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Czy wiesz, że…
Przy ulicy Niepodległości 

pod numerem 219a stał bu-
dynek mieszkalny najstarszy 
nie tylko w tej dzielnicy, ale 
także w Wałbrzychu. Swoją 
nazwę Hänelhaus zawdzię-
czał dwóm ostatnim właści-
cielom, jednak historia tego 
miejsca znana jest już od 
XVI wieku. W 1565 roku w 

dokumentach pojawia się 
po raz pierwszy wzmianka o 
„Gärtnerstelle”, który za 27 
talarów kupił Grieger Win-
ter. W 1802 roku budynek 
uzyskał kształt, w którym 
przetrwał prawie do końca 
XX wieku. Kupiec August 
Wilhelm Hänel przejął dom 
w 1870 roku i umieścił swoje 

nazwisko nad drzwiami wej-
ściowymi. Kontynuował też 
przeprojektowanie wnętrz. 
Wymienił m.in. stary dach 
gontowy na łupkowy.

Budynek zniknął z mapy 
Wałbrzycha prawdopodob-
nie w latach 80. lub 90. XX 
wieku.
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POGODAPOGODAPOGODA
Wtorek 29.09
Temp. 23/13 
pochmurno

Środa 30.09 
Temp. 23/13 
przelotne opady

Czwartek 1.10
Temp. 21/12 
zachmurzenie 
duże z przelotnymi 
opadami

Piątek 2.10
Temp. 17/8
zachmurzenie duże
 
Sobota 3.10
Temp. 16/8 
pochmurno

Niedziela 4.10
Temp. 15/8
przelotne opady

Poniedziałek 5.10
Temp. 16/8 
zachmurzenie małe
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Musicie wiedzieć, że dla nas naj-
większą nagrodą są miłe słowa czytel-
ników. Także malujące się na waszych 
twarzach zainteresowanie po przeczy-
taniu kolejnego artykułu w WieszCo 
lub znikające w mgnieniu oka gazety 
z mnóstwa punktów kolportażu. Przy-
pomnijmy tylko, że znajdziecie nas w 
około 150 miejscach w wielu zakąt-
kach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gdzie 
się nie obejrzycie, tam jest charaktery-
styczne zielono-pomarańczowe logo. 

No może trochę przesadziliśmy, ale co 
tam. Dobrego public relations nigdy za 
wiele. Naszą ambicją jest docierać do 
coraz większej liczby czytelników. Już 
teraz co wtorek czyta nas kilkadziesiąt 
tysięcy osób.    

Chcąc mieć nieustanny kontakt z czy-
telnikami zachęcamy was do dzielenia 
się z nami opiniami. Nie zależy nam 
tylko na pochwałach, przeczytamy 
również każdą krytykę pod swoim ad-
resem. Piszcie, co wam się podoba i nie 

podoba w gazecie. Na maile czekamy 
pod adresem: redakcja@wieszco.pl.      

Cały czas powtarzamy, że możecie 
nas czytać na dwa sposoby. Biorąc ga-
zetę w jednym z punktów kolportażu 
lub zaglądając na stronę www.wiesz-
co.pl. Tu oprócz aktualnego numeru, 
znajdziecie też te archiwalne. Wszyst-
kie tygodniki od listopada zeszłego 
roku, czyli od chwili, gdy zaczęliśmy 
zdobywać wasze serca nową jakością. 
Pokazując, że gazetę można robić z 

polotem oraz inaczej niż inni. Stawiając 
mocny akcent na publicystykę i wyra-
ziste sądy, których ani się nie boimy, 
ani nie wstydzimy. No więc zaglądając 
nieustannie pod adres www.wieszco.
pl możecie ściągnąć każdy dotych-
czasowy numer naszego tygodnika 
i bez pośpiechu przeczytać, o czym 
pisaliśmy przed tygodniem, miesiącem 
lub pół roku temu. Na pewno wiele 
rzeczy was zainteresuje. Miłej lektury!  

Redakcja

Ty lko  u  nas  28  s t ron!
Robimy to z pasją dla tysięcy czytelników 

Wiecie co? My naprawdę lubimy swoją robotę, a tworząc kolejne numery gazety, czynimy to z 
wielką pasją. Bo nie ma nic fajniejszego niż robienie tego, co się lubi i jeszcze sprawianie przy-
jemności i dawanie satysfakcji innym. 

WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKWIESZCO WIESZCO „DAJE DO MYŚLENIA” „DAJE DO MYŚLENIA” CO WTOREKCO WTOREK

w 1870 roku i umieścił swoje 
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– My jesteśmy na etapie 
wykonania około 80 procent 
zaplanowanych działań. Wał-
brzych  zobowiązał się, że 
do końca roku wybudowane 
zostaną dojścia do przystanku, 
że powstanie parking, tymcza-
sem nie widać, żeby w tym 
kierunku coś się działo – mówi 
Ireneusz Merchel. 

Prezes wierzy jednak, że 
kolejne tygodnie i miesiące 
pozwolą na to, że inwestycja 
będzie realizowana zgod-
nie z założeniami i planami. 
Prezydent Roman Szełemej 
jest zupełnie innego zdania i 
twierdzi, że miasto wywiązuje 
się z umowy.

- Wspólnie z Funduszem 
Octava zapewniamy, że in-
frastruktura drogowa, par-
kingowa będzie realizowana 
zgodnie z planem – mówi 
gospodarz miasta i cieszy się, 
że PKP chce uruchomić dwo-
rzec w roboczym kształcie już 
w grudniu bieżącego roku. – Z 
naszej strony nie ma żadnych 
opóźnień – zapewnia. Wiemy, 
że obecnie przygotowywana 
jest przebudowa części ulicy 
Lubelskiej z rondem.

Przypomnijmy, że porozu-
mienie dotyczące budowy 
przystanku między miastem 
i PKP PLK zostało podpisane 
w 2017 roku. Przystanek ma 
być uruchomiony w grudniu. 
W niedalekiej przyszłości przy 
Wałbrzych Centrum ma też 
powstać centrum przesiad-
kowe i mała galeria handlo-
wa. Budowa nowego dwor-
ca w ścisłym sercu miasta 
oraz przebudowa peronów 
przy dworcach Szczawienko 
i Świebodzice – wszystkie 
zadania realizowane przez 
Polskie Koleje Państwowe 
ze środków krajowych w ra-
mach jednego dużego zada-
nia – warte są łącznie ponad 
77,5 mln zł. 

Tymczasem modernizacja 
Dworca Wałbrzych Główny 
rozpoczęta w 2019 roku po-
chłonie ponad 26 mln zł ze 
środków krajowych. W tym 
wypadku zakres prac zakłada 
zmianę programu funkcjo-
nalno-użytkowego. Mają 
zostać wydzielone funkcje 
dworcowe z toaletami, holem 
głównym z poczekalnią, a 
także lokalem usługowo-han-

dlowym z funkcją sprzedaży 
biletów oraz biurem obsługi 
klienta. Przewidziano też 
wydzielenie funkcji uzupeł-
niających: pomieszczeń pod 
wynajem dla drobnych lokali 
komercyjnych, w tym małej 
gastronomii, a w zachodnim 
skrzydle budynku swoje miej-
sce znajdzie Służba Ochrony 
Kolei. Na piętrze i poddaszu 
przewidziano pomieszczenia 
socjalno-biurowe dla PKP 
Cargo. Obiekt zostanie do-
stosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zagospo-
darowane zostanie również 
otoczenie dworca. Większość 
dodatkowych budynków 
kompleksu stacyjnego – przed 
i za dworcem – zostanie ro-
zebrana. Pojawią się nowe 
miejsca postojowe, w tym dla 
osób niepełnosprawnych, ła-
dowania pojazdów elektrycz-
nych czy do krótkiego postoju 
(tzw. kiss&ride). Zostanie 
też wybudowana droga po 
stronie północno-zachodniej 
do parkingu służbowego na 
22 pojazdy, zlokalizowanego 
za dworcem.
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Kolej remontuje. Jak idzie? 
Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., mówił niedawno o 
opóźnieniach ze strony miasta przy realizacji budowy przystanku kolejowego Wałbrzych 
Centrum. Przyglądamy się więc, na ja-
kiem etapie są te prace. Nie będziemy 
owijać w bawełnę. Ta inwestycja jest dla 
miasta istotna z kilku powodów.

 » Kiedy na przystanku 
kolejowym Wałbrzych 
Centrum pojawią się 
pierwsi podróżni?  

ZOSTAŃ OPIEKUNEM
 

REKRUTACJA TRWA BEZ PRZERWY

BEZPIECZNA PRACA,
BEZPIECZNA PODRÓŻ,
PEWNE PIENIĄDZE

ZARÓB NAWET

9400 ZŁ
NA RĘKĘ W 45 DNI ZAPEWNIAMY

PRZESZKOLENIE 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

WAŁBRZYCH  TEL. 509 892 436 

SENIORA W NIEMCZECH

R
E

K
LA

M
A



4 WIESZ CO | NR 39/29.09.2020 r.

Życie zapierdziela w niewyobrażal-
nym tempie. Tak, dobrze główkujecie, 
gdzieś na pewno już to słyszeliście i 
nie będziemy pisać, jacy to jesteśmy 
mądrzy i oryginalni jak filozofowie 
ze starożytnego świata. Po prostu 
dzieje się tak dużo, że nie nadążamy. 
Zwłaszcza w polityce. Co tydzień 
moglibyśmy felietonami zapełnić nie 
tylko jedną stronę, ale przynajmniej 
połowę naszej gazety. Tylko kto by to 
czytał? Odlecieliśmy?! Chyba trochę. 
Dobra, nie będziemy was zamęczać. 
Nie zamierzamy również nikogo 
zanudzać opowieściami o tym, jak 

kołysze się Zjednoczona Prawica 
niczym windyman, skydancer czy 
inny „chwiej”. Wiecie, taki stworek 
z jakiegoś sztucznego badziewia, 
często spotykany na meczach piłkar-
skich. Składa się i na powrót rozwija. 
Gdy tylko dostanie porządny „strzał” 
powietrza. Inna sprawa, że powiew 
wiatru wielu politykom z pewnością 
pomógłby ochłonąć. Ale nie o tym 
miało być. Wszak reklamowaliśmy 
medialną perełkę.      

Natknęliśmy się na nią leżąc które-
goś wieczora pod cieplutką kołderką. 
Znacie gościa o nazwisku Diego 

Mentrida? Dobra, nie wznoście mo-
dłów i nie przewracajcie oczami jak 
szóstoklasista zapytany o parafrazę 
fragmentu najsłynniejszej piosenki 
Zenka Martyniuka, która znalazła się 
w książce do języka polskiego. Wątpi-
my czy nawet dalecy krewni Mentridy 
wiedzieli, czym się chłop zajmuje na 
co dzień. Pewnie nie kojarzyli go do 
niedawna nawet najwięksi znawcy 
triathlonu. Najwierniejsi kibice ludzi 
pływających, jeżdżących na rowerze 
i biegających do upadłego mogliby 
go co najwyżej pomylić z Miguelem 
Indurainem (dawniej słynny kolarz). 

Facet zrobił niedawno rzecz wydawa-
łoby się najnormalniejszą w świecie, 
jak podryw długonogiej blondynki na 
plaży w Chałupach. Mimo to stał się 
cichym bohaterem, o którym mamy 
nadzieję niedługo literaci będą pisać 
poematy, a bardowie układać liryczne 
pieśni. Pewnie, że koloryzujemy, ale 
mamy w tym cel.  

Dość budowania napięcia. Do 
rzeczy, bo za chwilę nie dotrwacie do 
końca tego felietonu. No więc niejaki 
Diego Mentrida podczas zawodów 
triathlonowych w Santander tuż 
przed metą pozwolił wyprzedzić się 

pewnemu Anglikowi. James Teagle, 
mniej więcej tak samo dobrze  rozpo-
znawalny w świecie sportu jak Hisz-
pan, który go przepuścił, pomylił tra-
sę. Nie wiemy, czy ze zmęczenia, bo 
zamajaczył w oddali szyld jakiegoś 
pubu i chciał skoczyć na szklaneczkę 
Guinnessa, czy oczami wyobraźni wi-
dział już na talerzu „chips and fish”, 
pewne, że wpadł w barierki. Stracił 
kilka sekund, a musicie wiedzieć, że 
finiszował na 3 miejscu. Gdy mijają-
cy go Mentrida zauważył pomyłkę 
rywala, zatrzymał się i przepuścił 
go tuż przed metą. Nieważne, że 
to były zawody gdzieś na zadupiu 
Półwyspu Iberyjskiego, tak ważne 
jak Grand Prix Estonii w skokach 
do wody, ale dla nas liczy się gest. 

Teraz uderzymy w patetyczne tony. 
Możecie się z nas śmiać, drwić i robić 
fikołki. Tarzać po ziemi, wywijać no-
gami, nie mogąc złapać tchu. To była 
kwintesencja sportu w jednym ge-
ście. Prawdziwe fair play. Tak właśnie 
uważamy. Nie tam żadne oddanie 
piłki po jej odkopnięciu w aut, gdy 
rywal zwija się z bólu na boisku. Tak 
robi każdy piłkarzyk, bo tak wypada. 
To oddanie miejsca na podium prze-
ciwnikowi, któremu ze zmęczenia 
coś się pokręciło. Żeby jeszcze spiąć 
klamrą opowieść, wspomnimy, że 
bohaterskiemu Mentridzie za jego 
zachowanie również przyznano 3 
miejsce, takie trochę honorowe, a 
od organizatorów dostał… 300 euro 
nagrody. Tyle samo, co Teagle. Już 
chyba rozumiecie rangę triathlono-
wej mordęgi w Santander?

Dlaczego o tym wszystkim wspo-
minamy? Przypuszczamy, że niewielu 
o tym słyszało, woląc raczej czytać i 
oglądać jak przebiegała ciąża Bar-
bary Kurdej-Szatan (babka w końcu 
urodziła i już nie będzie pokazywać 
brzucha) lub jaką wpadkę w stroju 
kąpielowym zaliczyła Anna Popek 
(zachodzimy w głowę, co mogło 
się stać). Stawiamy swoje wszystkie 
oszczędności, że dużo więcej osób 
dowiedziałoby się o wyczynie bo-
hatera Mentridy, gdyby na przykład 
Hiszpan zamiast przepuścić Anglika 
przed metą, podstawił mu nogę albo 
go spoliczkował. A gdyby jeszcze 
okazało się, że poszkodowany jest 
gejem, to dopiero  zaczęłaby się 
jazda jak na rollercoasterze w Europa 
Parku. Albo co gorsza, jatka jak w 
którejś kolejnej części Koszmaru z 
ulicy Wiązów. Jak długo jeszcze zwy-
czajność i normalność stać będzie w 
cieniu zidiocenia i skretynienia?     

Tomasz Piasecki

FAKtY

O jeden gest za daleko? 
W świecie, gdy łatwiej odnaleźć Atlantydę niż zgadnąć, gdzie podziewa 
się Leszek Czarnecki, a minister kultury zmienia reżysera filmu o rotmi-
strzu Pileckim, bo mu się znudził jak Dorocie Szelągowskiej stół w ja-
dalni, my mamy dla was nietypową wiadomość. Perełkę. Odnaleźliśmy 
ją przypadkiem, jak wasze żony nową kieckę w TK Maxx, a mężowie 
survivalowy brelok podobny do tego, którym chwalił się MacGyver.      

- Cała moja rodzina interesuje się historią 
współczesną, historią Śląska. Ważne, by 
to co robimy, było dla wspólnego dobra. 
Dziękuję za możliwość uczestnictwa w tych 

chwilach – dzieli się spostrzeżeniami Bolko 
VI Hochberg von Pless.

Tablicę można zobaczyć na budynku 
Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. 

Tablica już odsłonięta
Książę Bolko, potomek właścicieli ziem, w skład których 
wchodziło Szczawno-Zdrój, dokonał odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy, gdzie zapisano, że powstanie uzdrowiska to zasługa 
rodu Hochbergów.
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Ród Hochberg von Pless był właścicielem miejsco-
wości w latach 1509-1931 i są odpowiedzialni za 
budowę wszystkich obiektów zdrojowych, m.in. 
słynnego niegdyś Grand Hotelu (dziś Dom Zdrojowy 
nr 1), Wieży Anny, Teatru Zdrojowego, Pijalni Wód, 
pola golfowego, kortów tenisowych. Wyjątkowa 
uroczystość odbyła się dzięki wspólnej inicjatywie 
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. i Fundacji Księż-
nej Daisy von Pless przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Szczawnie-Zdroju i Zamkiem Książ w 
Wałbrzychu.
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Jednostka świdnicka pod-
lega Okręgowemu Inspekto-
ratowi Służby Więziennej we 
Wrocławiu. Pojemność aresztu 
wynosi 290 osadzonych.

- Zgodnie z ustawą o służbie 
więziennej jednym z podsta-
wowych zadań formacji pozo-
staje ochrona społeczeństwa 
przed sprawcami najcięższych 
przestępstw, a także zapewnie-
nie w zakładach karnych oraz 
aresztach śledczych porządku 
i bezpieczeństwa – mówi kpt. 
Bartłomiej Perlak ze świdnic-
kiego aresztu. W tym celu 

w jednostce penitencjarnej 
działającej w budynkach po-
chodzących z przełomu lat 70. 
i 80. XIX w., systematycznie 
podejmowane są działania 
modernizacyjne.

Jeszcze 50, czy 40 lat temu 
w Areszcie Śledczym w Świd-
nicy przebywało średnio ok. 
400 osadzonych. W pewnych 
okresach zaludnienie jednostki 
wzrastało nawet do 600 osób. 
Największą grupę stanowili 
tymczasowo aresztowani i ska-
zani pierwszy raz, odbywający 
karę pozbawienia wolności. 

Do maja 2009 roku w areszcie 
obok tymczasowo aresztowa-
nych przebywali także męż-
czyźni pierwszy raz odbywający 
karę pozbawienia wolności. 
Obecnie jednostka peniten-
cjarna przeznaczona jest dla 
tymczasowo aresztowanych i 
skazanych recydywistów.

Niedawno zakończyła się 
modernizacja systemu zabez-
pieczenia elektronicznego jed-
nostki, w ramach której wy-
konano szereg zadań bezpo-
średnio przyczyniających się do 
zapewnienia bezpieczeństwa 

aresztu. Zainstalowano m.in. 
wiele kamer telewizji przemy-
słowej, czujki ruchu i kurtyno-
we, a także wykonano nową 
światłowodową infrastrukturę 
teletechniczną. Dzięki nowym 
urządzeniom patrolowanie 
jednostki może odbywać się 
za pośrednictwem systemu 
monitoringu.

Kamery, rentgen, czujniki 
przydają się codziennie. Dla 
przykładu, kilka dni temu funk-
cjonariusze  ujawnili telefon 
komórkowy wraz z zegarkiem 
i kartą SIM, który usiłowano 

przemycić osadzonemu ukry-
wając go w... kremie. Nowo-
czesny sprzęt pozwala na wy-
krywanie kontrabandy. Próby 
przemycenia czegokolwiek na 
teren jednostki nie są niczym 
zaskakującym. A pomysłów 
jest coraz więcej... Odwiedza-
jący przechodzą samych siebie. 
Skazani wracający z przepustek 
nieraz wykorzystywali swoje 
ciało, aby ukryć sprzęt elektro-
niczny lub narkotyki.

Działania w zakresie bez-
pieczeństwa bez wątpienia 
pozostają priorytetem, ale 

funkcjonariusze podejmują 
również wiele inicjatyw w za-
kresie poprawienia warunków 
bytowych. - Systematycznie są 
remontowane cele mieszkalne, 
a dodatkowo zmodernizo-
wano miejscową łaźnię, w 
której odbywają się kąpiele 
osadzonych. Pomieszczenie 
wyposażono m.in. w przegro-
dy oraz elementy infrastruktu-
ry umożliwiające swobodne 
korzystanie z pomieszczenia 
przez osoby niepełnosprawne 
– dodaje kpt. Bartłomiej Perlak.

KaR

Zakup nieruchomości umożliwi całkiem 
nowe perspektywy i możliwości rozwoju.

– „Azalia” w Szczawnie-Zdroju i „Zimowit” 
w Dusznikach-Zdroju to bardzo ważne jed-

nostki w portfelu naszej spółki – wyjaśnia To-
masz Maciejowski, prezes zarządu Sanatoriów 
Dolnośląskich. – Ostatnia inwestycja w zakup 
nieruchomości w Szczawnie-Zdroju daje nam 

całkiem nowe możliwości rozwoju również dla 
„Azalii”. Patrząc szerzej, otwiera to drogę do 
wzmocnienia lecznictwa uzdrowiskowego w 
Szczawnie – dodaje.

Informacja o możliwości rozwoju Sanato-
rium Uzdrowiskowego „Azalia” została przy-
jęta w regionie z dużym optymizmem. – Cieszę 
się z tej wiadomości. Rozwój sanatoriów 
przekłada się w bezpośredni sposób na rozwój 
naszej gminy, a tym samym wzrost poziomu 
życia mieszkańców – podkreśla burmistrz 
Szczawna Marek Fedoruk.           SCB

FAKtY

Nowe perspektywy przed „Azalią”
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o. o. kupiły nieruchomość zabudo-
waną przy ul. Klonowej w Szczawnie-Zdroju. Co najważniejsze, 
działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Azalia”.
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Bezpieczeństwa nigdy za wiele
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy podjęli mnóstwo działań, aby przede 
wszystkim zabezpieczyć jednostkę i poprawić warunki bytowe osadzonych. Sprawdza-
my, jakie postawiono zadania i co udało się osiągnąć?
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 » W świdnickim areszcie śledczym pojawiło 
się wiele kamer telewizji przemysłowej 
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Powiecie, marne pociesze-
nie, ale mamy dla was dobre 
wieści. Na pewno wiecie, że 

ulice Jarzębinowa i Wrzosowa 
w Świdnicy są w trakcie prze-
budowy. Dlatego apelujemy 

do pieszych, a zwłaszcza do 
kierowców. Warto się trochę 
pomęczyć, by „za chwilę” jeź-

dzić i poruszać się po pięknie 
wyremontowanych drogach i 
chodnikach.  

