruchnicką. Artystki użyczą swoich głosów postaciom historycznym
przybliżającym wnętrza Książa
w towarzyszącym wystawie
nagraniom. Renata Dancewicz
przemówi jako sama księżna
Daisy, a Karolina Bruchnicka
m.in. jako Maria, następczyni
tronu Rumunii.
Towarzyszące opisom wystawy nagrania umożliwią od-

prawa do publikacji zdjęć
w 2016 roku od wnuczki kucharza, zamieszkałej
w Kanadzie, Jean Wessel.
Pozostałe, nigdy wcześniej
niepublikowane fotografie,
pochodzą z prywatnego archiwum Książąt Pszczyńskich
(wnuków księżnej Daisy i
księcia Jana Henryka XV, ho-

» Sala Krzywa uważana była za jeden z
najpiękniejszych książańskich salonów. Obecnie
trwa jej częściowa rekonstrukcja, a odsłonięte w
2019 polichromie posłużyły jako jedno ze źródeł
użytych kolorów

norowego obywatela Wałbrzycha, księcia Bolko von
Pless i jego siostry hrabiny
Gioi) i zostały udostępnione
nieodpłatnie na potrzeby
wystawy przez partnera merytorycznego w projekcie,
Fundację Księżnej Daisy von
Pless.
Red

Rozmawiamy z Mateuszem Mykytyszynem – kuratorem i pomysłodawcą wystawy
„Zamek Książ w technikolorze”

Częściowo spełnię marzenia

Kto realizuje projekt „Zamek Książ w technikolorze”
i z jakich środków?
-Program ministerialny
„Kultura w sieci” realizowany przez Narodowe Centrum
Kultury kierowany jest do
odbiorców, którzy z powodu obostrzeń związanych z
pandemią mają utrudniony
lub uniemożliwiony do niej
dostęp. Także w Zamku Książ
w Wałbrzychu postawiliśmy
na aktywność w sieci i kiedy
MKiDN uruchomiło środki,
postanowiliśmy o nie aplikować. Szczęśliwie okazało
się, że z sukcesem. Motorem
napędowym i dobrym duchem projektu była prezes
Książa, Anna Żabska, która
przekazała wkład własny do
wartego 72 tys. zł projektu i
na każdym etapie oferowała
merytoryczną pomoc i dobre
słowo. Partnerem w projekcie
jest Fundacja Księżnej Daisy
von Pless, którą mam zaszczyt
kierować od 8 lat.
Jak narodził się pomysł
tej wirtualnej wystawy ?
-Pomysł to częściowe spełnienie moich dwóch marzeń.
Pierwszego, często uchodzącego za naiwny, zakładającego pełną i wierną rekonstrukcję zamkowych salonów.
Wystawa, którą przygotowaliśmy, może być pewnym
drogowskazem dla podejmowanych, dalszych działań w
tym temacie. Drugie marzenie
jest o wiele starsze. Pochodzi
z czasów mojego dzieciństwa
i dotyczy podróżowania w
czasie. Jakoś tak się składało,
że podczas tych „snów na
jawie” zawsze lądowałem w
jakimś luksusowym wnętrzu,
często książańskim.
Co zobaczymy na wystawie?
-Dzięki koloryzacji dokonanej przez utalentowanego
Mirosława Szponara ze zdjęć
wydobyte zostały niedostrzegane do tej pory detale
oraz przynajmniej częściowo
udzielone zostały odpowiedzi na pytania o kolorystykę uwiecznionych na nich
wnętrz. Zakres użytych barw
był konsultowany z zaangażowaną w projekt historyczkę
sztuki Danutę Eysymontt,
odpowiedzialną w przeszłości
za przygotowanie wytycznych konserwatorskich dla
Książa. Na wystawie będzie
można zobaczyć w sumie 161
historycznych fotografii. 32
zostały poddane procesowi

» - Dzięki koloryzacji ze zdjęć wydobyte zostały
niedostrzegane do tej pory detale – mówi Mateusz
Mykytyszyn

Fot. użyczone (Fundacja Księżnej Daisy von Pless)

» Wystawę Zamek Książ w technikolorze przygotował
Zamek Książ w Wałbrzychu przy współpracy z
Fundacją Księżnej Daisy von Pless

biór treści osobom z niepełnosprawnościami. W komforcie
własnego fotela będzie można
odbyć wyjątkową podróż w
czasie.
Autorem większości fotografii jest nadworny kucharz
rodziny książęcej, Francuz,
Louis Hardouin. Zamek Książ
w Wałbr zychu pozyskał
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koloryzacji, a pozostałe 129
to tzw. zdjęcia towarzyszące,
które przybliżą odbiorcom
każdą z wybranych, różnych przestrzeni kompleksu
zamkowego. Nie tylko wytwornych salonów, ale także
obiektów na terenie parku.
Po raz pierwszy w kolorze
zobaczymy intymne pokoje
księżnej Daisy, jej salon i sypialnię. Zdjęcia pochodzą z
archiwów Zamku Książ oraz
Fundacji Księżnej Daisy von
Pless. Wiele z nich pochodzi z
prywatnych albumów byłych
właścicieli zamku, książęcej
rodziny Hochberg von Pless, a
za ich udostępnienie jesteśmy
bardzo wdzięczni honorowemu obywatelowi Wałbrzycha,
księciu Bolko.
Co odbiorcy zyskują oglądając ten utracony splendor, piękno zamkowych
wnętrz, które bezpowrotnie przeminęło?
-Czy bezpowrotnie, to się
jeszcze okaże. Barbarzyńska przebudowa organizacji
TODT w latach 1944-45 oraz
okres tuż po drugiej wojnie
światowej, kiedy stacjonowała w Książu Armia Czerwona,
sprawiły, że zamek w latach
powojennych tylko w ograniczonym zakresie odpowiada
temu, jak wyglądał w czasach
swojej świetności 100 lat
temu. Zmieniło się to w ostatnich latach dzięki uporowi
władz Wałbrzycha i zarządu
spółki Zamek Książ, którzy
zintensyfikowali szczególnie
w ostatnim czasie proces
restauracji całego kompleksu.

Książ wyposażany jest także
w cenne, zabytkowe meble
i dzieła sztuki. Wierzymy, że
odbiorcy wystawy podziwiając zaklęte w kadrze, utracone piękno Książa, nabiorą
apetytu na podróżowanie i
przyjadą do nas w przyszłości
sprawdzić, co ocalało i jak
wiele mamy jeszcze do zrobienia. Myślę, że będą bardzo
mile zaskoczeni.
Skąd technikolor w nazwie wystawy?
- Koloryzacja czarno-białych
zdjęć przywołuje skojarzenia
z technikolorem, którego magia w latach 30. zawładnęła
masową wyobraźnią i na
trwałe zmieniła postrzeganie
i funkcjonowanie celuloidowego świata. Kino i teatr
odgrywały w życiu rodziny
książęcej ważną rolę, o czym
świadczy zachowana do dziś
prywatna sala teatralna i
kinowa z jedną z najstarszych
na Dolnym Śląsku projektorni. Fotografia obok filmu
jest dziś medium, które najpowszechniej przemawia
do odbiorców, a koloryzacja
archiwalnych zdjęć bardzo
rozwinęła się w ostatnim czasie pod względem jakościowym i liczby zajmujących się
nią artystów. Dodając do tej
wyliczanki udział w projekcie
dwóch tegorocznych Ambasadorek Wałbrzycha, aktorek
w osobach uznanej gwiazdy
Renaty Dancewicz i debiutującej Karoliny Bruchnickiej,
magiczny przecież technikolor
wydał się odpowiedni.
Dziękuję za rozmowę
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Oni nie wymiękli

jechali do nas m.in.
Katarzyna Kłosińska
i Michał Rusinek.
Festiwal zakończył
niezwykły występ
Marii Peszek. Niezwykły, bo każdy
jej koncert jest
wyjątkowy, a ponadto za jej plecami roztaczał się
przepiękny widok
Gór Stołowych. Do
tego dźwiękowcy
uzyskali doskonałą jakość brzmienia.
Poza tym wszyscy artyści
i widzowie ewidentnie
stęsknili się za kontaktem
ze sobą. Kiedy zachwyceni
schodziliśmy z góry, słyszało
się głosy, że niestety ostre

Kiedy większość organizatorów imprez
kulturalnych wstrzymało pandemiczny
oddech, twórcy największego literackiego
wydarzenia w naszych okolicach – „Góry Literatury” – przeprowadzili kolejną edycję
i to jaką!
Mam wrażenie, że udało
się to tylko Oldze Tokarczuk.
Pisarka, w roli kuratorki, przy
każdej okazji z uśmiechem
podpisywała książki i zbierała komplementy – zarówno
ze sceny, jak i od uczestników imprezy. M.in. była
wywołana z publiczności
na scenę w pięknym parku
Zamku Sarny, kiedy Kazimiera Szczuka rozmawiała z
fryzjerką – Jagą Hupało – o
znaczeniu włosów w życiu
kobiet. Na Festiwalu nie
mogło zabraknąć specjalistki od tajemnic Dolnego
Śląska – Joanny Lamparskiej.
Powodem jej zaproszenia
było wydanie „Imperium
małych piekieł”, poświęconego filiom obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Nie
mogło oczywiście zabraknąć
całej gamy prozaików. Wśród
gorących nazwisk znaleźli się
Mikołaj Łoziński i Zygmunt
Miłoszewski.
Większość rozmów była
niezwykle ciekawa, a na-

wet atrakcyjna. Przykładem
może być ostatnie spotkanie
Festiwalu – Michała Nogasia
w duecie z Zygmuntem Miłoszewskim. To była prawdziwa
eksplozja inteligencji, humoru i mądrości. Panowie nie zapomnieli
także o zachęceniu do
prze-

gościa – Karola
Maliszewskiego
– oznajmiła, że
jesz-

Fot. Piotr Bogdański

Na przekór przeciwnościom, impreza wciąż się
rozrasta. Centrum wydarzeń
to wciąż Nowa Ruda, ale
spotkania z artystami i ich
twórczością odbyły się m.in.
we Włodowicach, Radkowie,
Ścinawce Górnej, Zamku Książ
i w Wałbrzychu. Na terenie
Kompleksu Zamkowego Sarny
oraz na wzgórzu Pod Wiatami,
Stowarzyszenie Kulturalne
Góry Babel znalazło miejsce
na dwie sceny muzyczne.
Wystąpili na nich Osjan, Lech
Janerka oraz Maria Peszek.
Mimo ograniczeń związanych
z bezpieczeństwem sanitarnym, zachwytom publiczności
nie było końca.
W ramach 6 edycji „Gór Literatury” propozycji spotkań
z autorami książek, wernisaży, warsztatów, projekcji
filmów i koncertów było tyle,
że trudno je tu wszystkie
wymienić. Pewnie niewielu
uczestników Festiwalu miało
możliwość uczestniczenia we
wszystkich wydarzeniach.

