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Czy wiesz, że…

wywali zmiany dyspozycji
nowych organów, o opinię
poprosili właśnie Alberta
Schweitzera. Twórcy wzięli
pod uwagę prawie wszystkie jego uwagi.
W 1996 roku gruntowny
remont przeprowadził Antoni
Szydłowski, przywracając
pełne brzmienie instrumentu.
Red

Czytaj str. 9

T y l ko u n a s 4 0 s t r o n !

Jeszcze większa gazeta, to więcej szczęścia
Pomyślicie, że powariowaliśmy całkowicie, ale co tam, przecież święta nie są codziennie. Znów proponujemy wam „grubsze” wydanie waszego ulubionego tygodnika, które
„przytyło” do 40 stron!!! Nie rezygnujemy ze stałych rubryk, a ponadto dokładamy jeszcze
obszerniejszy świąteczny dodatek.
Wiemy, że przed świętami jesteście
zagonieni, ale nie mówcie, że nie macie czasu, żeby przysiąść przy lekturze
WieszCo?! Na pewno znajdziecie w
jeden lub drugi wieczór godzinę lub
dwie, żeby zaparzyć herbatę albo
kawę i rozsiadając się wygodnie w
fotelu dać się nam porwać. Nie tylko
dobrze wam znanymi rubrykami, ale
też artykułami w specjalnym świątecznym dodatku. Bo jak na pewno już się

zorientowaliście, ponownie nam się
przybrało. Gazeta znów ma większą
objętość. Święta dopiero przed nami,
a my tyjemy. Koniec świata!
Wciąż namawiamy wszystkich
do dzielenia się opiniami. Co wam
podoba się w WieszCo, a co jest
„takie sobie”. Piszcie o rzeczach,
które was ciekawią, o ludziach z
pasją, o ważnych wydarzeniach.
Gwarantujemy, że wszystkie ma-

ile przeczytamy, a najciekawsze
propozycje spróbujemy zamienić
na artykuły. Jak wiecie zapewne,
cały czas chcemy tworzyć gazetę
wspólnie z wami. Piszcie do nas na
adres: redakcja@wieszco.pl.
Cieszymy się, że czytacie nas „od
deski do deski”. Możecie to robić
w sposób tradycyjny, biorąc naszą
gazetę do ręki w jednym z około 150
punktów kolportażu rozsianych na
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POGODA
Wtorek 15.12
Temp. 6/2
pochmurno
Środa 16.12
Temp. 6/1
zachmurzenie duże
Czwartek 17.12
Temp. 6/0
zachmurzenie małe

terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej lub… no właśnie, zaglądając
do sieci. Zupełnie za darmo, kiedy
chcecie i gdzie chcecie, możecie nas
„ściągnąć” na swoje urządzenie i czytać, czytać i czytać. Bo jest co! Warto
odwiedzić stronę www.wieszco.pl, na
której znajdziecie nie tylko najnowszy
numer gazety, ale także wszystkie
archiwalne wydania.
Redakcja

W I E S Z C O „DA J E D O M Y Ś L E N I A” C O W TO R E K

RYS: Marcin Skoczek

niesiono je do obecnego
Kościoła Zbawiciela. Instrument był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Po kilku naprawach w
XIX wieku świdnicka firma
rodzinna Schlag und Söhne
wybudowała w 1912 roku
nowe dzieło, zachowując
poprzedni prospekt. Kiedy w 1910 roku przygoto-

Fot. użyczone (Ruch Muzyczny 1988 nr 8, s. 24)

Na obecne br zmienie
organów z Kościoła Zbawiciela miał wpływ Albert
Schweitzer, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1952
roku. Pierwsze organy w
ewangelickim domu modlitwy zostały zbudowane w
latach 1744-1748 przez Johanna Georga Nesslinga. W
1788 roku ostatecznie prze-

W Y LU Z UJ!
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Piątek 18.12
Temp. 5/0
zachmurzenie małe
Sobota 19.12
Temp. 5/0
zachmurzenie duże
Niedziela 20.12
Temp. 5/1
zachmurzenie duże
Poniedziałek 21.12
Temp. 5/1
pochmurno
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ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
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e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
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Gdzie powstaną mieszkania?

» Przy ul. Szczecińskiej inwestycja trwa w najlepsze

Adres nieruchomości
Kubeckiego 1
Kubeckiego 2
Piłsudskiego 84
Niepodległości 14
Niepodległości 16
Gen. Zajączka 7
Gen. Zajączka 8
Kościelna 6a
Mickiewicza 2a
Pocztowa 26
Staszica 13, 15, 17
Traugutta 5
Moniuszki 10a
Szczecińska 1c
RAZEM

Mieszkania od ręki

tach ta liczba ma wzrastać.
Razem dzięki gminie Wałbrzych i MZB, w przyszłym
roku do zakwaterowania
powinno być ponad 300
mieszkań. A czekają jeszcze
na swoją kolej inwestycje w
takich miejscach jak Różana czy Osiedleńców, gdzie
łącznie mogłoby powstać
80 lokali. – To jest początek
dużych zmian, który powinien nas zaprowadzić do
pewnej zmiany epokowej
w mieszkaniówce. I nie boję
się tego słowa. Wałbrzyszanie zasługują, żeby żyć
w godnych warunkach na
miarę XXI wieku. Dodam

Liczba mieszkań
13
20
8
15
16
8
11
7
10
6
43
6
4
4
168

tylko, że nowe mieszkania
przydzielane będą osobom,
które nie mają zaległości
czynszowych, a także tym,
których budynki będą wyburzane lub remontowane –
tłumaczy Kacper Nogajczyk,
prezes MZB Sp. z o.o.
Na koniec trochę gorsza
wiadomość. Czynsze w oddawanych przez miasto i
MZB nowych mieszkaniach
komunalnych będą adekwatne do ich jakości. Co
to znaczy? Możecie spodziewać się opłat na poziomie
kilkunastu złotych za metr
kwadratowy.
Tomasz Piasecki

No może jeszcze nie od razu, ale w ciągu kilku najbliższych lat tak może być w
Wałbrzychu. Czy doczekamy sytuacji, że
to nie ludzie będą szukać lokali, ale odwrotnie? Tylko w przyszłym roku gmina
wraz ze spółką MZB oddadzą do zasiedlenia około 300 mieszkań. A to dopiero
początek pewnej zmiany epokowej.
Ten wstęp może wam się
wydać trochę oderwany od
rzeczywistości, ale nie zmienicie tego, że miasto wraz
ze spółką odpowiadającą za
zarządzanie mieszkaniami
staje się powoli największym
deweloperem. Dotąd stare
kamienice kojarzyły wam
się z odrapanymi elewacjami, zniszczonymi schodami,
po których wspinało się na
wyższe piętra, połamanymi
poręczami i często ubikacjami na półpiętrze lub co gorsza na zewnątrz. Taki obraz
powoli znika. I to nie jest
jakaś nachalna propaganda
rodem z PRL. Wystarczy, że
rozejrzycie się wokół.
Na pewno widzicie zmiany. Trwa rewitalizacja kamienic. Tam, gdzie nie da
się remontować, bo się nie

opłaca, budynki idą do rozbiórki, ale jest sporo miejsc,
którym udaje się dać drugie
życie. Modernizując i oddając do użytku nowoczesne
mieszkania. Jasne, słoneczne, wykonane w wysokiej
technologii i ze wszystkimi
wygodami. Gmina w 2021
roku planuje inwestycje
mieszkaniowe w 14 lokalizacjach (szczegóły zobaczcie
w ramce). Niektóre prace
już trwają, inne są na etapie
projektowym. Tak jest choćby przy ul. Szczecińskiej,
gdzie powstają 4 wysokiej
klasy mieszkania. To dla
MZB najbardziej kompleksowe zadanie. Pieniądze na
remont udało się pozyskać z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (prawie połowę
kwoty), resztę dołożyło mia-

sto. Za milion złotych powstanie świetne miejsce
do mieszkania. Z terenami
zielonymi, parkingami,
małą architekturą. Budynek został ocieplony, wymieniono stolarkę okienną, teraz tr wają prace
wyburzeniowe wewnątrz.
W przyszłym roku gmina ma oddać prawie 170
nowych mieszkań. Najwięcej w budynku przy
ul. Staszica i pr zy ul.
Kubeckiego (na Staszica
dodatkowo będą lokale
usługowe). Oprócz tego
MZB remontuje na bieżąco lokale według własnego planu. Średnio jest to
110-120 mieszkań rocznie, natomiast w 2021
roku będzie ich więcej,
ok. 140, a w kolejnych la-
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Ratuszowa wyremontowana
Po kilku miesiącach pracy nad nawierzchnią ulicy Ratuszowej remont dobiegł końca. Od teraz kierowcy mogą swobodnie poruszać się tym odcinkiem drogi. Możliwy jest już
dojazd do kompleksu Aqua-Zdrój oraz pobliskich lokalizacji.

przebudowano zatoki przystankowe.
Wartość inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Banku
Inwestycyjnego wyniosła nieco ponad

1,2 miliona złotych – mówi prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
Przebudowane miejsca parkingowe
sprawiły jednak, że zmieniła się ich
funkcjonalność. Dzisiaj wydaje się, że
jest ich stosunkowo mniej w porównaniu do sytuacji sprzed remontu. Rodzice, którzy musieli korzystać z parkingu,
by odebrać swoje dzieci z miejscowego
przedszkola, stawali samochodami na
chodniku.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

- Gruntowna modernizacja objęła
odcinek od ul. Andersa do obiektów
sportowych Aqua-Zdrój. Poza remontem
jezdni wybudowano nowe chodniki oraz
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Każdy ma jakieś pokusy
Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu lub rozłóżcie na kanapie, przygotujcie słone przekąski, na chwilę przestańcie słuchać dietetyków i
zamówcie pizzę. A i jeszcze jedno, nie zapomnijcie zawczasu włożyć browarków do lodówki. Przydadzą się, żeby was ochłodzić, bo
będzie o pokusach. Pisząc to, mamy gęsią skórkę, a gdy tylko o tym
pomyślimy, czujemy mrowienie w… sami wiecie gdzie.

Publikując kilka tygodni temu felieton o pedofilii w kościele (celowo
z małej litery) nie zdawaliśmy sobie
sprawy, że do tematu tak szybko
wrócimy. Przecież nie mówimy o
niewiarygodnych zagraniach Roberta
Lewandowskiego, czy wyczynach
posłanki Krystyny Pawłowicz, o
których można napisać tyle, że historie panny Marple, stworzonej
przez Agathę Christie, to przy nich
ledwo sienkiewiczowski „Janko
Muzykant”. Mówimy o pedofilii, o
której niektórzy w ogóle nie chcą

słyszeć, inni trywializują albo biorą
w obronę sprawców, zrzucając przy
tym odpowiedzialność na media.
Jeszcze tydzień temu mało kto
spodziewał się, że niewinne z pozoru,
trzysylabowe słowo „pokusa”, zyska
taką sławę. Znamy wielu mających
trudności z zapanowaniem nad kuszącymi rzeczami, które zwykle są
zakazane lub niewłaściwe. Są tacy,
którzy nie mogą oprzeć się pragnieniu
zjedzenia kolejnej kulki Raffaello, nie
potrafią przeżyć bez telefonu do mamusi lub wykazują się niespotykaną

wręcz odwagą wypuszczając tysięczny raz na trawnik swojego Yorka bez
smyczy. Przezorni nie zakładają kont
u bukmacherów na STS-ie czy innej
Fortunie, na mecze swojej ulubionej
drużyny w środowy wieczór kupują co
najwyżej dwa browarki (na wypadek
gdyby była dogrywka) i dla świętego
spokoju szerokim łukiem omijają
Dzielnicę Czerwonych Latarni w
Amsterdamie. Żeby nie ulec pokusie.
Chwila, chwila, ale miało być ostro
jak diabli, a wyszło… kupowanie
lizaków w osiedlowym sklepie. Niby

nie ma o czym pisać, ale zaraz będzie
hardcorowo. Zaręczamy. Radzimy
wam, żebyście czasem zobaczyli coś,
czego prawdopodobnie bez wizyty
w jakimś holenderskim coffee shopie
byście nie odważyli się odtworzyć
na swoim smartfonie lub laptopie.
Bo może okazać się, że nie jesteście
katolikami, ale fanami „filmideł” i zakłamanymi lewakami, a wasza żona,
nim jeszcze nią nie była, uprawiała
seks z Gollumem.
To, co usłyszeliśmy z ust Tadeusza
Rydzyka, podczas uroczystości z

Fot. (red)
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okazji którejś tam rocznicy powstania
Radia Maryja, zwaliło nas z nóg.
Jak zwalić potrafi półlitrówka wódki
wypita bez zagrychy i popitki. Dowiedzieliśmy się, że biskup Edward
Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w polskim kościele, to „współczesny męczennik” oraz to „że ksiądz
zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma
pokus?”. Tymi słowami grzmiał z ambony dyrektor Radia Maryja. Należy
wam się w tym miejscu kilka słów z
dossier biskupa Janiaka, bo w niektórych kręgach z pewnością ustępuje popularności Ojcu Mateuszowi
przemierzającemu na rowerze ulice
Sandomierza. Janiak to duchowny,
którego w czerwcu papież Franciszek
zawiesił, a w październiku przyjął
jego rezygnację. Wystarczy. Kropka.
Teraz okazał się męczennikiem…
Zdaje nam się, że masło wyciągnięte godzinę wcześniej z lodówki
stawia większy opór przed nożem
niż politycy PiS względem Rydzyka.
Być może ma on jakieś atuty, ale
raczej się z nimi nie obnosi. Dlaczego
czepiamy się rządzących? Słowom
zakonnika przysłuchiwali się bowiem
ministrowie sprawiedliwości i obrony
narodowej oraz kilka innych znanych
z telewizji twarzy. Nikt nie zareagował. Czy Zbigniew Ziobro, niczym
polski John Wayne niestrudzenie
tropiący bandziorów, nie zauważa,
że pokusą nie wolno tłumaczyć przestępstwa?! Że nie ma usprawiedliwienia dla ludzi brutalnie krzywdzących dzieci?! Że pedofilia to obrzydliwa zbrodnia, bez względu na to, czy
została popełniona przez człowieka
noszącego sutannę, czy garnitur?!
Nie jest tajemnicą, że Rydzykowi
ciskającemu plwocinami na prawo i
lewo (zdecydowanie częściej) wolno
dużo więcej niż innym. Ot choćby
dlatego, że politycy PiS od lat biegają
do niego z kieszeniami wypełnionymi wazeliną. Czy przez to ministra
coraz trudniej nam odróżnić od
ministranta? Tego nie wiemy, ale na
pewno poczuliśmy, jak Rydzyk napluł
nam w gębę. Wszystkim zresztą splunął arogancko w twarz, bagatelizując
przy tym ohydne przestępstwa.
Mamy nieodparte wrażenie, że powoli kończy się kościelno-polityczny
PR zgrabnie wzniesiony z najnowszego zestawu klocków Lego, a zaczyna
toporna propaganda zbudowana z
odrapanych i mocno zdezelowanych
elementów, znalezionych gdzieś na
strychu u dziadków. Taka konstrukcja
nie ma prawa długo wytrzymać.
Tomasz Piasecki
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Miliony na inwestycje
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» Dzięki rządowym pieniądzom skorzysta
szpital ginekologiczny w Wałbrzychu

inwestycji jest zagospodarowanie
części terenu Wzgórza Gedymina.
Na to zadanie gmina otrzymała
4 mln zł. Drugim przedmiotem
inwestycji jest budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej,
łącznika do ul. Sienkiewicza oraz
części ul. Topolowej. Zadanie pochłonie 550 tys. zł.
Blisko 5 mln zł trafi do Mieroszowa. Pierwsza inwestycja obejmuje
modernizację chodników przy ul.
Kościelnej i Parkowej oraz na Pl.
Niepodległości – dotacja 500 tys. zł.
Drugie zadanie to wykonanie modernizacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Niepodległości 24a w Mieroszowie
oraz Golińsk 20 – dotacja 800 tys.
zł. Kolejna inwestycja to zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
przy ulicach: Kopernika, Kościelnej
oraz Żeromskiego – dotacja 1,1 mln

zł. Ostatnie zadanie polega na powstaniu budynku remizy ochotniczej
straży pożarnej – dotacja 2,5 mln zł.
Z pieniędzy skorzysta również
Czarny Bór. Ponad 1,6 mln zł zostanie
przeznaczone na remont zabytkowego budynku pałacowego. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz
integracja z systemem transportu
zbiorowego pochłonie 700 tys. zł, a
rozbudowa obiektów rekreacyjnych
i sportowych to wydatek rzędu 1,5
mln zł. Na budowę żłobka gminnego
w Czarnym Borze gmina otrzymała
2,5 mln zł. Taką samą sumę samorząd przeznaczy na budowę strefy
aktywności gospodarczej.
Kolejną gminą, która skorzysta
z rządowego projektu, jest Walim,
a chodzi o budowę skateparku w
tej miejscowości wraz z niezbędną
infrastrukturą – dotacja 600 tys. zł.
SCB

REKLAMA

Kwota ponad 2,8 mln zł zostanie
przeznaczona na przebudowę i
powiększenie Laboratorium i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w Szpitalu
Ginekologiczno-Położniczym w
Wałbrzychu.
Aż 5,3 mln zł rządowego wparcia
na inwestycje uzyskał Boguszów-Gorce. Przedmiotem inwestycji
będą: przebudowa chodników na
terenie gminy wraz z doświetleniem
przejść dla pieszych – dotacja 600
tys. zł; przebudowa budynku przy
ul. Waryńskiego 10 na potrzeby
przedszkola – dotacja 1,2 mln zł oraz
przebudowa budynku na potrzeby
Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja 3,5 mln zł.
Z kolei w Szczawnie-Zdroju doczekamy się rewitalizacji Parku Zdrojowego z wieżą widokową i odbudowanym amfiteatrem. Przedmiotem

Fot. (red)

Drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozstrzygnięty. Prawie 320 mln trafi do województwa dolnośląskiego. Z części tych środków
skorzystają również gminy powiatu wałbrzyskiego
oraz sam Wałbrzych.
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Teraz jest bezpieczniej
Przez długie lata mówiło się o tym, że skrzyżowanie ulicy Wrocławskiej z Piastów Śląskich było bardzo niebezpieczne. Kilka tygodni
temu rozpoczęły się jednak w tym miejscu prace remontowe. Wielu
kierowców odetchnęło z ulgą.

Zmiany objęły 370-metrowy odcinek drogi, na którym
powstał pas włączenia i wyłączenia się z ruchu. Efektem
takiego postępowania było

poszerzenie powierzchni jezdnej o 3,5 metra oraz wybudowanie wysepki uniemożliwiającej skręt w lewo, w stronę
Wrocławia.

- Często kierowcy w tym
miejscu jeżdżą nawet ponad
100 km/h. Często w wyniku
różnych okoliczności dochodzi
tu do niebezpiecznych zda-
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rzeń. To jest droga krajowa,
dlatego musieliśmy wszystko
konsultować na poziomie
województwa. Musieliśmy
również przygotować określoną kwotę pieniędzy na
sam remont. Przygotowania
trwały więc kilka lat, ale dzisiaj mamy bezpieczny i bardzo
estetyczny wjazd – mówi
prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej

Koszt inwestycji oscylował
wokół miliona złotych i w

całości został sfinansowany
SCB
z budżetu miasta.
„po ludzku”. By mogła doświadczać wszystkiego tego,
czego mogą doświadczać
zdrowe dzieci. By mogła spełniać marzenia. Uśmiechać się
– kontynuuje Natalia Czernik.
Taką namiastkę normalności
matka ze swoją córką znalazły
przy okazji sesji zdjęciowej.
Wyjątkowej, bo z cudownymi
ludźmi o wielkich sercach,
którzy w niedzielę, między
rosołem a ciastkiem i kawą
poświęcili swój czas, zabrali
potężne pojazdy, wjechali na
górę w błocie i śniegu i byli
tylko dla Nadii. Nie patrzyli na
nią przez pryzmat zespołu. Nie
odskakiwali od niej, jakby parzyła. Nie uciekali wzrokiem.
Traktowali ją jak „normalną”
3-latkę. Dlaczego nie mogłoby być tak na co dzień? Bez
wścibskich komentarzy, bez
krzywych spojrzeń. Dlaczego
nie można tolerować wszystkiego tego, co inne?…

Fot. użyczone (Julia Kazimierska)

» Sesja zdjęciowa tylko dla
Nadii. Super sprawa!

Przejażdżka dla małej Nadii

ToP

Takie akcje to nie tylko dwugodzinny spontan, ale ważny happening. Zwłaszcza dla osoby odsuniętej na boczny tor, na którą wielu patrzy z politowaniem, a inni omijają szerokim łukiem. Tak jak z cierpiącą na zespół Downa Nadią Czernik, którą wałbrzyska grupa
offroadowa Mudbest 4x4 zabrała do swoich maszyn i zrobiła fajną sesję zdjęciową.
większej całości. Dodajmy, że
modelkami podczas sesji były
dziewczyny z Grupy Biegowej
Predators Wałbrzych, fotografowanie wzięła na siebie
Julita Kazimierska, a chłopaki
z grupy Mudbeast 4×4 zajęli
się resztą. Sesję zrobiono
z zachowaniem środków
ostrożności, a maseczki wszyscy ściągnęli tylko na chwilę,
do zdjęcia.
A teraz do rzeczy. Trzy lata
temu Natalia Czernik uważała
siebie za niezwykle tolerancyjną osobę. Nie przeszkadzał jej wózek inwalidzki, czy
niepełnosprawne dziecko,
ale... najlepiej z daleka. – Bo
jak przyszło co do czego, to
uciekałam wzrokiem, bałam
się rozmowy, o dotyku nie

było mowy. Dlaczego? Nie
mam pojęcia. Dzisiaj wiem,
że to po pierwsze głupota,
ale co ważniejsze, niewiedza
– odważnie wyznaje kobieta.
Portki nam spadły z wrażenia,
że Natalię Czernik było stać
na takie wyzwanie. Czapki
z głów. - Teraz już wiem, że
niepełnosprawni nie gryzą, co
więcej, że zasługują na to, by
ich tolerowano i akceptowano. Że należy im się szacunek
i wsparcie. Niepełnosprawni,
jak każdy z nas, mają potrzeby, marzenia… – Czy ja
marzę? Oczywiście... O tym,
by któregoś dnia każdy się
zatrzymał. Rozejrzał dookoła.
Dostrzegł to, co na co dzień
niedostrzegalne… Chcę, by
moja Nadia traktowana była

REKRUTACJA TRWA
BEZ PRZERWY

ZOSTAŃ OPIEKUNEM

SENIORÓW W NIEMCZECH
*Dla osób z odpowiednią znajomością języka niemieckiego za wyjazd ponad 60 dni w okresie świątecznym.