Dzieje się w Świdnicy. 
Miejscowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

wymieniło już w tym rejo-
nie sieć kanalizacji sanitar-
nej oraz sieć wodociągo-
wą. Równocześnie prace 
modernizacyjne prowadziła 
także Polska Spółka Gazow-
nictwa, która przebudowała 
sieć gazową. Tauron z kolei 
likwiduje napowietrzną sieć 
energetyczną oraz w oparciu 
o porozumienie zawarte z 
miastem zrealizuje na własny 
koszt oświetlenie uliczne. Nic 
tylko przyklasnąć. 

– Wzdłuż ulicy Jarzębino-
wej postawione zostały już 
nowe lampy drogowe. Na 
całym jej odcinku ułożono 
również podbudowę jezdni. 
Trwają prace związane z 
ustawianiem krawężników, 
wykonaniem obrzeży i na-
wierzchni chodników – in-
formuje rzeczniczka prasowa 
Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy, Magdalena Dzwon-
kowska.

Termin zakończenia prac 
to  koniec  wr ześn ia .  To 
już za chwilę? Niestety 
nie tak szybko, chodzi o 
wrzesień, ale przyszłego 
roku. Wartość inwestycji 
to ponad 2,2 mln zł. Ra-
dzimy jeszcze uzbroić się 
w cierpliwość. 

KaR
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Warto trochę się pomęczyć
Nie będzie o żadnym wysiłku fizycznym, ale o inwestycjach, które 
mogą powodować niekiedy irytację. Gdy jednak już się skończą, wszy-
scy cmokają i mlaskają z zachwytu. Wierzcie nam, utrudnienia komuni-
kacyjne zawsze kiedyś mają swój koniec. 

 » Za rok we wrześniu w tym miejscu będzie już po remoncie 
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Za nami akcja „Posprzą-
tajmy Świebodzice”, której 
organizatorem było miasto 
oraz Miejski Dom Kultury. 
Pracy przed jej uczestnikami 
było naprawdę wiele. Był to 
lokalny akcent ogólnopol-
skiego „Sprzątania świata”. 
Akcja ta została zorganizo-
wana w Świebodzicach po 
raz pierwszy. Efekty są tak 
dobre, że jesteśmy pewni, 
że świebodziczanie spotkają 
się ponownie za rok, aby 
uczcić w ten sam sposób 
ogólnopolską akcję.

- Wydarzenie wsparły 
spółki miejskie, jednostki 
organizacyjne, lokalne firmy 
oraz organizacje. Każda z 
osób uczestniczących w 
wydarzeniu wybierała jed-
ną z czterech wytyczonych 

przez organizatorów tras 
do sprzątania. Do wyboru 
był rejon Cierni, Pełcznicy 
(ul. Leśna, Zimny Dwór) oraz 
ul. Sportowa – informuje 
Ilona Szczygielska z działu 
promocji UM  w Świebodzi-
cach. W punkcie rejestracji 
każdy uczestnik otrzymał 
kolorową opaskę, worki do 
segregacji odpadów, ma-
seczkę ochronną, rękawiczki 
oraz wodę mineralną. Dzięki 
zaangażowaniu prezesa 
ZGK Świebodzice spółka 
z o.o. Grzegorza Cabanka 
uczestnicy mieli zapewnio-
ny transport autobusem 
oraz busami w okolicę wy-
tyczonego rejonu oraz z 
powrotem. 

Sprzątanie każdej z tras 
trwało około dwóch godzin. 

Śmieci natomiast zbierane 
były z zachowaniem za-
sad wstępnej segregacji do 
dedykowanych worków. 
Aktywny udział w akcji wraz 
z mieszkańcami wziął na-
wet burmistrz Paweł Ozga 
oraz jego zastępca Tobiasz 
Wysoczański. Jedną z grup 
sprzątających byli harcerze 
ze Szczepu Harcerskiego 
Imago, seniorzy z Klubu Se-
nior + i ze stowarzyszenia 
Senior Aktywny Obywatel, 
przedstawiciele LKS Górnik 
Wałbrzych oraz członkowie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Dodatkowo 
okolice ruin Zamku Cisy 
wysprzątała Straż Ochrony 
Przyrody, a przedstawiciele 
grupy SudetyOffRoad.pl 
zwozili odpady z wysokich 

tras, specjalnie przysto-
sowanym do tego autem. 
Pozostałe odpady zwożone 
były przez pracowników 
ZGK. 

- Po wysprzątaniu terenu 
każdy uczestnik otrzymał 
ekologiczną torbę promu-
jącą miasto, ulotkę doty-
czącą segregacji odpadów 
oraz ciepły posiłek. Z my-
ślą o najmłodszych odbyły 
się  warsztaty ekologicz-
ne. Dzieci przygotowały 
własnoręcznie stroje, które 
prezentowały w pokazie 
eko-mody – dodaje Ilona 
Szczygielska.

Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się sto-
isko partnera Wód Polskich, 
gdzie dzieci brały udział w 
quizach, można też było 
otrzymać gadżety i foldery. 
Dzień wcześniej Wody Pol-
skie wyczyściły natomiast 
koryto rzeki Pełcznicy.

- Dziękujemy uczestni-
kom za aktywny udział w 
wydarzeniu, partnerom za 
przyjazną współpracę oraz 
wsparcie. Cieszymy się, że 
akcja przebiegała sprawnie i 
cieszyła się uznaniem wśród 
uczestników, którzy tego 
samego dnia zapowiedzieli, 
że chętnie wezmą udział w 
drugiej edycji wydarzenia 
– mówi burmistrz Paweł 
Ozga.

KaR

Sprzątanie jest w modzie
W ostatnim czasie to bardzo pożądane zajęcie. Zorganizowane gru-
py zaczynają dbać o najbliższe otoczenie. Nie inaczej było ostatnio 
w Świebodzicach, gdzie zakasano rękawy i zabrano się do pracy.

FAKtY

- Trybuny przy żarowskim bo-
isku orlik to miejsce często odwie-
dzane przez młodzież. I nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie 
bałagan, który po takich wieczor-

nych spotkaniach trzeba sprzątać. 
Dodatkowo mieszkańcy osiedla 
skarżą się na hałas w godzinach 
nocnych – informuje Magdalena 
Pawlik z żarowskiego magistratu.

Młodzież, która zazwyczaj 
weekendami przebywa w tym 
miejscu, pozostawia po sobie 
potłuczone szkło, porozrzucane 
butelki i wiele innych śmieci. Na 

prośbę mieszkańców żarow-
skiego osiedla burmistrz Leszek 
Michalak podjął decyzję, aby 
już od przyszłego weekendu te-
ren ten intensywnie patrolowali 
funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Żarowie. Obecni na 
Komisji ds. Bezpieczeństwa, 
Zdrowia i Porządku Publicznego 
radni jednogłośnie tę decyzję 
poparli.

KaR

Koniec imprez na orliku
Dodatkowe patrole policyjne będą monitorować teren żarowskiego orli-
ka. To miejsce, gdzie często spotykają się nocą „poszukiwacze przygód” 
spożywający alkohol i zakłócający ciszę nocną. Spisano właśnie porozu-
mienie z Komisariatem Policji w Żarowie.
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 » Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w akcjach porządkowych

 » Życie w posprzątanej okolicy od razu jest przyjemniejsze
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Z jednej strony jest szalona i nieprzewidywalna, z drugiej zaś samo-
krytyczna i chaotyczna. Gdy spotkała ją fala hejtu, zresztą niejedna, 
poczuła, że… żyje. To cała Edyta Nawrocka, którą wielu zna w Wał-
brzychu, a jeszcze więcej nienawidzi. Poznajcie dziewczynę, która 

lubi lans i wcale się z tym nie kryje.    

Z jednej strony jest szalona i nieprzewidywalna, z drugiej zaś samo-
krytyczna i chaotyczna. Gdy spotkała ją fala hejtu, zresztą niejedna, 
poczuła, że… żyje. To cała Edyta Nawrocka, którą wielu zna w Wał-
brzychu, a jeszcze więcej nienawidzi. Poznajcie dziewczynę, która 

lubi lans i wcale się z tym nie kryje.    

Mogę do ciebie mówić „Edzia”?
- Ty tak na poważnie (śmiech)? Nieeee. 

Słowo „Edzia” kojarzy mi się z czymś 
infantylnym, może nawet patologicznym. 
Nie chcę nikogo obrazić, ale to trochę 
taka paniusia z odrostami na głowie, 
niezbyt poważna, bez ambicji. A ja taka 
nie jestem. Może być „Edycia”?

Zgoda. Piosenkarka, tancerka, au-
torka tekstów, prezenterka telewizyj-
na. O czymś „Edyciu” zapomniałem”? 

- Nie mogę. Tak będzie przez całą 
naszą rozmowę?

Nie, tylko na początku. Odpowiesz 
na pytanie?  

- (Edyta Nawrocka ukrywa twarz w 
dłoniach i zastyga na dłuższą chwilę). 
Co ciekawe, wszystkim tym zajmuję 
się, ale na żadną z tych profesji nie 
mam poważnego papieru, potwier-
dzającego umiejętności. Zapo-
mniałeś jeszcze dodać blogerka, 
youtuberka i oczywiście fitnesska. 

Jak mogłem o tym zapo-
mnieć…

- Z wychowania fizycznego 
zawsze byłam najlepsza. Od 

przedszkola, poprzez liceum i 
kończąc na studiach uwielbiałam 

w-f. Zawsze miałam w sobie dużo 
siły. Nawet dzisiaj, choć chwilowo 
straciłam motywację, potrafiłabym 
zrobić jednorazowo 50 pompek. 

Żartujesz? 
- Nie, mogę ci udowodnić (Edy-

ta wstaje z krzesła i opiera się 
rękami o podłogę).

Wierzę. Był czas, że sylwet-
kę miałaś jak Ewa Choda-
kowska? 

- Tak. Miałam niesamo-
witą zajawkę na treno-
wanie. Trzymałam dietę, 
wykonywałam mnóstwo 
ćwiczeń, do tego wiele 
powtórzeń, by dobrze 
wyglądać. Teraz stra-

ciłam motywację, 
nie  mam czasu 
myśleć o kalo-

riach. Zawsze 
mówiłam w 

swoich fil-
mach, 

że to jak wyglądam nie jest żadnym osią-
gnięciem. Każdy może wyrzeźbić swoje 
ciało, absolutnie każdy. Byle mieć w sobie 
jakiegoś bodźca, pchającego do wysiłku. 
Bez motywacji i systematyczności niczego 
się nie osiągnie.    

Zgubiłaś sportową motywację jadąc do 
Warszawy robić karierę? 

- Zawsze marzyłam o Nowym Jorku. Gdy 
jeszcze obowiązywały wizy do USA, starałam 
się, żeby dostać turystyczną „wjazdówkę”. 
Odmówiono mi niestety. Pozostała Warszawa. 
Ale tak na poważnie, to było moje drugie ma-
rzenie. Pojechać do stolicy i zamieszkać tam 
na jakiś czas...

I przesiąknąć wielkim miastem?
Dokładnie tak! Już na miejscu zapisałam się 

do kilku agencji, biegałam na castingi, wyra-
białam sobie znajomości, ale czy po to, żeby 
zrobić karierę? Raczej, żeby zaistnieć, żeby 
zostać zauważoną. Uwielbiam szum wokół 
siebie, najlepiej ten medialny, kocham, jak 
dużo rzeczy dzieje się naraz. Pojechałam na 3 
miesiące. Zostałam na rok i pewnie dalej bym 
była w Warszawie, gdyby nie pandemia i spra-
wy osobiste, które zmusiły mnie do powrotu 
do Wałbrzycha. 

Wystąpiłaś w spocie wyborczym Koalicji 
Obywatelskiej, po czym wylało się na cie-
bie wiadro pomyj? 

- Nim do tego doszło, dostałam angaż do 
kilku reklam, wystąpiłam w kilkunastu seria-
lach paradokumentalnych. Wtedy pojawiła się 
propozycja zagrania w spocie wyborczym. Co 
ciekawe, najpierw wybrano inną dziewczynę, 
potem zdecydowano się na mnie. Zagrałam 
matkę rodziny, która najogólniej mówiąc 
narzeka na rząd PiS. Jak to w reklamówce 
wyborczej. Ja tylko odgrywałam swoją rolę, 
a zalała mnie fala hejtu. Uprzedzę twoje 
kolejne pytanie. Wystąpiłabym w tym spocie 
jeszcze raz.  

Jak sobie poradziłaś z hejtem
- Doskonale, poczułam, że żyję. 
???
- Jestem nieszczęśliwa, gdy ogarnia mnie 

monotonia, nic się nie dzieje, panuje totalny 
marazm. A tu świat zaczął nagle przyspieszać 
i wirować. Znalazłam się w oku cyklonu. Po-
czułam prawdziwy fame (sława – przyp. red). 
Wielu znajomych dzwoniło do mnie i mówiło: 
„współczujemy ci, niech to się jak najszybciej 
skończy”. A ja tylko myślałam: „ludzie, przecież 
ja nie chcę, żeby to się kończyło”.  

Podziwiam cię za szczerość.
- Taka już jestem i mam z tego same proble-

my, bo ludzie raczej nie mają odwagi na takie 
wyzwania. Kto ci powie prosto z mostu, że lubi 
lans? A ja lubię.  

W Wałbrzychu często jesteś hejtowa-
na? 

- Taki lokalny hejt jest dużo gorszy. Ten war-
szawski był, jak ja to nazywam, „wykupiony” 
lub jak kto woli „inspirowany”. Ten wałbrzyski 
był i jest podlany prawdziwą żółcią i nienawi-
ścią. Grożono mi oblaniem kwasem. Gdy w 
sieci pojawiła się klepsydra z moim imieniem 
i nazwiskiem, pisano do mnie wiadomości 
„szkoda, że to nie ty”. 

Nie bałaś się, że spotka cię coś złego? 
- Nie, choć miałam momenty, że kilka razy 

odwróciłam się na ulicy, patrząc, czy nikt za 
mną nie idzie. 

Przejmujesz się krytyką, gdy ktoś powie, 
że nie umiesz śpiewać albo źle poruszasz 
się na scenie? 

- Ja to wiem, że technicznie w niczym nie 
jestem dobra, wszystko robię sercem, daję 
się porwać prawdziwym emocjom. Mam za 
to niemal doskonały słuch i przyjemną barwę 
głosu. Uwielbiam muzykę. To, co robię, robię 
z miłości do niej. 

Teledyski na Ibizie i Malediwach też? 
- To nie był żaden lans, jeśli o to pytasz. 

Żeby zaistnieć na muzycznym rynku, trzeba 
produkt, który chce się wypuścić, dobrze opa-
kować. Stąd moje teledyski w tych pięknych 
miejscach. 

Chyba 10 lub 12 lat temu zajęłaś pierw-
sze miejsce w konkursie muzycznym „Stu-
dio garaż” w Warszawie w kategorii pop. 
W tym samym konkursie zwyciężyła, ale w 
kategorii r&b, Cleo?

-  Był to już finał konkursu. Śpiewałyśmy 
w Hiltonie. Gdy Cleo była niedawno w Starej 
Kopalni, spotkałyśmy się i powspominałyśmy 
tamten czas. Jej kariera lepiej się potoczyła, 
bo spotkała na swej drodze Donatana. Ja nie 
miałam tyle szczęścia.  

W 2015 roku zaśpiewałaś z kolei „Pio-
senkę o Złotym Pociągu”, którą zaczęto 
prezentować w wielu miejscach za gra-
nicą?  

- Mówiły, pokazywały lub pisały o tym 
NBC, Discovery Channel, Daily Mail, RTL, Die 
Zeit, TVN, Onet, Radio Zet, Radio Eska, Radio 
Wrocław, Deutschlandradio. Akurat w tym 
przypadku wiedziałam, że to jest chwilowe 
zainteresowanie i zaraz się skończy.

Dokończ zdanie Edyta Nawrocka jest…
…leniwą bałaganiarą. Czasem w moim 

mieszkaniu nie można się normalnie poruszać, 
taki jest nieporządek.  

Mam wrażenie, że są dwie Edyty?  
-  Masz rację. Ta sceniczna szalona, przebojo-

wa, porywająca i ta domowa bardzo chaotycz-
na, nudna, ale też szczera i samokrytyczna.       

Rozmawiał Tomasz Piasecki
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 » – Jestem nieszczęśliwa, gdy ogarnia mnie monotonia – mówi Edyta Nawrocka 

Marzy mi się Nowy Jork 
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W Wałbrzychu prezydent miasta Roman 
Szełemej wraz z wiceprezydent Sylwią 
Bielawską i miejskim ogrodnikiem, ale co 
najważniejsze w obecności dzieci, posadzili 
kolejne drzewa. Tym razem na terenie szko-
ły podstawowej przy ul. Limanowskiego. 

Całości akcji przyglądała się ekipa Radia 
Zet.

- Nie jest to skomplikowane, cieszę się, 
że kolejny kawałek miejskiej przestrzeni 
może zostać w ten sposób potraktowany. 
To dla nas bardzo ważne - mówi prezydent.

Na miejscu przygotowano specjalną edu-
kacyjną strefę recyklingu, wypożyczalnię eko-
-rowerów, zabawy zręcznościowe, warsztaty, 
na których powstały ekologiczne detergenty, 
wystawę dzieł sztuki powstałych ze śmieci 
oraz konkursy z nagrodami i interaktywne 
quizy. Ponadto obok podstawówki przy ul. 
Limanowskiego dziennikarze Radia ZET wraz 
z mieszkańcami Wałbrzycha posadzili symbo-
liczne 30 drzew – grabów kolumnowych. Ich 
liczba nie jest przypadkowa, bo 28 września 
„Zetka” skończyła 30 lat.                     SCB F

ot
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Udany piknik z radiem 
Dawno w centrum Wałbrzycha nie widzieliśmy takich tłumów. 
W ubiegłym tygodniu odbyło się tam bardzo ważne wydarzenie – 
wspólne sprzątanie świata z Radiem ZET.

Przy tej okazji dziękujemy 
wam, że przez prawie 9 mie-
sięcy dzieliliście się z nami 
swoimi przemyśleniami, pro-
ponowaliście tematy, który-
mi powinniśmy się zająć i 
pisaliście, jak oszczędzacie 
wodę. 

Dziś ostatni raz widzicie 
charakterystyczne logo kam-
panii „Nasza dobra woda”. 
Być może kiedyś jeszcze wró-
cimy z nową porcją informacji 
o wodzie. Tymczasem przypo-
mnijmy, że przez 20 odcinków 

wspólnie poznawaliśmy m.in. 
historię Wałbrzyskich Wodo-
ciągów, przekonywaliśmy, 
jak groźne w skutkach może 
być zmniejszanie zasobów 
wodnych, dowodziliśmy, ile 
wody potrzeba do wypro-
dukowania pożywienia lub 
rzeczy codziennego użytku, 
zachęcaliśmy do oszczędzania 
wody, bo nieustannie o tym 
„trąbimy”, że kiedyś może jej 
zabraknąć. Ponieważ jest to 
ostatni odcinek, pomyśleliśmy, 
żeby był lekki, łatwy i przy-

jemny. Dziś kilka ciekawostek 
o higienie w dawniejszych 
czasach.  

Już Owidiusz w „Sztuce 
kochania” zalecał dbałość o 
codzienną higienę osobistą, 
w tym eliminowanie zapachu 
potu i przykrego zapachu z 
ust, depilację, dbanie o włosy 
i paznokcie, czy dążenie do 
posiadania jasnych zębów. 
Najbogatsi i ważni urzędnicy 
mieli łatwiej – myli się w ka-
miennych wannach, polewani 
wodą przez służbę. O ich sto-

py i dłonie dbali specjaliści od 
manicure i pedicure, brodą 
i włosami zajmowali się fry-
zjerzy, a na koniec nacierano 
ich pachnącymi olejkami i 
maściami. Zwykli mieszkańcy 
musieli zadowolić się obmy-
ciem na brzegach rzek, kana-
łów czy zbiorników wodnych. 
Za mydło służyła mieszanina 
oliwy i popiołu powstałego z 
nieznanej nam rośliny.

Nie zawsze uważano, że ką-
piel jest zdrowa. Na przykład w 
XVI wieku lekarze uważali, że 

podczas kąpieli przez porowa-
tą (niczym gąbka) powierzch-
nię ludzkiego ciała, wnikają 
do niego chorobotwórcze tru-
cizny, które następnie przez 
tętnice i żyły trafiają do serca, 
uśmiercając umytego. Zamiast 
mycia zeskrobywano brud 
skrobaczkami, przemywa-
no ciało wodą różaną, na-
cierano olejkami, perfuma-
mi i aromatycznymi octami. 

Dzisiaj korzystanie z toalety 
jest sprawą osobistą, można 
rzec intymną. Ale w staro-

żytnej Grecji czy Cesarstwie 
Rzymskim toalety były miej-
scem spotkań towarzyskich. 
W dużych pomieszczeniach 
spotykało się jednocześnie 
nawet do 50 osób, aby pod-
czas wspólnego załatwiania 
potrzeb fizjologicznych (co, 
jak widać, nie było niczym 
wstydliwym) dyskutować i 
gawędzić na różne tema-
ty. Zapewne podczas „po-
zostawiania balastu” (dziś 
młodzież powiedziałaby w 
trakcie „robienia dwójeczki”) 
rozwiązywano w dyskusji 
niejeden palący problem. Do-
dajmy jeszcze, że często nie-
czystości odprowadzane były 
jednym, wspólnym, otwartym 
kanałem, spłukiwanym wodą. 
Szczegółów dotyczących pod-
cierania się gąbkami maczany-
mi w płynącej wodzie, zbiera-
jącej nieczystości z wcześniej 
zajętych „muszli” z chęcią 
oszczędzimy. 