» Festiwal zakończył niezwykły występ Marii Peszek

czytania najnowszej książki
pisarza –„Kwestia ceny”,
która ma być powrotem do
dziecięcych fascynacji literaturą przygodową. Ten niezapomniany dialog pokazał,
jak jakość rozmowy zależy od
tego, kto zadaje pytania. Na
drugim biegunie stanęła dr
hab. prof. Magdalena Rabizo-Birek, która po 37 minutach
czegoś w rodzaju prezentacji

cze nie zadała ani jednego
pytania z notesu.
Zdecydowanie bardziej
zapadnie nam w pamięci
inne wydarzenie, które miało
miejsce w kinie Apollo w Wałbrzychu. Po projekcji „Sali samobójców. Hejtera” mogliśmy
posłuchać o kulisach pracy na
planie filmu Jana Komasy od
odtwórcy głównej roli – Macieja Musiałowskiego. Młody

aktor, z ujmującą szczerością,
opowiadał m.in. jak po zakończeniu zdjęć miał problemy
z pozbyciem się obciążeń
związanych z wejściem w rolę
toksycznego Tomka Giemzy.
Artysta dostał gorące brawa
i spontaniczne słowa szacunku od widzów. Wałbrzych,
a dokładnie Zamek Książ,
miał jeszcze jeden akcent
– spotkania autorskie. Przy-

Gwoździem po ekranie

Ichiko, że brała udział w tym przestępstwie. To powoduje, że cała jej
dotychczasowa harmonia i szczęście
znikają gdzieś. Bliscy odwracają
się od zdruzgotanej kobiety. Ichiko
pozostaje walczyć o prawdę i swoją
godność.
Sama fabuła nie zwiastuje jednak, że mamy do czynienia z kinem
artystycznym, wręcz momentami
poetyckim. To czyni go obrazem
wyjątkowym, ale nie dla każdego.
Długi początek, pełzający w stronę
nudy, może zniechęcić. Kiedy jednak
wytrzymamy i nie pogubimy się w

kilku równoległych wątkach, akcja
przyspiesza i trochę niespodziewanie
stajemy się świadkami prawdziwego osaczenia bohaterki. Choć od
momentu przyznania się kobiety do
rodzinnych powiązań z porywaczem
wydarzenia toczą się szybciej, to
magiczna atmosfera pozostaje.
W „Zaginionej dziewczynie” dominują długie, statyczne ujęcia. Nawet,
kiedy Ichiko biegnie z przyjaciółką,
żeby widz nie zwariował, zdjęcia są
zrealizowane w zwolnionym tempie.
Te wszystkie środki przynoszą zamierzony efekt. „Zaginiona dziewczyna”

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Uwaga, proszę nie mylić wersji
amerykańskiej „Zaginionej dziewczyny” z Benem Affleckiem, z japońską.
Oprócz tytułu, te dwa obrazy nic ze
sobą nie łączy.
Przejdźmy zatem do dramatycznej
historii Ichiko. Kobieta od wielu lat
jest opiekunką i pielęgniarką rodzinną. Przez taki czas i zaangażowanie
słała się niemal jej członkiem. Nieoczekiwanie dla wszystkich zostaje
porwana najmłodsza, kilkunastoletnia córka. Okazuje się, że dokonał
tego siostrzeniec bohaterki. W tej
samej chwili pada podejrzenie na

Piotr Bogdański

» W „Zaginionej dziewczynie”
dominują długie, statyczne ujęcia

Zaginiona stylistka
Mieliśmy chwilę przerwy, ale wracamy z rubryką, w której
przeczytacie recenzje najważniejszych premier filmowych.
Najważniejszą propozycją w ostatnich tygodniach była „Zaginiona dziewczyna” w reżyserii Koji Fukada.

teksty wokalistki pozostają
wciąż aktualne. Szósta edycja
Festiwalu, mimo że dziwna, z
ograniczeniami, ale odbyła się
i bezwzględnie była bardzo
udana i wyraźnie uzmysłowiła nam, jak bardzo brakuje
wydarzeń kulturalnych na
żywo. Miejmy nadzieję, że za
rok będzie normalnie i jeszcze
lepiej artystyczne.

jest rodzajem trochę baśniowej przypowieści, czy poetyckiej metafory.
Mimo, że wydarzenia mają miejsce w
realnym świecie, czujemy, że Koji Fukada wygenerował swój własny. Stąd
na ulicach może nie być innych aut czy
przechodniów, poza bohaterami naszej historii. Stąd tak wiele niedopowiedzeń. Pytań pozostawionych bez
odpowiedzi, a nawet irracjonalnych
zachowań postaci. Wychodząc z kina

jednoznacznie nie wiemy, czy Ichiko
poradzi sobie z sytuacją i stanie na
nogi. Myślę, że o to zabiegał autor
scenariusza i reżyser filmu – Fukada.
Chciał nami potrząsnąć i skłonić do
refleksji. Z przyjemnością przyznam,
że udało mu się to znakomicie. Do
tego skutecznie intrygują azjatyckie
realia i zachowania.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Horror w Książu

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Już we wtorek 4 sierpnia o godzinie 21.00 czeka
nas „Nocne zwiedzanie – Horror Castle” w Zamku
Książ. Oddalony od wielkiego miasta, położony w
sercu ciemnego lasu Książ po zmroku zamienia się w
zamczysko rodem z horroru. To tutaj przeplatają się
przerażające historie dawnych mieszkańców tego miejsca, z mrocznymi korytarzami, niedostępnymi piętrami,
solidną dozą strachu i adrenaliny oraz paranormalnymi
spotkaniami. Przygotujcie się na zatrważające dźwięki,
atrakcje specjalne i ukryte przestrzenie! Zakupu biletów można dokonać przez internetowy system zamkowy na
stronie www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl lub bezpośrednio w kasie biletowej w Zamku Książ.
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Okiem gracza

Zwolnijmy trochę, bo jest dobrze

Prawnik radzi
Czym jest testament? Odpowiedź wydaje się oczywista. Czyżby? Zawiłości w przepisach wyjaśnia jak
zwykle nasz prawnik, Adam Daraż.
Z prawnego punktu widzenia sporządzenie testamentu
to czynność podejmowana
przez osobę fizyczną dysponującą własnym majątkiem
na wypadek śmierci. Aby
móc mówić o testamencie
mającym moc prawną, dokument musi spełniać kilka
warunków: testament może
zostać sporządzony wyłącznie
jednostronnie – oznacza to, że
nie ma możliwości spisania
testamentu przez dwie osoby, np. małżeństwo, osoba

spisująca testament musi być
w pełni świadoma, co robi,
nie może być ubezwłasnowolniona, musi mieć pełne prawo
do dysponowania własnym
majątkiem, testamentu nie
można sporządzić przez pośrednika.
Warto także wiedzieć, że
testament do chwili śmierci
spadkodawcy jest dokumentem całkowicie bezwartościowym i nie niesie ze sobą
żadnych skutków prawnych.
Autor testamentu może go

UWAGA KONKURS
Jak co tydzień dzięki nam zjecie pyszny posiłek. W tym tygodniu ponownie w Restauracji A’propos, do której zapraszamy
was na pizzę. Co trzeba zrobić, żeby na nasz koszt zjeść smaczny
posiłek? Głównie chodzi o to, żebyście poprawnie odpowiedzieli
na pytanie konkursowe. Zerknijcie na fotografię obok. Z jakiego
rodzaju ciasta zrobiona jest Pizza Pera, którą możecie wygrać
w naszej zabawie? Rzecz jasna nie jedną, ale aż 10 „placków”
wam proponujemy. Poprawne odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć i pokazać go w restauracji. Ale uwaga, każdy z 10
zwycięzców otrzyma tylko jedną pizzę. Kto pierwszy, ten lepszy.
Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z
gazety w Restauracji A’propos przy ul. Wieniawskiego w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (5 sierpnia) do
piątku (7 sierpnia) w godz. 13:00 – 18:00. Szczegółowy
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

także w dowolnej chwili zmienić – to zasadnicza różnica w
stosunku do chociażby umowy darowizny.
Dlaczego warto sporządzić
testament? Powód jest oczywisty, testament to jedyna
forma rozporządzania swoim
majątkiem po śmierci, jaką
zna polski kodeks cywilny. Nie
wszyscy wiedzą, że istnieją
dwa główne rodzaje testamentów i każdy z nich może
mieć taką samą moc sprawczą. Testament notarialny –

Ciężko jest mi pisać o tej
grze. Odpowiedzialna za to
w drobnej mierze jest obawa,
przed sentymentem. Jestem
przywiązana do Sonica i całej
biegającej brygady. W dzieciństwie spędziłam wiele
godzin z tymi bohaterami
kontrolując ich na ekranie
komputera, czy oglądając w
telewizji. Nie sądzę, żebym
była tu jedyna. Na pewno
wielu graczy dorastało razem
z tą kultową postacią.
Jednak największą przeszkodą okazała się cecha charakterystyczna dla przygód
Sonica – prędkość. Czy tę ko-

lumnę czyta jakiś lekarz, który
może mi wytłumaczyć, czemu
z wiekiem czas reakcji spada?
Pytam, bo nie mogę się pogodzić z tym, że w dzieciństwie
bez problemu nadążałam za
tempem gry, a po kilkunastu
latach nie mam pojęcia, co się
dzieje na ekranie! Po prostu
wciskam losowe przyciski i
jakoś biegnę dalej.
I to mnie bardzo smuci,
bo gra wydana na 20-lecie
serii wygląda naprawdę porządnie. Na pewno zaciekawi
was opcja zmiany trybu 2D
na 3D. Z czymś takim do tej
pory (przynajmniej w plat-

oczywiście sporządza się go
w formie aktu notarialnego.
Notariusz spisuje wolę spadkodawcy, następnie głośno
ją odczytuje, a spadkodawca składa swój podpis pod
aktem. Koszt sporządzenia
testamentu wynosi do ok. 250
złotych. Testament holograficzny – czyli spisany własnoręcznie (testamentu nigdy nie
należy pisać na komputerze
czy maszynie do pisania).
Testament holograficzny jest
jak najbardziej ważny, pod
warunkiem, że spisująca go
osoba jest w pełni świadoma
konsekwencji swoich czynów,
nie była do niczego przymuszana, a także opatrzy
dokument własnoręcznym
podpisem. Wadą tego rozwiązania jest natomiast to,

że testament holograficzny
można dość łatwo podważyć.
Kiedy testament będzie
nieważny? Przede wszystkim wtedy, gdy sporządzi go
osoba nieletnia i niemająca
prawa do swobodnego dysponowania swoim majątkiem.
Do takich sytuacji dochodzi
jednak rzadko. Najczęstszą
przyczyną unieważniania testamentów jest sytuacja, w
której spadkodawca sporządził dokument nieświadomie,
będąc do tego przymuszonym. Niedopuszczalne jest,
aby testament został spisany
przez osobę zniedołężniałą
lub nie rozeznającą swojej
czynności, której decyzjami
ktoś steruje.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawne-

SKN

CHALLENGER
formówkach) jeszcze się nie
spotkałam. Wszystko wydaje
się być dopracowane i pełne
serca. Tylko tak to szybko leci,
że trudno to zauważyć. Ach...
Czemu dorastanie wszystko
psuje…
Julia SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.microsoft.com)

Zawsze przed rozpoczęciem pisania artykułu tworzę mapę myśli, gdzie zapisuję różne uwagi, plusy i minusy. To samo zrobiłam przed pisaniem recenzji Sonic
Generations, ale tym razem kartkę zostawiłam w większości pustą.

go DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Z jakiego rodzaju ciasta zrobiona jest
Pizza Pera

...................................................................
..................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w restauracji A’propos w Wałbrzychu
przy ul. Wieniawskiego 82
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Fot. Tomasz Czeleń

» Rowerowa wyprawa do Rezerwatu
Przyrody Głazy Krasnoludków może
zamienić się w wielką przygodę

Rower jest OK

Wyprawa do krasnoludków
To jest ten czas! Połowa wakacji właśnie mija, a wasze dzieciaki
wciąż szukają prawdziwej przygody? Pora przymocować sakwy i
wyciągnąć z komórki namiot. Czas na prawdziwą, wielką przygodę podróżniczą z dzieciakami.
Jeśli wasze pociechy są już
zdolne samodzielnie przejechać na rowerze ok. 15 km,
to ta propozycja jest dla was!
Wymaga trochę przygotowań, ale przecież do każdej
wyprawy każdy podróżnik

musi się przygotować. Bez
wyjątku! Angażujcie więc
swoje dzieci do wielkiej wyprawy, niech spakują swoje
plecaczki.
Przygotujcie rowery na wycieczkę, zapakujcie sakwy

UWAGA KONKURS

Do udziału w konkursie tym razem wyjątkowo zachęcamy
rodziców z dziećmi. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Dzięki
WieszCo spędzicie miłe chwile w Cinema Fun – Centrum dobrej
zabawy w Świdnicy. Mamy dla was 15 wejściówek na cały dzień
dla dziecka do 11 roku życia. Trzeba jednak trochę się wysilić.
Po pierwsze odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Widzicie
fotografię obok? To makieta znajdująca się w Parku Miniatur w
Kowarach i przedstawiająca pewną budowlę. Pytanie brzmi:
jaki to obiekt? Odpowiedź należy wpisać do kuponu, wyciąć
go i pokazać w Cinema Fun – Centrum dobrej zabawy przy ul.
Zygmuntowskiej 1 w Świdnicy. Kupon z poprawną odpowiedzią
uprawnia do bezpłatnego wejścia na teren kompleksu tylko
jednego dziecka wraz z opiekunem. Jeśli rodzic zechce zabrać ze
sobą więcej pociech, za pozostałe dzieci musi zapłacić. Warto,
byście o tym pamiętali. Na miłośników dobrej zabawy i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Cinema Fun – Centrum
dobrej zabawy czekają od najbliższej środy (5 sierpnia) do
niedzieli (9 sierpnia). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl.