WAŁBRZYCH, UL. SŁOWACKIEGO 13
TEL. 789 218 008 | WWW.PROMEDICA24.PL

REKLAMA

Za wszystkim stał taki niepozorny anioł, czyli Daria Janczak, na co dzień policjantka,
a prywatnie osoba lubiąca
czynić dobro. No wiemy,
brzmi strasznie patetycznie,
ale ta dziewczyna to żywy
przykład na to, jak drobnymi
gestami można okazywać zainteresowanie, ciepło i empatię zamiast kretyńskiej litości.
Zresztą to nie była pierwsza
akcja zorganizowana przez
Darię, w którą wkręciła WieszCo.
Przyjrzyjcie się dokładnie
zdjęciu. Widzicie naszą gazetę trzymaną przez brata kilkuletniej Nadii? Pisząc
o takich przedsięwzięciach
mamy świadomość, że dokładamy malutką cegiełkę do

Trwająca pora roku to szybko zapadający zmrok, zmienne warunki
atmosferyczne i ograniczona widoczność. Policjanci z posterunku w
Słotwinie i Wydziału Prewencji KPP w Świdnicy prowadzą działania
„Bezpieczny pieszy”.

odblaskowe, które docelowo
trafiają do mieszkańców naszej
gminy. Warto przypomnieć, że
po założeniu odblasków stajemy
się widoczni nawet z odległości

150 metrów. Jadący pojazdami
kierowcy widzą nas szybciej
i mogą ominąć z bezpieczną
odległością – mówi wójt gminy
Świdnica, Teresa Mazurek.

Przestrzeganie przepisów
drogowych to obowiązek każdego – kierowców, rowerzystów i pieszych. Przypomnijmy,
że od 31 sierpnia 2014 roku
każdy pieszy, który porusza się
po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w
sposób widoczny dla kierujących.

Fot. użyczone (GŚ)

Odblaski ratują życie
- Korzystanie z elementów
odblaskowych kilkukrotnie
zwiększa widoczność pieszego.
Dlatego też funkcjonariuszy policji doposażyliśmy w elementy
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Fot. UM Świebodzice

» Tu niedługo będzie tak pięknie,
że „ochów” i „achów” zabraknie

Dzieje się nad Warszawianką
A dokładniej nad stawem w Świebodzicach. Z kopyta ruszyły prace związane z renowacją Stawu Warszawianki. Plany są ambitne, pieniądze przeznaczone na ich realizację
niemałe. Wszystko ma zakończyć się wraz z nadejściem przyszłorocznych wakacji.
Kilka dni temu wreszcie
rozpoczęły się długo wyczekiwane przez wielu prace
budowlane na terenie tzw.
obiektu nr 1 w Świebodzicach. Staw Warszawianka
jest ostatnim etapem z dwunastu zadań z projektu, które
realizuje gmina Świebodzice
od stycznia 2018 roku w
ramach dofinansowania z
unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój funkcji
zdrowotnych i rekreacyjnych
w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie

terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.
Staw Warszawianka w
Świebodzicach to dawne wyrobisko wapienne, po zalaniu
pełniące funkcje rekreacyjne, z
których chętnie korzystają kolejne pokolenia mieszkańców
Świebodzic.
Niewielki staw w centrum
miasta, mimo że mały, jest
jednak dosyć głęboki, dno
raczej porośnięte, jest tam
bardzo dużo zaczepów. W
stawie dominują takie ryby,
jak leszcz i płoć, ale można też trafić na karpika,

szczupaka czy węgorza.
Co ciekawe, kilka lat temu
pływały tam pokaźnej wielkości tołpygi, po których
ślad jednak tajemniczo
zaginął...
Ale do rzeczy. Czego możemy się spodziewać w
centrum miasta? W parku
przy stawie przebudowany zostanie system ścieżek
oraz wprowadzone zostaną miejsca wypoczynkowe
umożliwiające rekreację. Nawierzchnie ścieżek dla pieszych oraz placyków wypoczynkowych zostaną wymie-

nione. W celu podkreślenia
walorów kompozycyjnych
uporządkowana zostanie
zieleń. Głównym założeniem
w zakresie planowanych
zmian przestrzennych jest
wyeksponowanie drzew
wzdłuż linii brzegowej stawu
oraz dodatkowe nasadzenia
krzewów ozdobnych i pnączy w otoczeniu planowanych placów rekreacyjnych.
Projekt zagospodarowania
zakłada podział terenu na
strefy funkcjonalne i wprowadzenie różnych form aktywności ruchowej. W zakresie

wyposażenia zaplanowano
wprowadzenie m.in. placu
zabaw, a także małą architekturę obejmującą: pergole-trejaże drewniane, stojaki
na rowery, ławki, kosze na
śmieci, latarnie.
Natomiast przy wejściu do
parku od strony ul. Kolejowej znajdzie się zabudowa
rekreacyjno-wypoczynkowa
składająca się z kiosków połączonych wspólnym zadaszeniem stanowiących pawilon gastronomiczny, szalet
publiczny oraz pomieszczenia
dla wędkarzy.

Obecnie wykonawca przygotowuje teren pod nowe zagospodarowanie, czyli prowadzone są rozbiórki obiektów i
ścieżek oraz niwelacje terenu
położonego bezpośrednio
przy stawie. Trochę realizacja tych ambitnych planów
potrwa. Władze Świebodzic
informują, że zakończenie
inwestycji jest planowane na
30 czerwca 2021 r. Jesteśmy
jednak pewni, że warto trochę
poczekać. Efekt zapowiada się
naprawdę wyjątkowo w skali
całego regionu.
KaR
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Są ludzie potrzebujący pomocy
Zbliżająca się zima oraz trwająca epidemia koronawirusa to bardzo
trudny czas, w szczególności dla seniorów, osób niepełnosprawnych,
chorych i bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe
warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr
mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych
osób w naszym najbliższym otoczeniu jest
przejawem wrażliwości. – Z tego względu

apelujemy do państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować
pomocy. Nie pozostańmy obojętni. Wyrażamy

WIESZ CO | NR 50/15.12.2020 r.

nadzieję, że nasze wspólne działania pozwolą
wesprzeć w tegorocznym sezonie zimowym
wszystkich potrzebujących, a także uniknąć
sytuacji kryzysowych – informują przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu.
Informacje o osobach potrzebujących
pomocy na terenie gminy Dobromierz będą
przyjmowane bezpośrednio przez terenowych
pracowników socjalnych lub telefonicznie po
numerem 74 85 86 237.

Fot. użyczone (KPP Świdnica)
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Fot. użyczone (Diecezja Świdnicka)

» Nie wiadomo do
końca, jak będzie
wyglądała kolęda

Hej kolęda, kolęda i… co z nią?
Wizyta duszpasterska, potocznie zwana kolędą, w tym roku będzie wyjątkowa.
Pandemia nie odpuszcza, diecezje stanęły przed widmem dużych strat finansowych. Z powodu pandemii wizyty duszpasterskie w diecezji świdnickiej zostały
odwołane, przesunięte na późniejszy czas lub odbędą się w zmienionej formie.
Wizyta duszpasterska nie będzie
prowadzona przez księży w 2021
roku w standardowej formie. Rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak
podkreślił, że decyzję w tej sprawie
podejmują poszczególni biskupi. W
trosce o zdrowie i życie mieszkańców diecezji po zasięgnięciu opinii
kapłanów biskup świdnicki wydał
komunikat w sprawie spowiedzi i
rekolekcji adwentowych oraz planowanej wizyty duszpasterskiej.
Czytamy w nim m.in.: „kwestie
rekolekcji adwentowych biskup pozostawia roztropnej decyzji księdza
proboszcza z zachowaniem obowią-

zujących zasad sanitarnych” – wyjaśnia biskup świdnicki i zachęca do
internetowej formy rekolekcji.
A co z kolędą? Kuria ma świadomość tego, że obecna sytuacja
utrudnia tradycyjne odwiedziny
kapłańskie. „Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom wiernych, przekonanych, że w trudnym czasie pandemii
duszpasterze ich nie opuszczą, jako
szafarze Bożego błogosławieństwa
będą blisko nich, zachęcamy duszpasterzy do dalszej ofiarnej służby
wiernym i do osobistego rozeznania,
która z form będzie właściwa w danej wspólnocie parafialnej” – pisze

w liście do księży diecezji świdnickiej
biskup Marek Mendyk.
Proponowane formy kolędy zastępczej to msze wieczorne w intencji mieszkańców części wspólnoty
(nawet dwie jednego dnia), by zachować reżim sanitarny podczas
liturgii. Podczas tych mszy możliwe
będzie błogosławieństwo, wspólne
kolędowanie oraz przekazanie obrazków. – Tam, gdzie podczas kolędy
istnieje zwyczaj zamawiania intencji
mszalnych bądź zbierania ofiar na
cele duszpasterskie, należy je przyjąć
w inny sposób – podpowiada biskup
i dodaje: – Jeśli w parafii są rodziny

lub osoby, które koniecznie chciałyby
przyjąć kapłana w celu modlitwy i
pobłogosławienia nowego domu
czy mieszkania, można się z nimi
umówić indywidualnie, w dowolnym
czasie, pamiętając o przestrzeganiu
wszelkich rygorów sanitarnych.
Daje to księżom ogólne wytyczne,
zgodnie z nimi świdnickie parafie
starają się ustalić grafik mszy oraz
ewentualnych wizyt domowych.
Wskazują terminy, do których należy zgłosić chęć domowej wizyty
kapłana. Pierwsze ogłoszenia na
ten temat już się ukazały. Niewykluczone, że wizyty duszpasterskie

zostaną przełożone na drugą połowę
roku lub też powszechną praktyką
stanie się odwiedzanie tylko tych
rodzin, które wcześniej wyrażą tym
zainteresowanie.
Biorąc pod uwagę, że od kilku lat
księża zwracają uwagę na to, że wielu
mieszkańców parafii i tak nie otwiera
im drzwi, umawianie się na konkretne wizyty wydaje się rozsądne. Nie
stawia to w kłopotliwej sytuacji ani
księdza, ani parafian, którzy albo
udają, że nikogo nie ma w domu, albo
wyjaśniają, dlaczego nie są zainteresowani wspólną modlitwą.
KaR
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Ruszyły przystanki na żądanie
Od niedzieli, 13 grudnia wszedł w życie nowy, roczny rozkład jazdy
Kolei Dolnośląskich. Najważniejsze zmiany dotyczą pojawienia się
20 nowych kolejowych przystanków na żądanie oraz zwiększenia
liczby pociągów przyspieszonych i ekspresów regionalnych.

W nowym rozkładzie jazdy utrzymana została dotychczasowa siatka i harmonogram
połączeń. Dodatkowo pojawi się kilkadziesiąt

nowych, w tym pociągi przyspieszone oraz
ekspresy regionalne, a część relacji została
wydłużona.

– Wiemy jak ważny jest transport kolejowy dla mieszkańców regionu oraz jakim
zaufaniem obdarzają nas Dolnoślązacy,
dlatego stale pracujemy nad podnoszeniem atrakcyjności naszej oferty. Wraz z
nowym rozkładem wychodzimy więc z
kolejnymi dobrymi propozycjami – mówi
Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
Od grudniowego rozkładu jazdy na Dolnym
Śląsku zaczęły działać w sumie 22 przystanki na
żądanie – w tym m.in. Bolesławice Świdnickie,

Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)
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Jedlina Górna, Nowa Ruda Przedmieście, Nowa
Ruda Zdrojowisko, Unisław Śląski.
SCB

Fot. użyczone (Muzeum Porcelany w Wałbrzychu)

» Sama mapa została
nakreślona ręcznie
za pomocą piórka i
czarnego tuszu

WAŁBRZYCH

Widać na niej wszystko jak na dłoni
Co jakiś czas informujemy was o nowych eksponatach, które trafiają do wałbrzyskiego Muzeum Porcelany. Trafiają, to może nie jest najlepsze słowo. Przecież nie spadają
z nieba jak biblijna manna. Trzeba je wynaleźć, kupić, a potem rozwikłać kilka zagadek. Tak dokładnie było z niezwykłą mapą dawnego Wałbrzycha.
Wałbrzyskie Muzeum Porcelany
wzbogaciło swoje zbiory o prawdziwego białego kruka, na widok
którego wszystkim fascynatom historii naszego miasta i miłośnikom
map szybciej zabije serce. Zresztą
sami spójrzcie na zdjęcie. Prawda,
że fascynujące?!
Piszemy o pochodzącej z początków XIX wieku unikatowej, ręcznie
wykonanej mapie, która przedstawia tereny wokół Zamku Książ
wraz z miejscowościami i osadami: Sorgau, der Aufhalt, der Zips i
Nieder Salzbrunn. Krótko mówiąc

to obszar, który tworzy dziś dzielnicę Szczawienko – aż do granicy
Szczawna-Zdroju. Mapa została
wypatrzona na aukcji przez Jarosława Granicznego, kustosza Działu
Historii Miasta i Regionu Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu. Trafiła do
muzeum wprost z antykwariatu w
niemieckim Trewirze. Tajemnicą jest,
ile kosztowało ściągnięcie jej do naszego miasta. Z drugiej strony, czy to
ma jakieś wielkie znaczenie?
Zastanawiacie się pewnie, co
wyróżnia akurat tę mapę spośród
innych starych eksponatów, że aż

zdecydowaliśmy się o niej napisać
z taką euforią? Otóż nowy nabytek
wałbrzyskiego muzeum ma coś, co
bardzo wyróżnia go na tle wszystkich
innych staroci. Mapa ta jako jedyna
w zbiorach przedstawia te tereny
sprzed 1842 roku, czyli z czasów
sprzed wielkiego pożaru, który dokładnie 26 czerwca tego właśnie
roku strawił większą część zabudowy
wsi Nieder Salzbrunn, a więc część
obecnego Szczawienka i terenów
dzisiejszego Podzamcza (jakkolwiek
to brzmi) od kościoła św. Anny w kierunku dzisiejszej ul. Wieniawskiego.

Jest jedna tajemnica nowego muzealnego nabytku, a właściwie ciekawostka. To sposób, w jaki została
pokolorowana. Sama mapa została
nakreślona ręcznie za pomocą piórka
i czarnego tuszu. I taką czarno-białą
kolorystyką wyznaczono teren należący do zamku Fürstenstein, a więc
dzisiejszego Zamku Książ, podczas
gdy pozostałe obszary – wsie i
osady składające się na dzisiejsze
Szczawienko – zostały dodatkowo
oznaczone kolorami. Dlaczego? Oto
jest pytanie. Nad tym oraz innymi
ukrytymi na mapie zagadkami na

pewno będą zastanawiać się historycy z wałbrzyskiego muzeum.
Na koniec jeszcze jedna ważna
rzecz. Autorem tej ręcznie kreślonej
mapy o wymiarach 38,5 x 56,5 cm
był kandydat na mierniczego Nicolaus Reiter. Jak udało nam się dowiedzieć, mapa z powodów konserwatorskich nie znajdzie się na stałej
muzealnej ekspozycji. Mamy jednak
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
nadarzy się jakaś okazja, aby mapie
mogli przyjrzeć się zainteresowani jej
istnieniem goście muzeum.
ToP
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Fot. użyczone (UM Mieroszów/Tomasz Tracewski)

» Widok na Mieroszowskie Ściany z wieży na Parkowej Górze

MIEROSZÓW

Ściany jak Góry Stołowe
Przyznacie, tytuł brzmi tajemniczo. Im dłużej będziecie jednak czytać nasz artykuł, tym lepiej
zrozumiecie, dlaczego użyliśmy akurat takich sformułowań. Obszar, na którym leży Mieroszów,
w przeważającej części znajduje się w Górach Kamiennych, a cała uwaga odwiedzających to
pasmo turystów skupia się na najbardziej jej znanej części, czyli Górach Suchych, ale…
… my dzięki znanemu mieroszowskiemu podróżnikowi Tomaszowi Tracewskiemu chcemy
zwrócić waszą uwagę na nieco
niedoceniany fragment pasma
Gór Stołowych, a chodzi nam
o tzw. Mieroszowskie Ściany.

Nazwę nadali grzbietowi
pierwsi sudeccy osadnicy okolic Golińska, których strome
ściany grzbietu oddzielały od
Mieroszowa. Do czasu wytyczenia granicznego szlaku
Mieroszowskie Ściany były

jednym z bardziej niedostępnych i zapomnianych miejsc
w Sudetach.
Ten długi na ok 4 km grzbiet
w paśmie Zaworów nie jest
wysoki, bo najwyższy szczyt
liczy raptem 665 m n.p.m.,

ale jak to w Górach Stołowych
bywa – szczyt jest stosunkowo
płaski, natomiast jego zbocza
bardzo stromo opadają w
kierunku Mieroszowa oraz Golińska, nieco łagodniej w kierunku czeskiego Zdonova, bo

przez szczyt przebiega granica
polsko-czeska. Porośnięty w
całości lasem świerkowym w
niewielu miejscach umożliwia
podziwianie widoków, tylko
z kilku miejsc widać polskie i
czeskie Góry Suche oraz efek-

towne panoramy Mieroszowa.
Eksplorację tego obszaru polecamy zacząć od parkingu przy
ul. Kwiatowej w Mieroszowie.
Właśnie tam przebiega zielony szlak graniczny oraz tego
samego koloru ścieżka dla
miłośników turystyki, rowerowej. Oba szlaki nie są wymagające – świetnie nadają
się do rodzinnej turystyki ich
pokonywanie to duża frajda. Wędrówka wygodnymi
leśnymi traktami jest bardzo
przyjemna, co jakiś czas widoczne są piaskowcowe skały
i skałki – charakterystyczne
dla Gór Stołowych. Więcej
widoków na okolicę zachwyci
was u podnóża masywu w
Golińsku. Na łąkach za miejscowością spotkać można sarny i jelenie. W dzikich oczkach
wodnych żerują czaple, a
przy odrobinie szczęścia zobaczyć można także żurawie.
Strona czeska Mieroszowskich Ścian od miejscowości
Zdonov także oferuje szlaki
rowerowe oraz widoki na
Adrszpaskie Skały. W południowym jej krańcu pod Bukową Górą znajduje się Pomnik
Pojednania. Jeżeli szukacie
ciszy, spokoju oraz mnóstwa
zieleni, to Mieroszowskie Ściany idealnie się do tego nadają,
wycieczka z ul. Kwiatowej do
Golińska i z powrotem zajmie
– w zależności od tempa – od
2 do 4 godzin.
Red

GŁUSZYCA

Tkacze uratowani
od zapomnienia

Było to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Chełmska
Śląskiego „Tkacze Śląscy”.
O projekcie „Ocalić od zapomnienia” w ogóle można
byłoby zapomnieć, gdyby
nie dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum
Kultury. Całe zadanie przewidywało m.in. realizację
filmu. Stworzenie scenariusza i reżyserię powierzono prowadzącemu grupę
Robertowi Delegiewiczowi,
który w większości ról ob-

sadził aktorów głuszyckiego
zespołu oraz mieszkańców
gminy.
Możecie już oglądać film,
w którym głuszyczanie odnajdą zapewne wiele znanych sobie twarzy. Warto
przedstawić listę artystów
na stałe lub gościnnie występujących na deskach teatru
„Po godzinach”. To: Iweta
Głód, Joanna Delegiewicz,
Urszula Mrozińska, Magdalena Gołda, Alina Mączyńska, Joanna Milczarek, Magdalena Kandefer, Agnieszka

Musz, Alicja Musz, Kornelia
Głód, Zuzanna Parcheniak,
Maja Mrozińska, Nikola Hiszpańska, Roman Głód, Artur
Gołda, Grzegorz Milczarek,
Mirosław Żołopa, Łukasz
Lipka, Piotr Kandefer, Robert
Delegiewicz, Daniel Musz.
Pełną listę aktorów i realizatorów filmu znajdziecie
w napisach na końcu filmu, który dostępny jest na
YouTubie. Zachęcamy was,
żebyście obejrzeli ten obraz.
Naprawdę warto.
Red

» Aktorzy-amatorzy z Głuszycy
wcielili się w role tkaczy śląskich

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Wracamy na chwilę do sierpnia tego roku. Nie, nie będzie o pięknym słońcu, zimnych napojach pod palmami
i szaleństwach nad morzem. Ale będzie też o czymś
miłym. Pamiętacie, że to właśnie w tym miesiącu aktorzy Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” wzięli
udział w realizacji projektu „EtnoPolska 2020”.

BOGUSZÓW-GORCE

Szkoła wystawiona na sprzedaż
Władze Boguszowa-Gorc podejmują kolejną próbę pozbycia się
budynku po dawnej szkole przy ulicy Kolejowej 33. Ogłoszono
przetarg.