Tylko „liznęliśmy” temat, 
bo historia ta jest bogata i 
liczna w różne ciekawost-
ki. Ale mamy nadzieję, że 
choć w minimalnym stopniu 
wywołaliśmy na waszych 
twarzach uśmiech. Jakże dzi-
siejszy świat jest inny od tego 
przed wiekami.

Red
Bibliografia:

- Ślusarczyk W. (red.), Historia higieny 
wodą pisana, Quixi Media, Bydgoszcz 

2017
- Bochen A. (red.), Skąd się bierze 

woda w kranie, Quixi Media, 
Bydgoszcz 2012
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 » Ubikacje w starożytnym Efezie 

O wodzie wiecie prawie wszystko 
Żegnamy się z naszą społeczną kampanią, którą wspólnie z Wałbrzy-
skimi Wodociągami prowadziliśmy od początku roku. W trakcie 20 
odcinków mówiliśmy głównie o wodzie uczulając, że może jej zabrak-
nąć. Jeszcze raz o tym przypominamy – odkręcając kurek w domu 
pomyślcie, jak można ją zaoszczędzić, żeby zawsze leciała z kranu.  
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Tak wiemy, zaczęliśmy dość 
nietypowo i jeśli nam się uda, 
tę wyjątkową narrację po-
staramy się utrzymać, kre-
śląc historię nietuzinkowego 
człowieka. Ludowego artysty. 
Właśnie, czy jednak artysty? 
Zagadnięty Jerzy Marszał, 
czy tak możemy o nim mówić 
i pisać, tylko macha ręką z 
wrodzoną skromnością. – Jaki 

ja tam artysta – odparowuje, 
znikając w niewielkiej pracow-
ni, zwanej też galerią. Nie, 
nie taką, gdzie na ścianach 
wiszą olejne obrazy mistrzów 
i nie można w niej nawet 
oddychać. Takiej, co to i przy-
siąść można na drewnianym 
taborecie, i zamyślić się dłu-
żej, i pogawędzić z twórcą, i 
pooglądać jego rzeźby. 

Dajemy sobie rękę uciąć, 
nawet dwie, że gdybyście 
zobaczyli, gdzie żyje bohater 
naszej opowieści, tygodniami 
byście szczęki szukali. Tak jak 
my byliśmy oszołomieni w ja-
kich pięknych okolicznościach 
przyrody przyszło nam zdoby-
wać informacje do artykułu. 
Od tej chwili miejsce zamiesz-
kania ludowego artysty stało 

się dla nas kwintesencją siel-
skości. Spokojnie, nie odpły-
nęliśmy i nie daliśmy tego po 
sobie poznać. Jechaliśmy do 
Jerzego Marszała z nadziejami 
spotkać pozytywnego gościa, 
lubiącego w ciszy i cierpliwie 
pracować nad swoimi mały-
mi dziełami. Skromnego, ale 
zarazem lubiącego gawędy. 
Dokładnie takiego poznaliśmy. 

Dom pięknie zatopiony w 
zielonej scenerii wzgórza, 
nad drzwiami wejściowymi 
wyrzeźbione twarze witają 
każdego wędrowca. Nieda-
leko potok, tuż pod nosem 
staw, w zasięgu wzroku roz-
łożysty kasztan, a w sąsiedz-
twie pracownia, gdzie słychać 
szelest, może charaktery-
styczny skrzek dłuta miarowo 

odbijającego się od kawałka 
drewna. Ta galeria to właśnie 
miejsce, o którym było wcze-
śniej. Napisać „świątynia” 
naszego artysty, to jak nic nie 
napisać. W niej na wszyst-
kich ścianach płaskorzeźby. 
Głównie twarze, ale też mar-
twa natura, motywy biblijne. 
Twarze smutne o podobnych 
oczach, jakby przeszywające 
odwiedzających badawczym 
spojrzeniem i pytające „po 
co przyszliście”. Ale nie za-
czepnie, raczej nostalgicznie. 
Dlaczego mają taką smutną 
mimikę? – Nie widziałem 
nikogo uśmiechającego się z 
pomnika lub postumentu. No 
chyba, że krasnala – ze swa-
dą odpowiada Jerzy Marszał. 
Fakt, głupie pytanie.  

Rzeźbi od ponad 40 lat. 
Można z powodzeniem napi-
sać, że praktycznie od zawsze. 
Nigdy nie wzorował się na 
niczym i na nikim, a rodzące 
się w głowie pomysły natych-
miast przekuwa na drewno. 
Tworzywem jest jesion, lipa, 
także brzoza. Drewno musi 
być suche i odpowiednio przy-
gotowane do procesu. Wtedy 
można dopiero łapać za na-
rzędzia i po tygodniu wycho-
dzą cudeńka. Ludowe rzeźby 
zdobiące od wielu lat miejsca 
nie tylko rozsiane po całej Pol-
sce, ale również w Czechach, 
Niemczech, Francji, a nawet 
w USA. – Za oceanem moje 
rzeźby też znajdziecie. Jest ich 
tam nawet całkiem sporo. Na 
pewno kilkadziesiąt – mówi 
Jerzy Marszał. Tworzy jednak 
głównie dla siebie. Rzeźbienie 
jest bowiem odskocznią od 
codzienności. Zwłaszcza je-
sienią lub zimą, gdy na dłużej 
można zaszyć się w pracowni. 
Poskubać w drewnie.

Najbardziej udane prace 
artysty znajdują się w głu-
szyckim centrum kultury. Taki 
„the best of”. Ale taki choćby 
witacz przed wjazdem do 
Łomnicy zaprojektował i wy-
konał też Jerzy Marszał. Miał 
na niego doskonały i zarazem 
oryginalny pomysł. Zresztą 
sami zobaczcie, jeśli będziecie 
w okolicy. Widać, że praca 
wyszła spod ręki ludowego 
Wita Stwosza.         

Tomasz Piasecki

Co W gMINACH pISZCZY

GŁUSZYCA 

Jest jak ludowy Wit Stwosz  
Macie jakieś wyobrażenie sielskości? Opisów idyllicznych miejsc 
nie brakuje choćby w polskiej literaturze. Więc na pewno coś wam 
przemyka przed oczami. Głupie pytanie. My też jakieś tam wyobra-
żenie mieliśmy. Nigdy do tego nie przywiązywaliśmy jednak więk-
szej uwagi. Do czasu wizyty w gospodarstwie (chyba tak powinni-
śmy napisać) Jerzego Marszała w Łomnicy (gm. Głuszyca). 

Ten swoisty plebiscyt ogłoszono na 
podstawie uchwały rady miejskiej w 
sprawie ustanawiania dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie upowszech-
niania i ochrony kultury materialnej 

Mieroszowa. Kto może wystartować w 
konkursie? Właściciele, współwłaściciele 
albo wspólnoty mieszkaniowe posiadają-
ce budynki niewpisane do rejestru zabyt-
ków, które ze względu na swe położenie, 

elementy i detale architektoniczne oraz 
historię ich użytkowania stanowią cenny 
obiekt kultury materialnej gminy. Wart 
podkreślenia, upowszechnienia i ochro-
ny. Wykonujący prace remontowe lub 
modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla 
ekspozycji budynków do dzieła. Ubiegaj-
cie się o przyznanie nagrody w konkursie 
„Ładna kamienica”. Do rozdysponowania 
są trzy nagrody finansowe: 10, 7 i 5 tys. 
zł. Zgłoszenia można składać od 1 do 31 
października.                 SCB

MIEROSZÓW 

Nagrodzą zadbane budynki 
Do 31 października można składać w Mieroszowie wnioski 
w konkursie „Ładna kamienica”. Czekają nagrody pieniężne. 
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 » Jerzy Marszał ze swoimi „postaciami”
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Park Południowy to z jednej strony 
oaza spokoju, z drugiej zaś centrum 
sportów górskich z atrakcjami parku 
linowego. Wyobraźcie sobie, że sza-
lejąc w „małpim gaju” podziwiacie 
malowniczą panoramę Gór Wałbrzy-
skich. Takie rzeczy tylko w Jedlinie-
-Zdroju. Park porastają modrzewie, 
świerki oraz jadalne kasztany. Do 
unikalnej roślinności należy zaliczyć 
też m. in. limbę amerykańską. Znaj-
duje się tu też kamienny pomnik 
założyciela uzdrowiska dr Beinerta.

Z kolei Park Północny rozciąga-
jący się przy ul. Warszawskiej to 
wzgórze porośnięte starymi drze-
wami. W dolnej części natkniemy 
się na buki i dęby o potężnych i 
rozłożystych konarach, a wyżej 
modrzewie sięgające do 40 m 
wysokości. W głębi uwagę z pew-
nością przyciągną piękne szpalery 
brzóz i dębów. To także miejsce 
wielu imprez miejskich, koncertów, 
seansów filmowych i występów 
teatralnych. 

Zastanawiamy się, czy słyszeliście 
o tarasach widokowych w Jedlinie-
-Zdroju? Położone są przy ul. Pięknej. 
Roztacza się z nich niesamowity 
widok na dolinę uzdrowiskową. 

W oddali zauważycie wzniesienia. 
Patrzycie tu Jałowiec (751 m n.p.m.) 
i Jedliniec (735 m n.p.m.), tam Ko-
biela (587 m n.p.m.) i Dłużyca (578 
m n.p.m.), a tutaj Leśniak (565 m 

n.p.m.). Zaraz, nie zapomnijcie o Bo-
rowej (853 m n.p.m.). Zresztą, co my 
wam będziemy pisać. Odwiedźcie 
tarasy i przekonajcie się sami. 

Red

Obiekt wybudowany został 
w 1845 roku według projektu 
Josepha Raabego. To niemiecki 
malarz, inżynier, geograf i archi-

tekt. Zyskał popularność m.in. 
jako malarz Johanna Wolfganga 
Goethego. Raabe przebywał w 
Salzbrunn na kuracji w drugiej 

połowie XIX wieku i otrzymał 
wówczas od lekarza zdrojowego 
Samuela Augusta Zemplina zle-
cenie  zaprojektowania punktu 

widokowego na skalnym urwi-
sku. Przypomnijmy, że obiekt 
ten nazywa się Wieża Anny. 
O czym już wspominaliśmy. 

Później Raabe przebywał 
w kurorcie na zaproszenie in-
spektora zdrojowego, dziadka 
Gerharta Hauptmanna, Fer-

dinanda Straehlera, z którym 
był zaprzyjaźniony i w które-
go domu mieszkał  w trakcie 
pobytu w kurorcie. Wtedy 
też został poproszony o za-
projektowanie kilku kolejnych 
obiektów szczawieńskich, w 
tym również „Szwajcarki”. 
Budynek został nazwany Ida-
hof (Dwór Idy) i zawdzięczał 
swoje imię urodzonej w 1811 
roku i zmarłej przedwcześnie, 
bo ledwie 32 lata później, 
hrabinie Idzie von Hochberg, 
małżonce Hansa Heinricha X. 
Wybór idyllicznego miejsca na 
budowę i pomysł utworzenia 
drogi spacerowej do obiektu 
były ostatnią inicjatywą pani z 
Książa, zawsze żywo zaintere-
sowanej rozwojem i rozkwitem 
Szczawna. 

Pierwotnym przeznacze-
niem „Szwajcarki” było go-
spodarstwo rolno-hodowlane 
na potrzeby uzdrowiska. Na 
parterze budynku znajdowała 
się sala do konsumpcji mle-
ka, serwatki i żętycy. Potem 
budynek stanowił gospo-
dę przyfolwarczną. Gdy do 
Szczawna-Zdroju przyjeżdżali 
polscy działacze niepodległo-
ściowi, by prowadzić rozmowy 
z obecnymi tu w tym czasie 
tajnymi emisariuszami, spoty-
kali się właśnie w „Szwajcarce”. 
Korzystając z oddalenia obiektu 
od ścisłego centrum kurortu. 
Piękne otoczenie Idahofu za-
wsze wytwarzało romantyczną 
aurę, której ulegali kuracjusze, 
chętnie obierający go za cel 
swoich pieszych wędrówek. I 
tak pozostało do dziś.           Red

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA

SZCZAWNO-ZDRÓJ 

Mała „Szwajcaria” dla Idy
Ten piękny kompleks hotelowo-rekreacyjno-wypoczynkowy zna chyba każdy. Nazywany jest 
Dworzyskiem, a jednym z budynków zabudowań jest „Szwajcarka”. Charakterystyczny obiekt 
powstały, oczywiście w stylu… szwajcarskim.   

JEDLINA-ZDRÓJ 

Takie miejscówki, 
to się rozumie 

Jeszcze ciut pogrzebaliśmy w sieci i znów 
znaleźliśmy kilka mniej znanych, ale za to 
pięknych miejsc w Jedlinie-Zdroju. Trochę 
będzie o dwóch parkach – północnym i po-
łudniowym oraz o niezwykłych tarasach. 
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 » W Parku Południowym można wypocząć, ale też poszaleć w „małpim gaju” 

 » W „Szwajcarce” pierwotnie znajdowała się sala do konsumpcji mleka, serwatki i żętycy 
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To apel do tych, którzy nie 
wzięli udziału w tegorocznym 
biegu „Z flagą na Trójgarbie”. 
Nic straconego. Nie damy 
wam gotowego przepisu, jak 
być wielkim, choć gdybyście 
zrobili tak „cafe biba, bekonik 
i dużo wody dla ochłody” to 
kto wie, jakby to się mogło 
skończyć. Ale poważnie. 

Na rozwijanych od wie-
lu lat szlakach górskich 

wokół Trójgarbu powstało 
niedawno stałe oznako-
wanie tras półmaratonu. 
Dla nas bomba. Stanęły 
tam słupki z oznaczeniami 
dla dwóch dystansów – 
11 i 22 km. Teraz macie 
już właściwie wszystko, 
żeby sprawdzić się na jed-
nej z najładniejszych tras 
w Polsce i poczuć się jak 
śmiałkowie wdrapujący 

się niedawno na Trójgarb 
podczas półmaratonu gór-
skiego. To też doskonała 
okazja potrenować przed 
przyszłoroczną edycją im-
prezy.  

Oznakowania mają słu-
żyć wszystkim. Nie tylko 
wyczynowcom, ale także 
tu r y s tom i  space row i -
c zom.   Tak ,  aby  każdy 
mógł znaleźć coś dla sie-

b i e .  Doda jmy  j e s z c ze , 
że rozwijanie kompleksu 
na  Tró jga rb i e  t o  e f ek t 
partnerstwa gmin Czarny 
Bór i Stare Bogaczowice 
oraz wsparcia z Funduszu 
Toyoty. Jeśli jesienią po-
goda dopisze, koniecznie 
wybier zc ie  s ię  na Tró j -
garb.  Kingsajz  dla każ-
dego.  

Red

STARE BOGACZOWICE 

Trójgarb dla każdego brzmi jak…
…z filmu Juliusza Machulskiego. Pamiętacie? „Kingsajz dla każdego i ty 
możesz wielkim być”. No jasne, że możesz być wielkim, wystarczy, że 
wdrapiesz się na wieżę widokową na Trójgarbie, idąc najpierw po trasie 
półmaratonu górskiego.  

Żeby z powodzeniem czymś 
się zajmować lub zarządzać, 
konieczny jest plan. To jak 

w domu. Wiedząc, że macie 
zaskórniaki, jesteście w stanie 
zaplanować remont pokoju 

córki, kupno mebli do ogrodu 
lub wymianę samochodu. 
Jeśli nie macie oszczędności, 

planujecie, co zrobić, żeby 
zmienić swoje życie na lepsze. 
Może przenieść się do więk-

szego miasta albo zmienić 
pracę. Obmyślacie strategię, 
w którym kierunku. 

Trochę upraszczamy, ale 
podobnie jest z gminami. 
Samorządowcy dumają, co 
by tu wymyślić, żeby to ich 
gminy najlepiej się rozwijały. 
W Głuszycy trwają właśnie 
prace nad strategią rozwoju 
na lata 2021-2027. Co nas 
bardzo cieszy, o zdanie w 
specjalnie przygotowanej 
ankiecie zostali zapytani 
mieszkańcy gminy. Pytania 
dotyczyły między innymi 
kierunku, w jakim miastecz-
ko powinno rozwijać się 
w kolejnych latach i tego, 
czego ludzie  oczekują od 
włodarzy.

Równocześnie prace pro-
wadzi zespół powołany przez 
burmistrza Romana Głoda. 
Tworzą go dyrektorzy pla-
cówek oświatowych i insty-
tucji miejskich, radni Rady 
oraz urzędnicy. Nad całością 
czuwa Jerzy Tutaj z Politech-
niki Wrocławskiej, który w 
przeszłości przygotowywał 
strategie rozwoju dla innych 
jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Projekt strategii zostanie 
przedstawiony mieszkańcom 
podczas konsultacji społecz-
nych, które rozpoczną się w 
październiku. Ciekawi nas, co 
wymyślą w Głuszycy. 

Red

GŁUSZYCA 

Jakby tu się lepiej rozwijać? 
Co czyni, że gmina staje się bardziej turystyczna albo puszcza oko do inwestorów, przygoto-
wując im u siebie warunki jak u pana Boga za piecem? Jest pewien dokument, który teore-
tycznie powinien być drogowskazem dla wielu działań w samorządzie. To strategia. Słynne 
słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. 

Co W gMINACH pISZCZY / pRoMoCJA
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Na zaproszenie Marcina Krzyżanowskiego, 
wicemarszałka województwa dolnośląskiego oraz 
Roberta Wiszniowskiego, rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu, odbyła się konferencja poświęcona 
zagadnieniom promocji kształcenia zawodowego 

na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo, sytu-
acji zawodowej pielęgniarek i położnych w regionie 
oraz wsparcia finansowego (program stypendialny) 
dla studentów tych kierunków kształcenia.

W spotkaniu wzięli udział m.in. studenci II 
i III roku pielęgniarstwa. Kierunek ten został 

uruchomiony w PWSZ w 2016 roku i cieszy się 
sporym zainteresowaniem wśród maturzystów. 
Podczas spotkania zwrócono uwagę na potrzebę 
kształcenia w zawodach medycznych, bowiem 
istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu 
specjalistów. Każda inicjatywa wspomagająca 
działania w kierunku pozyskiwania przyszłych 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych zasługuje 
na wielkie uznanie. Dodatkowe programy stypen-
dialne Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 
są tego najlepszym przykładem.

SCB

WAŁBRZYCH

Pielęgniarstwo potrzebuje promocji
Ta konferencja miała olbrzymie znaczenie dla zawodów medycznych, które 
w dobie pandemii są narażone szczególnie na braki kadrowe.
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 »  W Głuszycy trwają prace nad strategią rozwoju na lata 2021-2027

 » Na szlakach wokół Trójgarbu pojawiły się słupki z 
oznaczeniami dla dwóch dystansów półmaratonu górskiego 
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W razie konieczności ro-
dzina książęca i jej goście 
wzywali służących przy po-
mocy systemu elektrycznych 
dzwonków zainstalowanych 
w salonach, sypialniach, po-
kojach gościnnych i kuchni na 
piątej, najwyższej kondygna-
cji. Pojawił się on w wyniku 
unowocześnień wprowadzo-
nych w trakcie wielkiej prze-
budowy Książa, której doko-
nał Jan Henryk XV  w latach 
1908-1922. Do udogodnień 
w codziennej pracy służby 
z tamtego okresu zaliczyć 
należy montaż telefonów, 
wind do transportu żywności, 
ogrzewania podłogowego 
i centralnego odkurzacza. 
Relikty tych instalacji w nie-
których miejscach przetrwa-

ły do dziś. Ci z służących, 
którzy musieli być dostępni 
przez całą dobę, mieszkali 
na czwartym piętrze zamku 
– były tam służbowe poko-
je, zaopatrzone w łazienki i 
ubikacje na korytarzu. Resz-
ta mieszkała w oficynach, 
po obu stronach budynku 
bramnego na terenie zam-
ku dolnego w tzw. „starym 
ogrodnictwie” i stadninie.

Hierarchia wyrażała się 
także przez starannie do-
brane uniformy. Ich projekt 
zatwierdził w latach 70. XIX 
wieku, książę Jan Henryk XI 
(zm.1907), wzorując się na 
ubraniach służby    z Wersalu. 
Pochodziły z dwóch wytwór-
ni: G. Benedicta, królewskie-
go dostawcy z Berlina oraz 

firmy Price Whittaker & Co. z 
Londynu. Peruczkę, która była 
obowiązkowym elementem 
stroju, zniesiono dopiero 
w latach 20. po rozwodzie 
księcia Jana Henryka XV i 
księżnej Daisy. Pamiątkowe 
zdjęcie książańskich loka-
jów wykonano w styczniu 
1925 roku z okazji drugiego 
ślubu księcia Jana Henryka 
XV. Oryginalne liberie prze-
trwały w zbiorach Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie. Z 
informacji przekazanych nam 
przez wnuka ostatnich wła-
ścicieli Książa, księcia Bolka 
von Pless, czerwone unifor-
my obowiązywały w Książu, 
a turkusowe na zamku w 
Pszczynie do końca funkcjo-
nowania obu dworów. 

