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Czy wiesz, że…
5 stycznia 1949 roku ukazał się pierwszy numer pisma
„Waldenburger Heimatbrief”.
Była to inicjatywa rodzinna

Franziski i Helmuta Schalow.
Pierwotnie chodziło przede
wszystkim o zgromadzenie
informacji o losach niemiec-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

kich mieszkańców Wałbrzycha oraz pomoc w poszukiwaniu zaginionych krewnych.
W 1951 roku nazwa została zmieniona na „Waldenburger Heimatbote” i pod tym
tytułem pismo ukazywało się
do 2016 roku. Nowa winieta,
oprócz zapisanego szwabachą tytułu, zawierała znak,
przedstawiający kominy, szyb
kopalniany, wieżę Kościoła pw. Świętych Aniołów
Stróżów oraz zarys kopuły
góry Chełmiec. U dołu znajdowały się trzy herby miast:
Wałbrzycha, Mieroszowa i
Boguszowa-Gorc. W czasopiśmie dominowały publikacje
o tematyce wspomnieniowej
i historycznej, dlatego jest
ono doskonałym źródłem do
poznawania przeszłości Wałbrzycha i okolic. Dodatkową
ciekawostką językoznawczą
są artykuły w dialekcie śląskoniemieckim.
Fot. użyczone (Okładka
pierwszego numeru „Waldenburger Heimatbote” z
1949 r., zamieszczona w
WHB 1989, nr 787, s. 5.)
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Ferie niby są, ale jakieś takie inne
Przykre to, ale czas wolny w tym roku dzieciaki spędzają głównie w domach. Zamiast odpoczywać od nauki na stoku, basenie lub podczas zajęć sportowych, większość uczniów
siedzi przed telewizorem, tabletem lub korzysta z konsoli.
Najmłodsi mają to szczęście, że mogą uczestniczyć w
półkoloniach. Jeśli takie są w
ogóle organizowane w ich
okolicy. Ci starsi skazani są
na ewentualne spotkania z
rówieśnikami, krótkie wyjścia
z domu i niestety urządzenia
elektroniczne. Tu apel do opiekunów. W miarę możliwości
spróbujcie zorganizować czas

swoim dzieciakom. Jeśli pogoda pozwoli, może pójdźcie w
góry, zainteresujcie młodego
człowieka książką lub ciekawą
publikacją, zagrajcie wspólnie
w jakąś planszówkę, albo tak
zwyczajnie wybierzcie się na
wspólny spacer, choćby do parku. Spędźcie ten czas wspólnie.
W każdej chwili możecie
podzielić się z nami swoimi

opiniami. Czekamy na wasze spostrzeżenia dotyczące
WieszCo. Co wam się u nas
podoba, a co byście zmienili. Może zaproponujecie
nam jakieś ciekawe tematy,
które moglibyśmy podjąć?
Wszak cały czas to powtarzamy – chcielibyśmy wspólnie z
czytelnikami tworzyć lokalny
tygodnik. Jeśli macie podobne

zdanie, piszcie do nas. Na
maile czekamy pod adresem:
redakcja@wieszco.pl.
Naszą ambicją jest docierać
do ludzi nie tylko w większych
miastach, ale też do mniejszych miejscowości, dlatego
cały czas poszerzamy naszą
bazę punktów kolportażu.
Dawno przekroczyliśmy 150,
a powoli zbliżamy się do 200
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POGODA
Wtorek 12.01
Temp. 1/-4
zachmurzenie duże
Środa 13.01
Temp. -2/-8
przelotne opady
śniegu
Czwartek 14.01
Temp. -3/-7
zachmurzenie duże

miejsc, gdzie znajdziecie nas
w wersji papierowej. Oczywiście w każdej chwili możecie
ściągnąć najnowszy numer
gazety z internetu. Wystarczy wejść na stronę www.
wieszco.pl. Znajdziecie tam
również wszystkie archiwalne
wydania waszego ulubionego
tygodnika.
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

Red

Piątek 15.01
Temp. -2/-8
przelotne opady
śniegu
Sobota 16.01
Temp. -3/-7
przelotne opady
śniegu
Niedziela 17.01
Temp. -4/-8
zachmurzenie duże
Poniedziałek 18.01
Temp. -2/-6
słonecznie

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

Na dziedzińcu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyło
się uroczyste przekazanie kluczyków do trzech nowych nieoznakowanych pojazdów służbowych.