Burmistrz Boguszowa ogłosił już szósty ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kolejowej 33. Jest to obiekt
po byłej Szkole Górniczej). Przypomnijmy, że
budynek został zbudowany w 1863 roku dla

Spółki „Schlesische Kohlwerks - AG”. Rozbudowany został pod koniec XIX wieku o przybudówkę od wschodu, a w latach 30. XX wieku
o przybudówkę zachodnią, a po 1945 roku
adaptowano poddasze dla celów powstającej

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Gotowi? Choinka
czeka na ozdoby

szkoły górniczej. Obiekt zlokalizowany jest po
zachodniej stronie ul. Kolejowej, wolnostojący,
otoczony ogrodem, który sięga od południa ul.
Dworcowej. Przed elewacją południową klomb
i resztki obudowy fontanny, otoczone założonym na półkolu szpalerem lipowym.
Obiekt ten w przeszłości był wystawiany
na przetarg, ale bezskutecznie. Władze gminy
liczą, że tym razem przetarg przyniesie spodziewany efekt i znajdzie się nabywca. Przetarg
odbędzie się 3 lutego 2021 roku, a cena wywoSCB
ławcza wynosi 470 tys. zł brutto.
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» Robicie ozdoby i wieszacie je na choince – prosta zabawa w Szczawnie

również w tym roku. Czego jak
czego, ale wypasionej choinki w
Szczawie nie może jednak zabraknąć. I nie zabraknie!
Drzewko przed tegorocznymi
świętami również ozdobią mieszkańcy. Akcję zainauguruje już 21 grudnia
o godz. 12:00 burmistrz Marek Fedoruk, dając przykład i zachęcając tym
samym do tworzenia ozdób przez
mieszkańców i wieszania ich na
wspólnym drzewku. Choinka stanie
przed budynkiem Urzędu Miejskiego
w Szczawnie-Zdroju. Dla każdego,
kto zdecyduje się włączyć w akcję i

zrobić ozdobę, która następnie zawiśnie na drzewku, gospodarz miasta
przewidział upominki.

CZARNY BÓR

Mikołaj przyszedł
także do biegaczy
A co, im się nie należał prezent? Dostali swój 6 grudnia. To ponad 80 km oznakowanych szlaków, 4 trasy
biegowe, 2 spacerowe, ponad 100 słupków z oznaczeniami i 6 tablic turystycznych. Uff, ledwo udało nam
się podać wszystkie liczby związane z prezentem od
Mikołaja, a dotyczące projektu „Z Flagą na Trójgarbie”.
Na pewno ta nazwa kojarzy
wam się z zawodami biegowymi, ale trzeba na inicjatywę spojrzeć szerzej. Tak jak
zrobili to ludzie zarządzający
Funduszem Toyoty w ramach
przedsięwzięcia, które chyba
każdy zna – „Dobre pomysły
zmieniają nasz świat”.

Realizacja projektu to
kontynuacja wielu wcześniejszych działań wokół
Masywu Trójgarbu. Dzięki
walorom pr zyrodniczym
oraz różnorodnym projektom wzniesienie w krótkim
czasie stało się jednym z
ulubionych miejsc turystów

i biegaczy z całego Dolnego
Śląska i nie tylko. Mekką nazwać Trójgarb dla lubiących
biegać i wędrować, to było
chyba spore nadużycie, ale
powiedzmy sobie szczerze,
że to miejsce stało się przynajmniej kultowe. Choć nie
lubimy tego słowa, to jed-

Nie pozostaje wam nic innego, jak tylko zakasać rękawy i angażując swo-

nak tak jest. Od chwili gdy
na szczycie wybudowano
wieżę widokową, ciągną
tam tłumy.
Teraz konkrety. Zadanie,
o którym wspomnieliśmy
na początku jako prezencie
na Mikołaja, polegające na
wytyczeniu oraz oznakowaniu tras biegowych i spacerowych, realizowane było
przez Bibliotekę+Centrum
Kultury w partnerstwie z
gminami Czarny Bór i Stare
Bogaczowice oraz Nadleśnictwem Wałbrzych. Zrobiono
kawał porządnej roboty,
przemierzając kilometry leśnych ścieżek, by uprzyjemnić uprawianie sportu
biegaczom i chodzenie po
szlakach turystom.
Podsumowanie projektu i
symboliczne otwarcie trasy
odbyło się w Witkowie, 7
grudnia, więc możemy chyba
śmiało napisać, że był to prezent na Mikołaja.
Red

je pociechy wziąć się do
roboty.
Red

» Tak oznakowane trasy
to my rozumiemy

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)

Jeśli dobrnęliście do tego miejsca, po tym nieco przydługim
wstępie, na pewno zainteresuje
was świetna inicjatywa burmistrza
Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka.
Chyba nikt nie wyobraża sobie
Bożego Narodzenia bez zielonego
drzewka pełnego ozdób. Dotychczas te szczawieńskie ustrajane
były podczas jarmarków bożonarodzeniowych, ale… No właśnie.
Do znudzenia przypominamy, że
czas jest, jaki jest i sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na to, by
zorganizować tradycyjny jarmark

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Dobrze, że jeszcze nikt świąt nie odwołał.
Uff, ocieramy ręką pot z czoła, ciesząc
się z takiego obrotu spraw. A skoro Boże
Narodzenie „odbędzie się”, to nie może
zabraknąć stałych elementów. Ot, choćby
pięknie ustrojonej choinki. I tu dochodzimy
do sedna naszego artykułu.
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» Aleja Wyzwolenia i kino Capitol (Fot. www.polska-org.pl, lata 30.)

Przeszłość jak w starym kinie (2)
Kino? Pokój w mieszkaniu. Ekran? Wiszące prześcieradło albo kawałek ściany.
Widownia? Podłoga, kanapa, krzesło... dowolne miejsce, w którym można usiąść.
Taśma filmowa? Slajdy albo rolka taśmy, na której utrwalono serię rysunków lub
kadrów z filmu. Projektor? Diaskop, czyli po prostu rzutnik do wyświetlania slajdów lub filmów z nieruchomymi scenami.
Tak właśnie jeszcze niedawno
wyglądały „sale kinowe” w tysiącach
polskich domów. Dzieci, zwykle w towarzystwie rodzeństwa, kuzynów czy
kolegów z podwórka, z wypiekami na
twarzy śledziły losy Bolka i Lolka czy
Smerfów utrwalone na nieruchomych
obrazkach. Opisy zwykle czytał najstarszy z „widowni”. To były emocje.
Pozwoliłem sobie na to małe wspomnienie, żeby pokazać, jak niewiele
potrzeba, by... powstało „kino”.
Tak też było na początku historii
kinematografii. Zanim w 1911 roku
zaczęły powstawać przestronne kina z
dużymi salami projekcyjnymi, radzono
sobie na miarę możliwości. Początkowo filmy dla szerszej publiczności
wyświetlano w rozkładanych kinach
namiotowych (tzw. bioskopach). „Ruchome obrazy” wyświetlano również
w teatrach variete, posiadających
własne siedziby, a także w małych
salkach z niewielką ilością miejsc.

Dużą popularnością cieszyły się kina
objazdowe. A co wiemy o dawnych
kinach wałbrzyskich?
Śródmieście (Metropol)
Kinoteatr „Metropol” pod koniec
1910 roku reklamował się jako pierwszy i najbardziej renomowany (prestiżowy) w mieście. Funkcjonował
przy Freiburger Straße 5 (obecnie ul.
Słowackiego) i oprócz przedstawień
teatralnych oferował również tzw.
obrazy muzyczne (wyświetlanym filmom towarzyszyła muzyka np. z gramofonu). Metropol mógł przynależeć
do gospody „zum Deutschen Haus”
działającej pod tym samym adresem.
Śródmieście (Apollo)
Raczej wszyscy mieszkańcy kojarzą
nazwę Apollo z kinem działającym na
Starym Zdroju. Ale na początku XX
wieku kinoteatr o tej nazwie działał
blisko centrum miasta, w ówczesnym
Górnym Wałbrzychu (Ober-Waldenburg), w gospodzie Schloßbrauerei

„zur Plumpe”. W reklamie z przełomu
XIX i XX wieku właściciel przybytku E.
Bayer podkreślał, że dysponuje salą
koncertową i teatrem (Konzerthaus,
Theater-Variété). Z ciekawostek – w
okresie od 17 do 23 grudnia 1910 roku
w kinoteatrze wyświetlano nowość:
kronikę filmową Pathé-Journal z 1908
roku, którą wcześniej po raz pierwszy
wyświetlono w Anglii i Francji.
Śródmieście (Reform-Theater,
Lalka, Przyjaźń)
Chyba każdy z nas, najpierw będąc dzieckiem, później jako rodzic
czy opiekun, co najmniej jeden raz
odwiedził wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora. Pacynki, kukiełki czy marionetki
ożywające dzięki aktorom mają w
sobie coś magicznego, co przyciągało
i nadal przyciąga do teatru nie tylko
dzieci, ale również dojrzałą widownię. Ale co ma wspólnego ten teatr
z wałbrzyskimi kinami? Otóż sporo.
Widownia ze sceną przy ul. Brzechwy

(poprzednio Buczka) nie zawsze była
salą teatralną. Stała się nią dopiero na
przełomie lat 1951/1952 w wyniku
adaptacji byłej sali kinowej – w ciągu
zaledwie pół roku powstała scena,
a pojemność widowni zwiększyła
się ze 180 do 300 miejsc. Z reklamy
opublikowanej w grudniu 1910 roku
w lokalnej prasie Waldenburger
Wochenblatt wiadomo, że był to
wówczas Teatr Nowoczesny (Reform-Theater) z „salonem obrazów
dźwiękowych” (Tonbilder-Salon),
który w repertuarze na okres od 17
do 23 grudnia posiadał m.in. „Stille
Nacht, heilige Nacht” – nastrojowy
obraz bożonarodzeniowy z dzwonami
kościelnymi, organami i kwartetem
dętym (dawniej niemym filmom
często towarzyszyła orkiestra grająca
na żywo, dopasowująca muzykę do
tego, co się działo na ekranie). W dniu
4 kwietnia 1914 roku Reform-Theater
zapraszał na film „Der Shylock von

Krakau” z austriackim aktorem Rudolphem Schildkrautem w roli głównej
(uznaje się, że to pierwsza filmowa
rola tego teatralnego mima). Premiera
47-minutowego dramatu miała miejsce kilka miesięcy wcześniej, 16 października 1913 roku, w Union-Theater
(Bavarianhaus) przy Friedrichstraße w
Berlinie. Czteroaktowe dzieło, do którego część zdjęć kręcono w Krakowie,
nagrano na taśmie o długości 1284
m. O filmie szeroko rozpisywała się
niemiecka prasa (m.in. Berliner Tageblatt, Deutsche Tageszeitung, Berliner
Morgenzeitung).
W pewnym okresie czasu obiekt
przy dzisiejszej ul. Brzechwy pełnił
funkcję sali kinowej pobliskiego hotelu Kaiserhof, następnie Deutscher Hof
(późniejszy ZUS przy ul. Kopernika,
obecnie budynek urzędu miejskiego).
Na początku 1959 roku, w czasie
gdy w byłym kinie hotelowym działał
już teatr lalek, Wałbrzyski Zarząd

» Przed wejściem do kina Barburka na
Szczawienku (Fot. S. Marcinkowski,
ze zbiorów Ryszarda Kumorka, 1960)

Towarzystwa Przyjaźni Polsko
Radzieckiej czynił ostatnie przygotowania do uruchomienia
w nim kina młodzieżowego.
Planowano, że dwa razy w
tygodniu obok normalnego
programu będą wyświetlane
filmy radzieckie w wersji oryginalnej oraz inne dostarczone
przez CWF. Dochód z działalności kina miał być przeznaczony
na funkcjonowanie kawiarni w ośrodku informacyjnym
towarzystwa. Opisane kino
młodzieżowe w organizacji to
prawdopodobnie późniejsze
kino Lalka. Według repertuaru
opublikowanego w Trybunie
Wałbrzyskiej styczniu 1966
roku w kinie o tej nazwie wyświetlano wówczas trzy filmy:
„Ambicja” produkcji radzieckiej, „Olbrzym” produkcji USA
i polską „Świętą wojnę”. W
opracowaniach historycznych
wzmiankowane jest jeszcze
jedno wałbrzyskie kino, o na-
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zwie „Przyjaźń”, które działało
w latach 60. XX wieku, ale
niewiele o nim wiadomo. Mógł
to być poprzednik opisanego
wyżej kina Lalka lub też było
to kino działające krótko w dysponującej dużą salą kamienicy
nr 5 przy wałbrzyskim Rynku,
w której przed wojną mieścił
się teatr miejski (Stadttheater
in Waldenburg).
Śródmieście (Capitol –
Górnik)
Kinoteatr (Lichtspieltheater
Capitol) przy obecnej al. Wyzwolenia otwarto 28 grudnia
1928 roku. Autorem śmiałego
projektu budynku był Ludwig
Moshamer. Na parterze funkcjonowała kawiarnia z cukiernią, której właścicielem był
Willy Bräuer. W Capitolu nie
tylko wyświetlano filmy, ale
również wystawiano przedstawienia czy urządzano koncerty. Na przykład 19 stycznia
1931 roku, w poniedziałkowy

wieczór, odbył się koncert symfoniczny pod batutą Maxa
Kadena, w którym orkiestrę
wzmocniło 60 muzyków z Wałbrzyskiej Orkiestry Górniczej
(Waldenburger Bergkapelle).
W 1945 roku w kinoteatrze
powstał Dom Oficerów Armii
Czerwonej. W dniu 7 listopada
władze radzieckie zorganizowały w nim akademię z
okazji obchodów 28. rocznicy
rewolucji październikowej. W
uroczystości wzięli udział zaproszeni przedstawiciele władz
polskich, partii politycznych
i organizacji społecznych. Po
akademii miał miejsce bankiet.
Dom Oficerów funkcjonował
prawdopodobnie do 1947
roku. Wkrótce uruchomiono tu
Górniczy Dom Kultury kopalni
Thorez (później Wałbrzych) z
kinoteatrem (kinem Górnik),
na który potocznie mówiło się
po prostu „Giedek”. W trakcie
wielu lat działalności domu

» Kino Capitol, widok od strony wejścia (Fot. www.polska-org.pl, lata 30.)

» Wyszynk „zur Plumpe” z salą koncertową i
teatrem variete (Fot. www.polska-org.pl, 1906)

kultury działały tu różne zespoły (baletowy, gitarowy, akordeonowy), koła (plastyczne,
rzeźby, malarstwa, fotografii,
modelarstwa), prowadzono
lekcje (j. polskiego i matematyki) dla zaniedbanych uczniów i
zajęcia w ramach Uniwersytetu
Powszechnego. Ale to temat
na oddzielną opowieść, bo
nas dzisiaj interesuje działające
tu kino.
Dlatego dla przykładu podam, że np. w latach 50. puszczano tu niemal wyłącznie
filmy produkcji radzieckiej,
np.: „Dygnitarz na tratwie”
czy „Wiejski Lekarz N”. A w
sierpniu 1962 roku wyświetlono film „Karmazynowy Pirat” z Burtem Lancasterem
w roli głównej. Każdy seans
poprzedzony był występem na
scenie pewnej grupy aktorów
wykonującej kilka piosenek.
Lokalna prasa skrytykowała
ten „przykład protekcjonalne-

go poklepywania po ramieniu
prowincjonalnego widza”,
szczególnie, że z tego powodu podniesiono ceny biletów.
Ostatni film wyświetlono w
1992 roku. Gdy władze dolnośląskie postanowiły, że w
tym miejscu powstanie nowoczesny teatr, w 1998 roku
wyburzono salę widowiskową.
Kilka lat później pomysł odświeżyły władze Wałbrzycha,
które planowały budowę nowoczesnego Centrum Kultury
im. Wałbrzyskich Górników z
profesjonalną salą koncertową dla Filharmonii Sudeckiej.
Niestety zmieniły się zasady
ministerialnych dopłat i narzucono limity dla inwestycji
związanych z placówkami kulturalnymi. Wałbrzyski projekt
o szacunkowej wartości 90
mln zł znacznie je przekraczał.
I tak 22 lata temu z mapy kulturalnej miasta zniknęło kino
Górnik, na zawsze.

Kończąc dzisiejszą opowieść
chciałbym jeszcze podziękować
byłemu mieszkańcowi Szczawienka, Ryszardowi Kumorkowi, który udostępnił czytelnikom fotografię wykonaną przed
kinem Barburka (opisanym dwa
tygodnie temu). Prezentujemy
ją w dzisiejszym odcinku.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) Drabent A., Trzydzieści pięć lat Teatru
Lalek, [w:] Kronika Wałbrzyska, PWN,
Warszawa-Wrocław 1983;
2) www.de.wikipedia.org (dostęp
09.12.2020);
3) www.onb.ac.at (dostęp 09.12.2020);
4) Trybuna Wałbrzyska 03.01.1959,
16.08.1962, 20.01.1966; 17.02.1970
5) Waldenburger Wochenblatt
17.12.1910, 04.04.1914;
6) www.polska-org.pl (dostęp
09.12.2020);
7) www.cinemahotel.pl (dostęp
09.12.2020);
8) www.britannica.com (dostęp
09.12.2020);
9) Diederichs H.H., Frühgeschichte
deutscher Filmtheorie, J. W.
Goethe-Universität Frankfurt am Main,
1996.
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Fot. użyczone (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu)

» - Monodram dla aktora to prawdziwa
cieszotka – mówi Angelika Cegielska

O seksie i innych... cieszotkach
Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o swoich wrażeniach z najnowszej
premiery wałbrzyskiego teatru „Cudowne i pożyteczne. O seksie” w reżyserii Martyny Majewskiej. Pamiętacie? Dodajmy, spektaklu z udziałem jednej
aktorki – Angeliki Cegielskiej. Nietuzinkowej i niesamowitej, z którą udało
nam się porozmawiać.
Proszę opowiedzieć, jak
doszło do realizacji tego
kontrowersyjnego monodramu? Czyja to była inicjatywa? Kto kogo zaprosił do
współpracy?
- Reżyserka spektaklu –
Martyna Majewska – jest
moją koleżanką ze studiów.
Do tej pory jakoś się mijałyśmy, ale zawsze chciałyśmy
razem coś zrobić. Martyna
już kilka razy zapraszała mnie
do udziału w swoich filmach,
ale za pierwszym razem na
przeszkodzie stanęło zdrowie
mojego dziecka, a za drugim razem wypadła premiera teatralna. Aż tu Martyna
usłyszała w Radiu Wrocław,
jak Sebastian Majewski –
dyrektor artystyczny naszego
teatru – zapowiedział, że ma
pomysł na covidowy sezon.
Nie będą realizowane spektakle wieloobsadowe, tylko
monodramy. Każdy z aktorów
będzie miał cały spektakl dla
siebie. Sebastian nie zdążył
dobrze zejść z anteny, a Martyna już dzwoniła do niego z
pytaniem, czy ja już jestem
zajęta. Bo jak nie, to ona odda
nerkę za współpracę ze mną.
Zgodził się?
- Oczywiście, no i się zaczęło. Pierwszą rozmowę we

trójkę mieliśmy przez internet.
Dzielimy się z Martyną swoimi
wyobrażeniami o spektaklu, aż
tu Sebastian wyciąga książkę
„Moje życie jest moje” Remigiusza Ryzińskiego. Naprawdę
o tym mamy mówić? Potraktowałam to jednak jako wyzwanie. Przeczytałam książkę, ale
niełatwo było mi dobrnąć do
jej końca. Miałam problemy z
niektórymi rozdziałami, szczególnie z przemocą psychiczną.
Jednym słowem – bardzo się
wystraszyłam. Co innego czytać książkę i trochę boczyć
się na nią, a co innego traktować ją jako materiał, który
zostanie przełożony na scenę.
Mimo wszystko, z Martyną
łyknęłyśmy ten haczyk, przecież monodram dla aktora to
prawdziwa cieszotka.
Czy jako specjalistka od
ról lekkich i zabawnych nie
miała Pani kłopotu wejść w
postać dramatyczną?
- Tak. Wiem o tym, że jestem
tu spostrzegana jako aktorka
od ról raczej lekkich, niedociążających. A tu miałam zmierzyć
się z tematem, który jest często
wbrew mojemu emploi, bo
rozmawiać o seksualności,
kiedy waży się sto kilogramów,
jest się matką Polką dwójki
dzieci, a seksapil został w wie-

ku 24-25 lat na studiach, to
dopiero wyzwanie. Musiałam
zadać sobie pytanie, czy biorę
to czy nie? Największą pracę z
Martyną musiałyśmy wykonać
nad tekstem. Przede wszystkim
wybrać to, co nas interesuje.
Miałyśmy świadomość, że aby
zmierzyć się z tym tematem,
musimy najpierw zmierzyć się
same ze sobą. Z podejściem
do naszej seksualności, do
naszych zawstydzeń, w jakiej
kondycji jesteśmy jako kobiety. Pytałam siebie... Masz 37
lat, dwójkę dzieci, męża. Czy
bierzesz się z tym za bary?
Pomyślałam sobie: czemu nie?
Były takie wątki, z których, po pewnym czasie,
zrezygnowałyście?
- Nie. Były tylko momenty,
kiedy bałyśmy się, że mamy za
dużo materiału – na około trzy
godziny. Na szczęście, kiedy
prace były już bardzo zaawansowane, zobaczyłyśmy, że
wszystko się „pościeśniało”.
Niektóre tematy uzupełniają
się. Możemy je cytować, nie
musimy opowiadać osobnych
historii – w efekcie wyszło
trochę powyżej godziny.
Z jaką postacią miała Pani
największy kłopot?
- Zdecydowanie z Pawłem.
Początkowo nie chciałam

opowiadać o Pawle, na którego lecą wszystkie kobiety,
tyko dlatego, że ma porządek
w mieszkaniu, świeże storczyki, głośniki Bose, Redd’sa
w lodówce i mówi, do nich,
że są piękne jak kwiat. On
jest głupi, przecież my takie
nie jesteśmy. Ta scena przez
to nie szła. Nie wierzyłam
w to, co mówię. Dopiero,
kiedy zrozumiałam, że Paweł
jest trochę terapeutą i leczy
je za pomocą penisa – wyprowadza je ze smutnych
relacji, spełnia je seksualnie
– poukładałam to sobie w
głowie. Dopiero wówczas
praca poszła dalej.
Co na pomysł inscenizacji
swojego reportażu powiedział Remigiusz Ryziński?
- Bardzo się ucieszył. Chciał
nawet przyjechać z Warszawy
na próby, ale uniemożliwił mu
to koronawirus. Czułyśmy, że
Remik podszedł do tematu
bardzo entuzjastycznie. Myślę,
że pomysł zrealizowania pełnoprawnego spektaklu był dla
niego nobilitujący i podniósł
wartość jego książki. Dodam,
że miałyśmy pełną wolność.
W ramach materiału z reportażu mogłyśmy robić wszystko.
Czy są już reakcje widzów
i krytyki po spektaklu?