W dni powszednie państwo 
zaczynali dzień około 10:00. 
Wtedy podawano herbatę, 
tosty i masło w kształcie ku-
lek. Lunch jadano o 14:00, 
herbata była przewidziana o 
17:00, a do obiadu zasiada-
no o 21:00 i biesiadowano 
do późnych godzin nocnych. 
W Książu nawet w dni po-
wszednie zbierało się całkiem 
liczne grono domowników 
i gości. Nawet na co dzień 
funkcjonowały trzy stoły. Przy 
pierwszym, najważniejszym, 
zasiadał książę z najbliższą ro-
dziną i najznamienitsi goście. 
Drugi stół był przeznaczony 
dla biesiadników niższych 
rangą, a następnie stół mar-
szałkowski dla ważniejszych 
dworzan i urzędników, a także 

gości, którzy nie zmieścili się 
przy stole drugim. 

Wieczorny obiad podawano 
w głównej jadalni w nowym 
skrzydle zamku. Dla gości 
przygotowywano specjalne 
menu, brano pod uwagę ich 
kulinarne upodobania, ale 
także starano się wywoły-
wać odpowiednie wrażenie. 
Przy komponowaniu potraw 
zwracano uwagę, aby na-
stępujące po sobie dania nie 
były w jednakowej tonacji 
kolorystycznej. Spisy dań z 
poszczególnych, niekoniecznie 
ważnych dni, zbierano i opra-
wiano w specjalne książki, 
tworzące po latach swoistą 
kronikę kulinarnych obycza-
jów. Odnotowywano tam 
skrupulatnie liczbę i statut 

gości, rodzaj posiłków w ciągu 
dnia, podawane dania i napo-
je im towarzyszące. Statystyka 
ta była potrzebna służbie, aby 
mogła sprawnie obsługiwać 
wszystkie stoły. 

Niższy, ale ważny szczebel 
w hierarchii dworskiej sta-
nowili zarządcy i pracownicy 
rozległej stadniny i psiarni, 
w której trzymano ogary do 
polowań i gdzie znajdowała 
się słynna książęca hodow-
la bassetów. Konie i psy od 
wieków odgrywały niezwykle 
ważną rolę w życiu Hoch-
bergów, a na stworzenie im 
komfortowych warunków nie 
szczędzono środków i zaso-
bów ludzkich. 

Przez 43 lata dyrektorem 
stajni (Stallmeister) w Książu 

HIStoRIA NIEZNANA

Jak na służbie, to tylko w Książu (2)
Wiecie już z poprzedniego odcinka, że życie na służbie u księżnej Daisy i księ-
cia Jana Henryka XV przez podwładnych uważane było za powód do dumy. 
Mimo ciężkiej pracy, zapewniało godziwe życie. Świat ten zmiótł wiatr tragicz-
nej historii XX wieku, ale ich zatrzymane w kadrze życie ukazuje radośniejsze 
oblicze zamkowej codzienności. Dziś druga część tej fascynującej opowieści. 

 » Kamerdynerzy zamkowi sfotografowani 25 stycznia 1925 roku z okazji 
drugiego ślubu Jana Henryka XV. W środku ochmistrz dworu Heinrich Nüttgen
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był pochodzący ze Szkocji 
Alexander (Alec) Stewart, 
który mieszkał w eleganc-
kiej willi wybudowanej przez 
księcia na jej terenie. Stadni-
ną kierował do momentu jej 
sprzedaży przez Hochbergów 
w 1934 roku. Podlegali mu 

wszyscy pracownicy stajni, 
gdzie wyraźnie rozróżniano i 
wyżej stawiano w hierarchii 
tych odpowiedzialnych za 
konie do jazdy wierzchem, 
z których korzystała rodzina 
książęca, od opiekunów i 
woźniców koni powozowych i 

zaprzęgowych. Odpowiedzial-
ną funkcję pełnił trener koni 
wierzchowych (Sattelmeister) 
pochodzący ze Śląska Cieszyń-
skiego Edward Wawrzyczek, 
który trenował z księciem i 
księżną przed wyścigami i 
polowaniami oraz uczył jazdy 
konnej ich synów.

Na terenie stadniny pra-
cowali i mieszkali ponadto 
mistrz powozowni (Wagen-
meister) i jego liczni podwład-
ni, w późniejszym okresie 
także szoferzy, którymi często 
stawali się przyuczeni do jaz-
dy automobilem stangreci, 
woźnice i forysie. 

Osobny warsztat pracy, który 
zajmował kowal i jego pomoc-
nicy, stanowiła znajdująca się 
przy stadninie kuźnia. Za ksią-
żęcych czasów królował w niej 
Ernst Menzl, który przyuczał do 
zawodu swoich trzech synów. 
Jedna z jego córek Martha wy-
szła za mąż za wspomnianego 
wyżej Edwarda Wawrzyczka. 
Ich jedyna córka Dorothea 
do dziś mieszka Książu, tutaj 
przeżyła wojnę i jest ostatnią 
osobą, która pamięta księżną 
Daisy. To ona przekazała wiele 
bezcennych informacji wyko-
rzystanych podczas pisania 
tego artykułu. 

Następny w hierarchii był 
zamkowy kasztelan zwany 
czasami wójtem (Schlossvogt). 
Stanowisko to za Jana Henryka 

XV piastował Paul Fichte, który 
w czasie II wojny światowej 
był świadkiem barbarzyńskiej 
przebudowy zamku przez 
nazistów. O jej szczegółach 
w latach 50. poinformował 
świat na łamach jednej ze 
szwajcarskich gazet. Pełnił on 
bezpośredni nadzór nad bez-
pieczeństwem i porządkiem 
na terenie zamku Książ i w 
jego ścisłym otoczeniu. Orga-
nizował i nadzorował wszelkie 
prace porządkowe oraz drobne 
prace remontowe i naprawcze. 
Miał za zadanie monitorować i 
raportować wszystko na temat 
stanu budowlanego zamku i 
budynków na terenie komplek-
su. Dbał o ogrzewanie zamku, 
a po przebudowie nadzorował 
obsługę systemu centralnego 
ogrzewania. Był odpowie-
dzialny  za zakupy sprzętów do 
sprzątania, wywóz śmieci oraz 
przewóz pakunków, m.in. do i 
z dworca kolejowego. Odpo-
wiadał za konserwację drzwi, 
zamków, okien, kominków, 
klozetów, żaluzji    i markiz, 
pieców i podłóg.

Za funkcjonowanie nowo-
czesnych instalacji gazowej, 
wodnej i ciepłowniczej, dla 
których na terenie starego 
ogrodnictwa wybudowano 
duży budynek i sieć podziem-
nych tuneli i zbiorników, od-
powiedzialny był podległy 
kasztelanowi Pumpenmeister. 

Personel techniczny 
stanowili także słu-
żący obsługujący 
sześć zamkowych 
wind, telefonistka, 
elektryk, mechanik, 
stolarz, monterzy oraz 
czasowo zatrudniani 
architekci i pracow-
nicy budowla-
ni.

Podlegali mu najniżsi w 
hierarchii męscy służący, od-
powiedzialni m.in. za frote-
rowanie parkietów i podłóg, 
oczyszczanie klozetów i noc-
ników, czyszczenie komin-
ków, wynoszenie popiołu 
i śmieci. Kasztelan nadzo-

rował także 
zaopatrzenie 

Książa w za-
pas piwa i 
wody mine-

ralnej, które 
dostarczano z 
należących do 

Hochbergów 
browaru 

w 

Boguszowie i uzdrowiska w 
Szczawnie-Zdroju, gdzie po-
siadali aż cztery źródła.

Mateusz Mykytyszyn 
– Zamek Książ w Wałbrzychu

* Ciąg dalszy opowieści w trzecim 
i ostatnim odcinku

HIStoRIA NIEZNANA

 » Szoferami w Książu często stawali się przyuczeni 
do jazdy automobilem stangreci, woźnice i forysie

 » Louis Hardouin z rodziną. To on w latach 
1909-1932 kierował kuchnią w Książu

15

Personel techniczny 
stanowili także słu-
żący obsługujący 
sześć zamkowych 
wind, telefonistka, 
elektryk, mechanik, 
stolarz, monterzy oraz 
czasowo zatrudniani 
architekci i pracow-
nicy budowla-
ni.

rował także 
zaopatrzenie 

Książa w za-
pas piwa i 
wody mine-

ralnej, które 
dostarczano z 
należących do 

Hochbergów 
browaru 

w 

 » Góra uniformu męskiego
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Wybierając się na ekrani-
zację historii Tomasza Ko-
mendy, obawiałem się, że 
jej powszechna znajomość 
będzie przeszkadzać w od-
biorze. Na szczęście duet: 
Andrzej Gołda – scenarzysta 
i Jan Holoubek – reżyser po-
kazali klasę i już w pierw-
szych sekundach wytworzyli 
poczucie niepewności losów 
bohatera, które utrzymali aż 
do końca filmu. Z pewnością 
laury będzie zbierać jeszcze 
jeden duet: Agata Kulesza 
(matka Komendy) i Piotr Trojan 
(Tomasz Komenda). Ich kreacji 
postaci nie da się zapomnieć. 
Aktorzy grają z niezwykłym 

wyczuciem i zrozumieniem 
położenia, w jakim znaleźli się 
ich bohaterowie. 

Choć wydaje się, że wszy-
scy pamiętamy, jak 2 lata 
temu, po 18 latach spędzo-
nych w więzieniu, wyszedł na 
wolność Tomasz Komenda, 
poświęcę kilka zdań samej  
fabule filmu. Ofiarę systemu 
sprawiedliwości poznajemy 
w chwili jego aresztowania. 
Później z maestrią Holoubek 
zabiera nas w czasy sprzed 
zbrodni, o którą został oskar-
żony Tomek, by po chwili 
zaprowadzić do więziennego 
piekła. Dynamika wydarzeń 
jest taka, że nie sposób po-

czuć znużenie. Wreszcie, w 
niekończącym się paśmie 
nieszczęść, pojawia się prze-
łom – dwóch prawników i 
wnikliwy gliniarz chcą udo-
wodnić niewinność mężczy-
zny. Finał oczywiście znamy 
– łzy szczęścia Komendy i 
jego bliskich. 

Holoubek zawierzył – i 
słusznie – samej historii. 
Nie sili się na nowatorskie 
rozwiązania. Dzięki temu 
obraz jest zrozumiały zarów-
no w Polsce, jak i na drugiej 
półkuli. Takie historie mają 
miejsce pod każdą szeroko-
ścią geograficzną. Nie szu-
kając daleko, my także taką 

mamy. Po zabójstwie wał-
brzyskiego antykwariusza 
sąd skazał dwóch 17-letnich 
uczniów. Niebo nad głowa-
mi zobaczyli po... 14 latach 
odsiadki. Mam nadzieję, że 
to, co oglądamy na ekranie, 
jest już tylko zamierzchłą, 
bezpowrotną przeszłością. 

Film jest znakomity, ale 
może by było lepiej, gdy-

by nie miał nigdy powodu 
powstać. Można się oczy-
wiście cieszyć, że sprawie-
dliwość zatriumfowała, ale 
jednocześnie uświadamia, 
że system, w którym tkwimy, 
może zniszczyć nas w kilka 
dni. Opowiada o tym agent 
Tomek, były funkcjonariusz 
CBA. Zostawmy jednak nie-
czystą politykę i wróćmy do 

kina. Mam nadzieję, że „25 
lat niewinności...” stanie się 
przepustką dla Holoubka jako 
reżysera na stałą obecność na 
dużym ekranie. Przypomnę, 
że do tej pory był on raczej 
specjalistą od seriali („Rojst”. 
„Odwróceni. Ojcowie i cór-
ki”).

Ocena 9/10
Piotr Bogdański

Na początek chyba naj-
ważniejsza informacja. TLiA 
zaprasza na przedstawienie 
w najbliższą niedzielę (4 paź-
dziernika) o godz. 12:30. Na 
„Akademię pana Kleksa” w 
adaptacji i reżyserii Karoliny 
Maciejaszek naprawdę warto 
się wybrać, zwłaszcza, że to 
spektakl przeznaczony dla 
widzów od 7 roku życia. 

Witajcie w naszej bajce i 
poznajcie ekscentrycznego na-
uczyciela – Ambrożego Kleksa 
oraz jego uczniów. Nauka u 
kogoś, kto potrafi czytać w 
myślach, unosić się w powie-
trzu, z małych rzeczy robi duże 
i przygotowywać potrawy z 
kolorowych szkiełek, musi być 
przecież nadzwyczajną przy-
godą. Wiemy, wzdychacie, 
dlaczego takich nauczycieli nie 
ma w waszych szkołach, ale 
czyż nie warto przekonać się, 
jak wyglądają lekcje u Kleksa? 

Akademia to miejsce, gdzie 
wszystko staje się możliwe. 
Wystarczy otworzyć odpo-
wiednie furtki, by znaleźć 
się w krainach znanych ba-
jek. Zamiast nudnej eduka-
cji są lekcje latania, bajania 
czy fleksografii. Ta szkoła to 
przestrzeń nie tylko dla nie-
ograniczonej wyobraźni, ale 
także wolności. To azyl dla 
wszystkich wykluczonych, 
słabeuszy i dziwaków, którzy 
nie potrafią odnaleźć się we 
własnym środowisku. To miej-
sce, gdzie każdy czuje się jak 
u siebie: dobrze i bezpiecznie. 
To przede wszystkim szkoła, 
gdzie najważniejsze są potrze-
by dziecka i rozwój jego oso-

bowości, a nie rygorystyczna 
nauka. Pytanie tylko, czy taka 
szkoła ma szansę przetrwać… 

„Akademia pana Kleksa” 
w wałbrzyskich Lalkach to 
rozśpiewane przygody, które 
zyskują na atrakcyjności dzięki 
nowym aranżacjom znanych 
piosenek. Dzieci z pewnością 
rozpoznają utwory Brzechwy, 
a dorośli wrócą do dziecięcych 
lat. Co ważne, spektakl bierze 
udział w VI edycji konkursu 
na inscenizację dawnych dzieł 
literatury polskiej „Klasyka 
żywa”.

Na koniec jeszcze istotna 
rzecz. W związku z pandemią 
koronawirusa przypomina-
my, że podczas wszystkich 
spektakli lub innych wizyt w 
TLiA widzowie zobowiązani 
są zakrywać usta i nos. Obo-
wiązek ten nie dotyczy dzieci 
do 4 roku życia. 

Red

KULtURA
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Gwoździem po ekranie

Nadszedł czas Komendy
Najważniejszą propozycją kinową w minionym 
tygodniu był film „25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy” w reżyserii Jana Holoubka.

Pan Kleks przybywa 
Pokolenie dzisiejszych czterdziestolatków przeważnie 
kojarzy „Akademię pana Kleksa” z filmem Krzysztofa Gra-
dowskiego i brawurową rolą Piotra Fronczewskiego. Ale 
przecież istnieją też inne adaptacje książki Jana Brzechwy. 
Choćby spektakl w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. 
Warto zabrać dzieci i przekonać się, jak wypada ta wersja. 

Zobaczcie „Akademię 
pana Kleksa”

Bilety: 20 zł – normalny, 18 
zł – ulgowy (dzieci do 12 
roku życia)
Kupicie też bilet on-line na 
www.bilety.teatrlalek.wal-
brzych.pl (preferowana for-
ma zakupu)
Kasa biletowa teatru – tel. 
74 666 73 41, czynna:
- wtorki / godz. 8:30 – 12:00
- czwartki / godz. 13:00 – 
16:00
- piątki / godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed 
spektaklem
- niedziele / godz. 11:00 – 
14:00

 » Zamiast nudnej edukacji w „Akademii pana Kleksa” są lekcje latania i bajania 
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Co słychać u millenialsów?

Sibylle Berg i spektakl „Po nas 
choćby kosmos” zagości w wał-
brzyskim Teatrze Dramatycznym 
1 i 2 października o godz. 19.00 
oraz 3 października o godz. 
18.00. Sibylle Berg w swoim 
tekście fantazjuje na temat poko-
lenia, które obecnie wchodzi w 
pełną dorosłość – millenialsów. 
Zajęci stereotypowym życiem 
millenialsa – kanapkami z awo-
kado i wspomnieniami o Game Boyach – muszą sprostać wielkiej misji, jaką jest lot koloniza-
cyjny na Marsa. Reżyseria: Paweł Świątek, obsada: Karolina Bruchnicka, Angelika Cegielska, 
Dorota Furmaniuk, Joanna Łaganowska, Czesław Skwarek.

Zapraszamy również na spektakl „Żeglarz” w reż. Wojtka Rodaka (3.10 o godz. 20:00 i 4.10 
o 18:00) oraz do wysłuchania podcastów Szaniawski.fm w wykonaniu zarówno wałbrzyskich 
aktorów, jak i zaproszonych artystów – podcasty dostępne online na Spotify i Soundcloud!

Za niebawem Waglewski
Zespół Voo Voo wystąpi w ten 

czwartek (1 października) o godz. 
19:00 w klubie A’propos przy ul. 
Wieniawskiego w Wałbrzychu. 
To jeden z najoryginalniejszych 
zespołów na polskiej scenie roc-
kowej, który w swojej muzyce ze 
znakomitym efektem połączył rock 
z jazzem i folkiem różnych rejonów 
świata. Grupa powstała w 1985 r. 
w Warszawie, jej założycielem jest 
Wojciech Waglewski. Każda z kolejnych płyt Voo Voo to niezwykła muzyczna podróż ku różnym 
zakątkom świata rocka, choć zespół często przekraczał rockowe granice.

Grupa zaprezentuje najnowszy album „Za niebawem”. Voo Voo nagrał płytę w swoim sta-
łym składzie. Produkcją, wraz z Wojciechem Waglewskim, zajął się Emade – Piotr Waglewski. 
On też jak przy ostatnim albumie miksował płytę. Bilety: 80 zł w dniu koncertu. Ilość miejsc 
ograniczona. Rezerwacji biletów można dokonywać pod nr tel. 500 296 755.

Nie bój się żyć 
z Frąckowiak 

W ramach Dnia Seniora zapraszamy na występ Haliny 
Frąckowiak w Starej Kopalni w Wałbrzychu. To już w piątek 
(2 października) o godz. 18:00. Wydarzenie jest bezpłatne. 
Ilość miejsc ograniczona. Konieczna wcześniejsza awizacja 
na koncert na adres mailowy: sekretariat@starakopalnia.
pl, tel. 74 667 09 00.

SCB, KaR

Stuknęła „trzydziestka”
W sobotę, 3 października o godz. 20:00 w Filharmonii Sudeckiej zagra 

zespół Raz, Dwa, Trzy. 30 lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej 
Górze trójka młodych ludzi zagrała pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła 
się historia. Historia zespołu, który pozostał wierny sobie i swojej mu-
zycznej drodze, konsekwentnie krocząc z boku głównego nurtu. Historia 
zespołu, który w tylko sobie znany sposób potrafił połączyć talent literacki 
Adama Nowaka z muzyczną finezją i fantazją, wytwarzając swój własny, 
charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno-literacki język, który w nie-
dościgniony sposób zinterpretował piosenki Osieckiej i Młynarskiego – z 
pełnym szacunkiem dla pierwowzorów. Zespołu, który przez te wszystkie 
lata zbudował ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów – 
od małych klubów po wielkie sale koncertowe. To właśnie koncerty stały 
się znakiem rozpoznawczym „Raz, Dwa, Trzy”. 

Zobaczyć kino 
specyfi czne 

Nadchodzące jesienne wieczory będą długie, 
szare, bure … No nie, nie muszą takie być. 
Mogą być zupełnie inne, ciepłe i interesujące, bo 
spędzone w ciekawy sposób. Świdnicki Ośrodek 
Kultury zaprasza na nową edycję Wieczorów z 
Kinem Rosyjskim. Jest ono specyficzne i prak-
tycznie nieznane dla przeciętnego Polaka. Warto 
skorzystać z okazji i spróbować, może zaskoczy. 
Szczegóły wydarzenia na plakacie.

Patton i jego 
czołgi na 
Dolnym Śląsku 

Żarowska Izba Historyczna oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zapraszają 
na XVII Żarowską Prelekcję Historyczną, która 
odbędzie się 2 października o godz. 18:00 w 
siedzibie ŻIH przy ul. Dworcowej 3 w Żarowie. 
Czy w 1945 roku faktycznie amerykańskie czoł-
gi generała George’a Pattona znalazły się na 
Dolnym Śląsku. O tym opowiedzą podczas XVII 
Żarowskiej Prelekcji Historycznej – Piotr Kucznir 
oraz Agnieszka Łabuz.

Mistrzowsko zinterpretuje 
słowa

Jerzy Trela wystąpi w najbliższą sobotę (3 październi-
ka) o godz. 19:00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-
-Zdroju. Mistrz interpretacji słowa z towarzyszeniem 
akompaniamentu muzycznego, przedstawi słynne mo-
nologi autorstwa polskich wieszczów. Nieprzemijające 
piękno i aktualność tekstów Wyspiańskiego, Mickiewi-
cza i Norwida to doświadczenia polskiego narodu, ale 
też samego aktora, dlatego jego interpretacja jest tak 
przejmująca. Bilety w cenie 65 zł na kupbilecik.pl oraz 
w Kawiarni Bohema w Parku Zdrojowym.
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To, co zwróciło moją uwagę, to 
przede wszystkim firma Square 
Enix oraz jej pokaz NieR Replicant 
ver.1.22474487139…

Zapowiadany już w marcu re-
master kultowej gry z 2010 roku 
doczekał się wreszcie oficjalnej 
daty premiery. Pomimo nieco 
wcześniejszego wydania w Japo-
nii, my w Europie będziemy mogli 
nacieszyć się tym tytułem już od 
23 kwietnia przyszłego roku trady-
cyjnie na PC, PS4 oraz Xboxie One. 