Trzy pojazdy marki Kia Ceed, wyposażone
są w silnik diesla o pojemności 1.6 l i mocy
141 KM. Koszt zakupu jednego takiego
samochodu wyniósł 94,980 złotych. Dofinansowanie ze strony samorządów pokryło
50% ceny zakupu każdego pojazdu. Prezy-

dent Wałbrzycha na zakup aut przeznaczył
47,5 tys. zł, starostwo przekazało na ten
cel 32 tys. zł, natomiast po 16 tys. zł dały 4
gminy z powiatu: Szczawno-Zdrój, Czarny
Bór, Mieroszów i Stare Bogaczowice. Nowe
nieoznakowane radiowozy będą służyć
policjantom z wałbrzyskiej komendy oraz
z Komisariatu Policji I w Wałbrzychu, a
także funkcjonariuszom z Boguszowa-Gor.c
Patrolować będą teren Wałbrzycha i całego
powiatu wałbrzyskiego.
SCB

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Dostali nowe radiowozy
Samochody zakupione zostały dzięki
zaangażowaniu i wsparciu samorządów
terytorialnych Wałbrzycha oraz powiatu
wałbrzyskiego, które w połowie finansowały
przedsięwzięcie. Pozostała część pochodziła
z budżetu policji.
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Fot. ilustracyjne (Shutterstock/Bibiphoto)

» Siarczystych mrozów raczej nie będzie w najbliższym czasie

Boicie się tej „bestii”?
Nie, nie chodzi nam o żadnego potwora, a o wymyślone w mediach
określenie na zbliżający się do Polski chłód i śnieg. Niektórych musimy
rozczarować – „bestii ze wschodu” nie widać. Z najnowszych modeli
IMGW nie zanosi się, by w naszym regionie były wkrótce 30-stopniowe
mrozy i wielkie opady śniegu. Ale wiadomo, jak to jest z prognozami.
Są to tylko przewidywania.

Nawet dziś mogą być one
inne, bo modele nagle zmieniły się, a my z pracownikami
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy rozmawialiśmy raptem w
zeszłym tygodniu. Na pewno
będzie zimniej (może już jest),
zwłaszcza nocą, ale kilkudziesięciostopniowych siarczystych mrozów nie powinniśmy doświadczyć. Może w
rejonach górskich nad ranem
termometry pokażą -13°C, no
może w porywach -15°C. I to

by było na tyle, co zostanie z
„bestii”. Ale w końcu mamy
styczeń.
Wiecie, jak to jest, gdy w
mediach pojawi się jakieś
straszne słowo, a gdy jeszcze zostanie zestawione ze
sformułowaniem „wschód”,
to wiadomo, że nic dobrego
nie wróży. Jedynie klikalność
i oglądalność zagwarantowana. My podeszliśmy do
tematu bardziej racjonalnie.
Prognozy dłuższe niż 7-dniowe nie mają bowiem sensu,

bo ich sprawdzalność jest niewielka. Najlepsze są te jedno-,
dwudniowe. Wtedy synoptycy
są w stanie przewidzieć pogodę niemal w stu procentach.
Przewidywania 5-6-dniowe to
już sprawdzalność na poziomie 75 proc. Dlatego warto,
byście o tym pamiętali oglądając w telewizji atrakcyjną
pogodynkę prężącą się przed
mapą Polski. Nie ma siły, żeby
dokładnie przewidzieć to, co
będzie działo się w pogodzie
za dwa tygodnie.

Ale można przecież pogrzebać w danych statystycznych
sprzed lat. I my to zrobiliśmy
przy pomocy pracowników
IMGW. Tu warto dodać, że na
Dolnym Śląsku jest 90 stacji
meteorologicznych. Niestety
Instytut nie ma żadnej w
Wałbrzychu. Najbliżej nas
jest stacja klimatologiczna w
Szczawnie-Zdroju. Są też tzw.
stacje opadowe w Walimiu,
Jedlinie-Zdroju i Lubachowie,
ale dla nas ważniejsza jest ta
szczawieńska, działająca od

1956 roku i od tego czasu
bez przerwy dostarczająca
pomiarów temperatury. Zastanawiacie się pewnie, kiedy
odnotowała najniższą wartość. Według danych IMGW
najzimniej było pewnego
lutowego dnia w 1956 roku.
Wtedy na stacji odnotowano
-30,4°C. Z kolei w Pszennie w
powiecie świdnickim, gdzie
też znajduje się stacja mierząca temperaturę, najniższą
zanotowano w styczniu 1987
roku. Było wtedy -28,6°C.