- Nie wiem, czy już są jakieś
recenzje, ale po trzech spektaklach czułam, że widzom podobało się. Po każdym z nich
ludzie na koniec wstali. To jest
tak wzruszająca sytuacja...
Dla aktora nie ma większego
uznania. Na mnie wciąż to
robi wielkie wrażenie. Nie
jestem w tym profesjonalna,
bo często wówczas płaczę.
Wiemy z dobrych źródeł,
że bierze Pani udział w produkcji filmowej. Czy może
Pani powiedzieć coś więcej?
- Przykro mi, nie mogę za
wiele powiedzieć, wiąże mnie
umowa. Jest to duża produkcja kinowa i obecnie realizowane są zdjęcia. Będziemy
mogli ją oglądać za rok. Za to
przyznam się, że przez wiele
lat bałam się grać w filmie.
Ale tak się bałam, że nie poszłam na żaden casting. W
tym przypadku przesłuchania
odbywały się w naszym teatrze i do pokoju przesłuchań
wepchnął mnie Michał Kosela
(aktor z zespołu). Po pewnym
czasie reżyserka castingu do
mnie zadzwoniła. Tym samym
dałam sobie szansę na inny
rodzaj aktorstwa. I przyznam
szczerze, że to jest dopiero dla
mnie trudne. W teatrze mamy
sześć tygodni na zrobienie

roli, w filmie to chwila. Na
plan człowiek musi przyjść z
gotową wizją postaci.
Pochodzi Pani z Wrocławia. Jak traktuje Pani
przyjazd na prowincję, do
Wałbrzycha?
- Praca w naszym teatrze
to trampolina do prawdziwej
kariery. Jak dziesięć lat temu zostałam zaproszona tutaj, to Szaniawski był już dla mnie gwiazdą na mapie teatrów w Polsce.
Dzisiaj nadal dla mnie nie ma
innego teatru. Praca w nim
to spełnienie moich marzeń.
Problem jest trochę z miastem?
- Mam tu swoje smuteczki.
Nauczyłam się, co prawda,
lubić i funkcjonować w Wałbrzychu. Poznałam ludzi niezwiązanych z teatrem, którzy
mają świetny pomysł na siebie w tym mieście. Natomiast
brakuje mi tu np. otwartości
wałbrzyszan. Jakbyśmy tak
bardziej dbali o nasze miejsce
na ziemi. Wałbrzych nie jest
już miastem poniemieckim,
jest nasz. Mieszkamy tu, płacimy podatki. Mam cały czas
wrażenie, że nie zależy nam
na tym mieście. Nie mam tu
na myśli władz, tylko zwykłych
mieszkańców. Boli mnie to, że
ciężko nam podnieść papierek, posprzątać po psach, czy
zostawić zabawki z piaskownicy do zabawy dla innych
dzieci. Dostrzegam wiele antagonizmów między ludźmi.
Ale artystycznie, Wałbrzych
absolutnie nie jest prowincją.
Chciałabym, żeby mieszkańcy
byli dumni z naszego teatru.
Dodam, że przez te lata frekwencja zdecydowanie wzrosła. Teatr wykonał wielką pracę, by przyciągnąć widzów.
Czy posiadanie męża reżysera teatralnego (Paweł
Świątek – przyp. red.) pomaga czy przeszkadza?
- To katastrofa (śmiech). Ja
zaczęłam pracę przed nim,
dlatego pozostałam przy
moim nazwisku. Każdy z nas
pracuje na swój rachunek.
Nigdy nie zagrałam u niego
w spektaklu, poza moim teatrem. A jak razem pracujemy
w Wałbrzychu, to dbam o to,
aby nasza relacja była zawodowa. Za to zawsze dzielimy
się spostrzeżeniami, uwagami
na temat tego, co aktualnie
robimy. Bardzo szanuję i podziwiam Pawła za to, co robi,
jak widzi świat. Na scenie też
mnie kręci.
Bardzo dziękuję za rozmowę i czekamy na kolejne
spektakle z Pani udziałem i
premierę filmową.
- Ja również bardzo dziękuję.
Rozmawiał Piotr Bogdański
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Okiem gracza

Sony Interactive Entertainment
W ciągu kilku ostatnich lat Sony zaprezentował światu naprawdę wiele wprawiających w zdumienie gier. Niesamowite i niezapomniane „The Last of Us”, seria
Uncharted, która nie bez powodu ma aż cztery części oraz najnowszy Spider-man
wydany na PS5, który zbiera świetne recenzje.

Prawnik radzi
Czym dokładnie jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy? Zawiłości w przepisach „po ludzku”
tłumaczy nasz prawnik Adam Daraż.
Czy pracodawca może pracownika zwolnić z obowiązku
świadczenia pracy, a następnie ponownie wezwać do
wykonywania swoich obowiązków? Okazuje się, że
odpowiedź na tak postawione
pytanie jest twierdząca.
Przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowią-

zuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez zatrudniającego, a
pracodawca do zatrudniania
podwładnego za wynagrodzeniem. W związku zaś z
wypowiedzeniem angażu

zatrudniający może zwolnić
pracownika z obowiązku
świadczenia pracy do upływu okresu wymówienia. W
okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.
Natomiast oświadczenie
woli, które ma być złożone
innej osobie, jest wyartykuło-

UWAGA KONKURS

Nawet największych malkontentów zadowoliliśmy przed tygodniem.
Prawda, że było smacznie?! Powtarzamy gastronomiczny konkurs z
tym samym partnerem również i tym razem. Kulinarne doznania z
Restauracją Korona Śląska w Świebodzicach zapewnione. Zachęcamy,
żebyście znów zjedli na nasz koszt. Nasi stali czytelnicy wiedzą, co
robić, ale wypada poinformować „świeżaków” w jaki sposób wziąć
udział w zabawie. W zasadzie wystarczy odpowiedzieć na proste
pytanie i możecie zajadać się smaczną potrawą. Widzicie fotografię
obok? W jakim dolnośląskim mieście znajduje się ta krzywa wieża?
Nagrodami dla osób znających prawidłową odpowiedź jest 5
zestawów obiadowych, do 30 zł każdy. Kto pierwszy, ten lepszy, ale,
uwaga, każdy ze zwycięzców otrzyma tylko jedno danie. Pamiętajcie o
tym! Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej
gazety w Restauracji Korona Śląska w Świebodzicach czekają przez
trzy dni – od najbliższej środy (16 grudnia) do piątku (18 grudnia) w
godz. 12:00 – 18:00. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na
stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że lunch otrzymacie tylko na
wynos i będziecie musieli odebrać go osobiście. Podstawą jest kupon
z poprawną odpowiedzią.

wane z chwilą, gdy doszło do
niej w taki sposób, że mogła
zapoznać się z jego treścią.
Nie jest konieczne rzeczywiste
zapoznanie się z treścią owego oświadczenia. Z kolei jego
odwołanie jest skuteczne, gdy
dotarło jednocześnie z tym
oświadczeniem lub wcześniej.
Jak uznał Sąd Najwyższy w
wyroku z 5 września 2019r.,
sygnatura akt III PK 96/18,
zwolnienie pracownika z
obowiązku świadczenia pracy z art. 362 kodeksu pracy
nie jest czynnością prawną
(oświadczeniem woli) w rozumieniu art. 61 § 1 kodeksu

SKN

CHALLENGER
Smuci mnie to, że Quantic Dream,
czyli studio, którego gry wydaje Sony,
w tytułach z efektem motyla zaczyna
zrzucać fabułę na drugi plan. Nie wiem,
czemu zaniedbują tak ważny element w
grach tego typu. Inne pozycje od tego
producenta potrafią znaleźć złoty środek, więc mam nadzieję, że następnej
produkcji też to się uda. Jeśli oczywiście
taka powstanie.
Julia SKN Challenger

cywilnego. Sąd Najwyższy
wskazał, że jest ono realizowane w ramach uprawnień
kierowniczych pracodawcy
(art. 22 § 1 kodeksu pracy). W
konsekwencji pracodawca ma
prawo wtórnie zobowiązać
pracownika do świadczenia
pracy, mimo że wcześniej
został on z tego obowiązku
zwolniony. Jednocześnie Sąd
Najwyższy wskazał, że zgoda
zatrudnionego nie jest w tym
przypadku wymagana.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wał-

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (www.epicgames.com, www.store.steampowered.com, www.muve.pl

To tylko kilka tytułów od tego wydawcy,
które podbiły rynek i serca graczy. Niestety
nie było dane zagrać mi w większość tych
tytułów. Za to zupełnym przypadkiem w
ostatnim czasie przeszłam trzy inne gry
od tego wydawcy: Heavy Rain (2010 r.),
Beyond: Two Souls (2013 r.) oraz Detroit:
Become Human (2018r.). Wszystkie te
produkcje mają wspólny element, którym
jest mechanizm efektu motyla. Każda z
tych pozycji jest warta polecenia, jednak
każda z nich ma swoje wady.
Największym problemem Heavy Rain
był dziwny UX design, ale za to nadrabiała
genialnym motywem. Trzy lata później Beyond: Two Souls posiadało już lepszy system
rozgrywki, ale fabuła o ile była ciekawa,
moim zdaniem nie dorastała do pięt historii
zabójcy origami. Natomiast w najnowszej
produkcji nie mam zarzutów wobec rozgrywki, jednak nie do końca chcę kontynuować grę, gdyż wątki mnie nie wciągnęły.

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

KUPON
W jakim dolnośląskim mieście znajduje się ta
krzywa wieża?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Korona Śląska
przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
1 - ssak drapieżny z charakterystyczną
grzywą na karku i mocnym uzębieniem
3 - suchy i cienki płat upieczonego ciasta
4 - tkanka kostna otaczająca miazgę zębową
7 - z pogardą o starszym mężczyźnie
8 - człowiek naiwny, którego łatwo
można oszukać
9 - kłamca
12 - znak graficzny lub słowny, który określa
producenta lub wyrób
13 - czasopismo ukazujące się raz na trzy
miesiące
15 - totalne niepowodzenie, nieudana
realizacja
17 - proces niszczenia powierzchni terenu
np. przez wodę, wiatr, słońce
Pionowo:
2 - wprowadzenie do organizmu większej
ilości płynu w celach leczniczych
5 - wysoki i niezbyt pękaty szklany wazon
6 - żołnierz pomocniczy asystujący najwyższym oficerom
7 - waluta Grecji przed wprowadzeniem euro
10 - urządzenie przemysłowe do wytwarzania określonego
rodzaju energii
11 - podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni
14 - prowadzenie działalności na zasadzie
dzierżawy od danego przedsiębiorcy
16 - wariat - osoba, która nie jest postrzegana jako normalna

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
2 - lądowy płaz bezogonowy z
licznymi gruczołami śluzowymi i jadowymi - ropucha
3 - węgierski taniec ludowy, utrzymany w metrum 2/4 - czardasz
5 - czynnik powodujący specyficzną reakcję organizmu - bodziec
6 - wymarły przedstawiciel rodzaju Homo - neandertalczyk
8 - znana przyprawa kojarzona najczęściej z kuchnią
włoską - oregano
9 - duży mebel na naczynia
kuchenne – kredens
10 - jadalny, duży skorupiak
morski z rzędu dziesięcionogów - langusta
13 - nieistotne zdarzenie, bez
większego znaczenia - epizod
14 - zespół elementów, które
powinny działać razem dla
osiągnięcia efektu – zestaw

15 - możliwa do wyodrębnienia część czegoś - moduł
17 - stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato
zdobionych skór - tipi
18 - aparat ortopedyczny
służący do unieruchomienia
kręgosłupa - gorset
Pionowo:
1 - punkt obronny wysunięty
w kierunku nieprzyjaciela forpoczta
4 - zwarta struktura duszpasterska obejmująca część
diecezji – dziekanat
7 - dorodna dziewczyna - dziewoja
11 - poniżenie kogoś, ubliżenie mu - afront
12 - silne i krótkie wzburzenie
- afekt
16 - zamykana skrzynia przeznaczona do składania głosów
przez wyborców - urna
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NASI ULUBIEŃCY

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

Idą święta, a co z bidulami w kojcach?
Zadawaliście sobie kiedykolwiek to pytanie? Gdy wy w ciepłym domu będziecie
rozpakowywać prezenty, psiaki i kociaki zamknięte w klatkach będą tęsknić za
lepszym życiem. Możecie dać im trochę radości i na przykład przygarnąć przed
Bożym Narodzeniem czworonoga ze schroniska. Prezent jak znalazł. Gorąco namawiamy was do tego.
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
29.03.2019

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

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

Diego to duży, bardzo spokojny pies. Dogaduje
się z innymi psiakami. Niestety z racji wieku
ma problemy z poruszaniem się, wymaga
specjalnej opieki.

MONTE, nr ewidencyjny 122/20
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
12.06.2020

Monte to bardzo spokojny i cichutki psiak
średniej wielkości. Na spacerach otwiera
się do ludzi, z innymi psiakami ma ostrożne
stosunki, lepiej by był jedynakiem.

BENIO, nr ewidencyjny 462/14
Wiek: około 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.11.2014

Benio jest psem najdłużej przebywającym w
schronisku – może w końcu znajdzie kochający dom!

MANIEK, nr ewidencyjny 49/19
Wiek: 4 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
03.02.2019

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

MUSZKA, nr ewidencyjny 61/20
Wiek: 12 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.03.2020

Jeżeli chcesz pomóc bezdomnym psiakom,
zaadoptuj Muszkę! To kochana, starsza sunia,
której los staramy się polepszyć! Wierzymy, że
na stare lata ktoś ją przygarnie!

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

Bohun to psiak po przejściach, sporo wycierpiał, ale doszedł już do siebie. Jest przyjazny
i towarzyski, poleca się do adopcji.

MILO, nr ewidencyjny 162/20
Wiek: 7 lat
Milo to nieduży psiak, bardzo otwarty i chętny
Data przyjęcia do zabawy chłopak, uwielbia ludzi. Świetnie
do schroniska: dogaduje się z innymi, ale spokojnymi psiakami.
20.07.2020

SARA, nr ewidencyjny 164/20
Wiek: 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.07.2020

Staruszka Sara to miły, przyjazny psiak. Doskwierają jej dolegliwości wieku starczego,
ale codziennie chętnie wita się z ludźmi.
Polecamy ją do adopcji.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BAZYL, nr ewidencyjny 92/19
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22:05
TVN

Drużyna potępionych

poniedziałek
21:50
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Poniedziałek

01:10
POLSAT

21:30
TVP1

ﬁlm sensacyjny, USA, 2010

Zaginiona dziewczyna

22:55

Szklana pułapka 3

POLSAT

W centrum Nowego Jorku ma miejsce potężna
eksplozja. Terrorysta przedstawiający się jako Simon
Gruber od pewnego czasu detonuje bomby
w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Tym
razem grozi podłożeniem ładunku wybuchowego w jednej z nowojorskich szkół. Zaskoczona
i zdezorientowana policja prosi o pomoc Johna
McClane’a, doświadczonego porucznika, który
ma już na swoim koncie znaczące sukcesy
w walce z terrorystami. Nieoczekiwanie jego
sprzymierzeńcem staje się czarnoskóry Zeus
Carver, właściciel sklepu elektronicznego.

23:00

Złe mamuśki

TVN

komedia, USA, 2016

Amy Mitchell to matka dwojga dzieci, żona
Mike’a, perfekcyjna pani domu. W pogoni
za doskonałością zapomina jednak o sobie,
w rzeczywistości bowiem przerasta ją liczba
zobowiązań, których się podjęła. Na co
dzień pracuje w kawiarni, przygotowuje
zdrowe lunche dla pociech, czuwa nad
ich szkolnymi obowiązkami. Bierze także
udział w przygotowaniach do kiermaszu
ciast organizowanego przez członkinie
samorządu rodzicielskiego, Gwendolyn
James i jej przyjaciółki.

Nick Dunne zgłasza zniknięcie żony, Amy.
Sprawa szybko budzi zainteresowanie
ogólnokrajowych mediów, ponieważ kobieta
w przeszłości była bohaterką serii książek
dla dzieci. Prowadząca śledztwo detektyw
Rhonda Boney odkrywa nieścisłości w zeznaniach męża. Pojawiają się domysły, że mógł
on mieć coś wspólnego ze sprawą. W trakcie
przeszukania policyjni technicy natraﬁają na
ślady walki i plamy krwi. Mąż zaginionej już
podczas konferencji prasowej zaczyna budzić
nieufność obserwatorów.

Wtorek

ﬁlm sf, USA, 2015

Niedziela

WIESZ CO | NR 50/15.12.2020 r.

thriller, USA, 2014

Komandosi Clay, Jensen, Roque, Pooch i Cougar zostają wysłani do boliwijskiej dżungli.
Mają tam wypełnić misję, której celem
jest boss kartelu narkotykowego. Wpadają
w pułapkę, którą zastawił na nich tajemniczy
Max. Niezwykłe umiejętności i doświadczenie
pozwalają im jednak wyjść cało z sytuacji.
To nie koniec walki o przetrwanie, gdyż
wrogowie zrobią wszystko, by pozbyć się
niewygodnych świadków. Komandosi stają
się niebezpiecznymi zbiegami, Drużyną Potępionych.

O mnie
się nie martw
TVP 2

Sobota

Środa

To nie jest kraj dla starych ludzi

20:05
POLSAT

dramat sensacyjny, USA, 2007

Podczas polowania Llewelyn znajduje zwłoki
mężczyzn, walizkę z dwoma milionami
dolarów i paczki z heroiną. Myśliwy domyśla
się, że przed transakcją gangsterzy pozabijali się nawzajem. Skuszony okazją zabiera
gotówkę. Nieświadomie uruchamia tym spiralę
przemocy. W nocy targany wątpliwościami
wraca na miejsce masakry. Zostaje namierzony
przez handlarzy narkotyków. Udaje mu się
uciec. Podąża za nim demoniczny płatny
morderca Anton Chigurh (Javier Bardem), który
ma odzyskać fortunę.

Czwartek

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy

20:00
POLSAT

ﬁlm sf, USA, 2015

W trzydzieści lat od pokonania Imperium Zła
Galaktyce znów zagraża niebezpieczeństwo.
Władzę nad nią chce przejąć Najwyższy
Porządek. Aby mu w tym przeszkodzić, powstał
Ruch Oporu, któremu przewodzi generał Leia
Organa (Carrie Fisher). Kiedy znika jej brat,
Luke Skywalker (Mark Hamill), powierza ona
niebezpieczną misję na planecie Jakku swojemu
najlepszemu pilotowi, Poe Dameronowi (Oscar
Isaac). Sprawy komplikują się jeszcze bardziej,
gdy Dameron wpada w ręce złowrogiego
Kylo Rena.

Kevin sam w domu
komedia, USA, 1990

Państwo McCallisterowie postanawiają
spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu.
Cała rodzina - rodzice, ciocia Leslie, wujek
Frank oraz sześcioro dzieci - w pośpiechu
szykuje się do wyjazdu. Ośmioletni syn gospodarzy, Kevin (Macaulay Culkin), nieustannie
marudzi i przeszkadza wszystkim w przygotowaniach. Zdenerwowana matka wysyła go
spać na poddasze. Rano rodzina wyrusza na
lotnisko. W ogromnym zamieszaniu nikt nie
zauważa, że nie ma Kevina. Matka dopiero na
lotnisku w Paryżu zauważa jego nieobecność.

piątek

18 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Dom
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Serengeti
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:20 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
- Małgorzata i Tomasz
Samborscy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango
- telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka
o wszystko
13:40 Złodzieje
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2019
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - Trzy procesy,
dwa wyroki - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Seria Niezgodna:
Zbuntowana
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2016, reż. Robert
Schwentke
23:05 88 minut
- thriller, prod. USA,
Niemcy, 2007
01:00 W szeregach ISIS

TELETURNIEJ

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 Postaw na milion
21:40 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 Pijany Mistrz - ﬁlm
fabularny, prod. Hongkong
01:40 Millenium: Zamek
z piasku, który runął
- dramat
04:10 Smaki świata po polsku
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

FILM SENSACYJNY

20:05 Taken 2
- ﬁlm sensacyjny,
Francja, Wielka
Brytania, USA,
Turcja, 2012,
reż. Olivier Megaton,
wyk. Liam Neeson, Famke
Janssen, Maggie Grace,
Leland Orser,
Jon Gries, D.B. Sweeney,
Rade Serbedzija
22:05 Drużyna
potępionych
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2010, reż. Sylvain White,
wyk. Jeﬀ rey Dean Morgan,
Zoe Saldana, Chris Evans,
Idris Elba, Columbus Short
00:10 Kuba Wojewódzki
01:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy

POLSAT
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
- serial obyczajowy
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
FILM AKCJI

22:05 Pewnego razu
w Meksyku:
Desperado 2
- ﬁlm akcji, USA,
2003, reż. Rodriguez
Robert, wyk. Antonio
Banderas, Salma Hayek,
Depp Johnny, Rourke
Mickey
El Mariachi siejący
postrach i zniszczenie
mściciel, podróżujący
z podręcznym arsenałem
w futerale od gitary,
odkąd przeżył osobistą
tragedię, żyje w odosobnieniu.
00:20 Atak paniki
02:40 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - Taniec - magazyn kulturalno-społeczny
09:15 Ostatnia akcja
- komedia sensacyjna
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:20 Sztuka adwentu
- magazyn
13:30 Zakochaj się w Polsce
- magazyn
13:55 Kwadratura koła
- ﬁlm animowany,
reż. Karolina Specht
14:00 Na zdrowie!
- ﬁlm animowany,
reż. Paulina Ziółkowska
14:05 Zmiany - ﬁlm animowany,
reż. Maja Minic
14:10 Nocny Portier
- ﬁlm animowany
14:20 Malarstwo barokowe
- reportaż
14:45 Portret osobisty
- ﬁlm dokumentalny

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
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 xXx
22:30 Likwidator
Narkotykowy boss
ucieka z konwoju i zmierza
wprost ku granicy Meksyku. Na drodzie do wolności
staje szeryf...