Po pierwszym dniu targów i 
obejrzeniu przedstawionego nam 
wtedy zwiastuna oraz gameplaya 
jesteśmy już w stanie powiedzieć, 
że szykuje się nie lada przygoda. 
Bazując na historii i całym świecie 
z oryginalnej wersji gry, dodając 
piękniejszą grafikę, ulepszone 

animacje i podobno nowe wątki. 
Jak to może się nie udać, prawda? 
Choć znajdziemy też kilku scepty-
ków porównujących najnowszą 
odsłonę z wydanym w 2017 roku 
hitem oraz fabularnym sequelem 
„NieR:Automata”. 

Pokochana przez świat Auto-
mata stworzona była przez studio 
PlatinumGames, które niestety już 
nie bierze udziału przy produkcji 
Replicant. Tak więc obecny twór-
ca – Cavia – ma przed sobą nie 
lada poprzeczkę, aby dorównać 
swoim poprzednikom. Wierzę 
całym sercem, że jest to dla nich 
na wyciągnięcie ręki, a także, że 
zaprezentują zupełnie nowy roz-
dział w całej serii NieR.

„Venegeur” SKN Challenger

Jeśli 3-miesięczna nieobec-
ność pracownika była spowo-
dowana jego tymczasowym 
aresztowaniem, stosunek 
pracy wygasa z mocy prawa 
na podstawie art. 66 kodeksu 
pracy. Termin biegnie od dnia 
zatrzymania pracownika. 

Pracownik w trakcie tym-
czasowego aresztowania ko-
rzysta z ochrony przed wypo-
wiedzeniem umowy o pracę, 
gdyż jest to okoliczność uspra-
wiedliwiająca nieobecność 
– pracodawca może jednak 
rozwiązać umowę bez wypo-

wiedzenia z winy pracownika 
przed upływem 3 miesięcy, o 
ile zachodzi jedna z przesłanek 
z art. 52 k.p. Takich jak: cięż-
kie naruszenie obowiązków 
pracowniczych, zawiniona 
utrata uprawnień koniecznych 
do wykonywania pracy na 

zajmowanym stanowisku czy 
popełnienie przestępstwa, 
które uniemożliwia dalsze 
zatrudnienie na zajmowanym 
stanowisku.

Pracownikowi za czas nie-
obecności wynikającej z tym-
czasowego aresztowania nie 
przysługuje prawo do wyna-
grodzenia.

W sytuacji gdy umowa 
o pracę wygasła z powodu 
tymczasowego aresztowania 
pracownika, a postępowanie 
karne zostało umorzone lub 
zapadł wyrok uniewinniają-
cy i pracownik zgłosił swój 

powrót do pracy w ciągu 7 
dni od uprawomocnienia się 
orzeczenia (przekroczenie ter-
minu dopuszczalne jest tylko 
ze względu na okoliczności 
niezależne od pracownika), 
pracodawca zobowiązany jest 
do ponownego zatrudnienia 
pracownika. Nie dotyczy to 
przypadków, gdy postępo-
wanie zostało umorzone wa-
runkowo albo ze względu na 
przedawnienie.

Radca prawny Adam Daraż 
z Kancelarii Radcy Prawne-
go DARAŻ i DORADCY ul. 
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-

brzych, tel. 601472787, e-
-mail: kancelaria@daraz.pl.

Red

MISZMASZ

Okiem gracza

NieR witaj z powrotem
Paru prawdziwych zapaleńców już to wie, ale tych, którzy sły-
szą o tym po raz pierwszy, informujemy. Kilka dni temu odbyło 
się Tokyo Game Show. Wielu branżowych gigantów przedstawiło nam zapowie-
dzi swoich gier przepełnionych klimatem z Kraju Kwitnącej Wiśni. 

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi 
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczaso-
wego aresztowania. Dziś sprawa dużego kalibru, 
ale co to dla naszego prawnika. Dla Adama Daraża 
to pestka. 
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        UWAGA KONKURS  
Dziś drugi raz z rzędu zapraszamy was do nieco innej za-

bawy, w której nie możecie wygrać lunchu, tylko… zdjęcia. 
Zapytacie, jak to? Już tłumaczymy. Dzięki nam zrobicie sobie 
profesjonalne zdjęcia do dokumentów. Oczywiście za darmo. 
Do wygrania są 3 pakiety BIOfoto, czyli certyfikowanych zdjęć 
do nowego dowodu osobistego. Żeby wygrać nagrodę, należy 
przede wszystkim poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Spójrz-
cie na fotografię obok. Jaki dolnośląski obiekt turystyczny 
przedstawia makieta widoczna na zdjęciu? 

Jeśli znacie odpowiedź, wpiszcie ją do kuponu, wytnijcie go 
i pokażcie w salonie SuperFOTOGRAF przy ul. Sienkiewicza 6 w 
Wałbrzychu. Każdy z 3 zwycięzców będzie mógł wykorzystać tylko 
jeden pakiet zdjęć. Na posiadaczy kuponów z gazety z wpisaną 
poprawną odpowiedzią w salonie czekają od najbliższej śro-
dy (30 września) do piątku (2 października) w godz. 11:00-
16:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.wieszco.pl. 

KUPON
Jaki dolnośląski obiekt turystyczny 

przedstawia makieta widoczna na zdjęciu?
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Nagroda do odebrania 
w salonie 

SuperFOTOGRAF 
przy ul. Sienkiewicza 6 

w Wałbrzychu 



WIESZ CO | NR 39/29.09.2020 r. 19

W akcji, która swój począ-
tek miała we Francji, z inicjaty-
wy Komisji Europejskiej od lat 
udział biorą niemal wszystkie 
kraje Unii Europejskiej, a po-
nadto Stany Zjednoczone i 
Meksyk, część krajów Ameryki 

Południowej oraz Chiny, Japo-
nia i Tajwan.

Podczas tego najczęściej 
rowerowego święta centra 
miast są zamykane dla ruchu 
samochodowego, a celem 
takich działań jest promocja 

i pokazanie wzorców dzia-
łań proekologicznych oraz 
informowanie społeczeństwa 
o negatywnych skutkach 
korzystania z samochodów. 
Jednym ze środków promocji 
proekologicznego transportu 

jest (bardzo często) w dniu 
obchodów Światowego Dnia 
Bez Samochodu udostęp-
nienie miejskiej komunika-
cji publicznej za darmo oraz 
zorganizowane przejazdy 
rowerowe po mieście. Tylko 

w Polsce do akcji przyłącza 
się co roku ponad 100 miast, 
które organizują tego dnia 
wiele atrakcji promujących 
ekologiczny transport.

Nasz kraj po raz pierw-
szy do akcji przyłączył się 

w 2002 roku, a patronaty 
nad imprezami sprawują 
jednostki samorządowe i 
wojewódzkie. 

Akcje przynoszą wymierne 
korzyści nie tylko dla środo-
wiska. Wpływają też na ludzi, 
zwiększając ich świadomość 
o negatywnych skutkach za-
nieczyszczania środowiska 
transportem samochodowym. 
Miały też znaczny wpływ na 
popularyzację w naszym kraju 
roweru. Od lat w Polsce co 
roku wzrasta popularność 
tego środka transportu, rosną 
słupki sprzedaży, ruch rowe-
rowy w niektórych miejscach i 
bywa naprawdę bardzo duży. 
Samorządy coraz więcej pie-
niędzy przeznaczają na inwe-
stycje związane z rozbudową 
infrastruktury rowerowej i 
pieszej rozumiejąc tym sa-
mym, jak ważne jest odcią-
żenie miast od transportu 
samochodowego. Tym samym 
umożliwiają mieszkańcom 
bezpieczne i łatwiejsze ko-
rzystanie z alternatyw dla 
samochodu, jakimi są rower i 
komunikacja publiczna.

Coraz częściej na świecie 
dzień bez samochodu orga-
nizowany jest co miesiąc. Tak 
jest np. w Indonezji, gdzie 
w niektórych regionach taki 
dzień jest w każdą niedzielę. 

Z okazji Światowego Dnia 
Bez Samochodu oraz Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu 
w Polsce, jak długa i szeroka, 
przez cały wrzesień odbywały 
się liczne rowerowe imprezy i 
rywalizacje między miastami, 
w których udział mógł wziąć 
każdy rowerzysta. Również 
Wałbrzych ma swoje rowero-
we wydarzenia, które niestety 
ze względu na pandemię w 
tym roku nie mogły się od-
być. Kierowcy mogli jednak 
tradycyjnie 22 września po-
jechać komunikacją miejską 
za darmo.

Tomasz Czeleń

        UWAGA KONKURS  
Znów zaskakujemy w naszej cotygodniowej zabawie, bo nie samym 

jedzeniem człowiek żyje. Trzeba też dobrze wyglądać, a to najlepiej 
osiągnąć oddając się w ręce profesjonalistek. Na przykład w Salonie 
Urody Venus w Świdnicy. Tam każda klientka poczuje się komforto-
wo, wykonując na przykład makijaż permanentny lub stylizację rzęs 
i paznokci. Wy też możecie wypięknieć, drogie panie, wygrywając 
voucher na specjalną usługę. Co trzeba zrobić, żeby wygrać specjal-
ną nagrodę w naszym konkursie? Dobrze odpowiedzieć na pytanie. 
Widzicie zdjęcie obok? Jaki dolnośląski obiekt turystyczny przedstawia 
makieta widoczna na zdjęciu?

Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na 
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go 
i pokazać w salonie. Każda z 5 osób znających poprawną odpowiedź 
będzie mogła skorzystać z usługi tylko raz. Kto pierwszy, ten lepszy. 
Na miłośniczki piękna i posiadaczki kuponów z naszej gazety w 
Salonie Urody Venus przy ul. Siostrzanej 5 w Świdnicy czekają 
od środy (30 września) do piątku (2 października). Szczegółowy 
regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

MISZMASZ

Rower jest OK

Światowo bez samochodu 
Popularny w Europie Car Free Day to ekologiczna kampania, któ-
rą obchodzimy co roku 22 września. Akcja odbywająca się 
w wielu miastach Polski i świata to finał Tygodnia Zrównoważo-
nego Transportu. 
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Jaki dolnośląski obiekt turystyczny przedstawia 

makieta widoczna na zdjęciu?

............................................................................

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

............................................................................

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

............................................................................

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

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

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

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

 » Dzień bez samochodu to znakomita 
okazja, by przesiąść się na rower. 
Może niektórym tak już zostanie?

Nagroda do odebrania 
w Salonie Urody Venus 
przy ul. Siostrzanej 5 

w Świdnicy
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ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 27
STREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKISTREFA ROZRYWKI

Wałbrzyszanka z przymrużeniem oka 
gimnastyka dla szarych komórek
Poziomo:
2 - wysiany przez niewiedzącą babę 
4 - zawód dla niewielu w rękach bardzo wielu 
6 - dziennikarska dla pacjenta 
8 - przestawione pasty w smutnym 
nastroju
9 - ustawienia graficzne nie warte 
wyprawki 
11 - niewieczorny poszkodowany

Pionowo:
1 - odwrotnie leż w łazience 
3 - na drzewie z fantastycznym głosem 
4 - w specyficznym drzewie lub 
w kopalni 
5 - dwupartyjna prezentacja umiejętności 
7 - dla ochłody i relaksu pod łóżkiem
10 - raczy wpaść do kasztelana

Poziomo:
2 - trudno wciągnąć na pupę z kremem – rurki
5 - agencjo wywiadowcza żegnaj, to oferma – ciapa
6 - maszyny rozdzielone pod spodem – pociąg
8 - przed bykiem z rogami - baran
10 - w gruncie rzeczy szuka – archeolog
11 - twarzą w twarz razem - visavis

Pionowo:
1 - ptak, który objawił się 13 grudnia – wrona
3 - rozbity, a cały – namiot
4 - roślina pastewna w Szwajcarii – lucerna
6 - zdrobniale szkolne lufy do jedzenia - pałeczki
7 - zgromadzenie fajniaków – gang
9 - prosi o wsparcie w klatce – żebra

Odpowiedzi do krzyżówki 
z poprzedniego wydania
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NASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCYNASI ULUBIEŃCY
Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Te oczy rozkochają dosłownie każdego   
Nie ma co, „wkręciliśmy się” w tę akcję na całego. Co tydzień namawia-
my każdego czytelnika, by choć na chwilę pochylił się nad losem psów i 
kotów ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. To właśnie z tą instytu-
cją zachęcamy wszystkich do adopcji czworonogów.

Wiek: 2 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
02.07.2020 

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
24.08.2020

Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
23.03.2016

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
29.03.2019 

Wiek: 3 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
15.06.2018

Wiek: 12 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
20.03.2020

Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
23.11.2014

Wiek: 4 lata
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.02.2019

Wiek: 7 lat
Data przyjęcia 
do schroniska: 
03.03.2020
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AHMED, nr ewidencyjny 144/20

HEKTOR, nr ewidencyjny 192/20

MILUŚ, nr ewidencyjny 108/16

BAZYL, nr ewidencyjny 92/19

JOGI, nr ewidencyjny 173/18

MUSZKA, nr ewidencyjny 61/20

BENIO, nr ewidencyjny 462/14

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19

SNIKERS, nr ewidencyjny 47/20
Słodki Snikers – któż nie chciałby takiego 
pięknego psiaka! Polecamy go do adopcji, 
mamy nadzieję, że znajdzie nowy, dobry 
dom.

Jeżeli chcesz pomóc bezdomnym psiakom, 
zaadoptuj Muszkę! To kochana, starsza su-
nia, której los staramy się polepszyć! Wie-
rzymy, że na stare lata ktoś ją przygarnie!

Miluś to charakterny senior, jest jednym z 
psów najdłużej przebywających w schro-
nisku. Mieszka w boksie z Beniem, więc 
może ktoś adoptowałby oba psiaki?

Ahmed to spory psiak, ma dużo siły, więc 
może mocno pociągnąć na spacerze! Szu-
kamy dla niego dobrego i doświadczonego 
domu, gdzie zazna dużo miłości!

Bazyl pięknie podaje łapkę, ale może spra-
wiać też trochę problemów. Potrzeba mu 
mądrego, doświadczonego właściciela, który 
odpowiednio się nim zaopiekuje.

Benio jest psem najdłużej przebywającym w 
schronisku, uwielbia towarzystwo swojego 
kompana z boksu Milusia, więc wskazana 
byłaby adopcja obu psiaków!

Hektor to nieduży psi senior, potrzebuje 
spokoju. Szukamy dla niego kochającego, 
dobrego domu, gdzie znajdzie odpoczynek 
i wytchnienie po trudnych przeżyciach!

Biały Jogi to kochany psiak, niestety 
sprawia pewne problemy wychowawcze, 
więc szukamy dla niego odpowiedzialne-
go, doświadczonego domu!

W schronisku Maniek to znany psiak – 
jest bardzo kochany i towarzyski, trzeba 
jednak z nim trochę popracować, aby 
zachowywał się jak należy!
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2 - 8 października 2020

poniedziałek
21:30TVN

Totalne remonty 
Szelągowskiej

Thorin Dębowa Tarcza, Bilbo oraz ich towarzysze 
odzyskują skarb Ereboru, który był strzeżony 
przez potężnego smoka Smauga. Dowódca 
kompanii krasnoludów nie potrafi  oprzeć się 
bogactwu. Poświęca przyjaźń i honor, by się 
nim napawać. Na domiar złego pod Samotną 
Górą zjawiają się wojska elfów oraz ludzi, którzy 
zamierzają przejąć część złota krasoludów w ra-
mach rekompensaty za straty poczynione przez 
smoka. Bestia przez lata pustoszyła okolicę 
i niszczyła należące do nich osady. 

TVP1 fi lm fantasy, Nowa Zelandia, USA, 2014

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii21:00

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Keith Michaels (Hugh Grant) to reżyser, który 
zdobył Oscara. Było to jednak kilkanaście lat 
temu. Dziś nie ma już pieniędzy, sławy i blichtru, 
a jedynie - zbyt wysokie poczucie własnej war-
tości. Keith jest rozwodnikiem, nie ma kontaktu 
z synem i cierpi na ciągły kryzys twórczy. Przy-
jmuje pracę wykładowcy na niewielkiej uczelni 
w prowincjonalnym Binghamton. Poprowadzi 
kurs pisania scenariuszy. Dokonuje selekcji 
studentów, których przyjmie na zajęcia, według 
klucza: ładne kobiety i brzydcy mężczyźni.

Lucy zajmuje się walką z korporacjami, które 
z chęci zysku wyburzają zabytkowe budynki. 
Jest bezkompromisowa i bardzo profesjon-
alna. Swoje działania wymierza przeciwko 
fi rmie George’a Wade’a. Przystojny i bogaty 
potentat nieruchomości jest pod wrażeniem 
wiedzy i determinacji Lucy. Używa więc 
podstępu, by zatrudnić ją na stanowisku 
doradcy w swojej fi rmie. Wyjątkowa 
inteligencja dziewczyny sprawia, że wkrótce 
George nie może się bez niej obejść. 

TVP1 komedia romantyczna, USA, 2014 komedia romantyczna, Australia, USA, 2002 

Scenariusz na miłośćDwa tygodnie na miłość 22:15

Niedziela

Pilot Jan „Donald” Zumbach powraca do 
zdrowia w sanatorium. Tam dowiaduje 
się o wybuchu II wojny światowej. Jest 
zmuszony opuścić Polskę tak jak instruktor 
pilotażu Witold „Kobra” Urbanowicz. 
Obaj trafi ają do Wielkiej Brytanii, gdzie 
kontynuują walkę z niemieckim okupantem 
w barwach Królewskich Sił Powietrznych. 
Ich odwaga zostaje zauważona przez brytyj-
skich dowódców. Wkrótce powstaje złożony 
głównie z Polaków 303.

POLSAT fi lm wojenny, Polska, 2018 

Dywizjon 303. Historia prawdziwa20:00

Poniedziałek

Młody amerykański żołnierz Mike 
Deerfi eld powraca z wielomiesięcznej misji 
w Iraku. Tuż po przybyciu do bazy w Nowym 
Meksyku chłopak znika bez śladu. Według 
ofi cjalnego raportu dotychczas wzorowo 
pełniący służbę Deerfi eld dopuścił się 
dezercji. Natychmiast na miejsce przyjeżdża 
ojciec zaginionego, emerytowany wojskowy 
i zagorzały patriota Hank. Zdesperowany, 
starzejący się mężczyzna na własną rękę 
rozpoczyna poszukiwania syna. 

POLSAT dramat kryminalny, USA, 2007 

W dolinie Elah00:10

Wtorek

Historia kilku par, które oczekują narodzin 
dziecka. Dla każdej z nich to poważne 
wyzwanie i sprawdzian wzajemnych relacji. 
Telewizyjna gwiazda fi tnessu Jules i tancerz 
popularnego show Evan dowiadują się, że 
zostaną rodzicami. Oboje stają przed wielkim 
nieznanym. Do tej pory prowadzili beztroskie 
życie celebrytów, teraz czekają ich miesiące 
nerwów i niepewności zwiazanych z ciążą. 
Matką ma wkrótce zostać także Wendy, 
właścicielka butiku.

TVP2 komediodramat, USA, 2012

Jak urodzić i nie zwariować22:35

Środa

Christine budzi się w obcym domu. Wpada 
w przerażenie, gdy widzi nieznajomego 
mężczyznę. On spokojnie wyjaśnia jej, że 
ma na imię Ben i od 14 lat jest jej mężem. 
Wspólnie doczekali się też syna. Okazuje 
się, że Christine dziesięć lat wcześniej 
uległa wypadkowi, który spowodował 
u niej poważne uszkodzenie mózgu. Odtąd 
każdego ranka po przebudzeniu nie pamięta 
wydarzeń ani minionego dnia, ani ostatnich 
20 lat życia. 

TVP2 thriller, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, USA, 2014

Zanim zasnę20:45

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM PRZYGODOWY FILM PRZYGODOWY FILM OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY KOMEDIA

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4

TV Trwam

TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

piątek 2 października

05:10 Przysięga - serial 
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:35 Misja w Afryce - Cud 
sakramentów - reportaż 

07:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 

08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
09:15 Leśniczówka
09:40 Okrasa łamie przepisy 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Jesień - świat kolorów

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Hobbit: Bitwa Pięciu 

Armii - fi lm fantasy
23:30 Rozgrywka - thriller
01:15 SEAL Team - komando 

Foki - serial

04:50 Cafe piosenka 
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:40 Anna Dymna - spotka-

jmy się - Ewa Fus 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Va Banque - teleturniej 
13:35 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:05 Noce i dnie - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Postaw na milion 
21:40 Anything goes. 

Ale jazda! - program 
rozrywkowy 

22:40 Muzyka, Taniec, 
Zabawa - koncert 

23:40 Podwójne uderzenie 
- fi lm fabularny 

01:40 Uśmiech Etruska 
- fi lm obyczajowy

03:30 Smaki świata po polsku 
- magazyn

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Dieta czy cud? 

- program lifestylowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn 

20:05 Harry Potter
i zakon Feniksa
 - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2007, 
reż. David Yates, wyk. 
Daniel Radcliff e, Emma 
Watson, Rupert Grint, 
Imelda Staunton, Michael 
Gambon, Robbie Coltrane, 
Maggie Smith, Ralph 
Fiennes, Alan Rickman, 
Gary Oldman, David 
Thewlis, Brendan Gleeson, 
Robert Hardy

23:00 Green Lantern - fi lm 
przygodowy, USA, 2011, 
reż. Martin Campbell, 
wyk. Ryan Reynolds, Blake 
Lively

01:25 Kuba Wojewódzki 
02:30 Uwaga! - magazyn 
02:45 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski 
i Partnerzy

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Dancing with

the Stars
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości
23:10 Zdrady

00:10 Star Trek
 Opowieść o początkach 

największej przygody 
wszech czasów, to nie-
zwykła historia podróży 
młodej załogi na pokładzie 
statku kosmicznego 
U.S.S. Enterprise. 
W czasie tej wyprawy 
wypełnionej akcją, 
humorem, ale też i walką 
z czającym się w kosmosie 
niebezpieczeństwem, 
młodzi rekruci muszą 
znaleźć sposób na pow-
strzymanie zagrażającego 
ludzkości zła. 