niezbędnymi pakunkami i
prowiantem. Zamontujcie
do roweru namiot i karimatę, jedziemy z noclegiem po
przygodę! A, i nie zapomnijcie
kiełbasek na ognisko! Niech
wasze pociechy również za-

biorą drobne rzeczy do swoich
małych plecaczków.
Rowerową wycieczkę zacznijmy w Kamiennej Górze…. od pieszego zwiedzania podziemi w ramach Projektu Arado, czyli zaginionego

laboratorium Hitlera. Trasy
zwiedzania dopasowywane
są do turystów, więc wasze
dzieciaki nie powinny się nudzić. Będzie przygoda!
Wyjazd zaczynamy przy
ul. Lubawskiej, gdzie stoi

Punkt Obsługi Rowerzystów
i zaczyna się asfaltowa droga
rowerowa, którą wybudowano po byłej linii kolejowej do
Krzeszowa. Tam się kierujemy. Droga poprowadzona
jest tak, aby nie było na niej
wzniesień i wielkich niedogodności. Jedyną trudnością będą inni użytkownicy.
Pięknym równym asfaltem
po kilku kilometrach dojedziemy do Krzeszowa. Czas
zarządzić przerwę w podróży,
odpocząć i pokazać dzieciom
zabytek najwyższej klasy.
Opactwo Cystersów. Wyciągnijcie aparaty, przypnijcie
rowery i koniecznie wejdźcie
do środka.
Dalszą podróż, przez ok. 4
km będziemy musieli pokonać
wzdłuż drogi samochodowej
w kierunku Gorzeszowa. Należy uważać, ale na szczęście
nie ma tu dużego ruchu. Po
drodze niewielkie wzniesienie,
które może sprawić trudność
dzieciakom. Zalecam przerwę
nad zalewem w Krzeszówku.
Po odpoczynku pozostaje ok.
3 km do celu. W Gorzeszowie
za drogowskazem skręcamy w
szutrową drogę prowadzącą
do Rezerwatu Przyrody Głazy
Krasnoludków.
Na miejscu las, pola, daleko
od cywilizacji. Przy wejściu do
rezerwatu miejsce dla turystów, wiata, ławeczki, miejsce
na ognisko. Na ogrodzonej
polance jest miejsce na rozbicie namiotu i nie ma wygód.
Prawdziwa wyprawa w głuszę
bez kąpieli. Czas na nocleg,
a następnego dnia spacer
wśród formacji skalnych. Jeśli
musicie wrócić do Kamiennej
Góry, to powrót najlepiej tą
samą drogą, jeśli nie, polecam
szlakiem pieszym szutrową
drogą dojechać do Olszyny i
skręcić w lewo do Chełmska
Śląskiego zobaczyć Domki
Tkaczy. Ahoj przygodo!
Tomasz Czeleń

KUPON
To makieta znajdująca się w Parku Miniatur w
Kowarach i przedstawiająca pewną budowlę. Jaki
to obiekt?

..................................................................
...................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Cinema Fun – Centrum dobrej
zabawy przy ul. Zygmuntowskiej 1 w Świdnicy
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 10

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

z przymrużeniem oka
gimnastyka dla szarych komórek

Poziomo:
5 - córka Mazura z Mazur
6 - kiepskiej jakości strefa zbiornika
wodnego
7 - naczynie, bezcenna cenzurka z
Ministerstwem Edukacji na początku
10 - węgierski z Jackiem
13 - kwiat z paliwem
14 - na nogę, ale angielskie
Pionowo:
1 - nie lewica ze Stali i Reprezentacji
2 - domy z golasami
3 - sekwencja na szynach
4 - warzywna gra
8 - PRL-owska dostawcza rzeka
9 - góry z rybą
11 - zdradliwa krawędź
12 - potocznie zlekceważ, choć
w głowie

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - ryba bez znaczenia – płotka
5 - margaryna, co odbija – palma
7 - łączy Kasprowy, HO, PRL i linę – kolejka
8 - afrykański uniform królewski – Liberia
9 - ulubiony zbój kierowców - Janosik
11 - cytrusowa piosenkarka – Mandaryna
12 - podprogowa lub składana na produkt bez „końca” - reklama
13 - frajer w jeziorze – leszcz
Pionowo:
1 - 51 zakazana, za to nasza pożądana – strefa
3 - bankowa jednostka czasu – millenium
4 - zamorska wyspa na wałbrzyskiej górze - Manhattan
6 - balkon popularny na Ukrainie- taras
7 - w każdym samochodzie i w niektórych łazienkach – koło
10 - dobrze się zastanów na południowym wschodzie nad
Sanem – Przemyśl
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NASI ULUBIEŃCY

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Oni potrzebują domu. Pomożecie?!
Miło się ogląda te wszystkie pieski i kotki, prawda?! Zdjęć nie publikujemy tylko dlatego, żeby sprawić wam przyjemność, ale mamy w tym swój cel. Zresztą
wspólny ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu, z którym prowadzimy tę
akcję. Chodzi nam o to, żeby znaleźć nowy dom dla czworonogów. Gdzie doznają
jeszcze odrobinę dobroci.
Wiek: około 11 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
30.05.2017

Bury to mądry i ułożony psiak, przeszedł
szkolenie z podstawowego posłuszeństwa. Bury na początku jest dość nieśmiały, ale jest bardzo przyjazny i wesoły.

HACZI, nr ewidencyjny 153/20
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
12.07.2020

Haczi to mały, starszy psiak. Jest przyjaźnie nastawiony do ludzi, aczkolwiek
denerwuje się trochę przy czynnościach
weterynaryjnych.

MOLLY, nr ewidencyjny 68/20
Wiek: 2 miesiące
Data przyjęcia
do schroniska:
19.06.2020

Molly to śliczna, młodziutka kocia, uwielbia zabawy i wygłupy, chętnie podchodzi
do ludzi. Szukamy odpowiedzialnego
domu, który zaopiekuje się nią na zawsze.

CODI, nr ewidencyjny 17/20
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
27.01.2020

Codi to młodziutki, wesoły psiak. Potrzebuje
odpowiedniego przewodnika, ponieważ
musi się nauczyć zasad. Szuka aktywnej
rodziny.

HANS, nr ewidencyjny 280/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
22.09.2019

Hans to młodziutki, wesoły psiak. Uwielbia
ludzi, jest bardzo pozytywny, lecz potrzebuje
zasad i wskazówek.

PUNIA, nr ewidencyjny 133/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.06.2020

Punia to seniorka, jest przyjazna i kochana.
Sunia szuka domku, w którym będzie mogła
dojść do siebie po trudnych przeżyciach i
cieszyć się resztą swojego życia.

DIEGO, nr ewidencyjny 41/19
Wiek: około 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
29.01.2019

Diego to duży, dostojny senior, jest bardzo
spokojny, uwielbia przysmaki, zabawy i
spacery. Dogaduje się z innym psiakami,
a ludzi uwielbia ponad wszystko.

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19
Wiek: około 4 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
03.02.2019

Maniek to średniej wielkości, dość silny
psiak. Jest energiczny, wesoły i przyjacielski, uwielbia długie spacery, lubi
podróżować.

ZOSIEK, nr ewidencyjny 83/20
Wiek: 1 miesiąc
Data przyjęcia
do schroniska:
26.06.2020

Zosiek to energiczny, młody kocurek, który
potrzebuje dużo zabawy i uwagi opiekunów. Jak to młody kociak – może psocić w
nowym domu.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BURY, nr ewidencyjny 144/17
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Piątek

20:10
TVP2

sobota
10:40

7 - 13 sierpnia 2020
Poniedziałek

20:05
POLSAT

20:00

Dzień Bastylii
dramat sensacyjny, Francja, Luksemburg, USA, 2016

POLSAT

W wigilię święta upamiętniającego wybuch
Wielkiej Rewolucji Francuskiej - Dnia Bastylii
- mieszkający w Paryżu drobny złodziej,
Amerykanin Michael Mason, kradnie torbę,
w której znajduje się pluszowy miś. Nie
wiedząc o tym, że w środku zabawki została
ukryta bomba, zabiera pieniądze i dokumenty, a resztę wyrzuca do kosza na śmieci na
jednej z zatłoczonych stacji paryskiego metra.
Kilka sekund później dochodzi do eksplozji.
Giną cztery osoby.

Nasz Nowy Dom
POLSAT

Sobota

20:05

2012
Naukowcy odkrywają niepokojące zjawiska na
Słońcu. W konsultacjach badaczy bierze udział
miedzy innymi geolog Adrian Helmsley, który
przewiduje, że wybuchy te będą mieć katastrofalne skutki dla przyszłości Ziemi. Swoimi
prognozami dzieli się z prezydentem USA.
Najbardziej wpływowi ludzie różnych części
globu zaczynają wdrażać plan ratunkowy na
wypadek zagłady. Jednocześnie zatajają prawdę
przed zwykłymi śmiertelnikami, którzy nie mają
pojęcia, że czeka ich nieuchronna śmierć.

POLSAT

22:15

Titanic
dramat katastroﬁczny, USA, 1997

TVP1

Zakochani w Amsterdamie
komedia romantyczna, Niemcy, 2017

Młody prawnik Max (Vladimir Burlakov)
rezygnuje z pracy w korporacji w Niemczech
i przenosi się do amsterdamskiej ﬁrmy
zajmującej się nieruchomościami. Wkrótce
zakochuje się w pięknej właścicielce lokalnego baru, Sophie (Bracha van Doesburgh).
Kłopoty zaczynają się, gdy mężczyznę bez
zapowiedzi odwiedzają jego rodzice. Ojciec
Maxa, dowiedziawszy się, kto jest jego wybranką, postanawia nie dopuścić do rozwoju
tego związku.

Łowca skarbów przeszukuje wrak „Titanica”.
W spoczywającym na dnie morza sejﬁe natraﬁa
jedynie na szkic przedstawiający dziewczynę,
która ma na sobie naszyjnik z tym klejnotem. Informacja o tym dociera do wiekowej
Rose Dawson Calvert (Gloria Stuart), która
rozpoznaje siebie na rysunku. Kontaktuje się
z poszukiwaczami i opowiada im swoją historię.
W 1912 roku płynęła liniowcem jako 17-letnia
dziewczyna - Rose Dewitt Bukater, wraz z matką
(Frances Fisher) i swoim narzeczonym.

Wtorek

ﬁlm katastroﬁczny, Kanada, USA, 2009

Niedziela
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Środa

Elizjum
dramat sf, USA, 2013

Rok 2154. Większa część ludzkości z trudem
walczy o byt na przeludnionej i zniszczonej
Ziemi, podczas gdy bogaci wybrańcy żyją na
sztucznie stworzonej stacji kosmicznej, Elizjum.
Wśród dostępnych im technologii są specjalne
kapsuły medyczne, które leczą z każdej
choroby i potraﬁą zatrzymać oraz cofnąć
proces starzenia. Bezpieczeństwa stacji strzeże
bezwzględna sekretarz obrony, Delacourt (Jodie
Foster). W ruinach Los Angeles żyje były złodziej
samochodów, Max Da Costa (Matt Damon).

Czwartek

21:00

Jestem legendą

22:00

TVN

ﬁlm sf, Australia, USA, 2007

TVN

Nowy Jork, 2012 rok. Mieszkańców miasta
atakuje tajemniczy wirus. Powstał on w wyniku
eksperymentów związanych z poszukiwaniem
lekarstwa na raka. Zarażeni zmieniają się
w zombi. Boją się światła, stają się zwinniejsi
oraz silniejsi i zaczynają polować na zdrowych.
Epidemia błyskawicznie rozprzestrzenia się na
całym świecie. Pracujący dla armii USA Robert
Neville okazuje się jedyną odporną osobą.
Ukrywa się w mieszkaniu na Manhattanie,
a jego wiernym towarzyszem jest pies.