05:00 Mango telezakupy
06:35 Kobiety w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
15:35 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial, Polska

DRAMAT

THRILLER

FILM OBYCZAJOWY

15:40 Perła w koronie
- dramat
17:45 Co dalej?
18:05 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
19:00 Wirtuozi V4+.
Międzynarodowy
talent show
21:10 Wieczór kinomana
- Wstęp do ﬁlmu - Klient
21:20 Wieczór kinomana
- Klient - dramat,
prod. Iran, Francja, 2016
23:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
01:25 Gomorra - serial,
prod. Włochy, Niemcy
02:30 Teraz animacje!
- Wychodzę po papierosy
- ﬁlm animowany
02:50 Co dalej?
03:05 Informacje kulturalne

00:30 Zbrodniarz
Skazany za zabójstwo
włamywacza Wade
Porter traﬁa do więzienia
o zaostrzonym rygorze.
Pod okiem kolegi z celi,
mordercy Johna Smitha,
uczy się brutalnych zasad,
panujących w zakładzie
karnym.
02:50 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje
pozwolenie na
przyłączenie się do jednego zespołu z wydziału
zabójstw nowojorskiej
policji.
03:40 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

20:30 Dom nad jeziorem
- ﬁlm obyczajowy,
USA, Australia, 2006,
reż. Alejandro Agresti,
wyk. Keanu Reeves,
Sandra Bullock, Christopher Plummer, Ebon
Moss-Bachrach, Willeke
Van Ammelrooy
22:40 Podaj dalej
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 2000, reż. Mimi
Leder, wyk. Kevin Spacey,
Helen Hunt, Haley Joel
Osment, Jay Mohr, James
Caviezel, Jon Bon Jovi,
Angie Dickinson, David
Ramsey
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
01:55 Noc Magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu. Bohaterem jest sierżant Cordell
Walker, funkcjonariusz
Straży Teksasu. Cechuje go
sprawiedliwość i wierność,
która jest doceniania wśród
okolicznych mieszkańców.
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Wspaniali ludzie 12:55
Wzór 13:55 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 21:05 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:20
Cyborg Akcja ﬁlmu rozgrywa
się w Ameryce. Po całkowitym upadku ekonomicznym
kraj jest wstrząsany licznymi
aktami przemocy.

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Święta
Klara 13:15 Biegnę całym
swoim sercem 13:30 Msza
Święta z kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
14:30 Wenezuela 14:55 Słowo
Życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Świat na
wyciągnięcie ręki 17:00 Życie
z pasją 17:20 100 cudownych
miejsc na świecie
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent na serio18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Opowieści Theo 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski

19
19 grudnia

WIESZ CO | NR 50/15.12.2020 r.
sobota

TVP 1

TVP 2

05:05 Klan - telenowela TVP
05:35 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:05 Rolnik szuka żony
- reality show
10:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:00 Merlin
12:35 Okrasa łamie przepisy
- Fasole zamiast ziemniaka
13:10 Fascynujący świat
- Boże Narodzenie u
Świętego Pawła - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018, reż.
Luke Korzun Martin
14:15 Z pamięci - felieton

05:30 Cafe piosenka
05:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinny ekspres
12:00 Przyjaciele na zawsze
12:55 Anything goes.
Ale jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:20 Lemony Snicket: Seria
niefortunnych zdarzeń
- komedia
17:20 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Postaw na milion
19:30 Lajk!
20:00 Świąteczny Koncert
Życzeń - koncert
21:50 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert

TELETURNIEJ

DRAMAT

14:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę
- Zaginiona dziewczyna
- thriller
00:10 Seria Niezgodna:
Zbuntowana
- ﬁlm akcji
02:15 Arktyczny podmuch
- ﬁlm akcji

22:50 Do szaleństwa
- dramat,
prod. USA, 2011,
reż. Drake Doremus,
wyk. Anton Yelchin,
Felicity Jones, Jennifer
Lawrence, Charlie
Bewley
00:30 Wolny strzelec
- dramat
prod. USA, 2014,
reż. Dan Gilroy,
wyk. Jake Gyllenhaal, Rene
Russo, Bill Paxton, Kevin
Rahm, Riz Ahmed
02:35 Pijany Mistrz
- ﬁlm fabularny,
prod. Hongkong,
1978, reż. Woo - Ping
Yuen, wyk. Jackie Chan,
Siu Tin Yuen
04:30 Zakończenie dnia

TVN
04:55
05:15
07:25
08:00
11:30
12:30
14:15

16:20
16:55
17:25
18:00
19:00
19:45
20:00

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Kosmiczny wykop
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Brzydula
- serial, Polska
Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
Jack Frost - ﬁlm
rodzinny, USA, 1998,
reż. Troy Miller,
wyk. Michael Keaton,
Kelly Preston, Joseph
Cross, Mark Addy, Andy
Lawrence, Eli Marienthal
Kolekcja smaków
Wyjątkowe domy
MądrzeJEMY z
Katarzyną Bosacką
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Fakty
Uwaga! - magazyn
Lego Masters
KOMEDIA

21:00 Rodzinny dom
wariatów
- ﬁlm komedia,
USA, 2005, reż. Thomas
Bezucha, wyk. Claire
Danes, Diane Keaton,
Rachel McAdams, Dermot
Mulroney, Craig T. Nelson,
Sarah Jessica Parker, Luke
Wilson
23:20 Oszukać
przeznaczenie V
- ﬁlm horror, USA, Kanada,
2011, reż. Steven Quale,
wyk. Nicholas D’Agosto,
Emma Campbell, Miles
Fisher, Ellen Wroe, Tony
Todd
01:10 Kobieta na krańcu
świata
01:45 Uwaga! - magazyn
02:05 Noc Magii

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:40 Scooby Doo i najeźdźcy
z kosmosu
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Foto Models Poland
2020
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki
do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Iron Man 2
Robert Downey Jr.
powraca jako miliarder
Tony Stark w ekscytującej
kontynuacji popularnego
na całym świecie kinowego hitu.

07:00 Powracająca
melodyjka
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- O pięknej Parysadzie
08:40 Od ucha do ucha - Król
Midas - ﬁlm animowany,
reż. Lucjan Dembiński
08:50 Od ucha do ucha
- Czarodziej i kwiaciarka
09:05 Od ucha do ucha
- Maski i kwiat
09:30 Od ucha do ucha
10:50 Serialowa nostalgia
- Kapitan Sowa na tropie
11:20 Przygody pana Michała
- serial historyczno-przygodowy TVP
11:55 Urodzeni artyści
12:30 Teresa Gierzyńska
- reportaż, reż. Anna
Zakrzewska, Tomek Filiks
12:55 Sztuka adwentu
13:10 Teatr Telewizji - Pan
Geldhab - spektakl
14:50 Tego się nie wytnie

06:00 Na wariackich
papierach
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Bijący rekordy popularności, bezkonkurencyjny
w swojej kategorii serial
Lombard. Życie pod zastaw. W nowych odcinkach
jak zawsze emocjonujące
wątki oraz perypetie
głównych bohaterów, ze
Zbigniewem Buczkowskim
na czele.
20:00 Mocne sobotnie kino:
Cena powrotu
Córka teksańskiego
biznesmena zostaje porwana przez gangsterów.
Na ratunek rusza doświadczony ochroniarz.
21:55 Mechanik:
Prawo zemsty

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:40 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:40 Kosmiczny wykop
09:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:10 Interkosmos
- ﬁlm komedia,
USA, 1987, reż. Joe Dante,
wyk. Dennis Quaid,
Martin Short, Meg Ryan,
Kevin McCarthy
14:40 Uwolnić orkę III:
Na ratunek - ﬁlm
przygodowy, USA, 1997,
reż. Sam Pillsbury, wyk.
Jason James Richter, August Schellenberg, Annie
Corley, Vincent Berry,
Patrick Kilpatrick
16:30 Street Dance II
- ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, 2012, reż. Max
Giwa, Dania Pasquini

07:00 Tuż przed tragedią 09:05
Galileo 10:05 Ich własna liga
Podczas II Wojny Światowej
większość mężczyzn (w tym
cała rzesza sportowców)
zostaje powołana do wojska.
Ameryka nie może jednak
żyć bez swojego narodowego
sportu - jakim jest baseball.
W tej sytuacji zdesperowani
menadżerowie postanawiają
stworzyć ligę kobiecą. 12:55
STOP Drogówka - magazyn
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00 Święty
21:05 Gwiazdy Kabaretu
22:05 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:10 Nieuchwytny cel 2 Wes (Scott
Adkins), zawodnik MMA, który chce skończyć z walkami,
dostaje propozycję wzięcia
udziału w prywatnym
turnieju w Birmie w zamian
za milion dolarów. 02:25
Disco Polo Life

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

FILM AKCJI

FILM OBYCZAJOWY

22:50 W stronę słońca
Gdy gubernator
Tokio zostaje zamordowany, do pomocy młodemu
funkcjonariuszowi 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.
00:55 Gloria
Gloria po trzyletniej
odsiadce w więzieniu na
Florydzie wraca do Nowego Jorku, by rozprawić się
z przeszłością.
03:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

16:20 Retro kino - Miłość
blondynki
- komedia
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Radosław Piwowarski
- magazyn
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Scena muzyczna - Duo
Karolina Mikołajczyk
& Iwo Jedynecki - koncert
20:00 Bilet do kina - Boska
Florence - komedia
22:00 Joni Mitchell. Festiwal
na wyspie Wight
- koncert
23:10 Seans kultowy
- Szpital Brytania - ﬁlm
01:10 Urodzeni artyści
01:40 Informacje kulturalne
02:05 Sztuka adwentu
02:15 Wieczór kinomana
- Klient - dramat

23:45 Ryzykanci
Tajny agent zesłany przez
swych mocodawców na
„przymusową emeryturę”
ucieka z niewoli, by ratować swoją rodzinę przed
zemstą śmiertelnego
wroga.
01:25 Castle
02:30 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:10 Na jedwabnym
szlaku
03:50 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

18:10 Mój biegun
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2013, reż. Marcin
Głowacki, wyk. Bartłomiej
Topa, Magdalena Walach,
Maciej Musiał, Anna Pacho
20:00 Król Skorpion
- ﬁlm przygodowy,
USA, Niemcy, Belgia,
2002, reż. Chuck Russell,
wyk. The Rock, Steven
Brand, Michael Clarke
Duncan, Kelly Hu,
Bernard Hill
21:55 Piekielna głębia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Renny Harlin,
wyk. Saﬀ ron Burrows
00:10 Żołnierz
przyszłości
- ﬁlm S-F, USA, 1998
02:25 Noc Magii

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Życie
z pasją 13:20 Ocalić od zapomnienia 13:30 Msza Święta
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze 14:35
Sybiraczka
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10
Muzeum Papiernictwa 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent na serio 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 z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia 21:40 Polski
Punkt Widzenia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

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

Słownik polsko@polski
Wojsko - polskie.pl
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
Tydzień
Zakochaj się w Polsce
Las bliżej nas
Prywatne życie
zwierząt - reportaż
Stulecie Winnych
- serial TVP
Słowo na niedzielę
Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
Między ziemią
a niebem
Anioł Pański
Między ziemią
a niebem
Rwanda 2020
BBC w Jedynce
- Zwierzęta wśród wielkich
śniegów - ﬁlm
Z pamięci - felieton

PROGRAM KULINARNY

14:25 Okrasa łamie
przepisy - Smak
wędzonej śliwki
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Wokół mórz. Największe ognisko na
świecie - cykl dokumentalny
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Bieg po szczęście
- ﬁlm fabularny
21:50 Zakochana Jedynka
- Sisi - ﬁlm kostiumowy
23:45 Zaginiona dziewczyna
- thriller, prod. USA, 2014
02:20 Grunt to rodzinka
- komedia
04:00 Jaka to melodia?

20 grudnia
TVP 2
05:20 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Smaki świata po polsku
- magazyn
11:40 Szansa na sukces.
Opole 2021 - widowisko
12:40 Małe kobietki - Małe kobietki - serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:10 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
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 TVP
20:00 Wolny strzelec
DRAMAT

22:05 Kino bez granic
- Rok przemocy
- dramat, prod. USA, 2014,
reż. J. C. Chandor, wyk.
Jessica Chastain, Oscar
Isaac, Alessandro Nivola,
David Oyelowo
00:20 Jesteś tylko mój
- ﬁlm fabularny,
prod. Kanada, 2018,
reż. Danny J. Boyle,
wyk. Kelly Sullivan, Anna
van Hooft
02:00 Jasminum
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Grażyna BłęckaKolska, Wiktoria
Gąsiorowska, Janusz
Gajos, Krzysztof
Pieczyński
03:50 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN
04:55
05:15
07:25
07:55
08:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:05
15:35

18:00
19:00
19:25
19:35
19:40
19:45

Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Brzydula - serial, Polska
Co za tydzień
- magazyn
Kosmiczny wykop
Kolekcja smaków
Wyjątkowe domy
Patent na święta
Stowarzyszenie wędrujących dżinsów II - ﬁlm
komedia, USA, 2008, reż.
Sanaa Hamri, wyk. Alexis
Bledel, America Ferrera,
Blake Lively, Amber Tamblyn, Rachel Nichols
Lego Masters
Fakty
Sport
Pogoda
Raport smogowy
Uwaga!

FILM PRZYGODOWY

20:45 10000 lat przed
naszą erą - ﬁlm
przygodowy, USA, 2008,
reż. Roland Emmerich
23:00 Złe mamuśki
- ﬁlm komedia,
USA, 2016, reż. Jon Lucas,
Scott Moore, wyk. Mila
Kunis, Kathryn Hahn,
Kristen Bell, Christina
Applegate, Jada Pinkett
Smith
01:10 Drużyna
potępionych
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2010, reż. Sylvain
White, wyk. Jeﬀ rey Dean
Morgan, Zoe Saldana,
Chris Evans, Idris Elba,
Columbus Short
03:15 Noc Magii
- program ezoteryczny

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:50 George prosto
z drzewa
W samym sercu afrykańskiej dżungli dorasta, wychowywany przez goryle,
tytułowy George. W pełni
zasługuje na zaszczytne
miano, zna wszystkie
jej tajemnice, zwierzęta
są jego oddanymi
przyjaciółmi. Gdyby tylko
lepiej opanował sztukę
szybowania na linie i
rzadziej wchodził w kolizję
z pewnym drzewem...
10:50 Sam w domu
- po raz trzeci
13:00 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
15:00 Iron Man 2
17:35 Sąsiedzkie porachunki
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda

06:50 Myśli na ten czas - ks.
Henryk Paprocki. Bohaterowie Dostojewskiego
07:00 Liturgia prawosławna
z paraﬁi wojskowej w
Warszawie
08:25 Od ucha do ucha
- Odkrywając Beethovena
- VII symfonia A - dur op.
92 - ﬁlm dokumentalny
09:40 Od ucha do ucha
- Karnawał Zwierząt
- ﬁlm animowany
10:15 Od ucha do ucha
- Smok i muzyka - ﬁlm
10:20 Od ucha do ucha
- „Parada” Satie’ego
- ﬁlm animowany,
prod. Japonia, 2016
10:35 Od ucha do ucha
10:50 Wakacje pana Hulot
- komedia, prod. Francja,
1953, reż. Jacques Tati,
wyk. Jacques Tati
12:25 Trzeci punkt widzenia
12:55 Sztuka adwentu

05:55 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
06:50 Powrót
do Streetsville
08:40 Matylda
10:40 Zakonnica
w przebraniu 2
Deloris, chcąc pomóc swoim przyjaciółkom wyjść
z kłopotów ﬁnansowych,
ponownie przywdziewa
habit i zostaje nauczycielką muzyki w szkole.
12:50 Najpiękniejsze
baśnie: Piękna i Książę
14:15 Najpiękniejsze
baśnie: Księżniczka
na ziarnku grochu
15:25 Teraz albo nigdy
Pracownica supermarketu
wymyśla historię swojego
życia, by udowodnić, że
w dużej korporacji przy
Madison Avenue dadzą
sobie radę również osoby
bez wykształcenia.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:40 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:45 Kosmiczny wykop
09:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:35 Jesień Czejenów
- ﬁlm western,
USA, 1964, reż. John
Ford, wyk. Richard
Widmark, Carroll Baker,
Karl Malden, Dolores
Del Rio, Sal Mineo, Edward
G. Robinson, James Stewart, Ricardo Montalban,
Gilbert Roland, Arthur
Kennedy, Patrick Wayne,
Victor Jory, John Carradine
15:45 Dziedzic Maski
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2005, reż.
Lawrence Guterman,
wyk. Jamie Kennedy, Alan
Cumming

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:05 Dzielna
Mysz 07:25 Przygody Maksa
Powersa E. Clutch Powers
09:00 Straszny dom 10:55 Galileo 12:55 STOP Drogówka
14:00 Gwiazdy Kabaretu
15:00 Ści(ą)gany 16:50 Moja
dziewczyna 19:00 Galileo
20:00 Agenci Od roku Bobby
Trench (Washington) z wydziału antynarkotykowego
i oﬁcer wywiadu Marynarki
Michael Stigman (Wahlberg)
rozpracowują narkotykowy
syndykat, mając do siebie
tyle samo zaufania, co do
kryminalistów, których mają
dopaść. 22:30 Gatunek 2
Pierwsza wyprawa na Marsa
powraca na Ziemię. Kosmonauta Patrick Ross zaczyna
zauważać u siebie dziwne
zmiany. 00:20 Najgroźniejsi
zabójcy 01:25 Śmierć na
1000 sposobów

MAGAZYN

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

KOMEDIA

19:30 Państwo w Państwie
- magazyn
20:00 Klinika Skeczów
Męczących. Idą Święta
22:10 Gliniarz z Beverly
Hills 2
Axel Foley, nieobliczalny
detektyw z Detroit,
ponownie zjeżdża do
Beverly Hills, by pomóc
unieszkodliwić bandytów,
odpowiedzialnych za
ciężkie zranienie przyjaciela, kapitana Bogomila.
00:40 Kapitan Ameryka:
Pierwsze starcie
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

13:05 Bilet do kina - Boska
Florence - komedia,
prod. Wielka Brytania
15:00 Ajtia o tym, dlaczego
diabeł kuleje
- ﬁlm animowany
15:20 Fresk - widowisko
16:50 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z... Januszem
Olejniczakiem
20:00 Niebezpieczne związki
- ﬁlm kostiumowy
22:05 Trzeci punkt
widzenia
22:35 Badlands - dramat,
prod. USA, 1973,
reż. Terrence Malick
00:10 Informacje kulturalne
00:30 Sztuka adwentu
00:35 Teraz animacje!
- Wychodzę po papierosy
- ﬁlm animowany

17:30 Giganci ze stali
Charlie, zajmujący
się organizowaniem
ielegalnych bitew
robotów, odkrywa,
że ma 11-letniego syna.
20:00 Niedziela z gwiazdami:
W obronie własnej
22:00 Angielska robota
00:10 Champion 2
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:40 Dyżur - serial
dokumentalny
03:05 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
03:40 Taki jest świat
- program informacyjny
04:20 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

17:50 Idealny facet
- ﬁlm komedia, USA,
2005, reż. Mark Rosman,
wyk. Hilary Duﬀ, Heather
Locklear, Chris Noth
20:00 Listy do M. III
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Tomasz Karolak,
Agnieszka Dygant, Piotr
Adamczyk, Magdalena
Różczka, Borys Szyc
22:25 Wydział pościgowy
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1997, reż. Stuart
Baird, wyk. Tommy Lee
Jones, Wesley Snipes,
Robert Downey Jr.,
Joe Pantoliano, Daniel
Roebuck
01:00 Druga strona medalu
02:45 Noc Magii

TV Trwam
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza 09:30 Msza
Święta z kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Łaski pełna 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:05 Pieśń Faith 15:45
Ivato 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP 17:15
Kazembe 17:30 Okiem
kamery 17:55 Adwent na
serio 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - Królestwo bez
granic 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Kolory Świętości 21:00 Apel
Jasnogórski

20
poniedziałek

21 grudnia
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja,
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
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
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Zwierzęta wśród wielkich
śniegów

05:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Coś dla Ciebie
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Coś dla Ciebie
15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

04:15 Uwaga! - wydanie
specjalne
05:05 Nowa Maja w ogrodzie
05:35 Akademia ogrodnika
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
16:00 Szpital
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
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
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:45 Informacje kulturalne
08:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
10:00 Reżyserzy
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:25 Sztuka adwentu
- magazyn
13:30 Szlakiem Kolberga
- Hanna Banaszak
14:05 Niedziela z... Januszem
Olejniczakiem
14:55 Pamięć sprytna czy
zawodna? - ﬁlm
16:05 Blanka - dramat,
prod. Włochy, Filipiny
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Targowisko próżności
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Wydział Rosja - ﬁlm
sensacyjny, prod. USA,
1990, reż. Fred Schepisi
22:10 Kronos

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
Dzięki swojemu
darowi Melinda Gordon
potraﬁ komunikować
się z zagubionymi duszami
zmarłych ludzi i pomaga
im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

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
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Pastorałka
- spektakl
22:35 Świat bez ﬁkcji
23:40 Warto rozmawiać
00:40 Sisi - ﬁlm kostiumowy
02:30 Czworo do pary
- ﬁlm obyczajowy