02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne 
08:30 Kronos - Muzyka 
09:30 Fatima - fi lm fabularny
11:00 Dom - serial TVP 
12:40 Ciemnego pokoju nie 

trzeba się bać - fi lm 
krótkometrażowy

13:30 Zakochaj się w Polsce 
13:55 Doktor Faust
14:00 Bulandra i diabeł 

- fi lm animowany 
14:10 Romeo i Julia 

- fi lm animowany 
14:25 XXI Festiwal Bachowski 

w Świdnicy 
14:50 Bykowi chwała 

- fi lm dokumentalny 
15:10 Ze snu sen
16:05 Cierpkie mleko
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020 
18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Enter Enea Festival 

2020 - Kamil Piotrowicz
20:00 Wieczór kinomana

20:05 Wieczór kinomana 
- Najczystszy jest popiół 
- fi lm prod. Chiny, Francja, 
Japonia, 2018, 
reż. Zhangke Jia

22:30 Tego się nie wytnie 
23:55 Gomorra - serial
01:00 Teraz animacje! 

- W oddali
- fi lm animowany, 
prod. Niemcy, 2015 

01:10 Teraz animacje! - Obon 
- fi lm animowany

01:25 Co dalej? 
01:45 Informacje kulturalne 
02:10 Kino nocne - Intruz

- dramat, prod. USA, 1946, 
reż. Orson Welles

03:45 Lato miłości - fi lm 
04:35 Dyrekcja - fi lm 

dokumentalny
05:25 Teledysk

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 
sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Infi ltrator
Właściciel fi rmy budow-
lanej, John Matthews, 
przenika do świata 
handlarzy narkotyków, 
aby uchronić syna przed 
karą więzienia.

22:10 Po prostu walcz 2
00:10 Strażnik czasu
02:10 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

03:10 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Biesiada na cztery
pory roku

03:50 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:30 Wiza na miłość 

- serial obyczajowy 
08:25 Ukryta prawda
11:20 Detektywi 

- program kryminalny 
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła - obyczajowy
16:50 19 + - obyczajowy
17:20 Zakochani

po uszy - serial 
17:55 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
20:00 Kto odmówi pannie 

młodej? 

21:00 Kobiety pragną 
bardziej 
- fi lm komedia, USA, 
Niemcy, Holandia, 2009, 
reż. Ken Kwapis, wyk. 
Scarlett Johansson, Jen-
nifer Aniston, Ben Affl  eck, 
Jennifer Connelly, Drew 
Barrymore, Justin Long, 
Bradley Cooper, Ginnifer 
Goodwin 

23:45 Kuloodporni 
- fi lm sensacyjny, USA, 
1996, reż. Ernest R. Dicker-
son, wyk. Damon Wayans, 
Adam Sandler, James 
Caan, Jeep Swenson, 
James Farentino, Bill Nunn 

01:25 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:35 Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu 
Cordell walczy ze wszystkimi 
formami przestępczości 
w stanie Teksas. 08:00 Nasz 
nowy dom 09:00 Sędzia Judy 
10:25 Sekrety Sąsiadów 

11:25 Pamiętniki z wakacji 
12:25 Wspaniali ludzie 
12:55 Wzór 13:50 Kobra 
- oddział specjalny 14:55 
STOP Drogówka 15:55 Kobra 
- oddział specjalny 

17:00 Nowe Sekrety Sąsiadów 
18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Gwiazdy Kabaretu 
22:00 Sprawiedliwi - 
Wydział Kryminalny 00:05 
Tragedia na przełęczy 
Diatłowa Grupa młodych 
alpinistów postanawia 
nakręcić fi lm o tajemniczej, 
nigdy nie wyjaśnionej śmierci 
uczestników studenckiej 
wprawy w góry Uralu z 1959 
roku. 02:10 Graffi  ti 02:25 
Disco Polo Life

11:35 Co by było gdyby zwie-
rzęta mówiły? Niedźwiedź 
Wojtek 11:45 Spotkania 
z ekologią 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
13:30 Msza Święta 14:30 
Dziękować Bogu za ten czas 
14:55 Słowo Życia 

15:00 Modlitwa w Godzinie 
Miłosierdzia Koronką 15:20 
Mocni w wierze 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Siódmy sakra-
ment 16:35 Drogowskaz 
16:50 Nieoczekiwana podróż 
17:30 Okiem kamery 17:55 
Kartka z kalendarza 18:00 
Anioł Pański 18:05 Informa-
cje dnia 18:15 Westerplatte 
Młodych 

19:00 Warto zauważyć... 19:30 
Opowieści Theo 19:45 
Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00 
Apel Jasnogórski 
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05:10 Klan - telenowela TVP 
06:00 Sprawa dla reportera 
06:50 Spiszmy się jak 

na rolników przystało!
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:35 Rok w ogrodzie 
08:00 Rok w ogrodzie Extra 
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni 
09:10 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
10:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Quigley na antypodach 

- fi lm fabularny
13:20 Fascynujący świat

- Prądy odpływowe 
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy 

- magazyn kulinarny 
15:05 U Pana Boga w ogródku 

- serial komediowy 
15:55 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress  

17:30 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

18:30 Ludzie i bogowie 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
21:30 Hit na sobotę 

- Ostateczna operacja 
- dramat, prod. USA, 2018

23:45 Hobbit: Bitwa 
Pięciu Armii 
- fi lm fantasy, 
prod. Nowa Zelandia, USA, 
2014, reż. Peter Jackson, 
wyk. Martin Freeman, 
Orlando Bloom 

02:15 Noc Walpurgi - dramat 
03:35 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny 
04:25 Z pamięci - felieton
04:30 Zakończenie dnia

05:20 Cafe piosenka 
- talk-show 

05:45 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

06:50 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP 

07:40 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinny ekspres 
- Matka Boża Różańcowa i 
różaniec - magazyn 

12:00 Postaw na milion
- teleturniej 

12:55 Anything goes. 
Ale jazda! - program 
rozrywkowy 

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny

- teleturniej 
15:20 Szansa na sukces. 

Eurowizja Junior 2020 

16:20 Czerwona królowa 
- serial, prod. Ukraina, 
Rosja, 2015 

17:20 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

17:50 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:35 Przyjaciele na zawsze

- program rozrywkowy
19:35 Lajk! 
20:00 Ameryka da się lubić 

- Black Friday - program 
rozrywkowy 

21:00 The Voice of Poland 
23:10 Muzyka, Taniec, 

Zabawa 
- koncert 

00:15 Człowiek w ogniu
- fi lm sensacyjny

02:50 Ukojenie - dramat,
prod. USA, 2015

04:55 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango

- telezakupy
07:25 Kosmiczny wykop 

- program rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Na Wspólnej 

 - serial obyczajowy, 
Polska 

13:20 MasterChef 
- program kulinarny

14:55 Top Model 
16:25 House Hunters 

- Poszukiwacze domów 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 36, 6 - obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 
20:00 Dwa tygodnie 

na miłość 
- fi lm komedia, USA, 2002

22:05 Chłopaki też płaczą
- fi lm komedia, USA, 2008, 
reż. Nicholas Stoller, wyk. 
Jason Segel, Kristen Bell, 
Mila Kunis, Russell Brand, 
Bill Hader, Jonah Hill, 
Paul Rudd 

00:35 Nieodebrane 
połączenie
- fi lm horror, 
USA, Japonia, Niemcy, 
2008, reż. Eric Valette, 
wyk. Shannyn Sossamon, 
Edward Burns, Ana Claudia 
Talancón, Ray Wise, Azura 
Skye, Johnny Lewis, 
Jason Beghe 

02:25 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska 

02:45 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Scooby Doo i Legenda 
Wampira

10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny 

dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje 

u nas na wsi
14:45 Budowlańcy
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Mayday

Głównym bohaterem tej 
przezabawnej opowieści 
jest Janek Kowalski 
- spokojny taksówkarz, 
który... jest bigamistą. 
Prowadzi podwójne 
życie - jest mężem Basi w 
Warszawie oraz Marysi.

21:00 Mayday, odc.2
- fi lm obyczajowy

22:05 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo
- program rozrywkowy

00:05 W stronę słońca
 Gdy gubernator Tokio 

zostaje zamordowany, do 
pomocy młodemu funk-
cjonariuszowi FBI zostaje 
przydzielony były agent 
CIA Travis Hunter, który żył 
przez długi czas w Japonii i 
świetnie zna panujące tam 
realia. Wspólnie wkraczają 
do akcji, by wytropić 
terrorystów. 

02:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Andrzej Zaucha
i Anawa - koncert 

07:35 Recital na dwa głosy
- Elżbieta Mielczarek 
i Marek Grechuta 

08:15 Informacje kulturalne 
08:45 Od ucha do ucha

 - Baśnie i bajki polskie 
- Krawiec Niteczka - fi lm 

08:55 Od ucha do ucha 
- Baśnie i bajki polskie
- Szewczyk Dratewka 

09:10 Od ucha do ucha 
- Baśnie i bajki polskie 

09:35 Od ucha do ucha - Panna 
z mokrą głową - serial 

10:45 Serialowa nostalgia - 
Droga - serial obyczajowy 

11:55 Urodzeni artyści - Alicja i 
Grzegorz Bral 

12:35 Party przy świecach
- fi lm TVP 

13:40 Wielki Buster 
- fi lm dokumentalny, prod. 
USA, 2018

15:30 Tego się nie wytnie 

17:00 Retro kino
- Młody Sherlock 
Holmes - komedia

17:55 Tamte lata, tamte dni
- Agnieszka Duczmal 

18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Scena muzyczna 

- Sebastian Wypych 
- koncert 

20:00 Bilet do kina
- Aż do piekła - dramat

21:50 Koncert Jubileuszowy 
10. Europejskiego Sta-
dionu Kultury - „50/70 
Moje najważniejsze”

22:50 Seans kultowy - Człow-
iek w dziczy - western, 
prod. USA, 1971, reż. 
Richard C. Sarafi an

00:40 Urodzeni artyści - Alicja i 
Grzegorz Bral 

01:10 Informacje kulturalne

06:00 Na wariackich
papierach
David Addison wraz z 
piękną wspólniczką, 
Maddie Hayes, prowadzą 
agencję detektywistyczną.

07:00 Taki jest świat
- program informacyjny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Rocky
Historia Rocky’ego 
Balboa, boksera-amatora, 
któremu nadarza się 
okazja stoczenia walki o 
tytuł mistrza świata wagi 
ciężkiej.

22:20 Eliminatorzy
Objęty programem ochro-
ny świadków były agent 
federalny musi walczyć 
o życie po tym, jak przez 
przypadek w mediach 
zostaje ujawniona jego 
tożsamość.

00:15 Po prostu walcz 2
W koledżu rozpoczynają 
się rozgrywki MMA, 
których uczestnikami 
są studenci.

02:20 Kobra - oddział 
specjalny
- serial sensacyjny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy 
patrolują autostradę 
wiodącą ze wschodu 
na zachód Europy.

03:30 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

04:15 Z archiwum 
policji - serial

05:00 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Detektywi - program 

kryminalny 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:50 Hotel Paradise 
11:55 Hotel Paradise 

- Rajskie Rozdanie 
13:00 Zakochani 

po uszy - serial 
14:10 Przygoda

z pandą 
- fi lm przygodowy, USA, 
1995, reż. Christopher 
Cain, wyk. Stephen Lang, 
Ryan Slater, Yi Ding, 
Wang Fei 

15:55 Minionki - fi lm komedia, 
USA, 2015, reż. Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n, wyk. Sandra 
Bullock, Jon Hamm, 
Michael Keaton, Alison 
Janney, Steve Coogan, 
Geoff rey Rush, Steve Carell 

17:50 Tylko mnie kochaj
- fi lm komedia, Polska, 
2006, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Maciej Zakościel-
ny, Agnieszka Grochowska, 
Julia Wróblewska, Grażyna 
Szapołowska, Jan Frycz, 
Marcin Bosak, Dominika 
Kluźniak, Tomasz Karolak, 
Przemysław Sadowski, 
Danuta Stenka

20:00 Tarzan: Legenda 
- fi lm przygodowy, 
Kanada, Wielka Brytania, 
USA, 2016, reż. David 
Yates

22:20 Superman: Powrót 
- fi lm przygodowy

01:35 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:45 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TV Trwam

06:00 Szczenięce lata Toma 
i Jerry’ego 07:00 Ryzykanci 
09:00 Galileo 11:05 Mój 
przyjaciel dinozaur Chrisa po-
ciągają przygody i wszystko 
co niezwykłe. Pewnego dnia 
w sklepie z osobliwościami 
dostaje skrzynkę z wielkim 
jajem, z którego wkrótce 
wylęga się dinozaur. Chris 
jest zachwycony małym 
zwierzakiem i opiekuje się 
nim jak najlepszym czworo-
nożnym przyjacielem. 

12:55 STOP Drogówka 14:00 
Policjantki i Policjanci 19:00 
Galileo 20:00 Święty - serial 
obyczajowy 21:00 Gwiazdy 
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

00:05 Bardzo poszukiwany 
człowiek. Od ataku na World 
Trade Center minęło 10 
lat. Służby wywiadowcze 
w całej Europie nadal tropią 
groźnych islamistów. 

11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 12:03 
Informacje dnia 12:20 Warto 
zauważyć... 12:50 Porady 
Medyczne Bonifratrów 

13:10 100 cudownych miejsc 
na świecie 13:20 Ocalić od 
zapomnienia 13:30 Msza 
Święta 14:30 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika 
„Niedziela” 14:35 Antark-
tyda - podróż na kraniec 
Ziemi 15:30 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Człowiek orkiestra 17:00 
Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 18:00 
Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 18:15 
Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Katecheza ks. bp. 
Antoniego Długosza 19:45 
Modlitwa 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel 
Jasnogórski
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niedziela 4 października

04:40 Klan - telenowela TVP 
06:00 Słownik polsko@polski 

- talk - show prof. Jana 
Miodka 

06:25 wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę - 

Niewdzięczność czyli o 
ukradzionej winnicy 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Las bliżej nas 
09:30 Klasztorne smaki 

- magazyn kulinarny 
10:00 Kariera Nikodema 

Dyzmy - serial TVP 
11:05 Stulecie Winnych 
11:55 Między ziemią 

a niebem 
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem 
12:45 Rwanda 2020 
13:10 BBC w Jedynce 

14:25 Weterynarze
z sercem 

14:50 Z pamięci - felieton
15:05 U Pana Boga 

w ogródku - serial 
komediowy TVP 

16:05 Komisarz Alex - serial 
17:00 Teleexpress 
17:30 Ojciec Mateusz 

- serial obyczajowy
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:15 Ludzie

i bogowie - serial 
21:15 Rolnik szuka żony

- reality show 
22:15 Zakochana Jedynka

- Scenariusz na miłość
00:10 Ostateczna operacja 
02:20 Z tatą czy z mamą
03:55 Jaka to melodia?
04:40 Z pamięci - felieton

05:15 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

06:50 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP 

07:40 Spiszmy się jak na 
rolników przystało!
- magazyn rolniczy

07:55 Pytanie na śniadanie 
11:05 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:15 Smaki świata po polsku 
- magazyn 

11:45 The Voice of Poland 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Szansa na sukces. 

Opole 2021 - widowisko 
muzyczne 

16:15 Przyjaciele na zawsze
17:05 Jutro należy do nas

- serial, prod. Francja
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Na dobre i na złe

- serial TVP 

19:25 Na sygnale 
- serial fabularyzowany 
prod. TVP 

20:00 XXXII Międzynarodowy 
Festiwal Zespołów 
Cygańskich Romane 
Dyvesa. Gorzów 
Wielkopolski 2020 
- cz. 1 - widowisko 

21:00 Człowiek w ogniu 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, Wielka Bryta-
nia, Szwajcaria, 2004

23:30 Kino bez granic 
- Jobs - dramat, 
prod. Wielka Brytania, 
USA, 2013

01:45 Zaginiona 
bez śladu 
- fi lm fabularny

03:30 Weiser - dramat 
05:10 Zakończenie dnia

04:55 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja 

w ogrodzie 
07:55 Akademia ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Co za tydzień 

- magazyn 
12:20 Usta Usta - serial 
13:20 Kosmiczny wykop
14:00 Zbuntowana

księżniczka
- fi lm komedia, Francja, 
USA, Wielka Brytania, 
2008, reż. Nick Moore, 
wyk. Emma Roberts, Juno 
Temple, Kimberley Nixon

16:20 Harry Potter 
i zakon Feniksa 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2007, reż. 
David Yates, wyk. Daniel 
Radcliff e, Emma Watson

19:00 Fakty 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 MasterChef 
- program kulinarny

21:30 Usta Usta - serial 
22:30 Jack, pogromca 

olbrzymów
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. Bryan 
Singer, wyk. Nicholas 
Hoult, Eleanor Tomlinson, 
Ewan McGregor,
Stanley Tucci, Eddie 
Marsan 

00:55 Jaś i Małgosia: 
Łowcy czarownic 
- fi lm przygodowy, 
Niemcy, USA, 2013, reż. 
Tommy Wirkola, wyk. 
Jeremy Renner, Gemma 
Arterton, Famke Janssen, 
Pihla Viitala

02:40 Uwaga! - magazyn 
03:00 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:45 Księga życia
 Opowieść o dorastaniu 

i odwadze, by wziąć los 
we własne ręce. Dwóch 
potężnych magów zakłada 
się o to, czy ludzie są isto-
tami o czystych sercach. 
La Muerte jest władczynią 
Świata Pamiętanych, 
gdzie przebywają zmarli, 
żyjący w sercach bliskich. 
Xibalby zarządza Krainą 
Zapomnianych, smutnego 
miejsca dla dusz.

10:45 Niesamowity
Spider-Man

13:40 Ninja Warrior Polska
15:40 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo 

w Państwie
20:00 Kabaret na żywo 

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości
- program rozrywkowy

23:20 Złap mnie, jeśli 
potrafi sz

 Kilkunastoletni Frank 
Abagnale nie czuje się 
dobrze w rodzinnym 
domu - jego rodzice 
właśnie się rozwodzą. 
W dodatku ukochany 
ojciec okazuje się 
zadłużonym po uszy 
nieudacznikiem. Zdespe-
rowany chłopak ucieka 
do Nowego Jorku z 25 
dolarami w kieszeni. 

02:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna z 

cerkwi w Sanoku
08:25 Od ucha do ucha 

- Niezapomniany Leonard 
Bernstein - Spotkania z 
muzyką

09:35 Od ucha do ucha - Cztery 
pory roku młodego An-
toniego - fi lm animowany, 
prod. Francja, 2012 

10:20 Angielskie śniadanie 
- Czarna żmija - serial

11:35 Trzeci punkt widzenia - 
program publicystyczny 

12:25 Czerwona oberża 
- komedia, prod. Francja

14:15 Czarodziejski fl et w 
tym reportaż o teatrze)

16:50 Informacje kulturalne 
17:15 Niedziela z... Jadwigą 

Rappe 
18:05 Niedziela z... - J.Rappe 

X Festiwal Muzyczny 
Polskiego Radia 

19:35 Niedziela z... 

20:00 Droga do szczęścia
- fi lm prod. Wielka 
Brytania, USA, 2008, 
reż. Sam Mendes, wyk. 
Kate Winslet, Leonardo 
diCaprio, Christopher 
Fitzgerald 

22:05 Trzeci punkt 
widzenia - program 
publicystyczny 

22:35 Psychoza - thriller
00:30 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
00:50 Teraz animacje!

- W oddali - fi lm
00:55 Teraz animacje! - Obon 

- fi lm animowany
01:20 Bilet do kina - Aż do 

piekła - dramat
03:05 Tego się nie wytnie 
04:30 Era muzyki dance

- fi lm dokumentalny

06:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

09:10 Hibernatus
10:45 Kopciuszek
12:50 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Sześciu zawsze sobie 
radę da

14:15 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: 
Król Drozdobrody
Aby dać nauczkę zaro-
zumiałej córce Isabelli, 
król wydaje ją za ulicznego 
grajka. Dziewczy-
na nie wie, że pod postacią 
muzyka ukrywa się 
szczerze zakochany w niej 
książę Ryszard.

15:25 Uciekająca panna 
młoda

17:40 Pretty Woman
20:00 Niedziela z gwiazdami: 

Bodyguard zawodowiec
22:15 Leon zawodowiec

00:55 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

01:55 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Biesiada na cztery
pory roku

02:35 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

03:15 Biesiada na cztery 
pory roku

04:35 Z archiwum 
policji - serial 
dokumentalny
prod. Polska

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce 
z przestępczością na 
ulicach San Francisco.