Legendy ringu
komedia, USA, 2013

Pittsburgh. Byli bokserzy Billy „The Kid”
McDonnen i Henry „Razo” Sharp niegdyś zaciekle
ze sobą konkurowali. Walki, które miały udowodnić, który z nich jest lepszym pięściarzem,
nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu.
Jedną z nich bowiem wygrał McDonnen,
a drugą Sharp. Konﬂikt ostatecznie miało
zakończyć decydujące spotkanie w 1983 roku.
Wtedy jednak niespodziewanie Henry porzucił
sportową karierę, a rywalizacja o mistrzostwo
nigdy nie została rozstrzygnięta.

piątek
TVP 1
05:10
06:00
06:50
07:00
07:35
08:00
08:10
08:15
08:40
09:15
10:15
11:05
12:00
12:15
12:30
12:35
12:55
13:50
14:20
15:00
15:10
15:20
17:00
17:25

Mosty Ameryki
Elif - serial, prod. Turcja
Spisz się rolniku
Transmisja Mszy
Świętej
Misja w Afryce
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Okrasa łamie przepisy
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Niezwykli przyjaciele
Batura: Góra Śniegu
Kolarstwo
Wiadomości
Pogoda
Kolarstwo
Teleexpress
Jaka to melodia?

SERIAL OBYCZAJOWY

17:55 Uśmiech losu
- serial obyczajowy,
prod. Portugalia, 2019
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Tour de Pologne
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida
- serial obyczajowy,
prod. Meksyk
21:35 Legend - dramat
23:50 Miejsce zbrodni.
Czyściec
01:35 American Crime
Story - Sprawa
O. J. Simpsona - serial
02:50 SEAL Team - komando
Foki - serial, prod. USA
03:45 Ocaleni - reality show
04:40 Królowie śródmieścia

7 sierpnia
TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

04:55 Cafe piosenka
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Anna Dymna - spotkajmy się - Alicja Morga
06:45 Spisz się rolniku
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spisz się rolnik
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:00 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Chłopi - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial

04:30 Uwaga!
- magazyn
04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski i Partnerzy
Treścią fabuły była
działalność biura detektywistycznego z Warszawy,
prowadzonego przez
Bronisława Malanowskiego.Serial realizowany
był na terenie Warszawy i
okolic Piaseczna.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Sól ziemi
08:25 Teatr na ten czas
08:40 Koło pióra - magazyn
08:55 Wolta - ﬁlm
09:20 Zmruż oczy
- ﬁlm obyczajowy
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Struna za struną - ﬁlm
13:30 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Riwiera
francuska - serial
13:45 Francuskie wybrzeże
z lotu ptaka. Korsyka
14:05 Stany Zjednoczone
z lotu ptaka. Południe
- serial dokumentalny,
prod. Francja, 2011
14:35 Dzika Muzyka
- Kapela Byrtków
15:10 Szczęśliwy człowiek
- ﬁlm obyczajowy
16:40 Wodzirej - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 1977
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Nash jest policjantem
kierującym grupą
zwalczającą przestępczość
w San Francisco. Po
mieście porusza się
swoją żółtą Barrakudą z lat
siedemdziesiątych, siejąc
postrach wśród przestępców. Jest typowym “super
gliną”, który zawsze na
końcu wygrywa. Inaczej
sprawa ma się z jego
życiem osobistym - ma
dwie ex-żony i 16 letnia
córkę.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Dzień Bastylii
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
Francja, 2016, reż. James
Watkins, wyk. Richard
Madden, Idris Elba,
Charlotte Le Bon
21:45 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna Trasa
Dwójki - 2020 Gorzów
Wielkopolski
- koncert
23:15 Whitney
- dramat, prod. USA, 2015,
reż. Angela Bassett
00:55 Droga do szczęścia
03:00 Power Rangers
- ﬁlm przygodowy,
prod. Hongkong, USA,
2017, reż. Dean Israelite

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Niesamowity Hulk
- ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Louis Leterrier,
wyk. Edward Norton, Liv
Tyler, Tim Roth, William
Hurt, Tim Blake Nelson,
Ty Burrell
22:35 Sztandar chwały
- ﬁlm wojenny,
USA, 2006, reż. Clint
Eastwood, wyk. Ryan
Phillippe, Jesse Bradford,
Adam Beach, John Benjamin Hickey, John Slattery,
Barry Pepper, Jamie
Bell, Paul Walker,
Robert Patrick
01:15 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:20 Uwaga!
- magazyn
02:40 Noc magii

20:00 Avengers: Wojna
bez granic
Avengersi ramię w ramię
z superbohaterami muszą
być gotowi poświęcić
wszystko, jeśli chcą
pokonać potężnego
Thanosa, zanim jego
plan zniszczenia obróci
wszechświat w ruiny.
23:15 Poszukiwacze
zaginionej arki
Doktor Jones jest uniwersyteckim wykładowcą,
łączącym pracę naukową
z licznymi ekspedycjami
badawczymi.
01:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:45 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
- serial TVP
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki - „Rudy Rydz
20:00 Kulturalne 007
- Szpieg, który
mnie kochał
- ﬁlm sensacyjny
22:10 Fabryka hitów
- Świat jest wasz
23:10 Gomorra - serial
24:00 Informacje kulturalne
00:15 Zagubiona autostrada
- ﬁlm fabularny
02:30 Kino nocne - 11 minut
03:55 Canizares live at the
Alhambra 2016 - koncert, prod. Francja, 2016
05:15 Mgnienia oka
05:25 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
Serial opowiadający
o dwójce przyjaciół
z dzieciństwa Wojtku
i Ryszardzie, którzy
wychowali się w domu
dziecka, a po latach
postanowili otworzyć
warsztat samochodowy.
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 November Man
22:05 Likwidator
00:10 Ip Man - Ostatnia
walka
02:10 Na wariackich
papierach
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy

TVN 7
05:05
06:05
07:30
08:25
08:30
11:30
11:50
12:50
13:50

14:50
14:55
15:55
16:55
18:00

Szkoła
Mango telezakupy
Mała piękność
Po pierwsze kino
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Mango telezakupy
Szpital
Sąd rodzinny
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
Akcja toczy się na sali
sądowej. Każdy odcinek
poświęcony jest jednej
sprawie sądowej, którą
publiczność obserwuje od
momentu oskarżenia aż do
uzasadnienia i ogłoszenia
wyroku.
Po pierwsze kino
Ukryta prawda
Szkoła
Wiza na miłość
Ślub od pierwszego
wejrzenia

FILM OBYCZAJOWY

20:00 Duma i uprzedzenie
- ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, Francja, 2005,
reż. Joe Wright, wyk.
Keira Knightley, Matthew
McFayden, Brenda Blethyn, Donald Sutherland,
Rosamund Pike, Judi
Dench, Tom Hollander,
Jena Malone
22:40 Nauka jazdy
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Wielka Brytania,
2014, reż. Isabel Coixet,
wyk. Ben Kingsley, Patricia
Clarkson, Sarita Choudhury, Jake WeberGrace
Gummer
00:25 Kości - serial, USA
01:25 Druga strona medalu
- talk show
03:00 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu
Tytułowym bohaterem jest
sierżant Cordell Walker, funkcjonariusz Straży Teksasu.
Cechuje go sprawiedliwość
i wierność, która jest doceniania wśród okolicznych
mieszkańców. Walker
opiera się na instynkcie oraz
doświadczeniu wynikających
z tradycji amerykańskiej. Do
jego umiejętności należą
również sztuki walki. 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka 13:00
Gordon Ramsay: 24 godziny
w piekle 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
23:05 Sneakers

TV Trwam
10:15 Idealna fala 11:45 Spotkania z ekologią 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 100 cudownych miejsc
na świeci 12:30 Ludzie drogi
13:05 Toliara 13:25 Święty
na każdy dzień 13:30 Msza
Święta 14:30 Jerash 14:45
100 cudownych miejsc na
świecie 14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki. Ziemia Święta 17:00
Wyszyński 17:30 Okiem
kamery 17:55 Kartka
z kalendarzae 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski

TVP 1
05:25
06:20
06:45
07:00

07:35
08:00
08:25
08:55
09:20
09:55
11:25
11:40

12:50
13:30
13:55

Sprawa dla reportera
Rok w ogrodzie
Rok w ogrodzie Extra
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
Film dokumentalny
Pełnosprawni
Wojsko - polskie.pl
Studio Raban
Rodzinny ekspres
Samotny rewolwerowiec - western
Spisz się rolniku
Fascynujący świat
- Mózg w niebezpieczeństwie - ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2017,
reż. Thierry De Lesrade
Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
Okrasa łamie przepisy
- Zapomniane potrawy
Lubelszczyzny - magazyn
Z pamięci - felieton

SERIAL OBYCZAJOWY

14:05 Pensjonat nad
rozlewiskiem
- serial TVP
15:05 Ojciec Mateusz - serial
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:25 Kolarstwo
19:30 Wiadomości
20:05 Tour de Pologne
20:10 La Bandida - serial
20:55 Liga Mistrzów - 1/8F: FC
Barcelona - SSC Napoli
23:05 Pluton - dramat
01:15 Legend - dramat,
prod. USA, Wielka
Brytania, Francja, 2015,
reż. Brian Helgeland
03:35 Miasto z morza - serial
TVP, prod. Polska, 2009
04:25 Z pamięci
- felieton
04:30 Zakończenie dnia

TVP 2

TVN

POLSAT

05:05 Cafe piosenka
- talk-show
05:35 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:30 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:20 Spisz się rolniku
07:30 Pytanie na śniadanie
11:30 Spisz się rolniku
11:40 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
12:10 To był Festiwal!
- widowisko muzyczne
13:30 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
16:50 Kabaretowe Lato
Dwójki
17:45 Słowo na niedzielę
- Eliasz, Piotr i Ty czyli
o ważnych pytaniach
18:00 Panorama

04:35 Uwaga!
- magazyn
04:50 Mango
- telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Dzień Dobry
Wakacje
11:30 MasterChef
Junior
12:55 Ameryka
Express
14:25 My Way
15:00 Dorota inspiruje 16:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Domowe
rewolucje
18:00 Patent na dom
19:00 Fakty
19:20 Uwaga! koronawirus
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Salon dźwięku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Scooby-Doo: Wielka
draka wilkołaka
Scooby-Doo i paczka
przyjaciół udają się do
cyrku, gdzie w przebraniu
cyrkowców próbują złapać

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

18:35 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:35 Lajk!
20:00 Festiwal Muzyki
Tanecznej - Kielce 2020
- Szalone Party Marka
Sierockiego
- koncert
22:05 Power Rangers
- ﬁlm przygodowy,
prod. Hongkong, USA,
2017, reż. Dean Israelite,
wyk. Naomi Scott, Dacre
Montgomery, Rj Cycler
00:20 Dzień Bastylii
- ﬁlm sensacyjny, prod.
Wielka Brytania, Francja,
2016, reż. James Watkins,
wyk. Richard Madden
02:00 Whitney
- dramat
03:25 Zakończenie dnia
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21:00 Gruby i chudszy II:
Rodzina Klumpów
- ﬁlm komedia, USA,
2000, reż. Peter Segal,
wyk. Eddie Murphy, Janet
Jackson, Larry Miller, John
Ales, Richard Gant
23:10 Wygrać miłość
- ﬁlm komedia, USA, 2010,
reż. Sanaa Hamri, wyk.
Queen Latifah, Common,
Paula Patton, James Pickens Jr., Phylicia Rashad,
Pam Grier
01:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
02:20 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:40 Noc magii
04:00 Nic straconego

wilkołaka.