Rekord zimna w naszym regionie odnotowano jednak
w Paprotkach (to stacja meteorologiczna położona w
sąsiedztwie Jeziora Bukówka
niedaleko Lubawki w powiecie kamiennogórskim). W
lutym 2012 roku termometry
wskazały tam -30,8°C. Również tam zmierzono największą grubość pokrywy śniegu.
Musicie jednak pamiętać, że
to nie był dobowy wynik,
a jedynie pomiar dokonany „łącznie” z kilku dni. W
marcu 2005 roku zmierzono,
że napadało 94 cm śniegu.
Największą grubość białego
puchu w Szczawnie-Zdroju
zmierzono natomiast w marcu 1970 roku i było to „ledwie” 58 cm. To także wynik
tzw. „łączony”.
Wyniki mogą budzić grozę.
Tak czy siak lepiej, żeby „bestia ze wschodu” nas ominęła,
bo powoli stajemy się „piecuchami”, dla których temperatura w okolicach -10°C
to właściwie armagedon. Pamiętajcie jednak, jak mawiał
klasyk, skoro jest zima, to
musi być zimno.
Tomasz Piasecki

FAKtY

Aktywnie wokół Trójgarbu
Ogromną niespodzianką dla biegaczy i turystów rozpoczął się 2012 rok.
Trasy w Masywie Trójgarbu zyskały nowe oznaczenia, które fanom aktywnego wypoczynku pomogą określić m.in. kierunek, odległość, jaka została
do pokonania, a nawet sumę przewyższeń.

od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-18.00 w: Bibliotece + Centrum
Kultury w Czarnym Borze oraz w
Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczo-

wicach. Nowe oznaczenie tras to
efekt owocnej współpracy gmin
Czarny Bór i Stare Bogaczowice z
Nadleśnictwem Wałbrzych, Lasami
Państwowymi i Fundacją Edukacji

Europejskiej w ramach projektu „Z
flagą na Trójgarbie” dofinansowanego z Funduszu Toyoty „Dobre
pomysły zmieniają nasz świat”.
Do dyspozycji miłośników pieszych, górskich wędrówek i mniej
lub bardziej doświadczonych
biegaczy oddano ponad 80 km
oznakowanych szlaków, 4 trasy
biegowe, 2 trasy spacerowe, ponad 100 słupków z oznaczeniami
SCB
i 6 tablic turystycznych.

Rys. Katarzyna Zalepa

Nierozstający się ze swoimi smartfonami będą mogli wczytać trasę za
pośrednictwem kodów QR. Kody
widnieją na tablicach informacyjnych oraz na mapach dostępnych
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Komu szczepionkę, komu?
Jeśli nie jesteście mistrzami zen, nie macie umiejętności jasnowidza
Krzysztofa Jackowskiego lub obce wam są dedukcyjne zdolności porucznika Borewicza, macie pecha. Za nic w świecie nie rozwiążecie
zagadki ze szczepieniami znanych osób poza kolejnością. My też się
za to nie zabieramy. Wiemy natomiast jedno. Wciąż silny jest u nas
pierwiastek „załatwiactwa” rodem z PRL.

Kiedyś jedni stali w kolejkach
tak długich jak te obecne w dniu
premiery najnowszego smartfona i
marzyli o kawałku kiełbasy lub kilogramie mandarynek, a inni od ręki
mogli kupić paliwo, dostać cement
na budowę domu lub wyjechać na
wczasy do Jugosławii. Tak, wiemy,
brzmi to trochę jak fragment z manifestu komunistycznego o burżuazji i
proletariacie, ale… kto zaprzeczy?
Teraz kilkoro znanych ludzi dostało
szczepionki poza kolejnością, bo w
jakimś centrum leczniczym Warszaw-

skiego Uniwersytetu Medycznego,
gdzie dawano zastrzyki, ktoś do kosza
wyrzucił cały zeszyt przepisów. Zapomniano albo nie doczytano, że aktorzy,
celebryci i politycy nie są w grupie
„zero”, więc powinni jeszcze chwilę
poczekać na swoją kolej, tymczasem
oni dostali już pierwszą dawkę szczepionki. Bo ktoś zadzwonił do jakiejś
znanej i „sympatycznej Pani Krysi”
(zbieżność imion jest przypadkowa)
i coś udało się załatwić w przerwach
między wykrzykiwaniem haseł typu
„konstytucja” i „praworządność”. No