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango
 - telezakupy

08:05 Kosmiczny wykop 
08:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
09:40 Hotel Paradise 
11:40 Zakochani 

po uszy - serial 
12:50 Ślub od pierwszego 

wejrzenia
13:50 Kto odmówi 

pannie młodej? 
14:50 Pluto Nash 

- fi lm komedia, 
USA, 2002, reż. Ron Under-
wood, wyk. Eddie Murphy, 
Randy Quaid, Rosario 
Dawson, Joe Pantoliano, 
Jay Mohr, Luis Guzman, 
James Rebhorn, Burt 
Young, Pam Grier, John 
Cleese, Alec Baldwin 

16:50 Superman: Powrót
- fi lm przygodowy

20:00 Szybcy i wściekli 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy, 2001, reż. Rob 
Cohen, wyk. Paul Walker, 
Vin Diesel, Michelle Rod-
riguez, Jordana Brewster, 
Rick Yune, 
Ted Levine, Ja Rule 

22:20 Zabójcza broń II 
- fi lm sensacyjny, 
prod. USA, 1989, 
reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson, Danny 
Glover, Joe Pesci, Joss 
Ackland, Derrick O’Connor, 
Patsy Kensit 

00:50 Druga strona 
medalu
- talk show 

02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

07:00 Ryzykanci 08:25 Jaś Fa-
sola 09:00 Alvin i wiewiórki 
11:00 Galileo 

12:00 STOP Drogówka - maga-
zyn 13:00 Gwiazdy Kabaretu 
14:00 Invasion 16:55 Hero 
Władca Qin, owładnięty 
przemożnym dążeniem do 
zjednoczenia Chin pod swoim 
przywództwem, od lat jest 
celem zamachowców. 

19:00 Galileo - popularno-
-naukowy Pasjonujący 
program popularnonaukowy 
dla całej rodziny, pełen 
wyjątkowych wiadomości 
podanych w atrakcyjnej 
formie. Ekscytujące zjawiska, 
miejsca i przedmioty. Poznaj 
odpowiedzi na najbardziej 
niezwykłe pytania. 
20:00 Święty 21:00 
Obcy - ósmy pasażer 23:35 
Pułapka 01:55 Śmierć na 
talerzu 02:55 Śmierć na 1000 
sposobów

09:30 Msza Święta 10:35 Prze-
gląd Katolickiego 10:40 Cuda 
Jezusa 11:20 100 cudownych 
miejsc na świecie 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 
14:00 Wędrówka pielgrzyma 

15:55 Kolory Świętości 16:00 
Informacje dnia 16:10 
Koncert życzeń 17:00 
Zostań Żołnierzem RP 17:15 
Tajemnice długowieczności 
17:30 Okiem kamery 18:00 
Anioł Pański 18:05 Infor-
macje dnia 18:15 Rozmowy 
niedokończone 

19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Opowieści biblijne hi-
storie animowane z Nowego 
Testamentu 20:00 Infor-
macje dnia 20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
na świecie. Miasto Cuzco, 
Peru 21:00 Apel Jasnogórski 
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05:10 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
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 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:40 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:50 BBC w Jedynce 

- Jedna Planeta. 
Siedem kontynentów

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. 

Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Halo, 

halo, tu mówi Warszawa 
22:20 Świat bez fi kcji
23:35 Warto rozmawiać
00:35 Scenariusz na miłość

05:25 Cafe piosenka 
05:55 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:50 Coś dla Ciebie 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

11:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP 

11:55 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP 

12:25 Koło fortuny 
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:05 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 
18:20 Pogoda 
18:30 Va Banque 

- teleturniej 
19:00 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Kulisy serialu 

„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 O mnie się nie martw

- serial komediowy TVP 
22:50 Deep State: 

tajny układ
23:50 Powrót do Montauk
01:45 Warto kochać - serial 
02:40 Jobs - dramat
04:50 Zakończenie

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:05 Nowa Maja 

w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:30 Dieta czy cud? 
- program lifestylowy 

12:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

13:15 Szpital - program 
obyczajowy 

14:15 Detektywi 
- program kryminalny 

16:00 Szpital - program 
obyczajowy 

17:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 

19:55 Uwaga! 
- magazyn 
prod. Polska

20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty 

Szelągowskiej 
22:30 Projekt Lady 
23:30 Chyłka-Kasacja 

- serial inne, Polska 
00:30 Co za tydzień 

- magazyn 
01:15 Zabójcza broń 

- serial, USA 
02:15 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

02:35 Noc magii
- program rozrywkowy
prod. Polska

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski
i Partnerzy

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 MEGA HIT: Dywizjon 303. 

Historia prawdziwa
 Polscy lotnicy, początkowo 

niedoceniani i wyśmie-
wani, stają się legendą. 

22:10 Love Island. 
Wyspa miłości

23:10 Zdrady

00:10 Point Break - na fali
 Johnny Utah, to agent FBI, 

były wyczynowiec, który 
po śmierci kolegi porzucił 
kaskaderskie popisy. 
Mężczyzna prowadzi 
śledztwo w sprawie 
napadów, dokonywanych 
przez ludzi, którym nie 
straszna jest śmierć i 
skrajne emocje. 

02:45 Cloverfi eld Lane 10
 Po wypadku samocho-

dowym młoda kobieta 
budzi się w piwnicy 
obcego mężczyzny. 
Ten informuje ją, że na 
Ziemi miał miejsce atak 
chemiczny. 

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Tego się nie wytnie 
09:55 Reżyserzy

- cykl dokumentalny, 
prod. Wielka Brytania

11:00 Dom - serial TVP 
12:40 Czy można się przysiąść 

- fi lm dokumentalny, 
wyk. Stanisław Tym 

13:30 Dzika muzyka - 
Wierchowe nuty
- magazyn 

14:00 Niedziela z... 
Jadwigą Rappe 

14:50 Opowieści Off enbacha 
- fi lm dokumentalny

16:05 Jutro będzie niebo
- fi lm obyczajowy,
prod. Polska, 2000, reż. 
Jarosław Marszewski, 
wyk. Krzysztof Pieczyński

17:30 Rok 2020 
- cykl dokumentalny 

17:55 Trzeci punkt widzenia 
18:30 Informacje kulturalne 

18:55 Howards End 
- serial, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2017, 
reż. Hettie Macdonald, 
wyk. Matthew Macfadyen, 
Hayley Atwell

20:00 Panorama kina 
polskiego - Rezerwat 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2007, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Marcin 
Kwaśny, Sonia Bohosiew-
icz, Grześ Palkowski

21:55 Kronos - Kłamstwo 
22:35 Scena muzyczna 
23:40 Droga do szczęścia
01:40 Informacje kulturalne 
02:05 Wypadek - dramat
03:55 Tamte lata, 

tamte dni - Agnieszka 
Duczmal 

04:25 Rok 2020 

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny 
opowiadający o walce z 
przestępczością na ulicach 
San Francisco. Głównym 
bohaterem jest sprytny 
policjant Nash Bridges 
(Don Johnson), który w 
raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez (Cheech 
Marin) walczy z przestęp-
czością w mieście.

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Bez twarzy
22:45 Pozdrowienia 

z Paryża
00:40 Śniadanie 

do łóżka
02:20 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: Taki 
jest świat - program 
informacyjny

03:00 Niesamowite!
04:00 Na jedwabnym 

szlaku
04:40 Z archiwum policji

- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges 

- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:30 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:30 Szpital 
12:30 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

14:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

15:30 Detektywi 
- program kryminalny 

16:00 Szkoła - obyczajowy
17:00 Miłość od kuchni 

- program rozrywkowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani 

po uszy - serial 
20:00 Brzydula - serial, Polska 
20:45 Hotel Paradise 

21:50 Po prostu przyjaźń 
- fi lm komedia, Polska, 
2016, reż. Filip Zylber, 
wyk. Agnieszka Więdło-
cha, Magdalena Różczka, 
Maciej Zakościelny, Piotr 
Stramowski, Bartłomiej 
Topa 

00:40 Zombieland 
- fi lm horror, 
USA, 2009, reż. Ruben 
Fleischer, wyk. Jesse 
Eisenberg, Woody Harrel-
son, Emma Stone, Abigail 
Breslin, Amber Heard, Bill 
Murray 

02:25 Druga strona 
medalu
- talk show 

03:00 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny 08:00 Nasz nowy 
dom 09:00 Sędzia Judy 
10:25 Sekrety Sąsiadów 
11:25 Pamiętniki z wakacji 
12:25 Święty 12:55 Wzór 
13:50 Kobra - oddział spe-
cjalny 14:55 STOP Drogówka 

15:55 Kobra - oddział specjalny 
17:00 Nowe Sekrety 
Sąsiadów 18:00 Policjantki 
i Policjanci Serial obyczajowy 
o dwóch oddziałach patrolu-
jących ulice współczesnego 
Wrocławia. 20:00 Święty 
- serial obyczajowy 

20:30 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 
Zespoły policyjne prowadzą 
sprawy kryminalne 
począwszy od zabójstw, 
poprzez napady, a skoń-
czywszy na narkotykach. 
21:40 W rozkwicie 23:30 
Ryzykanci 00:35 Śmierć na 
1000 sposobów

09:30 Opowieści biblijne historie 
animowane z Nowego Testa-
mentu 10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokoń-
czone 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 
12:50 Galilejczyk 13:20 Co 
by było gdyby zwierzęta 
mówiły? Baśka Murmańska 
13:30 Msza Święta

14:30 Łaski pełna 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Sanktuaria pol-
skie 16:30 Zew natury 16:55 
Świadkowie 17:30 Spotkanie 
Rodziny Radia Maryja 19:25 
Święty na każdy dzień 19:30 
Opowieści Starego Testa-
mentu 20:00 Informacje 
dnia 20:20 Różaniec 20:50 
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel 
Jasnogórski 

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ PROGRAM KULINARNY FILM SENSACYJNY FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY
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wtorek 6 października

05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej 

07:30 Agape - magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka
09:45 Ta jedyna - serial obycza-

jowy
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 

- magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 

obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan 

- telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka 
21:00 Motel Polska
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
00:05 Garść dynamitu

04:55 Cafe piosenka
- talk-show 

05:55 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, prod. 
Niemcy, 2017 

06:50 Sztuka fresków 
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP 
12:25 Koło fortuny 
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:15 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
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 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:40 Kulisy serialu 

„M jak miłość” 
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 Czerwona królowa 
22:55 Ludzkie historie - Tęsk-

nota za Wschodem - fi lm 
24:00 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP 
00:55 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Dieta czy cud? 

- program lifestylowy 
12:15 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn 

20:10 Doradca smaku 
- program kulinarny
prod. Polska

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Chyłka-Kasacja

- serial inne, Polska 
22:30 Kuba Wojewódzki 
23:30 Superwizjer 

- magazyn reporterów 
00:05 36, 6 - obyczajowy 
01:05 Projekt Lady 

- program rozrywkowy
02:05 Uprowadzona

- serial sensacyjny
03:00 Uwaga! 

- magazyn 
prod. Polska

03:20 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski 
i Partnerzy

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior 

Polska
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości
23:10 Zdrady

00:10 W dolinie Elah
 Młody amerykański 

żołnierz, Mike Deerfi eld, 
powraca z misji w Iraku. 
Wkrótce po przybyciu do 
bazy w Nowym Meksyku, 
chłopak znika bez śladu. 
Jego przełożeni utrzymu-
ją, że wcześniej wzorowo 
pełniący służbę Mike, 
dopuścił się dezercji. 
W tę wersję nie wierzą 
jego rodzice, emerytowa-
ny lekarz wojskowy Hank
i jego żona Joan.

02:50 Tajemnice losu
- program ezoteryczny

04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy 
TV Okazje

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
08:30 Film dokumentalny
09:30 Jutro będzie niebo 
11:00 Królowa Bona 

- serial TVP 
13:05 Dziadek 
13:30 Tego się nie wytnie 
14:55 Tatarak - fi lm TVP 
15:50 Trzy kolory - Niebieski 
17:30 Co dalej? - program 

publicystyczny 
17:50 Kronos - Kłamstwo 
18:30 Informacje kulturalne 
18:55 Howards End - serial
20:00 Norweski Balet Nar-

odowy - Upiory - balet, 
prod. Francja, 2017 

21:30 Lekkie obyczaje - Dopaść 
Cartera - fi lm akcji, prod. 
Wielka Brytania, 1971, reż. 
Mike Hodges

23:25 Co dalej? 
23:45 Informacje kulturalne 
00:10 Młoda Polska 

00:35 Panorama
kina polskiego 
- Rezerwat 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2007,
reż. Łukasz Palkowski, 
wyk. Marcin Kwaśny, 
Sonia Bohosiewicz, 
Grześ Palkowski, 
Artur Dziurman, 
Tomasz Karolak 

02:20 Kino nocne 
- Nostalgia 
- fi lm fabularny, 
prod. ZSRR, Włochy, 
1983, reż. Andriej 
Tarkowski, wyk. Oleg 
Yankovsky, Erland 
Josephson, Domiziana 
Giordano, Patrizia
Terreno 

05:50 Zakończenie dnia

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, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań.

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

20:00 Copland
Wracający po służbie 
do domu nowojorski 
policjant, Babitch, zostaje 
zaatakowany przez dwóch 
mężczyzn, których zabija.

22:05 Infi ltrator
00:30 Zakazany owoc
02:55 Castle
03:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Na jedwabnym szlaku

04:35 Z archiwum 
policji
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges - serial 

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:30 Przepis na życie - serial 

obyczajowy, Polska 
08:30 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:30 Szpital - program 

obyczajowy 
12:30 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

15:30 Brzydula - serial, Polska 
16:00 Szkoła - obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:30 Zakochani 

po uszy - serial 
18:00 Szpital 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani 

po uszy - serial 
20:00 Brzydula - serial, Polska 
20:30 Hotel Paradise 

21:30 Zabójcza broń III 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1992, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel 
Gibson, Danny Glover, 
Joe Pesci, Rene Russo, 
Stuart Wilson, Steve 
Kahan, Darlene Love 

23:55 Szczęki Część III 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 1983, reż. Joe Alves, 
wyk. Dennis Quaid, Bess 
Armstrong, Simon 
MacCorkindale, Louis 
Gossett Jr., Joe Putch, 
Lea Thompson 

02:05 Druga strona 
medalu 
- talk show 
prod. Polska

02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 
Sędzia Judy 10:25 Sekrety 
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki 
z wakacji 12:25 Święty 
12:55 Wzór 13:50 Kobra - 
oddział specjalny 14:55 STOP 
Drogówka 

15:55 Kobra - oddział specjalny 
17:00 Nowe Sekrety 
Sąsiadów 18:00 Policjantki 
i Policjanci - serial obycza-
jowy prod. Polska 20:00 
Święty 20:30 Sprawiedliwi 
- Wydział Kryminalny 

21:40 Sądna noc - thriller, USA, 
Japonia, 1993, reż. Hopkins 
Stephen, wyk. Dorff  Stephen, 
Estevez Emillio, Gooding Jr. 
Cuba, Leary Denis, Piven Je-
remy Wieczorna eskapada na 
mecz bokserski kończy się dla 
trójki przyjaciół nieszczęśli-
wie. 23:55 Ryzykanci 00:55 
Śmierć na 1000 sposobów 
01:50 Galileo 

11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 
Historia i architektura 12:00 
Anioł Pański 12:03 Informa-
cje dnia 12:20 Sanktuaria 
polskie 12:40 Święty Józef, 
w imieniu Ojca 13:30 Msza 
Święta 14:30 Geniusz Stwo-
rzenia 15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 16:10 
Jestem mamą 

16:30 Kalejdoskop Młodych 
16:50 100 cudownych 
miejsc na świecie. Monte 
Alban, Meksyk 17:00 Z nami 
bezpiecznie 17:10 Prosto 
o gospodarce 

17:30 Okiem kamery 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 
z telefonicznym udziałem 
dzieci 20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc 
Ojczyzna 21:00 Apel
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05:15 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
- magazyn rolniczy

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Rodzinny ekspres 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:15 Leśniczówka 
09:40 Ta jedyna - serial
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

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? 
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm!

- magazyn
20:30 Piłka nożna - mecz 

towarzyski: Polska 
- Finlandia

22:55 Historia bez tajemnic
- Węgrzy w Warszawie

24:00 Ludzie i bogowie 
00:55 Fałszywa miłość 

- fi lm fabularny

05:50 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:45 Pożyteczni.pl
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:25 Koło fortuny 
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama 
18:30 Va Banque - teleturniej 
19:00 Uzdrowisko

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale 

20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP 

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP 

22:35 Kino relaks - Jak urodzić 
i nie zwariować 
- komedia, prod. USA, 
2012, reż. Kirk Jones, wyk. 
Cameron Diaz, Jennifer 
Lopez, Elizabeth Banks, 
Chase Crawford 

00:35 Doktor Foster - serial, 
prod. Wielka Brytania

01:40 Bruce Lee i Hajduk
- fi lm dokumentalny

03:15 Miasto skarbów - serial 
03:55 Zakończenie dnia

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Dieta czy cud? 

- program lifestylowy 
12:15 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska

21:30 Top Model
- program rozrywkowy

23:00 Chłopaki nie płaczą 
- fi lm komedia, Polska, 
1999, reż. Olaf Lubasze-
nko, wyk. Maciej Stuhr, 
Cezary Pazura, Michał 
Milowicz, Mirosław 
Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław 
Baka, Bohdan Łazuka 

01:05 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

01:40 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:40 Uwaga! 
- magazyn 

03:00 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski 
i Partnerzy

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Kabaret na dobry 

wieczór. Paranienor-
malni Show

22:10 Love Island. Wyspa 
miłości

23:10 Zdrady

00:25 Dyktator
 Zasobne w ropę naftową, 

odizolowane od swoich 
sąsiadów północnoafry-
kańskie państwo Wadiya 
rządzone jest przez za-
jadłego przeciwnika Zach-
odu Aladeena od kiedy ten 
w wieku sześciu lat objął 
władzę. Wtedy to właśnie 
po nagłej i nieszczęśliwej 
śmierci ojca, którego 
przypadkowo na polowa-
niu dosięgło 97 kul i jeden 
granat, nadano mu ofi c-
jalny tytuł Najwyższego 
Przywódcy. 

02:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:45 Informacje kulturalne 
08:20 Niedziela z... Jadwigą 

Rappe 
09:10 Trzy kolory - Niebieski

- dramat, prod. Szwajcar-
ia, Polska, Francja, 1993 

11:00 Królowa Bona - serial 
13:15 Ślepa Vaysha 

- fi lm animowany
13:30 Księga Przestrzeni 

- Przyjemne i pożyteczne 
14:00 Którędy po sztukę 

- Biskup Marinos 
- magazyn 

14:10 Tamte lata, tamte dni 
- Agnieszka Duczmal

14:45 Słodkie oczy 
- fi lm TVP 

16:00 Trzy kolory - Biały 
17:35 Co dalej? - program 

publicystyczny 
18:00 Urodzeni artyści

- Alicja i Grzegorz Bral
18:30 Informacje

kulturalne 
18:55 Howards End - serial

20:00 Na wschód 
od Hollywood
- Słodkich snów 
- dramat, prod. Włochy, 
Francja, 2016 

22:20 Więcej niż fi kcja
- Cunningham. Choreograf 
współczesności - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Niemcy, Szwajcaria, 
Francja, 2019 

00:05 Co dalej? - program 
publicystyczny 

00:25 Jazz - Jazz Juniors 2019 
01:20 Informacje 

kulturalne 
01:45 Lekkie obyczaje

- Dopaść Cartera 
- fi lm akcji

03:40 Kino nocne - Śmierć 
Ludwika XIV - fi lm

05:50 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka 
duchów 
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 John Carter
Weteran wojny 
secesyjnej zostaje 
przeniesiony na Marsa. 
Chce wrócić do domu, jed-
nak staje się uczestnikiem 
konfl iktu między dwiema 
zamieszkującymi planetę 
rasami.

22:45 Dredd
00:40 Impostor
02:20 Castle
03:25 Zobacz to! Blok 

powtórkowy:
Taki jest świat 
- program informacyjny

04:00 Na jedwabnym 
szlaku

04:35 Z archiwum policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - magazyn
05:55 Mango

- telezakupy
07:30 Wiza na miłość 
08:25 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:20 Detektywi

- program kryminalny 
11:55 Szpital - program 

obyczajowy 
12:55 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:50 Szkoła - magazyn
16:50 19 + - obyczajowy 
17:20 Zakochani 

po uszy - serial 
17:50 Detektywi - program 

kryminalny 
19:00 19 + - obyczajowy 
19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Hotel Paradise

21:00 Pożegnanie z Afryką 
- fi lm obyczajowy,
USA, 1985, reż. Sydney 
Pollack, wyk. Meryl 
Streep, Robert Redford, 
Klaus Maria Brandauer, 
Michael Kitchen, Malick 
Bowens, Joseph Thiaka, 
Michael Gough 
Duńska pisarka Karen 
Blixen wyjeżdża w 1914 
roku do Kenii, aby poślubić 
barona Brora Blixena.

00:20 Amok 
- fi lm sensacyjny, 
Polska, 2017, reż. Kasia 
Adamik, wyk. Mateusz 
Kościukiewicz, Łukasz 
Simlat, Zofi a Wichłacz, 
Zbigniew Stryj, Mirosław 
Haniszewski 

02:40 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu - serial 
sensacyjny 08:00 Nasz nowy 
dom 09:00 Sędzia Judy 
10:25 Sekrety Sąsiadów 
11:25 Pamiętniki z wakacji 
12:25 Święty 12:55 Wzór 

13:50 Kobra - oddział specjalny 
14:55 STOP Drogówka 
15:55 Kobra - oddział 
specjalny 17:00 Nowe 
Sekrety Sąsiadów 18:00 
Policjantki i Policjanci 20:00 
Święty 20:30 Sprawiedliwi - 
Wydział Kryminalny 

21:40 Potępiony Jack. 
Conrad czeka na karę śmierci 
w jednym z najbardziej 
skorumpowanych więzień 
w USA, Central American. 
Pewnego dnia okazuje się, że 
Jack został przez potężnego 
producenta telewizyjnego 
do udziału w nowym, niele-
galnym reality show. 00:00 
Ryzykanci 01:05 Śmierć na 
1000 sposobów 

11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40 
Prosto o gospodarce 12:00 
Anioł Pański 12:03 Informa-
cje dnia 12:20 Pan Zygmunt 
najstarszy ministrant w Pol-
sce 12:55 Kolory Świętości 

13:00 Największy Dar 13:30 
Msza Święta z kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej 
Górze 14:30 Największy 
Dar 15:00 Siewca nadziei 
15:40 100 cudownych miejsc 
na świecie 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 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 
Jasnogórski

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL SENSACYJNY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP KulturaTVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 8 października

05:10 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019 

06:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

06:50 Spiszmy się jak na 
rolników przystało! 