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
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 Bankowa gra
23:55 Happy End
- dramat, prod. Austria,
Niemcy, Francja,
2017
01:55 Warto kochać
- serial TVP
02:50 Rok przemocy
- dramat, prod. USA,
2014, reż. J. C. Chandor,
wyk. Jessica Chastain
04:55 Zakończenie

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 15 minut
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, 2001,
reż. John Herzfeld,
wyk. Robert De Niro,
Edward Burns, Kelsey
Grammer, Avery Brooks,
Melina Kanarkedes, Oleg
Taktarow, Charlize Theron,
Kim Cattrall
00:00 Bez przebaczenia
- ﬁlm western, USA, 1992,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Gene Hackman, Morgan
Freeman, Richard Harris
02:45 Co za tydzień
03:15 Uwaga! - magazyn

20:05 MEGA HIT - Ant-Man
Zawodowy oszust Scott
Lang aka Ant-Man, za
sprawą niezwykłego kostiumu potraﬁ zmniejszać
się do rozmiarów mrówki,
zyskując jednocześnie
nadludzką siłę.
22:40 G.I. Joe: Czas Kobry
Elitarna jednostka
wojskowa znana jako
G.I. JOE przemierza kilometry, aby unieszkodliwić
podstępnego handlarza
bronią DESTRO.
01:10 Szklana pułapka 3
03:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

22:45 Panorama kina
polskiego - Panie
Dulskie - ﬁlm obyczajowy
prod. Polska, 2015,
reż. Filip Bajon, wyk.
Krystyna Janda, Katarzyna
Figura, Maja Ostaszewska,
Władysław Kowalski,
Olgierd Łukaszewicz,
Sławomir Orzechowski,
Katarzyna Herman
00:25 Scena muzyczna
01:25 Żelazna klasyka
- Służący - dramat,
prod. Wielka Brytania,
1963, reż. Joseph Losey,
wyk. Dirk Bogarde
03:25 Informacje
kulturalne
03:50 Sztuka adwentu
03:55 Pozostając w cieniu
- ﬁlm dokumentalny

20:00 Uciec, ale dokąd?
Zbiegły więzień Sam Gillen
znajduje schronienie na
farmie wdowy Clydie
Anderson, nękanej przez
przedsiębiorców budowlanych.
21:55 Pan i Pani Kiler
23:50 Zakazany owoc
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TVN 7
06:35 Kobiety
w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Brzydula
- serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Cicha noc
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2017, reż. Piotr
Domalewski, wyk. Dawid
Ogrodnik, Tomasz Ziętek,
Agnieszka Suchora,
Arkadiusz Jakubik,
Maria Dębska
22:40 Krampus,
duch Świąt
- ﬁlm horror, USA, 2015,
reż. Michael Dougherty,
wyk. Emjay Anthony,
Adam Scott, Toni Collette,
Krista Stadler
00:45 Druga strona medalu
- talk show
02:35 Noc Magii

TV 4
06:00 Gdzie jest Mikołaj?
07:50 Nasz Nowy Dom
08:50 Sędzia Judy 10:20
Nowe Sekrety Sąsiadów
11:20 Pamiętniki z wakacji
12:20 Święty
12:50 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 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 21:00
Morderczy występ 23:00
Ryzykanci - thriller sensacyjny 00:00 Galileo 02:00
Śmierć na 1000 sposobów
Specyﬁczny ﬁlm dokumentalny, przedstawiający
autentyczne, nieszczęśliwe
wypadki, którym towarzyszy
sarkastyczna narracja oraz
wypowiedzi ekspertów
patologów, chirurgów,
toksykologów.

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Filmowe życiorysy
12:50 Galilejczyk 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza Święta 14:30
Dzieci Andersa 15:35 Młodzi
Światu 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55 Świadkowie 17:25 Kolory Świętości
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent na serio 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
Starego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Serengeti, prod. Wielka
Brytania, 2017

05:05 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
05:55 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Wieczerza Pańska
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:30 Operacja Zdrowie
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
12:40 Rozwód. Walka
o wszystko
13:40 Złodzieje
- program poradnikowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

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
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Szklana pułapka 3
John McClane musi zmierzyć się z szaleńcem, który
terroryzuje Nowy Jork,
podkładając bomby w
różnych punktach miasta.

07:00 Co się dzieje
07:25 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:30 Film dokumentalny
09:05 Polska. Siła obrazu
- reportaż
09:25 Blanka - dramat, prod.
Włochy, Filipiny, 2015
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:15 Sztuka adwentu
- magazyn
13:25 Tego się nie wytnie
- talk-show
14:50 Portret Osobisty
15:50 Cierpkie mleko
17:30 Co dalej? - program
publicystyczny
17:50 Kronos - Bluźnierstwo
- magazyn kulturalno-społeczny
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Targowisko próżności
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:00 Emigranci - spektakl

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
przestępczością 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
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:00 Mango telezakupy
06:35 Kobiety w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy

06:00 Piesek z Hollywood
07:50 Nasz Nowy Dom
08:50 Sędzia Judy 10:20
Nowe Sekrety Sąsiadów
11:20 Pamiętniki z wakacji
12:20 Święty
12:50 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
Policjanci z dwóch komend
codziennie interweniują, począwszy od pijackich melin,
a skończywszy na domowych
kłótniach. 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
- serial kryminalny prod.
Polska 21:00 Krew za krew
Rok 1868. Mijają właśnie trzy
lata od zakończenia wojny
secesyjnej. 23:25 Ryzykanci
00:25 STOP Drogówka 02:30
Interwencja 02:50 Trans
World Sport 2020

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

THRILLER

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm!
- magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Lwie serce - ﬁlm akcji
01:45 Zakochani w Amsterdamie - komedia

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Kiedy zakwitną
gwiazdy
22:55 Ludzkie historie
- Księga morza,
24:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
00:55 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:30 Mrok - serial kryminalny
02:25 Happy End
- dramat, prod. Austria,
Niemcy, Francja, 2017,
reż. Michael Haneke
04:15 Mój niesamowity mózg
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Zawód: szpieg
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
2001, reż. Tony Scott,
wyk. Robert Redford,
Brad Pitt, Catherine
McCormack, Stephen
Dillane, Larry Bryggman,
Marianne Jean-Baptiste
00:10 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:10 Uprowadzona
- serial, USA
02:10 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:30 Noc Magii
- program ezoteryczny

22:55 To nie jest kraj
dla starych ludzi
Joel i Ethan Coen
powracają z mrocznym
thrillerem w gwiazdorskiej
obsadzie na podstawie
opowiadania Cormaca
McCarthy’ego. Pewien
myśliwy znajduje niedaleko granicy z Meksykiem
paczkę heroiny, dwa
miliony dolarów i wielu
zabitych. Zabiera ze sobą
gotówkę.
01:25 Kolacja dla palantów
Tima musi znaleźć
idealnego gościa na
comiesięczną kolację do
swojego szefa.
04:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy

22:20 Lekkie obyczaje
- Nelly i pan Arnaud
- ﬁlm fabularny,
prod. Niemcy, Francja,
Włochy, 1995, reż. Claude
Sautet, wyk. Emmanuelle
Bart, Michel Serrault, Jean
- Hugues Anglade, Claire
Nadeau, Franoise Brion,
Michle Laroque
00:15 Co dalej? - program
publicystyczny
00:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
00:55 Sztuka adwentu
- magazyn
01:00 Młoda Polska
- Dziwor - ﬁlm
dokumentalny
01:45 Panorama kina
polskiego - Panie Dulskie
- ﬁlm obyczajowy

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Piąty element
Nowy Jork w XXIII w.,
były komandos Korben
Dallas wplątany zostaje
w misję ratowania świata
przed siłami zła absolutnego objawiającymi
się raz na pięć tysięcy lat.
22:35 xXx
01:00 Zabójcza
02:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
03:35 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:55 Na jedwabnym szlaku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:30 Góra Dantego
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1997, reż. Roger
Donaldson, wyk. Pierce
Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan, Jamie
Renee Smith, Jeremy
Foley, Elizabeth Hoﬀ man,
Grant Heslov
22:50 Bogowie ulicy
- ﬁlm kryminalny,
USA, 2012, reż. David Ayer,
wyk. Jake Gyllenhaal,
Michael Pena, Anna
Kendrick
01:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:20 Noc Magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Sanktuaria polskie 12:40
Akita 101 Łez 13:10 100
cudownych miejsc na świecie
13:20 Kolory Świętości 13:25
Święty na każdy dzień 13:30
Msza Święta 14:30 Pochodzenie świata 15:30 Toliara
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Lusaka Bauleni 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent na serio 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

21
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2018
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka
o wszystko
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:00 Sport
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test. Święta
Bożego Narodzenia
22:30 Historia bez tajemnic
23:35 Gwiazdkowy uśmiech
losu - ﬁlm obyczajowy
01:10 Miłość nad ﬁordem.
Pod lodem - ﬁlm
02:55 Okupowani - serial, prod.
Szwecja, Norwegia

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:35 Kino relaks - Moje
wielkie greckie wesele
- komedia, prod. USA,
2002, reż. Joel Zwick,
wyk. Nia Vardalos, John
Corbett, Lainie Kazan
00:20 Terror w podziemiach
- serial, prod. Dania, 2017
01:20 Żyć pełnią życia
- ﬁlm dokumentalny
02:15 Miasto skarbów
- serial kryminalny TVP

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Godziny szczytu
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1998, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan, Chris
Tucker, Tom Wilkinson,
Elizabeth Pena, Philip
Baker Hall, Mark Rolston,
Chris Penn
23:40 Taken 2
- ﬁlm sensacyjny, Francja,
Wielka Brytania, USA,
Turcja, 2012, reż. Olivier
Megaton, wyk. Liam
Neeson, Famke Janssen,
Maggie Grace, Leland
Orser, Jon Gries, D.B.
Sweeney, Rade Serbedzija
01:35 Uwaga! - magazyn
01:55 Noc Magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
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
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SF

20:05 Gwiezdne wojny:
Przebudzenie Mocy
Ren i odrodzony
z popiołów Imperium
złowieszczy Najwyższy
Porządek rosną w siłę,
a Luke Skywalker przepadł
bez wieści w chwili, gdy
galaktyka potrzebuje
go najbardziej.
23:00 Supersamiec
Seth to niezbyt
rozgarnięty nastolatek,
z kudłatą głową
i nadwagą.
01:35 Małolaty
na obozie
03:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe
- serial, prod. Wielka
Brytania, 1990
08:05 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:30 Niedziela z... Januszem
Olejniczakiem
09:25 Trio z Belleville
- ﬁlm animowany, prod.
Kanada, Belgia, Wielka
Brytania, Francja, 2003,
reż. Sylvain Chomet
11:00 Jan Serce - serial TVP
13:15 Sztuka adwentu
- magazyn
13:30 Księga Przestrzeni
- Wiejskie, mało miejskie
14:00 Którędy po sztukę
- Mehoﬀer - magazyn
14:10 Tamte lata, tamte dni
- Radosław Piwowarski
- magazyn
14:45 Wizja lokalna 1901
- ﬁlm fabularny,
prod. Polska, 1980

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Kobra - oddział specjalny - serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

16:25 Żółty szalik - ﬁlm TVP,
prod. Polska, 2000
17:35 Co dalej?
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Targowisko próżności
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2018
20:55 Na wschód
od Hollywood - Dobrze
się kłamie w miłym
towarzystwie
22:40 Więcej niż ﬁkcja
- Jej Wysokość Katharine
Hepburn
00:05 Co dalej? - program
publicystyczny
00:25 Jazz - Dziedziniec
Kultury NCK - Mistrzowie
alternatywy
01:45 Informacje kulturalne
02:05 Sztuka adwentu

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Czarny pies
Jack po wyjściu z więzienia
otrzymuje propozycję
pracy, która polega na
przewiezieniu ładunku.
Gdy mężczyzna odkrywa,
że w samochodzie ukryta
jest broń, chce się wycofać,
lecz zleceniodawcy porywają jego żonę i córkę.
21:35 Cena powrotu
23:45 Zasady walki 2: Zdrada
01:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur
- serial dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:35 Kobiety
w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Brzydula
- serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 Ten moment
SERIAL OBYCZAJOWY

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
Wakacyjna relacja Asi
(Katarzyna Grabowska)
i Piotra (Michał Meyer)
zostaje pewnego dnia
zakończona. Bohaterowie
spotykają się przypadkowo 10 lat później.
20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Zaginione miasto Z
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. James Gray,
wyk. Charlie Hunnam,
Robert Pattinson, Sienna
Miller, Tom Holland,
Edward Ashley, Ian
McDiarmid
23:25 Grzesznica
- serial, USA
01:20 Druga strona medalu

TV 4
06:00 Pieska przygoda 07:50
Nasz Nowy Dom 08:50
Sędzia Judy 10:20 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:20
Pamiętniki z wakacji 12:20
Święty 12:50 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 obyczajowy prod.
Polska 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:00 Uciekający pociąg Alaska,
Stoneheaven - więzienie
o zaostrzonym rygorze.
Skazany na dożywocie Manny (Voight) i jego młodszy
kolega z celi Buck (Roberts)
dokonują brawurowej
ucieczki. Ich śladem rusza
naczelnik więzienia. 23:25
Ryzykanci 00:25 STOP Drogówka 02:25 Galileo 03:25
TOP 10 Lista Przebojów

TV Trwam
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:15 Co by było gdyby
zwierzęta mówiły? Baśka
Murmańska 11:25 Myśląc
Ojczyzna 11:40 Prosto
o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Historia,
której nie pamiętam 13:15
Święty na każdy dzień 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Geniusz Stworzenia 15:45
Kolory Świętości15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Na zdrowie 16:30
Galilejczyk 17:00 Po stronie
prawdy 17:30 Okiem kamery
17:55 Adwent na serio 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
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czwartek

24 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:35 Józef i Maryja - dramat
09:10 Weź pieska na święta
10:50 Opowieści o kolędach
12:00 Wśród nocnej ciszy
13:00 Wielkie kolędowanie
z Ostrej Bramy
13:50 Rodzinne kolędowanie
na Jasnej Górze - koncert
15:25 Koncert kolęd w
Bazylice Katedralnej
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Pelplinie - koncert
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 „Gdy się Chrystus
rodzi...” kolędy
na Jasnej Górze
- koncert
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie
20:20 Gwiazdy kolędują w
Zakopanem
21:30 Transmisja Pasterki

05:05 Latający renifer
- ﬁlm familijny,
prod. USA, 2003,
reż. LeVar Burton,
wyk. Brenda Blethyn, Brittany Bristow, Josh Buckle,
Stephanie Morgenstern,
Whoopi Goldberg
06:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:35 Gwiazdy w południe
- Siedmiu wspaniałych
- western, prod. USA,
1960, reż. John Sturges,
wyk. Yul Brynner, Steve
McQuinn, Charles Bronson,
Robert Vaughn, Horst
Buchholz
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy TVP

05:25 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Doradca smaku
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Rozwód. Walka
o wszystko
13:40 Złodzieje - program
poradnikowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
16:55 W krzywym zwierciadle: Witaj Święty
Mikołaju! - ﬁlm komedia
19:00 Fakty
19:20 Uwaga! koronawirus
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:55 Kung Fu Panda:
Święta, święta i Po
08:30 Smerfy: Opowieść
wigilijna
08:55 Pingwiny z Madagaskaru: Misja świąteczna
09:15 Madagwiazdka
09:45 Świętastyczne
kolędowanie
09:50 Pada Shrek
10:30 Zawód święty Mikołaj
Lucy Cullins już w
dzieciństwie przestała
wierzyć w Świętego
Mikołaja.
12:30 Wielkie Kolędowanie
z Polsatem 2020
Wielkie Kolędowanie
z Polsatem
15:45 Golec uOrkiestra
16:45 Wielkie kolędowanie
z Polsatem
18:50 Wydarzenia
19:20 Gość Wydarzeń

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:40 Tamte lata, tamte dni Radosław Piwowarski
09:20 Magiczne drzewo
- ﬁlm przygodowy, prod.
Polska, 2008, reż. Andrzej
Maleszka, wyk. Maja
Tomawska, Filip Fabiś,
Adam Szczegóła
11:00 Jan Serce - serial TVP
12:40 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
13:20 William Holden, między
światłem a cieniem
14:30 Daleko na północy
- ﬁlm animowany
16:05 Kolęda domowa
- magazyn
16:30 Pan Smith jedzie do
Waszyngtonu - komedia,
prod. USA, 1939
18:45 Którędy po sztukę
- Cavallino - magazyn
19:00 David Copperﬁeld
- serial kostiumowy

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:10 Oz: Wielki i potężny
Droga cyrkowego magika,
który stał się najpotężniejszym czarnoksiężnikiem
z krainy Oz.
13:35 Szczęśliwego
Nowego Roku
15:25 Najpiękniejsze
baśnie: Dziewczynka
z zapałkami
16:35 Świąteczna historia
18:15 Opowieść wigilijna
20:00 Asterix i Obelix
kontra Cezar
Mieszkańcy galijskiej
wioski stawiają
opór Rzymianom
dzięki magicznemu
napojowi, który daje
im nadludzką siłę.

05:00 Mango telezakupy
06:35 Kobiety w mundurach
07:10 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Szpital - program
obyczajowy
12:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:35 Brzydula - serial, Polska
16:10 Szkoła - obyczajowy
17:10 Zakochani po uszy
- serial, Polska
17:45 Larry Crowne:
Uśmiech losu
- ﬁlm komedia, USA, 2011,
reż. Tom Hanks, wyk. Tom
Hanks, Julia Roberts

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM FABULARNY

FILM SF

KOMEDIA

23:35 Czekając na cud
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2004,
reż. Chazz Palminteri,
wyk. Susan Sarandon,
Penelope Cruz, Alan Arkin,
Robin Williams, Paul
Walker
01:20 Przetrwać święta
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2004,
reż. Mike Mitchell,
wyk. Ben Aﬄeck, James
Gandolﬁni, Bill Macy,
Jeniﬀer Morrison
03:00 Rodzina na Gwiazdkę
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Kanada, 2017,
reż. David Winning,
wyk. Erin Krakow, Niall
Matter, Wendie Malick
04:35 Zakończenie

16:25 Bella i Sebastian 3
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 2017,
reż. Clovis Cornillac,
wyk. Felix Bossuet
18:00 Panorama
18:30 Gwiazdkowe marzenia
- ﬁlm obyczajowy
20:10 Ojciec rodziny
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
22:25 Uratujmy święta
24:00 Moje wielkie greckie
wesele - komedia
01:45 Wybuchowa para
- komedia sensacyjna,
prod. USA, 2010,
reż. James Mangold
03:40 Radosne święta
- komedia, prod. Kanada,
2019, reż. Marita Grabiak,
wyk. Erica Deutchman

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 To właśnie miłość
- ﬁlm komedia, Wielka
Brytania, USA, 2003, reż.
Richard Curtis, wyk. Hugh
Grant, Keira Knightley, Bill
Nighy, Colin Firth, Liam
Neeson, Emma Thompson,
Alan Rickman, Martin
Freeman, Chiwetel Eliofor,
Martine McCutcheon
22:50 Godziny szczytu II
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2001, reż. Brett Ratner,
wyk. Jackie Chan
00:40 Rodzinny
dom wariatów
- ﬁlm komedia
02:45 Ścigana
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA
04:30 Uwaga!
- magazyn

20:00 Kevin sam w domu
Rodzina McAllisterów
zamierza spędzić Święta
Bożego Narodzenia we
Francji. Niestety w dzień
wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot.
22:15 Dlaczego on
Ned, nadopiekuńczy
lecz kochający ojciec,
przyjeżdża wraz z żoną
ze świąteczną wizytą do
córki, która studiuje w
college’u.
00:45 Co wiecie o swoich
dziadkach?
02:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 1900: Człowiek
legenda
- ﬁlm fabularny,
prod. Włochy, 1998
22:55 Scena muzyczna
24:00 Na wschód od
Hollywood - Dobrze
się kłamie w miłym
towarzystwie - ﬁlm
01:35 Kolęda domowa
- magazyn
01:55 Kino nocne
- Mała Moskwa
- dramat, prod. Polska,
2008, reż. Waldemar
Krzystek, wyk. Lesław
Żurek, Svetlana Khodchenkova
04:00 Film fabularny
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
05:51 Zakończenie dnia

22:00 Czarownica
Zdrada, której doświadczyła Diabolina, zmienia
jej czyste serce w kamień.
Żądna zemsty rzuca
klątwę na Aurorę - nowo
narodzoną córkę króla
wrogiego królestwa.
23:55 Człowiek
w żelaznej masce
We Francji źle się dzieje,
ale Ludwik XIV tego nie
dostrzega. Pochłonięty
rozrywkami zamyka oczy
na cierpienie poddanych,
więc muszkieterowie
postanawiają wziąć
sprawy w swoje ręce.
02:35 Wielkie wakacje
04:25 Zobacz to!
05:00 Nash Bridges
- serial kryminalny

19:55 Praktykant
- ﬁlm komedia,
USA, 2015, reż. Nancy
Meyers, wyk. Robert De
Niro, Anne Hathaway
22:25 Cztery Gwiazdki
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Seth Gordon,
wyk. Vince Vaughn,
Reese Witherspoon,
Robert Duvall, Sissy
Spacek
00:05 Pamięć absolutna
- ﬁlm S-F, USA, 1990,
reż. Paul Verhoeven,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin,
Sharon Stone, Ronny Cox
02:30 Dom nad jeziorem
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Australia, 2006

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Dzielna
Mysz 07:25 Pieska Gwiazdka
Osierocony szczeniaczek
- śliczny jack russell terrier ma niezwykłe telepatyczne
zdolności. 09:00 Kurczak
Mały 10:45 Królewna Śnieżka 12:40 Diabeł z trzema
złotymi włosami
14:25 Bitwa na bombki Rodzina
Walace’ów szczyci się świątecznymi dekoracjami w całej
okolicy. W tym roku również
zamierzają zabłysnąć wystrojem posesji. 16:05 Moja
dziewczyna Jedenastoletnia
Vada Sultenfuss mieszka
razem z ojcem Harrym (Dan
Aykroyd) i schorowaną
babcią. Jej matka nie żyje.
18:25 Dżungla 20:00 Tylko ty
22:25 Atlas chmur 01:55
Śmierć na 1000 sposobów
02:25 Krzysztof Rutkowski,
słucham?