10:10 Ewa gotuje
- program kulinarny
prod. Polska
10:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
11:45 Wakacje
z Bałtykiem
12:40 Bogaty Dom
- Biedny Dom
13:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Górale
16:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
DRAMAT

20:00 Titanic
- dramat
Para młodych kochanków
poznała się podczas,
dziewiczego rejsu transatlantyku Titanic. Nie dane
im było jednak zaznać
pełni szczęścia i miłosnych
uniesień. Gdy luksusowy
liniowiec wpada na górę
lodową, ich pełen pasji,
płomienny romans przeradza się w przerażającą,
mrożącą krew w żyłach
walkę o przetrwanie...
22:05 X-Men: Przeszłość
która nadejdzie
01:00 Wszystko się wali
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:30
09:25
09:40
10:05
10:20

11:55
12:05
13:45
14:25
16:10
16:25
18:15
18:45
19:40
20:00

Angielskie śniadanie
Informacje kulturalne
Zakochaj się w Polsce
Opole
18 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘80. Galowy koncert
laureatów - koncert
Słownik ﬁlozoﬁczny
- Słownik ﬁlozoﬁczny
Bronisława Wildsteina
Dokument tygodnia
Film fabularny
Bo oszalałem dla niej
- komediodramat
Koło pióra - magazyn
Retro kino - Wypadek
- dramat
Co dalej?
- Dyktatura nauki
Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
Z przytupem - Polka
- widowisko kameralne
Bilet na weekend
- Wstęp do ﬁlmu
MUSICAL

20:05 Bilet na weekend
- West Side Story
- musical, prod. USA, 1961,
reż. Jerome Robbins,
Robert Wise
22:40 Słownik ﬁlozoﬁczny
22:50 Jarocin - koncert
na 40 - lecie zespołu Dżem
- koncert
00:30 Mocne Kino - Taniec
rzeczywistości
- dramat, prod. Francja,
2013, reż. Alejandro
Jodorowsky
02:40 Kino nocne
- Withnail i ja
- komedia, prod. Wielka
Brytania, USA
04:30 Fabryka hitów
- Świat jest wasz
05:20 Luna - ﬁlm krótkometrażowy, prod. Polska

TV Puls

TVN 7

06:00 Na wariackich
papierach
Maddie Hayes i David
Addison nie zgadzają się
w każdej możliwej sprawie, ale z czasem zaczynają
mieć się ku sobie...
Co z tego wyniknie?
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
07:55 Pogromcy duchów
10:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:10 Anna German - serial
obyczajowy, Rosja, Ukraina, Polska, Chorwacja
13:20 Farciarz Gilmore - ﬁlm
komedia, USA, 1996, reż.
Dennis Dugan, wyk. Adam
Sandler, Christopher
McDonald, Julie Bowen,
Frances Bay, Carl Weathers, Richard Kiel
15:20 Wakacje w krzywym
zwierciadle - ﬁlm
komedia, USA, 1983, reż.
Harold Ramis, wyk. Chevy
Chase, Imogene Coca,
Beverly D’Angelo, Randy
Quaid, Eddie Bracken
17:30 Kochaj i tańcz - ﬁlm
komedia, Polska, 2009

FILM AKCJI

KOMEDIA

20:00 Mocne sobotnie kino:
Champion 4: Walka
o honor
Gdy Boyka dowiaduje się,
że żona człowieka, którego
zabił na ringu ma kłopoty,
postanawia stanąć do
walki o wolność kobiety.
21:50 Uciekinier
23:55 Po prostu walcz 2
02:00 Na wariackich
papierach
- serial obyczajowy
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:45 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji
05:00 Dyżur - serial

20:00 Akademia policyjna VI:
Operacja Chaos
- ﬁlm komedia, USA,
1989, reż. Peter Bonerz,
wyk. Bubba Smith, David
Graf, Michael Winslow,
Leslie Easterbrook, Marion
Ramsey
21:50 W krzywym
zwierciadle:
Europejskie wakacje
- ﬁlm komedia, USA, 1985,
reż. Amy Heckerling, wyk.
Chevy Chase, Beverly
D’Angelo
23:50 Motopatrol - ﬁlm
komedia, USA, 2017, reż.
Dax Shepard, wyk. Michael
Pena, Dax Shepard,
Vincent D’Onofrio
02:00 Druga strona
medalu 3 - talk show

TV 4
06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Kacze opowieści 08:00
Szczeniak zwany Scooby
Doo 08:30 Galileo 10:30
Policjantki i Policjanci
12:40 Wielki Joe. Tytułowy
Joe - młody goryl, który
na skutek niewyjaśnionej
mutacji genetycznej rośnie
dużo szybciej od innych
- i jego najlepsza przyjaciółka
- kilkuletnia Jill dorastają
razem w górach Tanzanii,
gdzie matka dziewczynki
Dr Ruth Young bada życie
rodziny goryli. 15:00 STOP
Drogówka 16:00 Policjantki
i Policjanci
19:00 Galileo 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
23:10 Opętanie Michaela
Kinga. Michaej po nagłej
śmierci żony postanawia
następny swój ﬁlm poświęcić
poszukiwaniom rzeczywistości nadnaturalnej.

TV Trwam
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć...
12:50 Porady Medyczne
Bonifratrów 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
Święta 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika
„Niedziela” 14:35 Ludwig
Maria Grignion de Montfort
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Brat
naszego Boga
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
- Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:00
Otwarcie Parku Pamięci
Narodowej „Zachowali się
jak trzeba” 21:20 Informacje
dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
TVP 1
05:10
06:00
06:35
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
09:55
11:25
11:55
12:00
12:15
12:45
13:10
14:15
14:25

Klan - telenowela TVP
Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Transmisja Mszy
Świętej
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Ziarno
Sekundy, które
zmieniły życie
Rodzina
Połanieckich
Klasztorne smaki
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Wadowickie spotkania
ze Świętym Janem
Pawłem II
BBC w Jedynce
- Błękitna Planeta - ﬁlm
Z pamięci - felieton
Weterynarze
z sercem

SERIAL KRYMINALNY

15:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:05 Postaw na milion
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Kolarstwo
19:30 Wiadomości
20:10 Tour de Pologne
20:15 La Bandida
- serial obyczajowy,
prod. Meksyk
21:15 Ośmiu wspaniałych
- reality show
22:15 Zakochana Jedynka
- Zakochani w Amsterdamie - komedia,
prod. Niemcy, 2017
23:55 Sztorm - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1996
02:10 Pluton - dramat
04:15 Z pamięci - felieton
04:20 Zakończenie dnia

9 sierpnia
TVP 2
05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
- Eliasz, Piotr i Ty czyli
o ważnych pytaniach
05:35 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:30 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:15 Spisz się rolniku
- felieton
07:30 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
- felieton
11:25 Gwiazdy w południe
- Frisco Kid - komedia
13:30 Va Banque - teleturniej
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
16:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
SERIAL OBYCZAJOWY

16:50 Zmiennicy
- serial TVP
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
20:00 Festiwal Muzyki
Tanecznej
- Kielce 2020 - Szalone
Party Marka Sierockiego
- koncert
22:00 Kino bez granic
- Taniec pustyni
- dramat, prod. USA,
Wielka Brytania
23:55 Buona Sera, pani
Campbell - komedia
01:55 Dama Kameliowa
- melodramat
03:45 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:35
04:50
07:00
09:00
11:30
12:00

14:20

16:45

19:00
19:20
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Dzień Dobry Wakacje
Co za tydzień
- magazyn
Goonies - ﬁlm przygodowy, USA, 1985, reż.
Richard Donner, wyk. Sean
Astin, Josh Brolin, Jeﬀ Cohen, Corey Feldman, Kerri
Green, Martha Plimpton
Sknerus - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Jonathan
Lynn, wyk. Michael J. Fox,
Kirk Douglas, Nancy Travis,
Olivia D’Abo
Niesamowity Hulk
- ﬁlm przygodowy, USA,
2008, reż. Louis Leterrier,
wyk. Edward Norton, Liv
Tyler, Tim Roth, William
Hurt, Tim Blake Nelson
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn

FILM SENSACYJNY

20:00 Tango i Cash
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1989, reż. Andriej
Konczałowski, wyk.
Sylvester Stallone, Kurt
Russell, Jack Palance,
Teri Hatcher
22:10 Pamięć absolutna
- ﬁlm S-F, USA,
1990, reż. Paul
Verhoeven, wyk. Arnold
Schwarzenegger,
Rachel Ticotin, Sharon
Stone, Ronny Cox, Michael
Ironside
00:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
01:35 Ameryka Express
03:05 Noc magii
- program ezoteryczny
04:15 Nic straconego

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
07:35 Tarzan król dżungli
09:40 Gwiezdne wojny:
Część VI - Powrót Jedi
12:25 Titanic
14:30 Avengers: Wojna
bez granic
Spektakularne starcie na
śmierć i życie, obejmujące
cały świat bohaterów
Marvel Studios. Avengersi
ramię w ramię z superbohaterami muszą być
gotowi poświęcić wszystko, jeśli chcą pokonać
potężnego Thanosa, zanim
jego plan zniszczenia
obróci wszechświat w
ruiny.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Superpuchar Polski w
piłce nożnej

06:50 Teledysk
06:55 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z Krynicy Zdroju
08:25 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
10:40 Zakochaj się w Polsce
11:05 Opole
11:25 15 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘77. Alibabki w Opolu
12:15 Reminiscencje z Opola
- 17 Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej Opole
‘79 - fragmenty - koncert
12:30 Animama - Dyktafon
i ptak - ﬁlm animowany
12:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
13:20 Bilet na weekend
- West Side Story
15:55 Anne - Sophie Mutter
- The Club Concert
17:15 Niedziela z...
twórczością Czesława
Niemena

06:00 Tajemnice medyczne
07:05 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:10 Różowa Pantera
kontratakuje
Dreyfus konstruuje
maszynę unicestwiającą
miasta, aby zabić inspektora Clouseau.
11:30 Grunt to rodzinka
13:20 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: Kot
w butach
14:35 Najpiękniejsze
baśnie: Śpiąca
królewna
16:10 Nowe przygody
Aladyna
Dwaj drobni złodzieje
uciekając przed
pogonią w wielkim domu
towarowym znajdują
schronienie w dziale
dziecięcym, gdzie zostają
zmuszeni przez dzieci do
opowiadania bajek.

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:00 Mango - telezakupy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Przyjaciele - serial
komediowy, USA
12:45 Anna German - serial
obyczajowy, Rosja, Ukraina, Polska, Chorwacja
13:55 Ślub od pierwszego
wejrzenia - program
16:00 Synowie szeryfa
- ﬁlm western, USA, 1973,
reż. Andrew V. McLaglen,
wyk. John Wayne, George
Kennedy, Gary Grimes,
Neville Brand, Clay
O’Brien, Marie Windsor
18:15 Akademia policyjna VI:
Operacja Chaos
- ﬁlm komedia, USA,
1989, reż. Peter Bonerz,
wyk. Bubba Smith, David
Graf, Michael Winslow,
Leslie Easterbrook

06:00 Pękniesz ze śmiechu
07:05 Szczeniak zwany
Scooby Doo 08:35 Wielki Joe
10:55 Galileo 13:20 Gwiazdy
Kabaretu 15:25 Inny czas
Grupa studentów archeologii
zapuszcza się w głębokie
jaskinie w Teksasie śladem
ulubionego profesora, który
zaginął w dziwnych okolicznościach podczas wyprawy
w poszukiwaniu Fontanny
Młodości.
17:20 Śmiertelna zamiana
19:00 Galileo 20:00
Sneakers. Ekspert
w dziedzinie komputerów
Martin Bishop przewodzi
grupie hakerów - jest wśród
nich były pracownik CIA,
spec od elektroniki, młody
geniusz oraz niewidomy
dźwiękowiec - którzy pracują
przy testowaniu systemów
bezpieczeństwa. 22:40
Nożownik

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM SF

22:40 Wydział zabójstw,
Hollywood
Doświadczony detektyw
Joe Gavilan pomimo
wieku ciągle znajduje
się u szczytu swoich
możliwości zawodowych.
Pewnego dnia jego życie
osobiste gwałtownie się
rozpada. Jego partner,
K.C. Calden, wydaje się być
bardziej zainteresowany
dodatkowymi zajęciami
nauczyciela jogi i początkującego aktora, niż pracą
w policji.
01:05 2012
04:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

18:45 Niedziela z...
twórczością Czeslawa
Niemena - Dziewczyny
do wzięcia - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 1972
19:40 Niedziela z....
twórczością Czesława
Niemena
20:00 Bilet na weekend
- Grease - musical,
prod. USA, 1978
21:55 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
22:35 Dokument.pl
- Czarna skrzynka
00:05 KFPP Opole - Opole 2019
00:30 U niej w domu
02:15 Mocne Kino - Taniec
rzeczywistości
04:30 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków

18:25 Taxi 2
- komedia sensacyjna
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
W obronie własnej
22:00 Triumf
sprawiedliwości
23:35 Maczeta
01:50 Na wariackich
papierach
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:25 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:40 Z archiwum
policji
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Jupiter: Intronizacja
- ﬁlm S-F, USA, Australia,
2015, reż. Lana
Wachowsk
22:45 Nagła śmierć
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1995,
reż. Peter Hyams,
wyk. Jean-Claude Van
DammeRaymond J. Barry,
Whittini WrightDorian
Harewood
01:00 Chłopak
z sąsiedztwa
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2015, reż. Rob Cohen,
wyk. Jennifer Lopez,
Ryan Guzman, Ian Nelson,
John Corbett, Kristin
Chenoweth
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30
Przyjaciele i bohaterowie
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
13:55 Drzewo rodzinne
15:20 Kalwaryjskie dróżki
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne historie animowane z Nowego
Testamentu 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Kartka z kalendarza
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Sanktuarium Dobrej Matki
Marsylczyków de la Garde
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:55 Szara Sowa
- ﬁlm fabularny
06:50 Spisz się rolniku
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ta jedyna - serial obyczajowy
09:15 Ranczo - seria
10:15 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:50 Spisz się rolniku
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - Błękitna
Planeta - ﬁlm dokumentalny, prod. Wielka
Brytania, 2017

05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:20 Coś dla Ciebie
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:10 Coś dla Ciebie
14:35 Operacja Zdrowie
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial
19:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!

04:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:10 Nowa Maja w ogrodzie
05:40 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Efekt Domina
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
Serial kryminalny, w
którym opowiadane
historie inspirowane są
autentycznymi wydarzeniami. Tam, gdzie policja
jest bezradna, do akcji
wkraczają detektywi.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Saldo
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1988
08:25 Co dalej?
09:00 Wodzirej - ﬁlm
obyczajowy, prod. Polska,
1977, reż. Feliks Falk, wyk.
Jerzy Stuhr, Jerzy Kryszak,
Edward Hulewicz
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Pożar - ﬁlm animowany
13:30 Lech Majewski. Świat
według Bruegela
- ﬁlm dokumentalny
14:20 Amerykański sen
- ﬁlm dokumentalny
14:45 Grobowiec świetlików
- ﬁlm animowany
16:20 Przeżyliśmy wojnę
- dramat, prod. USA, 1962
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię - serial
20:00 Rok 2020

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
10:00 Zaklinaczka duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Gotowy na zemstę

05:05 Szkoła
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango
telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska - program
sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta - serial obyczajowy, Polska, Surround
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

06:00 Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) jest
jednym z najlepszych
Strażników Texasu.
Ma dosyć „ostre” metody
zwalczania przestępców.
08:00 Nasz Nowy Dom
- magazyn prod. Polska
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka 13:00
Królowie australijskiego
lombardu 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Detektywi
w akcji 17:00 Pamiętniki
z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Święty 21:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 22:05
Zaginiony w akcji 2: Początek
Wietnam, 1972 r. Podczas
misji śmigłowiec, którym leci
pułkownik James Braddock
zostaje zestrzelony. 00:05
Śmierć na 1000 sposobów
00:35 Spadkobiercy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

THRILLER

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Uśmiech losu - serial
Jeden z dziesięciu
Wiadomości
Alarm!
- magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
21:30 To był rok!
22:45 Świat bez ﬁkcji
23:45 Jack i Sarah - komedia
01:45 Zakochani w Amsterdamie - komedia
15:00
15:10
15:15
15:35
16:05
17:00
17:25
17:55
18:55
19:30
20:10

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Z tatą czy z mamą
21:45 Tajemnice Majorki
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019
22:45 Król życia
- komedia,
reż. Jerzy Zieliński,
wyk. Robert Więckiewicz,
Magdalena Popławska,
Bartłomiej Topa, Krzysztof
Czeczot, Anna Niedźwiecka, Jan Peszek, Jerzy Trela
00:30 Warto kochać - serial
01:25 Francuskie lato
- komedia romantyczna,
prod. USA, 2016,
reż. Pat Kiely
02:55 To je Borowicz.
Podróże ze smakiem
03:40 Zakończenie

21:00 Zodiak
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2007, reż. David Fincher,
wyk. Jake Gyllenhaal,
Mark Ruﬀalo, Anthony
Edwards, Robert Downey
Jr., Brian Cox, John Carroll
Lynch, Chloë SevignyDermot Mulroney
00:25 Ostatnia rola - ﬁlm
obyczajowy, USA, 2013,
reż. Richard Glatzer, Wash
Westmoreland, wyk.
Susan Sarandon, Kevin
Kline, Dakota Fanning,
Sean Flynn, Bryan Batt
02:05 Co za tydzień
- magazyn
02:35 Zabójcza broń
- serial, USA
03:35 Noc magii
04:30 Nic straconego

20:05 2012
Przed wiekami Majowie
pozostawili ludzkości
kalendarz, który dokładnie
wskazywał datę końca
świata i mówił o zjawiskach, które miału mu
towarzyszyć. Od tamtego
czasu astrologowie odkryli
starożytne teorie, numerolodzy wzory, które je
potwierdzają, a geolodzy
stwierdzili, że Ziemia od
dawna jest skazana na taki
scenariusz.
23:35 Cold Creek
Manor
02:05 Elizjum
04:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:35 Barwy dzieciństwa
- Alias Maria
- dramat, prod. Argentyna,
Francja, Kolumbia, 2015,
reż. Jose Luis Rugeles,
wyk. Karen Torres, Carlos
Clavijo, Eric Ruiz, Anderson
Gomez
22:15 Powidoki
- Aleksandre Kojeve
22:30 Więcej niż ﬁkcja
- Zrobić zdjęcie - ﬁlm
23:45 Kino nocne - Grease musical, prod. USA, 1978
01:35 Informacje kulturalne
01:40 Dajcie mi głowę Alfredo
Garcii - dramat, prod.
USA, Meksyk, 1974
03:30 Miasto prywatne
- ﬁlm sensacyjny
04:45 Teledyski
05:50 Zakończenie dnia

22:00 November Man
- thriller
Były agent CIA wykonuje
misję, która zmusza go
do konfrontacji z byłym
uczniem. W sprawę zamieszani są również oﬁcjele
rządowi oraz rosyjski
prezydent elekt.
00:00 Trzynasty wojownik
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
02:55 Niesamowite!
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges - serial
sensacyjny

20:00 Kochaj i tańcz
- ﬁlm komedia,
Polska, 2009, reż. Bruce
Parramore, wyk. Izabella
Miko, Mateusz Damięcki,
Rafał Królikowski,
Katarzyna Figura,
Krzysztof Globisz
22:35 Zabójcze ciało
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. Karyn Kusama, wyk.
Megan Fox, Amanda Seyfried, Johnny Simmons,
Adam Brody, Chris Pratt
00:50 Totalna magia
- ﬁlm komedia, USA,
1998, reż. Griﬃn Dunne,
wyk. Sandra Bullock,
Nicole Kidman, Stockard
Channing, Dianne Wiest,
Goran Visnjic
02:55 Noc magii

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc
na świecie 11:35 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Jezus - Królestwo bez
granic 12:50 Galilejczyk
13:20 100 cudownych miejsc
na świecie 13:30 Msza
Święta 14:30 Oratorium
średniowieczne 15:50 Ma się
rozumieć16:00 Informacje
dnia 16:10 Sanktuaria
polskie 16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie 17:25
Święty na każdy dzień 17:30
Okiem kamery 17:55 Kartka
z kalendarza 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:00 Msza
Święta 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kartka z kalendarza 21:00
Apel Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
TVP 1
05:10
06:00
06:50
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:35
08:40
09:15
10:10
11:05
11:50
12:00
12:10
12:35
12:40
13:00
14:00
15:00
15:15

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Spisz się rolniku
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Agape - magazyn
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Spiszmy się jak na
rolników przystało!
Ta jedyna - serial
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Spisz się rolniku
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Niezwykli przyjaciele
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
TELETURNIEJ

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
21:30 To był rok!
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Bez lęku - dramat
02:00 Ona - dramat
04:10 Walka
z koronawirusem
- dokumentalny
04:55 Zakończenie dnia

11 sierpnia
TVP 2
04:55 Cafe piosenka
05:30 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:20 Gdy każda łza modlitwą... - reportaż
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Czarne chmury - serial
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
TELETURNIEJ

16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial
19:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:10 C. K. Dezerterzy
- cz. I - komedia
21:50 Siostry - ﬁlm obyczajowy,
prod. Włochy, 2016
22:55 Ukraińscy szeryfowie
- ﬁlm dokumentalny
23:55 Rodzinka.pl - serial
00:25 Paradoks - serial
01:25 Z tatą czy z mamą,
02:55 Dian Fossey. Tajemnice
we mgle 3

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:30
04:50
05:45
07:00
09:00
09:05
10:05
11:05
12:15
13:15
14:15
15:25
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:15
20:20

Uwaga! - magazyn
Kuchenne rewolucje
Mango - telezakupy
Wstajesz i wiesz
Doradca smaku
Szpital
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Detektywi
Ukryta prawda
Szpital - program
obyczajowy
Detektywi
- program kryminalny
Milionerzy
Fakty po południu
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Milionerzy

FILM SENSACYJNY

21:00 Szukając
sprawiedliwości
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1991, reż. John Flynn, wyk.
Steven Seagal, William
Forsythe, Jerry Orbach, Jo
Champa, Shareen Mitchell,
Gina Gershon
23:05 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:05 Wzgórze
Złamanych Serc
- ﬁlm wojenny, USA, 1986,
reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Marsha
Mason, Everett McGill, Moses Gunn, Eileen Heckart,
Bo Svenson
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:05 Noc magii
04:25 Nic straconego

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
THRILLER

20:05 Elizjum
Osadzony w przyszłości
obraz postapokaliptycznego świata, w którym
tylko najzamożniejsi mają
prawo do szczęścia.
Rok 2154. Świat,
wyniszczony wojnami i
klęskami naturalnymi, jest
podzielony na dwie kasty.
Zamożni żyją na przypominającej amerykańskie
przedmieścia stacji
okołoziemskiej.
22:30 Deja vu
01:20 Szefowa
03:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Przedstawicielka gatunku
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1988
08:25 Informacje kulturalne
08:35 Powidoki - Aleksandre
Kojeve
08:55 Persona non grata
- dramat, prod. Polska,
Rosja, Włochy, 2005
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Kiedy ty śpisz
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Rok 2020
13:55 Napoleon teatru
- Stefan Jaracz - ﬁlm
dokumentalny, wyk.
Stefan Jaracz, Zbigniew
Sawan, Karolina Lubieńska
14:50 Opowieść zimowa
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Francja, 1992, reż. Eric Rohmer, wyk. Haydee Caillot,
Francois Rauscher

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

05:05 Szkoła
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango
telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

FILM OBYCZAJOWY

FILM FANTASY

FILM SENSACYJNY

16:50 Sztuczki
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Polska, 2007
18:30 Teatr na ten czas
18:45 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki - „Czerwony
jak cegła” - Dżem
20:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
21:00 Lekkie obyczaje
- Rycerz pucharów - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA
23:05 Co dalej?
23:35 Portrety - Świat Paola
Sorrentino
00:40 Eugeniusz Oniegin
03:25 Teatr na ten czas
03:30 Kino nocne - Alias Maria
- dramat
05:05 Nasza klątwa - ﬁlm

20:00 Władcy ognia
- ﬁlm fantasy
Ziemia zostaje spustoszona przez smoki. Oddział
ochotników wyrusza
zniszczyć ich gniazdo.
22:00 Outlander
Sanitariuszka wojenna
Claire w tajemniczy
sposób przenosi się z 1945
do 1743 roku.
00:15 Uciekinier
02:15 Na wariackich
papierach
03:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:50 Niesamowite!
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Prawdziwa zbrodnia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Isaiah Washington, James
Woods
22:45 Marsjanie atakują
- ﬁlm S-F, USA, 1996, reż.
Tim Burton, wyk. Jack
Nicholson, Glenn Close,
Annette Bening, Michael
J. Fox, Pierce Brosnan,
Sarah Jessica Parker,
Martin Short, Lisa Marie,
Rod Steiger, Danny DeVito,
Natalie Portman, Lukas
Haas, Pam Grier
00:55 Kości - serial, USA
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka 13:00
Święty 14:00 Pamiętniki
z wakacji
15:00 Detektywi w akcji
Trzymający w napięciu, pełen
emocji i nieoczekiwanych
zwrotów akcji serial opowiada o pracownikach agencji
detektywistycznej Septagon
i prowadzonych przez nich
sprawach. 17:00 Pamiętniki
z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Święty 21:00
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial kryminalny
22:05 Komornik Mistrz sztuk
walki zatrudnia się do ściągania długów dla maﬁi. 00:05
Śmierć na 1000 sposobów
00:35 Spadkobiercy 01:35
Galileo