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze 

07:30 Coś dla Ciebie 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
08:45 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP 
09:20 Ta jedyna - serial 
10:15 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

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?
18:00 Klan - telenowela TVP 
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz - serial 
21:40 Sprawa dla reportera 
22:30 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
23:05 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn 
23:50 Motel Polska

04:50 Cafe piosenka 
05:50 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:45 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:10 Spiszmy się jak na 

rolników przystało! 
07:20 Familiada - teleturniej 
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama 
10:50 Pytanie na śniadanie 
11:15 Spiszmy się jak na 

rolników przystało!
11:25 Rodzinka.pl - serial 
11:55 Barwy szczęścia - serial 
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej 
13:30 Uzdrowisko - telenowela 

dokumentalna TVP 
14:10 Na dobre i na złe 
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 Uzdrowisko - telenowela 
dokumentalna TVP 

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Filmowe czwartki 
- Wiesław Kot - felieton

20:45 Filmowe czwartki 
- Zanim zasnę - dramat, 
prod. Wielka Brytania

22:30 Son of a Gun: Młoda 
krew - fi lm sensacyjny, 
prod. Australia, 2014

00:30 Jak urodzić i nie zwario-
wać - komedia, 
prod. USA, 2012

02:30 Dzielnica bankowa
- serial sensacyjny

03:30 Art Noc - Europejski Stadi-
on Kultury

05:15 Uwaga! - magazyn 
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarny
07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:30 Dieta czy cud? 

- program lifestylowy 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy
16:00 Szpital - program 

obyczajowy 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:55 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Obce niebo 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, Szwecja, 2015, 
reż. Dariusz Gajewski, 
wyk. Agnieszka
Grochowska, Bartłomiej 
Topa, Barbara Kubiak, 
Ewa Fröling 

00:50 Tylko strzelaj - fi lm 
sensacyjny, USA, 2007, 
reż. Michael Davis, wyk. 
Clive Owen, Paul Giamatti, 
Monica Bellucci, Stephen 
McHattie 

02:50 Uwaga! - magazyn 
03:10 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Malanowski 
i Partnerzy

09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił 

moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island. 

Wyspa miłości
- program rozrywkowy

23:10 Zdrady

00:10 Dzień matki
 Każda rodzina obchodzi 

Dzień Matki na swój 
sposób. Jedni w podniosłej 
i uroczystej atmos-
ferze, inni na luzie i ze 
śmiechem, ale wszyscy 
przede wszystkim z 
miłością. Garry Marshall 
przedstawia cztery rodz-
iny, których losy splotą się 
w tym wyjątkowym dniu. 
Sandy - mąż zostawił ją 
dla młodszej, a ona robi 
co może, by udowodnić 
sobie, że jest lepszą matką 
dla swoich dzieci niż nowa, 
fajna macocha. 

02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Informacje kulturalne - 

informator kulturalny 
08:30 Tamte lata, tamte 

dni - Agnieszka Duczmal - 
magazyn 

09:15 Trzy kolory - Biały 
- dramat, prod. Szwa-
jcaria, Polska, Francja, 
1993, reż. Krzysztof 
Kieślowski, wyk. Zbigniew 
Zamachowski, Julie Delpy, 
Janusz Gajos

11:00 Królowa Bona - serial 
13:15 Stradivari 66 - fi lm 

dokumentalny 
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia 
14:30 Niknące światło 

- fi lm dokumentalny
15:40 Trzy kolory - Czerwony 

- fi lm obyczajowy
17:25 Co dalej? 
17:45 Księga Przestrzeni 
18:20 Którędy po sztukę 
18:30 Informacje kulturalne 

18:55 Howards End - serial, 
prod. Wielka Brytania

20:00 Tego się nie wytnie 
21:30 Czwartkowy klub 

fi lmowy 
- Wstęp do fi lmu 
- Dama z Szanghaju 

21:35 Czwartkowy klub 
fi lmowy - Dama
z Szanghaju - fi lm 
fabularny, prod. USA

23:05 Co dalej?
23:30 Scena muzyczna - Se-

bastian Wypych - koncert 
00:40 Informacje kulturalne 
01:10 Na wschód od Holly-

wood - Słodkich snów 
- dramat 

03:20 Kino nocne 
- Bilet na księżyc
- fi lm obyczajowy

05:45 Zakończenie dnia

06:00 Nash Bridges 
- serial sensacyjny

07:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw
- serial obyczajowy

10:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

12:00 Zaklinaczka
duchów 
- serial fantasy

14:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes 
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Szpieg, który mnie 
rzucił

22:20 Bodyguard
zawodowiec

00:45 American Pie: 
Wakacje

02:25 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek 
to odrębna tematyka. 
W każdym z nich nie bra-
kuje “zabójczej prędkości”, 
efektów specjalnych, 
napięcia, niebezpiecznych 
pościgów i komizmu, 
przedstawianego przez 
bohaterów. Chcą, aby 
zawsze na pierwszym mie-
jscu stała sprawiedliwość.

03:35 Zobacz to! Blok 
powtórkowy: 
Taki jest świat 

04:15 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

04:55 Szkoła - obyczajowy
05:55 Mango telezakupy
07:30 Wiza na miłość 

- serial obyczajowy 
08:30 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:30 Szpital - program 

obyczajowy 
12:30 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:30 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:30 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:30 Brzydula - serial, Polska 
16:00 Szkoła - obyczajowy
17:00 19 + - obyczajowy
17:30 Zakochani 

po uszy - serial 
18:00 Szpital 
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani 

po uszy - serial 
20:00 Brzydula - serial, Polska 
20:30 Hotel Paradise 

21:30 Ocean’s Eleven: 
Ryzykowna gra
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2001, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. George 
Clooney, Brad Pitt, Julia 
Roberts, Matt Damon, 
Andy Garcia, Don Cheadle, 
Eddie Jemison, Bernie 
Mac, Elliott Gould, Carl 
Reiner, Scott Caan, Casey 
Affl  eck, Shaobo Qin 

23:55 Szybcy i wściekli 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, 2001, reż. 
Rob Cohen, wyk. Paul 
Walker, Vin Diesel, Mi-
chelle Rodriguez, Jordana 
Brewster, Rick Yune, Ted 
Levine

02:10 Druga strona medalu
- talk show 

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TV 4

TV Trwam

06:00 Strażnik Teksasu 08:00 
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia 
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów 
11:25 Pamiętniki z wakacji 
12:25 Święty 12:55 Wzór 

13:50 Kobra - oddział specjalny 
Serial opowiada o przygo-
dach policjantów patrolu-
jących autostradę, którzy 
często uczestniczą w ciężkich 
sprawach kryminalnych 
i szalonych pościgach. 14:55 
STOP Drogówka 15:55 Kobra 
- oddział specjalny 17:00 
Nowe Sekrety Sąsiadów 

18:00 Policjantki i Policjanci 
20:00 Święty 20:30 
Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny 21:40 Seksualni, 
niebezpieczni Po zakończe-
niu nauki w liceum, czterech 
angielskich nastolatków 
udaje się rozerwać na 
Kretę. 23:35 Wspaniali 
ludzie 00:45 Śmierć na 1000 
sposobów

10:00 Informacje dnia 10:15 
Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35 
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł 
Pański 12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
12:50 Inżynier 

13:20 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela” 13:30 
Msza Święta 14:30 Brat 
naszego Boga 15:45 Święty 
na każdy dzień 15:50 Ma się 
rozumieć 16:00 Informacje 
dnia 16:10 Z wędką nad 
wodę w Polskę i Świat 16:35 
Porady Medyczne Boni-
fratrów 17:00 Akademia pro-
-life 17:05 Szkoła Polskości 
17:30 Okiem kamery 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 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski 
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Jest druga połowa 2018 roku, 
Górnik wreszcie, po trzech latach 
usilnych starań, wdarł się na za-
plecze ekstraklasy. Do rewolucji w 
składzie nie doszło. Zespół Marcina 
Radomskiego wzmocnił przede 
wszystkim Piotr Niedźwiedzki, który 
po powrocie do Wałbrzycha zdomi-
nował rozgrywki. Grający niemal w 
całości składem, który wywalczył 
awans, nasi pokazali się w 1 lidze 
z dobrej strony. Jako beniaminek 
wywalczyli w ostatniej kolejce awans 
do play-off, pokonując po bardzo 
zaciętej batalii Kotwicę Kołobrzeg. 
– Celowaliśmy w utrzymanie. Z 
ósmego miejsca na pewno byliśmy 
zadowoleni. W dodatku w play-off 
trafiliśmy na Śląsk, który był zdecydo-
wanym faworytem. By ugrać więcej, 
zabrakło sił. Po wygraniu meczu nr 3 
w Aqua-Zdroju, byliśmy poobijani. W 
czwartym spotkaniu Krzysiek Spała 

grał nawet z pękniętym palcem – 
opowiada Burdek.

Górnik przegrał serię ze Śląskiem 
1:3, ale dało się odczuć, że biało-nie-
biescy zrobili wynik lekko ponad stan 
kadrowy i możliwości. Latem było 
jednak gorąco. Klub pożegnał się z 
cenionym w środowisku kibiców tre-
nerem Radomskim. Szybko okazało 
się, że drużynę opuścili także dwaj 
najlepsi strzelcy, czyli Niedźwiedzki 
i Hubert Kruszczyński. Zarząd długo 
wstrzymywał się z ogłoszeniem skła-
du na sezon 2019/20, co wprowa-
dzało sporo niepokoju wśród fanów. 
Pewnego ciepłego, lipcowego dnia 
Górnik odkrył jednak karty. Okazało 
się, że pod Chełmcem zbudowano 
bardzo solidny zespół. Dołączyli: Ka-
mil Zywert, najlepszy asystujący ligi 
w barwach Sokoła Łańcut, Grzegorz 
Kulka, utalentowany skrzydłowy 
z ekstraklasowego Trefla Sopot, 

który szukał minut 
na parkiecie, Da-
mian Pieloch, 
wychowanek 
klubu i ograny w 
1 lidze, Damian 
C e c h n i a k , 
wartościowy 
ś r o d k o w y 
z  Czarnych 
Słupsk, Krzysz-
t o f  J a k ó b -
czyk, pewna 
strzelba Śląska 
Wrocław, która 
rozstrzelała nas w 
play-off oraz Maciej 
Koperski, bardzo per-
spektywiczny MVP mi-
strzostw Polski U-20 z AGH 
Kraków. Szkoleniowiec też 
nie był z przypadku – Łukasz 
Grudniewski nie miał jeszcze 

40-stki na karku, a już dwukrotnie 
zgarniał statuetkę dla trenera roku. 

Bardzo rozsądne transfery kazały 
sądzić, że wałbrzyszanie powinni 
grać o coś więcej niż przed rokiem. 

Ale wygranie ligi? Tego mało kto się 
spodziewał! Górnik „wykręcił” bilans 
18-5, zasłynął z twardej defensywy 
oraz równego, głębokiego składu, 
bez wyraźnego lidera. W Wałbrzychu 
zrobiła się moda na Górnika. – Nie 
ma jednego, decydującego czynnika, 
dlaczego tak się stało. Na pewno 
nie uciekniemy od wyników. To one 
głównie przyciągają kibiców na 
halę. Staramy się też pracować nad 
otoczeniem, które będzie sprzyjać 
wizytom na meczach. Współpracuje-
my z Karolandią (mobilni animatorzy 
– przyp. red.), gdzie rodzice mogą 
zostawić pod opieką mniejsze dzieci. 
Zwiększona liczba kibiców, to także 
większe zainteresowanie mediów – 
dodaje Burdek.

Klub starał się zapełniać halę na 
wiele sposobów. Jednym z nich było 
unikanie transmisji meczów w inter-
necie, co w perspektywie całej ligi 
było dość osobliwym posunięciem. 
Zapytaliśmy Ryszarda Burdka, skąd 
taki pomysł. – Cały czas podkreślam, 
że sytuacja finansowa klubu nie jest 
różowa. Wygraliśmy 1 ligę, choć było 
w niej co najmniej kilka drużyn z 
większymi środkami od naszych. Dla 
nas bardzo ważną częścią budżetu 
były dochody ze sprzedaży biletów. 
Poza tym, inaczej ogląda się mecz, 
gdy na trybunach jest 700-800 osób, 
a inaczej, gdy jest 1200-1300. Moż-
na powiedzieć, że to są dwa różne 
widowiska. Zdajemy sobie sprawę, 
że są ludzie, którzy fizycznie nie 
mogą być w dniu meczu w mieście, 
bo na przykład mieszkają za granicą. 
Taka transmisja byłaby wtedy na 
miejscu, ale ta grupa jest relatywnie 
mała. Dużo większa jest ta miejsco-
wa, która z powodu transmisji w 
internecie odpuściłaby przyjście do 
hali  – tłumaczy członek zarządu.

Kończymy naszą opowieść o ostat-
nich 10 latach Górnika. Zaczęło się 
od postoju, czerwonego koloru i 
znaku „Stop”. Sygnalizacja świetlna 
z biegiem lat zmieniała kolor. Przez 
rozdziały pomarańczowe i żółte do-
tarliśmy do zielonego, gdy klub był 
wreszcie gotowy dodać gazu i ruszyć 
autostradą do ekstraklasy. Na drodze 
pojawiła się jednak kłoda w postaci 
pandemii i kolejnych obostrzeń. Co 
będzie dalej? Czas pokaże, ale pa-
miętajcie, że zielony to kolor nadziei.

Dominik Hołda

SpoRt

 » W zeszłym sezonie pandemia nie 
pozwoliła naszym koszykarzom 

dokończyć roboty. Jak będzie teraz?

Dekada pod koszem: 
już rozdział zielony

W tym roku mija dziesięć lat od powstania Stowarzyszenia Górnik 
Wałbrzych 2010, które kieruje biało-niebieskimi koszykarzami. O dłu-
giej sportowej podróży, z samego dna aż do wygrania 1 ligi, rozma-
wialiśmy z Ryszardem Burdkiem, członkiem zarządu stowarzyszenia.
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który szukał minut 
na parkiecie, Da-
mian Pieloch, 
wychowanek 
klubu i ograny w 
1 lidze, Damian 
C e c h n i a k , 
wartościowy 
ś r o d k o w y 
z  Czarnych 
Słupsk, Krzysz-
t o f  J a k ó b -
czyk, pewna 
strzelba Śląska 
czyk, pewna 
strzelba Śląska 
czyk, pewna 

Wrocław, która 
rozstrzelała nas w 
play-off oraz Maciej 
Koperski, bardzo per-
spektywiczny MVP mi-
strzostw Polski U-20 z AGH 
Kraków. Szkoleniowiec też 
nie był z przypadku – Łukasz 
Grudniewski nie miał jeszcze 

40-stki na karku, a już dwukrotnie 
zgarniał statuetkę dla trenera roku. 

Bardzo rozsądne transfery kazały 
sądzić, że wałbrzyszanie powinni 
grać o coś więcej niż przed rokiem. 

 » Damian Durski to zadaniowiec, który 
w Górniku wiele już przeżył
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Nie wiem, jak wy, drodzy Czytel-
nicy, ale ja mocno stęskniłem się za 
ligową koszykówką. Ostatni mecz o 
punkty Górnik rozegrał na początku 
marca, czyli w pięknych czasach 
bezmaseczkowych, gdy o koronawi-
rusie słyszeli tylko w Chinach i gdzieś 
na zachodzie Europy. Nareszcie 
zakończyliśmy maraton spotkań „o 
pietruszkę”, gdy nasi tłukli bez litości 
drugoligowców i mierzyli siły z niko-
mu nieznanymi drużynami z Czech. 

W świecie szklanych biurowców 
unika się określenia „problem”, wsta-
wiając w jego miejsce „wyzwanie”. 
Kierując się tą terminologią zarówno 
Kotwicę, jak i Górnika w 1. kolejce 
czekały nie lada wyzwania. Ci pierw-
si dość niedawno wygrali batalię z 
koronawirusem, rozgrywając tylko 
pięć gier kontrolnych przed sezonem. 
Wałbrzyszanie testowali formę aż 
jedenaście razy, ale ANI RAZU nie mieli 
okazji wystąpić w pełnym składzie. 
Nie inaczej było w Kołobrzegu, gdzie 
z powodu urazów zabrakło Damiana 
Cechniaka i Damiana Durskiego (choć 
byli przebrani w stroje meczowe), a w 

ostatniej chwili do rotacji wskoczył Ka-
mil Zywert. Gdy dodamy do tego letnie 
wzmocnienia kadrowe w Kotwicy i se-
rię porażek Górników w hali Milenium, 
można było zacząć mocno obgryzać 
paznokcie ze zdenerwowania. 

W tym malowniczym, nadmor-
skim kurorcie przegraliśmy siedem 
poprzednich ligowych starć. Kto wie, 
może było ich więcej, ale dostępne w 
internecie statystyki sięgają najdalej 
do sezonu 2004/05. Już wtedy Górni-
cy cierpieli nad Bałtykiem na chorobę 
morską. I tak przez lata nic się w tej 
kwestii nie zmieniało. Aż do teraz! 
W chłodną, wietrzną i deszczową 
sobotę zespołowi Łukasza Grudniew-
skiego należały się ciepłe słowa. W 
szczególności trzeba je kierować do 
Krzyśka Jakóbczyka. Po kolejnych 
celnych rzutach z półdystansu lub 
po wejściach pod kosz tego 34-lat-
ka, moje ręce same składały się do 
oklasków. A musicie wiedzieć, że 
nie jest to proste, gdy te kleją się od 
mieszanki chipsów i paluszków, a w 
jednej z dłoni dzierży się butelkę z 
jakościowym trunkiem. 

Obok „Małego” pięknie kibicom 
przedstawił się Maciej Bojanowski. 
W sparingach trener Grudniewski 
długo na niego chuchał i dmuchał, 
trzymając go gdzieś głęboko w 
szafie. W Kołobrzegu wracający 
do koszykówki po ciężkiej kontuzji 
skrzydłowy zdobył 21 punktów, 
największe show zrobił w pierwszej 
kwarcie, gdzie dwa razy kończył 
akcje „z góry” oraz pod koniec me-
czu, gdy wsadem jedną ręką dobijał 
niecelny rzut jednego z kolegów. 

Gracze Kotwicy, znani jako „Czaro-
dzieje z Wydm”, próbowali w sobotę 
przeróżnych zaklęć, ale powyższa 
dwójka wyrwała im z dłoni różdżki 
i złamała na pół. Górnicy przez cały 
mecz ciągnęli zuchwale Czarodziei 

za ich długie, siwe brody i choć 
ci się odgrażali (22 
„oczka” Szymona 
Pawlaka), to mu-
sieli zdjąć z głów 
swoje fikuśne ka-
pelusze i oddać 
pokłony wałbrzy-
szanom, którzy pro-
wadzili przecież niemal 
przez całe spotkanie!

Energa Kotwica Kołobrzeg – 
Górnik Trans.eu Wałbrzych 85:91 
(17:26, 21:20, 23:21, 24:24)

Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 
29, Bojanowski 21, Kamiński 14, 
Zywert 9, Wróbel 6, Koperski 5, 
Malesa 4, Ratajczak 3.

Dominik Hołda

SpoRt
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 » „Latający” Maciej Bojanowski pięknie 
przedstawił się kibicom w Kołobrzegu  

Czarodzieje zapomnieli zaklęć
Wreszcie! Górnik przełamał się w Kołobrzegu i wygrał tam po raz 
pierwszy od piętnastu lat. W 1. kolejce Suzuki 1 Ligi nasi pokonali 
Energę Kotwicę 91:85, a wielki mecz zagrał… „Mały”, czyli Krzysz-
tof Jakóbczyk – autor 29 punktów!

Pan koszykarz Krzysztof Jakóbczyk 
Gdyby nie on różnie mogłoby być. Ale nie będziemy gdybać… Podeprze-
my się liczbami. Krzysiek spędził na parkiecie blisko 30 min. W tym czasie 
zdobył 29 pkt, trafił 12 z 19 rzutów z gry (63,2 proc.), dołożył 4 zbiórki i 4 
asysty, a ponadto miał 3 przechwyty. Ale co najważniejsze. W kluczowych 
momentach doprowadzał do szewskiej pasji trenera Kotwicy i miejscowych 
kibiców, bezkarnie harcując gdzieś w okolicach „pomalowanego” jak do-
rodny jeleń przy paśniku. 

za ich długie, siwe brody i choć 
ci się odgrażali (22 
„oczka” Szymona 
Pawlaka), to mu-
sieli zdjąć z głów 
swoje fikuśne ka-
pelusze i oddać 
pokłony wałbrzy-
szanom, którzy pro-
wadzili przecież niemal 
przez całe spotkanie!

Energa Kotwica Kołobrzeg – 
Górnik Trans.eu Wałbrzych 85:91 
(17:26, 21:20, 23:21, 24:24)

Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 
29, Bojanowski 21, Kamiński 14, 
Zywert 9, Wróbel 6, Koperski 5, 
Malesa 4, Ratajczak 3.

Dominik Hołda

Wreszcie! Górnik przełamał się w Kołobrzegu i wygrał tam po raz 
pierwszy od piętnastu lat. W 1. kolejce Suzuki 1 Ligi nasi pokonali 
Energę Kotwicę 91:85, a wielki mecz zagrał… „Mały”, czyli Krzysz-
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