TV Trwam
11:35 Gdy Jezus rodzi się
w Łącku 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Po stronie prawdy 12:50
Wyszyński 13:30 Msza
Święta 14:30 Bieg życia
16:15 Święty Mikołaj 17:10
Akademia pro-life 17:15
Słowo Życia - rozważanie
Ewangelii dnia 17:20 100
cudownych miejsc na świecie
17:30 Okiem kamery 17:55
Adwent na serio 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Życzenia Bożonarodzeniowe
Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce 18:20 Kędyż
go szukać, czyli pastorałki
z gwiazdami 19:05 Mały
Pasterz 19:30 Opowieść
wigilijna 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Życzenia Bożonarodzeniowe
Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce 21:00 Apel
Jasnogórski
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» Prywatnie nasi koszykarze są tak
samo konkretni jak na boisku

Górnicze przesłuchanie
Zajrzeliśmy do szatni koszykarskiego Górnika Trans.eu Wałbrzych.
Zapytaliśmy o upodobania oraz zajrzeliśmy w głąb osobowości poszczególnych graczy oraz trenera.
Z szatni Górnika
Najbardziej przesądny jest…
Najwięcej na siłowni wyciska…
Największe poczucie humoru ma…
Najlepiej ubiera się…
Najszybciej na treningu pojawia się…
Największy spóźnialski to…
Największy gaduła to…
Najbardziej małomówny jest…
Największy głodomór to…
Najlepszy samochód ma…
Najmniej przeklina…
Przepytani zostali Łukasz
Grudniewski, Krzysztof Jakóbczyk, Jan Malesa i Bartłomiej
Ratajczak. Co udało nam się
dowiedzieć? W kilku pytaniach panowie mieli rozbieżne
odpowiedzi, ale były też i takie, gdzie nie było większych
wątpliwości.
Powyższe grono jest przekonane, że na siłowni króluje
kapitan Ratajczak, największą
gadułą jest zdecydowanie
Maciej Bojanowski, a na drugim biegunie znajduje się
Kuba Niziński, który się prak-

Trener Grudniewski, Damian Durski
Bartłomiej Ratajczak
Bartłomiej Ratajczak, Damian Durski
Damian Durski, Kamil Zywert
Maciej Koperski, Kamil Zywert
Mateusz Podejko
Maciej Bojanowski
Kuba Niziński
Damian Cechniak
Damian Cechniak
Kuba Niziński, Maciej Koperski

tycznie nie odzywa. Cóż, to
młody, 17-letni chłopak, który
dopiero wchodzi do szatni
seniorów. Może się stresuje?
Niziński był wysoko w notowaniach starszych kolegów
oraz trenera w kwestii najmniejszej ilości przekleństw,
co wynika z tego, że facet po
prostu dozuje wypowiedzi,
a więc i wulgaryzmów jest
mało. W tej kategorii ma jednak mocnego rywala w postaci Maćka Koperskiego, który
nie słynie z żołnierskich słów.
„Przy mnie nikt nie przeklina”

– podsumował rozważania
trener Grudniewski.
Co ciekawe, największym
spóźnialskim na treningach jest
Mateusz Podejko. Ankietowani
co do tego byli zgodni – to
właśnie walczący o minuty w
rotacji 20-latek ma kłopoty z
kontrolowaniem czasu. Może
popularny „Kaktus” powinien
zapytać o godzinę Jakóbczyka,
który stał się szczęśliwym posiadaczem markowego zegarka, otrzymanego w nagrodę
dla najlepszego gracza mie-

siąca w Suzuki 1 Lidze. Sporo
śmiechu wśród odpowiadających było w kwestii największego żarłoka. Dość pewnie
wskazano Damiana Cechniaka.
Mieliśmy okazję zapytać o to
środkowego Górnika, który
kategorycznie zaprzeczył tym
doniesieniom i z uśmiechem
na twarzy zapowiedział, że
w szatni „wyjaśni coś” kilku
kolegom.
Ankietowani nie zastanawiali się długo w kwestii
swoich preferencji. Góry czy

morze? Serial czy film? Tu odpowiedzi padały raczej szybko. Trener Grudniewski, nieco
z wyrzutami sumienia, stwierdził, że od schabowego woli
chińszczyznę. Kłopot sprawił
mu wybór preferowanej drużyny z NBA, bo zarówno do
Celtics, jak i Lakers ma stosunek ambiwalentny. Przyciśnięty wskazał ekipę z Bostonu. W
tej serii pytań nie odpowiadał
kapitan Ratajczak, ale na jego
przesłuchanie mieliście okazję
natknąć się w dodatku kibica
„RazemPoSwoje”, który był do
nabycia w kasach biletowych
przed meczem z Wisłą Chemart Kraków oraz w konkursach w naszym tygodniku. Zapytani z kolei o rolę w zespole,
Jakóbczyk i Malesa po chwili
zastanowienia stwierdzili, że
wolą być zadaniowcami, którzy grają mało, ale o wysokie
cele, niż być liderami w ekipie
dołującej w tabeli.
Dominik Hołda

Mówią, co myślą
Grudniewski
Hip-hop czy disco polo?
hip-hop
Książka czy telewizja?
telewizja
Film czy serial?
film
Piłka nożna czy siatkówka?
piłka nożna
Morze czy góry?
góry
Kawa czy herbata?
herbata
Kuchnia polska czy chińszczyzna? chińszczyzna
Boston Celtics czy LA Lakers?
Celtics
Duża rola w zespole i gra
o utrzymanie czy
zadaniowiec i walka o tytuł?
Gra pod koszem czy na dystansie? -

Jakóbczyk
hip-hop
książka
serial
piłka nożna
morze
kawa
kuchnia polska
Celtics
walka o tytuł

Malesa
hip-hop
książka
serial
piłka nożna
góry
kawa
chińszczyzna
Lakers
walka o tytuł

na dystansie

na dystansie
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Fot. użyczone (Decka Pelplin)

» Drużyna to taki twór, w którym na boisku
każdy wie, co ma robić. Jak w Górniku

Przejechać palcem po mapie
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych wygrał po raz ósmy z rzędu.
Tym razem szans z biało-niebieskimi nie miała Decka Pelplin, która
przegrała u siebie 72:95. Nasi prowadzą w rozgrywkach wraz z Grupą-Sierleccy Czarnymi Słupsk.
„A ty Adam, to skąd jesteś?” – zapytała współuczestnika telewizyjnego show „Hotel Paradise” długowłosa Julia.
Gdy wąsaty Adam odparł, że
pochodzi z Malborka, wpatrzona w swoje odbicie w
lustrze dziewczyna nie miała
pojęcia, że ta miejscowość
znajduje się w naszym pięknym kraju. Bodajże 22-letnia
Julia podzieliła się z wąsatym
kolegą przemyśleniem, że
ten Malbork to jakoś dziwnie
brzmi, bardziej pasuje jej na
miasto w Niemczech. Telewizja bawi i uczy, choć okazuje
się, że nie zawsze.
Szokujące, prawda? Są
wśród nas jednostki, które na
hasła „Malbork”, „Krzyżacy”
i „zamek” reagują mocno
niewyraźnie (choć te Niemcy
u Julki to akurat nienajgor-

szy trop). Tak się składa, że
największy zamek w Polsce
od hali sportowej w Pelplinie
dzieli ledwie 35 kilometrów.
To ważne, bo jeszcze niedawno naprawdę niewielu z nas
potrafiło wskazać tę niewielką
miejscowość na mapie (Pelplin, nie Malbork). Środkowy
tamtejszej Decki, Nick Madray,
wychował się w Kanadzie,
ale jego tata to Polak z krwi
i kości. Gdy zapytał go przed
przenosinami, czy kojarzy
takie miasto jak Pelplin, ojciec
nie miał zielonego pojęcia.
Na swoje usprawiedliwienie
senior może dodać, że z kraju
wyleciał za ocean jakieś 30 lat
temu i pewne geograficzne
niuanse mógł z pamięci wymazać czas. Reszta z nas w tej
sprawie jest pozbawiona argumentów na swoją obronę.

W sobotę, 12 grudnia Górnicy odświeżyli nam na mapie
Pelplin. To Kociewie, w
pobliżu Starogardu
Gdańskiego oraz
Tczewa nad
Wisłą, niecałe 60
kilometrów
n a
południe
o d
Gdańska.
W tym
m o mencie
trochę
prywaty
– w Tczewie swoją
przygodę

na rynku pracy zaczynała
moja bratowa,
a
w
Gdańs k u
mieszka
kawałek
mojej ro-

dziny, tym razem od strony
mamy. W sobotę sentymenty
pozostawiłem jednak z boku,
trzymając kciuki za kolejne
zwycięstwo zespołu Łukasza
Grudniewskiego. Szybko okazało się, że nasi tego wsparcia
jakoś specjalnie nie potrzebowali, bo już do przerwy
prowadzili różnicą siedemna-

stu punktów (51:34). Nasi są
w Suzuki 1 Lidze rozpędzeni
niczym lokomotywa. I to nie
taka parowa czy spalinowa
sprzed epoki, tylko elektryczna,
najnowszy model, w którym
każdy element działa bez zarzutu. Górnik pędzi od zwycięstwa do zwycięstwa – ekspres
z Dolnego Śląska na dworcu
w Pelplinie nie zatrzymał się
ani na moment. Swoją drogą,
ze wspomnianego Tczewa
wywodzi się Karol Kamiński,
kontuzjowany zawodnik biało-niebieskich, którego z gry do
końca sezonu wyeliminowała
kontuzja kolana. Ciekawe, czy
Karol trzymał za swoimi ziomkami z okolicy czy ziomkami z
tej samej koszykarskiej szatni?
Gminę Pelplin reklamuje
za to hasło „Miasto z duszą!” Rzeczywiście, na mieście
znajdziemy piękną bazylikę
katedralną, dawny zespół
klasztorny, ukończony w sam
koniec XIV wieku, jeszcze
przed bitwą pod Grunwaldem. Spektakularna budowla
robi wrażenie szczególnie z
wysokości drona, co można
było zobaczyć w programie
„Polska z góry”, emitowanym
na kanale Planete. Tej pelplińskiej duszy zabrakło w sobotę
tamtejszym koszykarzom.
Pomijając wspomnianego
Madraya, wszyscy zawiedli
– w szczególności Paweł
Dzierżak. Nękany przez Damiana Durskiego, Kamila
Zywerta i Maćka Koperskiego rozgrywający zanotował
ledwie 4 punkty. To dramat,
bo Dzierżak ze średnią ponad
17 punktów był nie tylko w
czołowej piątce strzelców ligi,
ale bardzo wysoko plasował
się również w prestiżowych
statystykach boiskowej efektywności. Tym razem jednak
wpadł pod pędzącą z prędkością światła biało-niebieską
lokomotywę.
Decka Pelplin – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 72:95
(27:31, 7:20, 18:18, 20:26)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
20, Bojanowski 18, Malesa
13, Ratajczak 12, Cechniak 10
(13 zb.), Wróbel 8, Koperski 7,
Durski 5, Zywert 2.
Dominik Hołda

Shake do wrapa?

Bartek Ratajczak przypomina nam trochę głodnego chłopaka z ADHD, który
po raz pierwszy odwiedził KFC i wszystkiego chce od razu spróbować. Tak się
nie da, a przez to nasz kapitan podejmuje czasem złe decyzje. Zwłaszcza jeśli
chodzi o selekcję rzutową. Wiadomo, że „Rataj” to „zadaniowiec”. Wchodzi na
parkiet w konkretnym celu. Tak jak w KFC, gdzie przecież idziecie się najeść, przeważnie wiedząc, co chcecie spałaszować. Nie da się pochłonąć kubełka skrzydełek,
zagryzając qurrito i twisterami. A do tego wypijając shake’a czekoladowego. W
Pelplinie Ratajczak pokazał, zwłaszcza w próbach zza łuku, że zaczyna rozumieć,
kiedy najlepiej oddać rzut, a kiedy podzielić się piłką, żeby jeszcze przyspieszyć
rozegranie. Zresztą… Jeśli tak jak w meczu z Decką będzie już zawsze trafiał 3 na 6
prób zza łuku..., a niech to, może popijać nawet wrapa jakimś mlecznym koktajlem.
ToP
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Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

Szampan dla Jezusa

Poznaj przepisy
na święta

str. VI, VIII

Co z tym karpiem
i opłatkiem?

str. X

Nie musimy się
objadać

str. XII
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Szampan dla małego Jezusa
O św. Mikołaju w japonkach i w saniach ciągniętych przez kangury zamiast reniferów już
było. Dziś o Wigilii w KFC, nowennie o 4:00 nad ranem oraz okadzaniu figurki Zbawiciela.
Przekonajcie się, jak Boże Narodzenie obchodzone jest w innych egzotycznych zakątkach świata.
Weźmy na przykład taką Boliwię, Japonię, i niech będzie, Filipiny. Brzmi tajemniczo?! Przekonajcie się sami, że nie do końca tak jest.

Zamiast choinek oświetlone palmy
24 grudnia. Wtedy o godz.
21:00 w kościele odprawiana jest msza św. nazywana ,,Misa de Gallo”. Po niej
mieszkańcy rozchodzą się do
domów na uroczystą kolację,
na której obowiązkowo musi
pojawić się tradycyjna potrawa, tzw. picana. Jest to rosół
z ostrymi, a zarazem słodkimi
dodatkami: kukurydzą, mięsem wołowym i z kurczakiem,
marchewką, pomidorami,
cebulą, ziemniakami oraz
przyprawami do zupy. O północy natomiast otwierane są

szampany, wznoszone toasty,
odpalane petardy i fajerwerki
na cześć narodzenia Jezusa.
Na stole królują także indyk,
chochlo (biała kukurydza) z
serem, panetony drożdżowe – ciastka z suszonymi
owocami oraz wino. Po zjedzeniu, podobnie jak u nas
odpakowuje się prezenty i
okadza kadzidłem figurkę
Jezusa. Temu wszystkiemu
często towarzyszy latynoska
muzyka.

Fot. www.shutterstock.com/Jordi Stock

Nie ma co, spędzanie świąt
Bożego Narodzenia w Boliwii
to niezwykłe doświadczenie,
choćby z tego powodu, że
przypadają na okres, w którym 30-stopniowe upały nie
są niczym niezwykłym. Na
ulicach miast zamiast ośnieżonych choinek zobaczymy
oświetlone palmy.
Choć w Boliwii, podobnie
jak w Meksyku, popularne są
„posadas” – uliczne procesje,
podczas których celebruje się
narodzenie Jezusa – uroczystości skupiają się na dzień

Źródło: www.misje.franciszkanie.pl,
www.koniecswiata.net

Wigilia w... KFC przy kurczaku

Fot. www.shutterstock.com/Infantry David

W Kraju Kwitnącej Wiśni,
w którym chrześcijan jest
niewielu, o dziwo również
obchodzi się Boże Narodzenie. Japończycy podchodzą
do tego bardziej pragmatycznie i komercyjnie. Kurisumasu, bo tak w Japonii
nazywa się okres bożonarodzeniowy, mieszkańcy tego
azjatyckiego kraju zaczynają
już pod koniec listopada.
Japończycy nieco „przerobili” Boże Narodzenie, by
w charakterystyczny dla ich
kultury sposób wpisywało
się w rodzimy klimat. Niko-

go nie dziwi towarzystwo
niezliczonych św. Mikołajów
i choinek pojawiających się
na każdym kroku. Dodajmy,
że według shintoizmu i buddyzmu, wyznawanego przez
większość Japończyków, nie
ma przeciwwskazań, by celebrować Boże Narodzenie.
Uroczysta kolacja wigilijna
w Japonii to czas na dość
typowy w naszym rozumieniu posiłek. Oprócz zjadanego w ogromnych ilościach
świątecznego ciasta (jap.
kurisumasu keeki) – bardzo
słodkie i podawane w formie

kolorowego, udekorowanego cukrowymi postaciami
deseru – króluje pieczony
kurczak. Zwyczaj ten przybył
do Japonii prawdopodobnie
z Ameryki, gdy w Azji pojawiły się pierwsze restauracje
typu fast-food, choćby KFC.
Japończycy „wmówili” sobie,
że pieczony kurczak stanowi
podstawę wigilijnej kolacji.
Podczas świąt nikogo nie
powinna więc zaskakiwać
świąteczna biesiada całych
japońskich rodzin w... KFC.
Źródło: www.oyakata.com.pl,
www.zensushi.pl

W rozumieniu europejskim Boże Narodzenie w
typowo filipińskim domu
na prowincji nie jest obchodzone. Uroczyste wieczerze przy suto zastawionym stole, wielobar wne
choinki czy drogie prezenty pod drzewkami to też
rzadkość. W samą Wigilię
odprawiana jest jedynie
msza św. o godz. 22.00.
Po niej Filipińczycy zbierają
się w swoich domach na
pogawędki, które trwają
często do późna w nocy.

To tak zwana Noche Buena
– kolacja, podczas której
członkowie rodzin wymieniają się prezentami i życzą
sobie Maligayang Pasko,
co w języku tagalog (jeden
z najważniejszych języków
na Filipinach – przyp. red.)
znaczy Wesołych Świąt.
Co ciekawe, celebracja
świąt na tym wyspiarskim
państwie położonym na
Oceanie Spokojnym rozpoczyna się 9 dni przed Bożym
Narodzeniem codzienną
nowenną, odprawianą o

godzinie 4:00 rano, zwaną mszą kogucią lub mszą
o świcie. Tak, tak, dobrze
przeczytaliście, msza rozpoczyna się o 4:00, a i tak
pojawiają się na niej tłumy ludzi. Mszę poprzedza
nocne bicie dzwonów. Filipińczycy przybywający na
nabożeństwo trzymają w
dłoniach lampiony. Wierzą,
że gorliwa modlitwa podczas Missa de Gallo przyniesie im szczególne łaski.
Źródło: www.niedziela.pl,
www.zbieramto.pl, www.polki.pl

Fot. www.shutterstock.com/Aleksandar Todorovic

Na mszę idą z lampionami
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Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas.
Czas refleksji nad tym, co jest naprawdę
ważne i co daje nam prawdziwe szczęście.
Cieszę się bardzo, że wraz z Kasą Stefczyka
mogę pomagać innym. Dzięki Fundacji
MG13 młodzi sportowcy rozwijają
swoje sportowe pasje.
Z okazji nadchodzących świąt życzę
wszystkim Państwu wytrwałości
w dążeniu do celu, optymizmu
i co najważniejsze – zdrowia.
Niech otaczają Was sami
dobrzy ludzie.
Marcin Gortat

WAŁBRZYCH, ul. Marii Konopnickiej 8/1A
tel. 74 666 26 53, 666 26 83
kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

III
27

28
IV

WIESZ CO NA ŚWIĘTA / ROZMOWA TYGODNIA

WIESZ CO | NR 50/15.12.2020 r.

Choinka musi
być świecąca
Wiemy doskonale, przed jakimi dylematami stajecie
przed Bożym Narodzeniem. Ot, choćby jak udekorować swoje mieszkanie, przystroić wigilijny stół lub
w co zapakować prezenty, żeby wymienić te mniej
priorytetowe. Ruszamy wam na pomoc wraz z Sabiną Szymonowicz, reprezentującą markę Dekoria, żeby
podpowiedzieć, co zrobić, żeby święta były piękne w
dosłownym tego słowa znaczeniu.

Fot. użyczone (www.dekoria.pl)

mamy na co dzień w
naszych domach, przyozdobić wejście do domu,
udekorować świątecznie
okna za pomocą drobnych
świątecznych ozdób. Mam
tu na myśli rzeczy
typu mikołaj,
świecznik,
gwiazdki, które postawione
na parapecie
wprowadzą
świąteczn y
kli-

» - Natura podsuwa nam dużo materiałów do stworzenia pięknych dekoracji
– mówi Sabina Szymonowicz reprezentująca markę Dekoria, zajmującą się
aranżacją i dekoracją wnętrz

Bardzo pomylę się, gdy
powiem, że w temacie
ozdób świątecznych prawie wszystko zostało już
powiedziane i wymyślone?
- Oczywiście, że nie wszystko, dlatego chyba jest Pan
w błędzie (śmiech). Temat
jest, powiedziałabym, bardzo
indywidualny. Ile gustów, tyle
dekoracji świątecznych.

Boże Narodzenie jest
szczególne, jeśli chodzi o
dekorację. Wielu kojarzy się
z bajecznym wręcz anturażem, więc jak go stworzyć,
żebyśmy czuli się wyjątkowo?
- Przede wszystkim należy stworzyć klimat rodzinny,
ciepły i przywołujący dziecinne wspomnienia. Wystarczy
zmienić kilka dekoracji, jakie

mat do naszego wnętrza.
Zachęcam, żebyśmy pozwolili sobie na zmianę dekoracji
okiennych, na przykład firany,
czy zasłon, na bardziej zimowo-świąteczne.
O jakich absolutnych
podstawach powinniśmy
pamiętać dekorując swoje
mieszkanie w ten świąteczny czas, żeby nie popełnić
faux pas?