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05
Mocni w wierze 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Historia i architektura
Polski 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Święta Klara 13:30
Msza Święta 14:30 Geniusz
Stworzenia
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem
mamą 16:30 Kalejdoskop
Młodych 16:50 Na grzyby
17:05 Kolory Świętości
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kartka
z kalendarza 21:00 Apel

TVP 1
05:10
06:00
06:50
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:35
08:45
09:20
10:15
11:05
11:50
12:00
12:10
12:35
12:40
12:50
13:00

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Spisz się rolniku
Transmisja Mszy
Świętej
Rodzinny ekspres
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Spisz się rolniku
Ta jedyna - serial
Ranczo - serial
Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
Spisz się rolniku
- felieton
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Rok w ogrodzie Extra
Spiszmy się jak na
rolników przystało!
Natura w Jedynce
- Niezwykli przyjaciele

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
21:30 To był rok!
22:40 Historia bez tajemnic
23:50 Mój aż do śmierci
- ﬁlm fabularny
01:30 Determinator - serial
02:25 Wojsko - polskie.pl
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TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:55 Cafe piosenka
- talk-show
05:25 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2008
06:15 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
11:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
12:00 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
14:05 Czarne chmury - serial
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

04:30 Uwaga! - magazyn
04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital
10:05 Kuchenne rewolucje
11:05 Detektywi - program
kryminalny
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program
obyczajowy
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
Na policyjnym parkingu
zostaje znaleziony ładunek
wybuchowy.
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Jackpot
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1988
08:25 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
09:00 Którędy po sztukę - Iza
Tarasewicz - magazyn
09:15 Sztuczki - ﬁlm
obyczajowy
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:10 Skrzydła - ﬁlm
dokumentalny
13:30 Sztuka Niderlandów
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
14:30 Esterhazy
- ﬁlm animowany, prod.
Polska, Niemcy, 2009
15:00 Milou w maju
- komedia, prod. Włochy,
Francja, 1990, reż. Louis
Malle, wyk. Renaud Danner, Jeanne Herry - Leclerc,
Rozenne Le Tallec

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
Akcja rozgrywa się w
warsztacie samochodowym i salonie kosmetycznym. Oba biznesy
prowadzą zaprzyjaźnione
ze sobą rodziny – Majewscy i Wrzoskowie.
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Zaklinaczka duchów
- serial obyczajowy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:05 Szkoła
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna
Maria Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Policjantki i Policjanci 12:00
STOP Drogówka 13:00
Święty 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Detektywi
w akcji 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci
20:00 Święty 21:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
22:00 Nożownik Bonham to
były instruktor, który szkolił
perfekcyjne maszyny do zabijania. Paradoksalnie, uczył
czegoś, czego sam nigdy nie
doświadczył - nigdy nikogo
nie zabił.
00:00 Śmierć na 1000 sposobów
.Specyﬁczny ﬁlm dokumentalny, przedstawiający
autentyczne, nieszczęśliwe
wypadki, którym towarzyszy
sarkastyczna narracja. 00:30
Tuż przed tragedią 01:35
Anatomia głupoty

TELETURNIEJ

FILM SF

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM SF

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:10 Kino relaks
- Miłość i turbulencje
- komedia romantyczna
21:55 Zemsta o jasnych
oczach - serial
23:45 C. K. Dezerterzy
- cz. I - komedia
01:25 Prewencja kryminalna:
Inwigilacja 3.0

21:00 Jestem legendą
- ﬁlm S-F, USA, 2007,
reż. Francis Lawrence,
wyk. Will Smith, Alice
Braga, Charlie Tahan, Salli
Richardson
23:05 Constantine
- ﬁlm horror, USA,
Niemcy, 2005, reż. Francis
Lawrence, wyk. Rachel
Weisz, Shia LaBeouf,
Djimon Hounsou, Max
Baker, Pruitt Taylor Vince,
Tilda Swinton, Peter
StormareKeanu Reeves
01:30 My Way - program
02:05 Nie z tego świata
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii
04:30 Nic straconego

20:00 Jeszcze większe dzieci
- komedia
Lenny przeprowadził
się z Los Angeles do
rodzinnego miasteczka,
tam gdzie się wychował.
Tym razem to on i jego
przyjaciele dostaną lekcję
życia od swoich dzieci.
A stanie się to w dniu, w
którym wszystko może się
zdarzyć: ostatniego dnia
szkoły przed wakacjami...
22:25 Grzanie ławy
00:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
02:15 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

16:55 Tydzień z życia
mężczyzny - ﬁlm
obyczajowy
18:30 Informacje kulturalne
18:45 Serialowa nostalgia
- Awantura o Basię - serial
19:45 Muzeum Polskiej
Piosenki - „Ostatni”
20:00 W trzy miesiące
dookoła świata
- Wielkie piękno
- ﬁlm obyczajowy
22:25 Geniusz - serial
23:25 Dokument w podróży
- Bollywood ręcznie
malowane
00:55 Powidoki
01:05 Lekkie obyczaje
- Rycerz pucharów - ﬁlm
03:00 Scena Klasyczna
03:35 Informacje kulturalne
03:45 Kino nocne - Trzeci

20:00 Dorwać Cartera
Jack, egzekutor długów
z Las Vegas, wraca do
rodzinnego Seattle na
pogrzeb brata i zaczyna
podejrzewać, że nie był to
zwyczajny wypadek.
22:00 W obronie własnej
00:00 Gotowy na zemstę
02:00 Na wariackich
papierach
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
03:50 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Kontakt
- ﬁlm S-F, USA, 1997,
reż. Robert Zemeckis,
wyk. Jodie Foster,
Matthew McConaughey,
James Woods, John Hurt,
Tom Skerritt
Ellie od lat prowadzi
nasłuch kosmosu. W końcu
odbiera sygnał nadany
przez obcą cywilizację.
23:10 Projekt Monster
- ﬁlm katastroﬁczny, USA,
2008, reż. Matt Reeves,
wyk. Michael Stahl-David,
Lizzy Caplan, Jessica
Lucas, T.J. Miller
01:00 Kości - serial, USA
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii

TV Trwam
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:20 Biegnę całym
swoim sercem 11:35 Kolory
Świętości 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Łaska niepojęta 12:50 Ojciec
Klemens Vismara 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Wystarczy mi jeden krok
15:05 Proroctwa Humanae Vitae
15:30 Jan Paweł II 15:45
Kolory Świętości 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Na zdrowie
16:30 Regał 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Brat Franciszek 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel
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czwartek

13 sierpnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:10 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
08:40 Ta jedyna - serial
09:15 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 To się opłaca - magazyn
13:00 Natura w Jedynce
- Niezwykli przyjaciele
zwierząt - serial dokumentalny, prod. USA

05:20 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:15 Operacja Zdrowie
06:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
11:20 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
11:30 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
13:05 Va Banque - teleturniej
13:35 Na sygnale - serial
14:05 Czarne chmury - serial
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
18:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
19:25 Spiszmy się jak na
rolników przystało!

04:30 Uwaga!
- magazyn
04:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Wstajesz i wiesz
09:00 Doradca smaku
09:05 Szpital - program
obyczajowy
10:05 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
11:05 Detektywi
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Fakty po południu
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:55 Uwaga! - magazyn
20:15 Doradca smaku
20:20 Milionerzy

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:45 Sekrety rodziny
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:20 Pogoda
16:25 Interwencja
16:45 Gliniarze
- serial kryminalny
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:30 Wszystkie stworzenia
duże i małe - Więzy
przyjaźni - serial, prod.
Wielka Brytania, 1988
08:25 Informacje kulturalne
08:35 Studio Kultura - Rozmowy - Alfred Twardecki
08:45 Poza starością - ﬁlm
09:05 Milou w maju
- komedia
11:00 Pogranicze w ogniu
- serial TVP
13:15 Debiut - animowany
13:30 Kolba, na szczęście!
- ﬁlm dokumentalny
14:25 Casting
14:50 Księstwo - ﬁlm obyczajowy, prod. Polska, 2011
17:05 Sznur - ﬁlm fabularny
18:30 Teatr na ten czas
- Jarosław Gajewski
18:45 Serialowa nostalgia
19:40 Muzeum Polskiej
Piosenki - „Ogrzej mnie”
20:00 Kobra - Cała prawda
21:10 Koło pióra - magazyn

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial o śledztwach
prowadzonych przez
jednostkę dochodzeniową
policji w San Francisco.
Tytułowy bohater (w tej
roli Don Johnson) już od
pierwszych odcinków
będzie miał sporo na
głowie.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
10:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Taxi 3
21:45 Jackass: Bezwstydny
dziadek

05:05 Szkoła
06:05 Mango
telezakupy
07:30 Mała piękność
- dokument
08:25 Po pierwsze kino
08:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Mango telezakupy
11:50 Szpital - program
obyczajowy
12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:50 Po pierwsze kino
14:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
15:55 Szkoła
16:55 19 + - obyczajowy
18:00 Usta Usta
- serial obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

KOMEDIA ROMANTYCZNA

WESTERN

KOMEDIA ROMANTYCZNA

KOMEDIA

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Uśmiech losu - serial
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 La Bandida - serial
21:20 Spiszmy się jak
na rolników przystało!
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które
zmieniły życie
22:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:30 Magazyn kryminalny

19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:05 Filmowe czwartki
- Wiesław Kot - felieton
20:10 Filmowe czwartki
- Julie i Julia - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA,
2009, reż. Nora Ephron,
wyk. Meryl Streep, Amy
Adams, Stanley Tucci, Chris
Messina, Brian Avers, Dave
Annable
22:20 Miliardowy okup
- thriller, prod. USA, 2016,
reż. Jim Gillespie, wyk.
Phoebe Tonkin
00:20 RoboCop - ﬁlm science
ﬁction, prod. USA, 1987,
reż. Paul Verhoeven
02:10 Midnight Sun
- serial kryminalny
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21:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:00 Legendy ringu
- ﬁlm komedia, USA,
2013, reż. Peter Segal,
wyk. Robert De Niro,
Sylvester Stallone, Kevin
Hart, Alan Arkin, Kim
Basinger, LL Cool J, Mike
Tyson
00:20 Bodyguard
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1992, reż. Mick Jackson,
wyk. Kevin Costner,
Whitney Houston, Gary
Kemp, Bill Cobbs, Ralph
Waite, Tomas Arana
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii
04:30 Nic straconego

20:00 Serce nie sługa
- komedia romantyczna
prod. Polska
Daria i Filip - główni
bohaterowie ﬁlmu znają
się od lat i są najlepszymi
przyjaciółmi. Filip to
klasyczny „Piotruś Pan”
i łamacz damskich serc.
Po kolejnej, upojnej nocy,
gdy obudzi się obok nowo
poznanej dziewczyny,
poczuje, że chce zmienić
swoje życie i nadać mu
sens.
22:05 Ojciec panny
młodej 2
00:20 Jednostka 19
02:20 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

21:25 Kino Mistrzów
- Prawdziwe męstwo
- western, prod. USA,
2010, reż. Ethan Coen, Joel
Coen, wyk. Jeﬀ Bridges,
Matt Damon, Hailee
Steinfeld, Josh Brolin
23:20 Dziedziniec Kultury NCK
- Mistrzowie yassu
00:20 Nocny dokument
- Madame Tyson
- ﬁlm dokumentalny
01:20 Teatr na ten czas
- Jarosław Gajewski
- felieton
01:25 W trzy miesiące
dookoła świata
- Wielkie piękno
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Włochy, Francja, 2013
03:40 Kino nocne - Front
zachodni 1918 - dramat

23:40 Miłość z przedszkola 2
- komedia romantyczna
Związek Anny i Ludo
przechodzi kryzys. Sytuację komplikuje pojawienie
się byłych kochanków
bohaterów.
02:05 Na wariackich
papierach
- serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Niesamowite!
03:50 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:25 Menu na miarę
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
prod. USA