- Nasze mieszkanie przede
wszystkim powinno odzwierciedlać nas samych. Święta to
czas kiedy w szczególności
skupiamy się na dekoracji
salonu, pamiętajmy jednak
o pozostałych pomieszczeniach, które również wymagają świątecznej oprawy.
W jaki sposób dobrać styl
świątecznych aranżacji do
wnętrz?
- Świąteczny styl powinien
wychodzić od nas samych,
zależy to od naszego gustu
i tego, jak mamy urządzone
mieszkanie. Możemy pokusić
się o ekstrawagancję wybierając ciemne dekoracje,
wprowadzając złoto z czernią
na stół, jak również pójść w
klasyczne biało czerwone
motywy, dekorując stół białym
obrusem. Pamiętajmy jednak,
że klasyczne święta zawsze
będą królować w naszych
domach, co wynika z naszej
tradycji.
Jakie kolory są w tym
sezonie modne?
- Powinniśmy postawić na
jasne dekoracje, które bezsprzecznie w tym sezonie
wiodą prym. Jednocześnie
mówiąc w kontekście świąt
nie ma mowy o modzie.
Wybieramy to, co nam się
podoba i odzwierciedla nas
samych. W tym sezonie stawiamy głównie na ekologię,
naturalne tkaniny.
Właśnie, tkaniny. Jakie
konkretnie powinny u nas
królować, żebyśmy byli
trendy?
- Widzę, że coraz chętniej
wybieramy kolorowe tkaniny,
odchodząc od białych kolorów. Polacy zaczynają wpro-

wadzać kolory do swoich
wnętrz, a co więcej wzory. Co
mnie bardzo cieszy.
Czy jakieś szczególne dekoracje są w tym roku absolutnym topem?
- Od jakiegoś czasu zauważam, że odchodzimy od tradycyjnych dekoracji okiennych
zastępując je roletami rzymskimi. Zwłaszcza, że można
je uszyć na wymiar z bogatej
oferty tkanin.
Choinka jednokolorowa,
czy raczej różnobarwna?
- Zdawałoby się odwieczny
problem (śmiech). W moim
przekonaniu wybór jest oczywisty. Choinka powinna być
zdecydowanie kolorowa i
mocno świecąca.
Jak przystroić wigilijny
stół, żeby z jednej strony
było elegancko, z drugiej
zaś „domowo”?
- Podstawą jest obrus, dla
mnie osobiście nie musi być
biały. Szczególną oprawę robią detale takie jak świąteczna
zastawa, sztućce, podkładka pod każdy talerz, drobna
ozdoba dekorująca serwetkę
przy sztućcach. Może to być
na przykład gałązka świerku.
Magii świąt z pewnością nada
światło świec połyskujące na
stole. Zachęcam, żeby o tym
pamiętać.
Co najlepiej zrobić z krzesłami?
- Krzesła, jeśli są w różnym
stylu, można zdecydować się
na ich przykrycie. Specjalnymi,
tak zwanymi sukienkami na
krzesła. Będzie jednolicie i
elegancko.
W co opakować prezenty,
żeby wyglądały niespotykanie?

- To już sprawa indywidualna, polecam natomiast ekologiczne rozwiązania. Papier i
świąteczne gałązki z choinki,
czy szyszki będą najodpowiedniejsze do ozdobienia
prezentów.
Ozdoby świąteczne nie
są tanie, a ich „żywot” jest
krótki. Jakie dekoracje możemy stworzyć samodzielnie i jakie elementy wykorzystać?
- Pr zykładów jest bez
liku, do wielu dekoracji możemy wykorzystać choćby
gałązki z choinki, szyszki,
suszone pomarańcze. I tak
można byłoby wymieniać
bez końca. Natura podsuwa nam dużo materiałów
do stwor zenia pięknych
dekoracji.
Proszę na chwilę wcielić
się w postać Adama Słodowego. Zaczynamy samemu
robić…
- ...stroiki. Po co kupować gotowe w sklepie, jak
możemy je zrobić samemu,
według własnego pomysłu.
Poza tym nic nas w tym
przypadku nie ogranicza,
no może poza wyobraźnią i
kreatywnością.
Tak przygotowani możemy ze spokojną głową
zasiąść do stołu?
- Możemy, ale świątecznej
atmosfery nie zastąpią nam
żadne ozdoby, jeśli nie będzie
przy nas tych najbliższych, z
którymi możemy spędzić ten
wyjątkowy czas. Przy okazji
życzę wszystkim czytelnikom
WieszCo rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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PRACA W OPIECE
OD ZARAZ I PO ŚWIĘTACH!
PRACUJ JAKO OPIEKUN/KA SENIORÓW W NIEMCZECH!
JEŻELI NIE ZNASZ JĘZYKA, A CHCESZ PRACOWAĆ
W NIEMCZECH JAKO OPIEKUN/KA SENIORA,
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
ORGANIZUJEMY KURSY NIEMIECKIEGO
PO UKOŃCZENIU KURSU OFERTY PRACY GWARANTOWANE!
SKONTAKTUJ SIĘ Z REKRUTEREM!
TEL. 517 175 028
WAŁBRZYCH, UL. SŁOWACKIEGO 13 | WWW.PROMEDICA24.PL
KURS ORGANIZOWANY ON-LINE LUB W BIURZE W WAŁBRZYCHU!
ZAPEWNIAMY:
WYSOKIE ZAROBKI I DODATKOWE BONUSY (NP. ZA ŚWIĘTA,
POLECENIE INNEGO PRACOWNIKA, PRZEJŚCIE Z INNEJ FIRMY)
LEGALNĄ, BEZPIECZNĄ PRACĘ Z ZAMIESZKANIEM U SENIORA
PAKIETY UBEZPIECZEŃ - PRACOWNICZA KARTA EKUZ I ZAGRANICZNE
UBEZPIECZENIE MEDYCZNE (ERGO)
PRZEJAZD NA KONTRAKT FIRMOWYM, MAŁYM BUSEM SPOD DOMU
OPIEKUNA POD DOM KLIENTA
REKRUTACJĘ ZDALNĄ (PRZEZ TELEFON, MESSENGER)
SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE
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Fot. www.shutterstock.com/Juice Flair

» Obecnie, najbardziej popularnym
zwyczajem związanym z jemiołą, są
wymieniane pod nią pocałunki

Co z tym karpiem i opłatkiem?
Według tradycji wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na wieczornym
niebie pierwszej gwiazdki. Jednak już to, co podczas samej kolacji pojawia się na naszych
stołach, zależy od tradycji.
Mało kto wyobraża sobie Wigilię bez barszczu z
uszkami. Ale jest jeszcze kilka
innych, nieodłącznych świątecznych atrybutów pojawiających się w naszych domach.

Opłatek
na przywitanie

Bardzo cienki biały płatek
chlebowy, wykonany z białej
mąki i wody bez dodatku
drożdży, czyli przaśnego za-

Fot. www.shutterstock.com/Geo-grafika

» Barszcz to obowiązkowy „gość” na
wigilijnym stole

czynu niekwaszonego i niesolonego. Opłatki wypiekano
początkowo w klasztorach i
kościołach. Cienkim białym
ciastem zdobiono wigilijny
stół, ale przede wszystkim

dzielą się nim uczestnicy wieczerzy wigilijnej składając
sobie życzenia. Najczęściej
symboliczne przełamanie się
opłatkiem następuje przed
rozpoczęciem uroczystego
posiłku.
Zwyczaj łamania się chlebem ma korzenie wczesnochrześcijańskie, ale przygotowywanie opłatka w obecnie
znanej formie znane jest od
XVIII wieku. Opłatek występuje również w Czechach,
Słowacji, na Litwie, Ukrainie, a
nawet w niektórych częściach
Włoch. W Polsce poza białym
opłatkiem wypiekano też kolorowy – dla zwierząt. Rolnicy
dodawali go w Wigilię do
paszy zwierząt gospodarskich.

Bezmięsne potrawy

Wedle polskiej tradycji kolacja wigilijna jest posiłkiem
postnym, choć obowiązujące
dziś przepisy kościelne nie
sankcjonują już postu. Przy-

gotowanie posiłku również
nie mogło się odbywać przy
użyciu pokarmów zwierzęcych. Menu wigilijne podobnie jak zwyczaje świąteczne
zawierają wiele elementów
pogańskich. W potrawach
przewijają się takie składniki
jak: ziarna zbóż, mak, ryby,
miód i grzyby.
Zestaw wigilijnych potraw
jest różny, ale zwyczajowo
na wigilijnym stole powinny
znaleźć się wszystkie płody
rolne. Potraw powinno być
dwanaście. Biesiadnicy powinni każdej spróbować i
między kolejnymi potrawami
nie odkładać sztućców. Syty
posiłek wigilijny zapewnia
szczęście oraz dostatek przez
cały rok.

Najczęściej na
wigilijnym stole
w Polsce gości:

- barszcz z małymi pierożkami zwanymi uszkami; w

różnych regionach zamiennie do czerwonego barszczu
występuje: biały żur, zupa
grzybowa, rybna, migdałowa
lub owocowa; do barszczu
zamiast uszek podawane
bywają też paszteciki lub
krokiety,
- ryby przyrządzane na
różne sposoby. Najbardziej
oczywiście karp smażony i w
galarecie,
- kapusta z grochem,
- kapusta z grzybami (lub
bigos – jeśli biesiadnicy nie
przestrzegają postu),
- pierogi z kapustą (i grzybami),
- kasza z suszonymi grzybami,
- fasola z suszonymi śliwkami,
- paszteciki z grzybami –
obecnie najbardziej popularnie z ciasta francuskiego,
- kluski z makiem i miodem,
- kompot z suszonych owoców.

Regionalne
przysmaki,
w ostatnich dekadach
rozpowszechnione
w całym kraju, to:
- kulebiak – duży, pieczony
pieróg nadziewany farszem z
mięsa, czasem z ryb z dodatkiem jarzyn i ryżu. Według
tradycji podlaskiej wytwarzany z ciasta drożdżowego z nadzieniem z kapusty i grzybów,
- makiełki – tradycyjna wielkopolska potrawa wigilijna
z maku, bakalii i lekkiego
pieczywa lub klusek, niekiedy
makaronu,
- gołąbki (z kaszą i grzybami),
- kutia – robiona z obtłuczonej pszenicy, ziaren maku,
słodu, miodu i bakalii, m.in.
orzechów i rodzynek.
Za świąteczne ciasta uważane są te z jabłkami, w tym
strudle i strucle, pierniki, makowiec, a także serniki.

Symbolika
składników potraw

Mak i grzyby to znane od
wieków środki halucynogenne. Dzięki ich właściwościom
przodkowie utrzymywali kontakt ze zmarłymi. Mak i ziarna
zbóż symbolizowały też płodność. Miód znamionował do-

statek i przychylność istot nie z
tego świata. Ryba to nie tylko
symbol pierwotnych chrześcijan, ale też znamię płodności i
odrodzenia. Groch, urodzajne
warzywo symbol zdrowia, zaś
kapusta przez swą trwałość i
łatwość w przechowywaniu
nawiązywała do wiosennego
odrodzenia.

Puste miejsce
przy stole

Wolne nakrycie przy wigilijnym stole przypomina
przedchrześcijańskie obrzędy
pogrzebowe, podczas których trzymano puste miejsca
przy stole, aby upamiętnić
przodka, który odszedł. Obecnie puste miejsce jest symbolicznie przeznaczone dla
niezapowiedzianego gościa.
Zwyczaj stawiania dodatkowego nakrycia szczególnie
upowszechnił się w XIX wieku, w okresie upowszechnienia turystyki i wzmożonych
migracji.

Sianko, a także
słomiane chochoły

Powszechnym obyczajem
jest kładzenie siana pod biały
wigilijny obrus, co nawiązuje
do żłobka, w którym wedle
tradycji przyszedł na świat
Jezus.
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W wiejskich zagrodach w
czterech kątach izby wigilijnej
stawiano niewymłócone snopy zboża, co miało zapewnić
pomyślne plony w nadchodzącym roku. Chochoły zostawiano w domach do Nowego
Roku, potem słomą z nich
zabezpieczano drzewa w sadzie, zakopywano na polach
i zagajnikach. Wszystko to
miało zapewnić pomyślność
i urodzaj.

» Zwyczaj łamania się chlebem ma
korzenie wczesnochrześcijańskie

Jemioła i ostrokrzew
– magiczne rośliny
świąteczne

Wigilijne ozdoby domu
również miały znaczenie,
często magiczne. Najczęściej
do dekoracji używane były
jemioła i ostrokrzew. Obie
te rośliny czczono i otaczano
kultem oraz szacunkiem w
religii celtyckiej. Ostrokrzew
był świętym drzewem. Wierzono, że odstrasza złe moce
i duchy, które wydawały się
szczególnie dokuczliwe w
długie, zimowe noce. Wierzono też, że ostrokrzew chroni
m.in. przed uderzeniem pioruna.
Jemioła, szczególnie ta rosnąca na dębach, była uważana przez Celtów, a później
też Galów za świętą. Wierzono, że jest, m.in. skutecz-

nym antidotum na wszelkie
trucizny, a także talizmanem
ochronnym. Obecnie, najbardziej popularnym zwyczajem
związanym z jemiołą, są wymieniane pod nią pocałunki.
Jemioła przyjęła zatem rolę
swatki i rodzinnej mediatorki, bo ma łagodzić spory,
wzmacniać przyjaźń i zapewniać szczęście. Dlatego też
świąteczną jemiołę, powinno zachować się w domach
przez cały rok.

Przesądy wigilijne

Każdy kraj, region, a nawet
grupa zawodowa zna dodatkowe zwyczaje świąteczne.
Część z nich wywodzi się z
czasów pogańskich. Nieprzestrzeganie tych przesądów
miało przynosić pecha. Oto
kilka z nich:
- jak rodzina spędza Wigilię,
tak przeżyje cały rok, np. ktoś
dużo pracuje, to czeka go
dostatek, a leń doświadczy w
najbliższych miesiącach biedy,

Fot. www.shutterstock.com/Joanna Dorota
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- w Wigilię nie można prać,
ani suszyć prania,
- nie można szyć, tkać, wyszywać i prząść,
- świąteczne zranienie zwiastowało kłopoty ze zdrowiem
przez cały rok,
- wigilijne polowanie zapewni opiekę patrona myśliwych – św. Huberta,
- łuski z wigilijnego karpia
warto zachować na szczęście.
Red
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Agnes Kantaruk)

» Jak jeść na święta, żeby nie przytyć?

Nie musimy się objadać
Boże Narodzenie to bez wątpienia mnóstwo zalet. Ale chodzi o to, żeby
te plusy nie przesłoniły wam minusów, z których największym jest świąteczne obżarstwo. Co zrobić, by sprzed suto zastawionego stołu nie
trafić od razu do lekarza z przejedzenia? Podpowiadamy razem z Sandrą
Kilian z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Świdnicy.
Obok choinki, kolęd i prezentów
święta nie muszą kojarzyć się z
dolegliwościami żołądkowymi. Z
punktu widzenia dietetyka to bardzo
ważny czas, żeby nie zaprzepaścić

tego wszystkiego, co udało się wypracować ciężką pracą przez cały
rok. I żeby nie przybyło nam kilku
zbędnych kilogramów. Bardzo ważną
zasadą jest zachowanie zdrowych

nawyków żywieniowych. Niby proste, ale jako to zrobić.
Jedzmy mało, a często, co 3-4
godziny. Nakładajmy sobie na talerz
małe porcje (co umożliwi spróbowa-

nie wielu potraw) np. 2 pierogi, łyżkę kapusty. Nie trzeba od razu zjadać
kilograma karpia i 20 pierogów. Nie
zapominajmy o śniadaniu, a kolację zjedzmy na 2-3 godziny przed
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pójściem spać, aby organizm zdążył
strawić pożywienie. Święta to czas,
w którym nie wolno zapominać
nam o napojach. Nie mówimy tylko
o tych wyskokowych. Wypijajmy
minimum 1,5 litra wody dziennie,
aby organizm był nawodniony.
Unikajmy napojów gazowanych,
dosładzanych, wybierajmy kompot
z suszonych owoców, w którym
skontrolujemy ilość cukru. Nie bójmy się eksperymentować, starajmy
się przygotowywać chociaż część
tradycyjnych potraw w ich lżejszych
wersjach. Zamiast ryby w panierce
przygotujcie pieczoną w folii. Do
robienia pierogów używajcie mąki
razowej. Wybierajcie ciasta z owocami, bez kremów. Uwierzcie nam,
że sałatka jarzynowa będzie równie smaczna, jeśli dodamy do niej
jogurt grecki, a majonezu użyjemy
tylko do smaku. Planujmy dobrze
zakupy i róbmy je ze sporządzoną
listą, żeby do koszyka nie wrzucać
niepotrzebnych produktów. I najważniejsze, to tak złota zasada,
zachowajmy umiar, starajmy się próbować wszystkich potraw, na które
mamy ochotę, ale w umiarkowanej
ilości. Unikajmy dokładek. Jedna
porcja ciasta w zupełności wystarczy.
Jeśli chcemy, aby nadmierna ilość
kalorii nie przekształciła się w dodatkowe kilogramy, bądźmy aktywni,
po posiłku wybierzmy się z rodziną
na spacer, każda forma aktywności,
nawet 15 minut skrętów czy rozciągania, jest wskazana.
Red
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„LUSTRZANE RÓŻNICE”

Fot. (www.shutterstock.com/lyeyee)

Znajdź 7 szczegółów, którymi róźnią się zdjęcia. Odbicia całego obrazka nie traktujemy
jako różnicy.

„SYMBOLICZNE SUDOKU”

Przyporządkuj każdemu z symboli świątecznych jedną z cyfr od 1 do 6 tak, aby wpisane
zamiast wspomnianych symboli do znajdującego się obok kwadratu spełniały warunek,
że w każdym rzędzie poziomym i pionowym każda cyfra występuje wyłącznie jeden raz.
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Ogrody Światła w Zamku Książ i w Palmiarni

Po zmierzchu na tarasach zamkowych i w ogrodzie Palmiarni można podziwiać urzekające widowisko powstałe z połączenia światła
i dźwięku. To atrakcja dla całych rodzin, którą po prostu trzeba zobaczyć.

Zamkowe tarasy i Ogród w Palmiarni rozświetlą Wasze wieczory.
Bilet normalny
Bilet ulgowy
Ogrody w Zamku i Palmiarni*
40 zł
30 zł
Ogrody w Zamku
25 zł
20 zł
Ogrody w Palmiarni
20 zł
15 zł
Dzieci do 4 lat – wstęp bezpłatny
* Bilet łączony na Ogrody w Zamku i Palmiarni można wykorzystać w ciągu 7 dni od dnia zakupu.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek
od 16:30 do 20:00
piątek – sobota
od 16:30 do 21:00
niedziela
od 16:30 do 20:00
Ogrody będą czynne także 11 listopada.
Bilety można kupić poprzez stronę bilety.ksiaz.walbrzych.pl
oraz w kasach Zamku i Palmiarni.
Obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz dystans społeczny

ZAMKOWE TARASY I OGRÓD W PALMIARNI
ROZŚWIETLĄ WASZE WIECZORY.

Zapraszamy Was do Zamku Książ na książęcy bal pośród świetlistych drzew i krzewów, gdzie strumienie ruchomych fontann tworzą magiczny klimat jak z bajki. Gdzie połyskujące
kwiaty wyznaczają drogę, a wodny taras zachwyca świetlnymi dekoracjami... Dajcie się oczarować magii świateł.
Po raz pierwszy w historii Ogrody Światła znajdziecie także w wałbrzyskiej Palmiarni. W zaczarowanym ogrodzie, pośród szumu wody i śpiewu ptaków odnajdziecie barwne
motyle, bajkowe kwiaty oraz magiczne fale pełne kolorowych ryb.

REKLAMA

Ogromne zainteresowanie i liczne pozytywne opinie towarzyszące Ogrodom Światła zorganizowanym przez Zamek
Książ w Wałbrzychu na przełomie 2019 i 2020 roku sprawiły,
że gospodarze obiektu zdecydowali o przygotowaniu drugiej
edycji imprezy. W piątek (30 października) po zapadnięciu
zmierzchu, nie tylko tarasy Zamku Książ, ale również po raz
pierwszy ogród pobliskiej Palmiarni, zaczęły pławić się w blasku imponujących kompozycji. Zostały utworzone z tysięcy kolorowych świateł. Całość uzupełniają dzieła muzyki klasycznej
zsynchronizowane z pokazem świetlnym oraz dźwięki natury.
Pokazy na książańskich tarasach oraz w ogrodzie wałbrzyskiej
Palmiarni będą prezentowane, aż do końca marca. Na tarasach Zamku Książ przygotowano aranżację książęcego balu,
świetlne kompozycje ożywiły także fontanny. W porównaniu z
pierwszą edycją imprezy, tym razem dla osób odwiedzających
Ogrody Światła została otwarta Baszta Jerzego. Dzięki temu
można przejść z Tarasu Zachodniego na Taras Kasztanowcowy
i tam z wysokości dwóch zamkowych pięter podziwiać bajkową grę świateł i dźwięków. Po raz pierwszy Ogrody Światła
można podziwiać także w wałbrzyskiej Palmiarni. Powstał tam
zaczarowany ogród ze świetlnymi kompozycjami kwiatowymi,
barwnymi motylami i egzotycznymi rybami pływającymi w
magicznych falach. Niezwykły, świetlny spektakl w Palmiarni
dopełniają dźwięki szumiącej wody i śpiewających ptaków.
Ogrody Światła na tarasach Zamku Książ w Wałbrzychu oraz
w wałbrzyskiej Palmiarni to doskonała propozycja spędzenia
wieczoru zarówno dla dzieci oraz dla osób dorosłych.
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Odpowiedzi: 1C,2F,3H,4B,5I,6L,7A,8J,9E,10D,11K,12G

ROZRYWKA NA ŚWIĘTA
„ŚWIĄTECZNY FOTOANAGRAM”

Pomóż odnaleźć Gwiazdorowi drogę do choinki. Pamiętaj, aby mógł on zabrać po drodze
prezenty.

Ustaw fragmenty zdjęcia we właściwej kolejności, tak aby po połączeniu utworzyły
oryginalny obraz.

„WŁAŚCIWY FRAGMENT”

„JĘZYKOWE BOŻE NARODZENIE”

Tylko jeden fragment spośród oznaczonych literami od A do H stanowi oryginalną część
zdjęcia. Odnajdź który.

„Boże Narodzenie” brzmi róźnie w różnych językach. Czy potrafisz je odpowiednio zestawić?

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/Nataliya Nazarova)

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com/DRogatnev)

„LABIRYNT GWIAZDORA”
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