20:00 Raj na ziemi
- ﬁlm komedia,
USA, 2012, reż. David
Wain, wyk. Jennifer Aniston, Paul Rudd, Justin
Theroux, Alan Alda, Malin
Akerman
22:10 Nagła śmierć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1995, reż. Peter
Hyams, wyk. Jean-Claude
Van Damme, Raymond
J. Barry, Whittini Wright,
Dorian Harewood
00:25 Kości
- serial, USA
01:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom - magazyn prod. Polska
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Święty 14:00 Pamiętniki
z wakacji 15:00 Detektywi
w akcji 17:00 Pamiętniki
z wakacji 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Święty
21:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny Serial kryminalny o losach policjantów
z wydziału dochodzeniowo-śledczego z Komendy
Miejskiej we Wrocławiu oraz
rozwiązywanych przez nich
zagadkach.
22:05 Dziewczyna z Alabamy.
Melanie to obiecująca projektantka mody z Nowego Jorku,
która właśnie zaręczyła się
z najbardziej pożądanym
kawalerem w mieście. 00:25
Tuż przed tragedią 01:25
STOP Drogówka

TV Trwam
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Łaska niepojęta 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Apokryfy 15:25 Petra
15:45 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wędką
nad wodę w Polskę i Świat
16:35 Porady Medyczne
Bonifratrów 17:00 Akademia
pro-life 17:05 Duszpasterz
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kartka
z kalendarza 21:00 Apel
Jasnogórski
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» Pierwszoligowe Zagłębie na stadionie 1000-lecia. Górny rząd od lewej: Kobiałko, Stachuła, Nowak, Adamski, Dworniczek,
Szeja, Kwiatkowski, Galas, Kasprzyk, Masiel. Dolny rząd od lewej: Pawlik, Pietraszewski, Cieszowic, Szłykowicz, Kampa

Kiedy jest się trzecią siłą w Polsce
Gdyby dziś ktoś powiedział nam, że piłkarski zespół z Wałbrzycha zajmie w ekstraklasie 3 miejsce, to byśmy go chyba… ucałowali. Był jednak taki czas, wyśmienity
dla drużyny w zielono-czarnych strojach, że Zagłębie było trzecią siłą w Polsce.
Uwierzycie?! Duma nas rozpiera. Ciekawi jesteście na pewno, jak do tego doszło.
W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się na drugim sezonie gry piłkarzy
z Białego Kamienia w ówczesnej I
lidze piłkarskiej. Umówmy się, oba
sezony były takie sobie. Dziś pewnie
byśmy te wyniki brali w ciemno, gdyby tylko ktoś z „naszych” grał
na tym szcze-

blu, ale wtedy? Apetyty były większe. Miejsca w tabeli w 1969 i 1970
roku nie zadowalały nikogo. Przypomnijmy, że Zagłębie zajęło wówczas
odpowiednio 10 i 11 pozycję. Nie
radzimy wam się krzywić, bo to były
zupełnie inne rozgrywki, niż znacie
je dziś, opakowane w ekskluzywny
papier z napisem Canal +.

» Gdy tak wyglądał parking pod stadionem na Białym Kamieniu,
wiadomo było, że grało Zagłębie

Dobra, ale wystarczy tego przydługiego wstępu. Czas na konkrety.
Sezonu 1970/71 gracze spod Chełmca nie rozpoczęli najlepiej. W pierwszych 5 meczach drużyna pod wodzą
trenera Antoniego Brzeżańczyka
zdobyła ledwie 3 punkty. Kibice,
którzy licznie odwiedzali stadion przy
ul. Ratuszowej, byli zawiedzeni, ale
mimo wszystko nie opuścili swo-

ich ulubieńców. Wierzyli, że będzie
lepiej. Po 5 seriach gier wałbrzyszanie zajmowali odległe, 12 miejsce
w tabeli. Na szczęście w następnych
spotkaniach Zagłębie zanotowało
wygraną ze Stalą Mielec oraz...
cztery remisy. Niestety od potyczki
z Wisłą Kraków zielono-czarni w
kolejnych 5 meczach nie zdobyli
gola. To musiało odbić
się na

pozycji w tabeli. Na zakończenie
jesieni piłkarze z Białego Kamienia
polegli w Chorzowie, przegrywając
z Ruchem 0:4. Zagłębie zimę musiało
spędzić na 12 pozycji w tabeli, mając
na koncie 10 punktów, tyle samo, co
znajdująca się w strefie spadkowej
i zajmująca 13 lokatę, Stal Mielec.
W przerwie zimowej nie wykonano żadnych nerwowych ruchów.
Mamy tu na myśli zmianę trenera,
rewolucję kadrową, czy jakieś kary
finansowe z zabraniem premii włącznie, co współcześnie nieraz było
praktykowane. Zespół wyjechał na
kilkudniowy obóz do… NRD, a sztab
szkoleniowy dumał, jak obronić dla
Wałbrzycha I ligę. Nikt o niczym
więcej nie marzył. Na inaugurację
wiosny Zagłębie zremisowało w
dalekim Rzeszowie ze Stalą. Później
drużyna wygrała… 4 mecze z rzędu.
W tym z późniejszym wicemistrzem
Polski, Legią Warszawa. Passę drużyny trenera Brzeżańczyka przerwał
dopiero mistrz kraju Górnik Zabrze.

W następnych meczach wałbrzyszanie grali bezkompromisowo. U siebie wygrywali,
na wyjazdach ponosili porażki, ale mimo to wciąż pięli się
w tabeli. Liga była wyrównana i poza dwójką faworytów,
każdy mógł wygrać z każdym.
Wyniki innych spotkań układały się korzystnie dla zielono-czarnych. Przed ostatnią turą
spotkań sytuacja w tabeli była
wyjątkowo ciekawa. Górnik
i Legia byli poza zasięgiem.
Zagadką pozostawało, kto
zajmie 3 miejsce, premiowane
grą w Pucharze UEFA. Po 25
kolejkach na 3 pozycji była
Pogoń Szczecin (27 pkt), tuż
za jej plecami czaiły się trzy
zespoły z dorobkiem 25 pkt –
Zagłębie, Ruch Chorzów i Wisła. Dwie pierwsze ekipy grały
ze sobą, natomiast Wisła z
ROW-em, a Pogoń z Szombierkami. Zarówno krakowianie,
jaki i szczecinianie przegrali
swoje mecze i stało się jasne,
że wygrany z potyczki Zagłębie-Ruch, wystąpi w pucharach. Oba zespoły miały lepszy
bilans bramkowy od Pogoni.
W obecności tłumu kibiców na
stadionie przy ul. Ratuszowej
wałbrzyszanie zwyciężyli 2:0,
a znakomicie w bramce spisał
się Marian Szeja, który nie dał
się pokonać takim gwiazdom
Ruchu jak Antoni Piechniczek
czy Zygmunt Maszczyk. Dzięki
tej wygranej Zagłębie w kolejnym sezonie reprezentowało
Polskę w Pucharze UEFA. Był
to wielki sukces drużyny pro-

wadzonej przez Antoniego
Brzeżańczyka.
Apetyty kibiców zostały
wyostrzone po ostatnim osiągnięciu, ale piłkarze wiedzieli,
że trudno im będzie powtórzyć wysokie miejsce z poprzednich rozgrywek. Czwarty
rok występów Zagłębia w I
lidze można opisać krótkim
frazesem „w kratkę”. Bo jak
inaczej nazwać dobre występy przeplatane kompletnie
nieudanymi. Tego obrazu nie
zaciemni nawet wygrana u
siebie na koniec jesieni z Legią Warszawa. Trener Jerzy
Nikiel (zastąpił jeszcze przed
rozpoczęciem zmagań Brzeżańczyka) robił dobrą minę do
złej gry, wiedząc, że jedenastki
z Białego Kamienia nie stać
na włączenie się do walki o
medale. Po pierwszej rundzie
zielono-czarni zajmowali 8
miejsce, mając na koncie 13
punktów i bilans bramkowy
ledwie 9-11. To oznaczało,
że zespół nie grał widowiskowo. Ani nie strzelał zbyt
wielu bramek (średnio 0,69
gola na jedno spotkanie), ani
nie tracił ich dużo. To jednak
wystarczało do przeciętności,
ale wiadomo, nikt nie chce
być przeciętny. Wiosna była
dokładnie taka sama jak jesień. Nijaka, bez większych
wzlotów i katastrofalnych
wpadek. No może poza wygraną w ostatniej serii gier na
Łazienkowskiej. Legioniści pogodzeni z tym, że kolejny raz
nie przegonią Górnika Zabrze
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przegrali 0:3, a Jan Tomaszewski wyjmował piłkę siatki
po golach Pawłowskiego,
Odsterczyla i Kwiatkowskiego.
Zagłębie zakończyło zmagania
ostatecznie na 8 miejscu w tabeli (26 pkt, bilans bramkowy
22-21).
Sezon 1972/73 był o wiele
gorszy od poprzedniego w
wykonaniu piłkarzy z Białego Kamienia. W pierwszych
trzech meczach nowych rozgrywek Zagłębie strzeliło rywalom tylko 2 gole, tracąc aż
9. Dziwicie się, że przyszłość
nie rysowała się w różowych
barwach? Drużyna grała przeciętnie, a w korytarzach klubowego budynku coraz głośniej
słychać było narzekania na
postawę zawodników i westchnienia za poprzednimi dwoma sezonami. Szczęśliwie, na
zakończenie jesieni, zespołowi
w 3 meczach udało się zgromadzić aż 5 punktów. Co ciekawe, piłkarze spod Chełmca
pokonali u siebie późniejszego
mistrza Polski, Stal Mielec. To w
całym kraju okrzyknięto wielką
sensacją. Wiadomo przecież,
jaką siłą dysponowali wówczas mielczanie. Wiosną doszło
nawet do tego, że drużyna
wylądowała na przedostatnim
miejscu w tabeli. To był ostatni
sygnał ostrzegawczy. Trzeba
było pokazać „cojones”. I
zespół pokazał, że potrafi
walczyć. Dzięki zwycięstwom
w 21 kolejce nad Pogonią
Szczecin i w 22 serii na wyjeździe z Górnikiem Zabrze

» Mecz Zagłębia Wałbrzych z Zagłębiem Sosnowiec i
interweniujący golkiper zielono-czarnych Tadeusz Kobiałko

(!!!) Zagłębie wydźwignęło
się na 11 pozycję. Wygrana w
25 kolejce z ROW-em Rybnik,
przy korzystnych wynikach
innych gier, dała zielono-czarnym utrzymanie w I lidze.

» Bardzo ważni piłkarze Zagłębia w latach 70. Od lewej: Joachim Stachuła, Marian Szeja i Edmund Dworniczek

Trzeba było jednak wyciągnąć wnioski przed następnymi rozgrywkami, gdy
drużynę przejął trener Józef
Walczak. Skład wydawał się
przyzwoity. Bramki strzegł

Szeja, mając przed sobą doświadczonych Cieszowca,
Szłykowicza i Paździora. W
drugiej linii brylował Stachuła, a za zdobywanie bramek
mieli odpowiadać Pawłowski
i Odsterczyl. Ten ostatni, po
wyleczeniu złamania nogi,
zatracił jednak gdzieś swoją
skuteczność. Zespół spisywał
się dużo poniżej oczekiwań.
Na domiar złego mecz 12
kolejki z Wisłą Kraków był
dla Mariana Szei ostatnim w
barwach Zagłębia. Nasz znakomity golkiper postanowił
wyjechać bowiem do Francji.
W I lidze, która po poszerzeniu liczyła 16 drużyn, Zagłębie szorowało po dnie tabeli.
Mimo rozpaczliwych prób
wiosna nie przyniosła poprawy. Na trzy kolejki przed
końcem sezonu piłkarze z
Białego Kamienia zajmowali
ostatnie miejsce w tabeli z
17 punktami. Piętnasta Odra
miała ich na koncie 21, a 14
Szombierki, które zajmowały
pierwszą bezpieczną pozycję,
zgromadziły 22 oczka. W 28
serii wałbrzyszanie wprawdzie wygrali z Odrą Opole, ale
triumf odnieśli także zawodnicy z Bytomia i spadek zielono-czarnych stał się faktem.
Tomasz Piasecki
Fot. użyczone (Archiwum prywatne Mariana Szei i Edmunda Dworniczka oraz
zbiory Kroniki Zagłębia Wałbrzych)
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