bo jeśli w szpitalu trzeba błyskawicznie
zużyć szczepionki, bo mogą się zmarnować, to wiadomo, że najlepiej skontaktować się w tej sprawie z teatrem!
Jak mówiła pewna Maria, ona
przywiozła tylko do szpitala swojego
ojca (znanego aktora Andrzeja) i…
skorzystała z okazji. Bo każdy przecież
wie, że przechodziła tylko z tragarzami,
gdy otworzyły się nagle drzwi i nieznana ręka kiwnęła na nią jak w horrorze
klasy B, żeby weszła do środka. Bała
się strasznie, bo nie wiedziała, co ją
czeka i czyja to ręka, ale jakże miała

odmówić?! Wzięła zastrzyk. Pewien
Edward z kolei (taki dyrektor w telewizji; jeśli nie kojarzycie, to żaden
skandal, nawet to rozumiemy) dodał,
że był przekonany, iż to element akcji
promującej szczepionkę na COVID. No
litości! To już na kontach instagramowych Natalii Siwiec i Marcina Najmana
ich posty mają więcej obiektywizmu i
są sensowniejsze niż słowa niedawno
zaszczepionych znanych postaci.
Idąc tym tropem może niedługo
uwierzymy też w to, że Ziemia jest
płaskim plackiem utrzymywanym

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)
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na plecach olbrzymiego słonia. Co
wy na to? Gdy słoń ruszy delikatnie
uszami, przez południe Florydy
przechodzi huragan, w chwili podnoszenia przez niego trąby wypełnionej
wodą w Indiach rzeki zaczynają
występować ze swoich koryt, a gdy
nie utrzyma gazów, trzęsienie ziemi
nawiedza Turcję. Zapytacie, na czym
stoi ów olbrzym? No jak to na czym,
na skorupie jeszcze większego żółwia. A rzeczony żółw na czym się
opiera swoimi kolosalnymi łapami?
No…. właściwie nie wiadomo,
zresztą, nie zadawajcie pytań, jeśli
boicie się usłyszeć odpowiedź.
To na jakich zasadach odbyło się
szczepienie znanych osób poza kolejnością, nie nam zgadywać. Panuje tu
większy chaos informacyjny niż przy
ustalaniu i odwoływaniu godziny
policyjnej w sylwestra. Podobno był
to element akcji promocyjnej. Tylko
patrzeć, jak zaszczepieni lada chwila
udowodnią swoją użyteczność. Jak
kilkadziesiąt programów w pralce,
którą właśnie kupiliście korzystając
z wietrzenia magazynów w jakiejś
sieci sklepów ze sprzętem RTV i AGD.
Gdzie przed świętami wszystko było
o 80 proc. tańsze. To była dopiero
akcja promocyjna! Albo ta w Biedronce, gdy kiedyś wydając setki
złotych na zakupy, przy odrobinie
szczęścia mogliście załapać się na
pluszaka wyprodukowanego gdzieś
w Wietnamie. Pod warunkiem, że
przynieśliście zeszyt z naklejkami.
O tych akcjach promocyjnych każdy
słyszał, a o tej ze szczepieniami? No
właśnie! A… przepraszamy, dopiero
mieliśmy usłyszeć. A tu taki klops.
Teraz z innej beczki. Ludziom
zawsze łatwiej wychodziło wynajdywanie narzędzi niż ich mądre
wykorzystywanie, ale czy nam się
tylko wydaje, czy jednak jakieś 2/3
Polaków nie zamierza się szczepić,
bo uważają to za przekręt stulecia.
Więc o co to larum?! Że kilkoro osób
zaszczepiło się poza kolejnością?!
Nie bądźmy hipokrytami. Czy wam
nigdy nie zdarzyło się niczego załatwić po znajomości u „sympatycznej
Pani Krysi”? Nam i owszem, ale fakt,
zawsze chodziło o błahe sprawy kiełbasę lub mandarynki.
Dobra, a teraz poważnie. Dziś nie
wystarczają irracjonalne tłumaczenia
rodem z Miasteczka South Park. Nie
lepiej powiedzieć, jak było naprawdę? Ale żeby to zrobić, trzeba mieć
odwagę, a ta raczej została w domu
na wieszaku.
Tomasz Piasecki
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Nowi policjanci na służbie
Szesnastu nowych funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi wałbrzyskiej
policji. Młodzi policjanci służbę pełnić będą na terenie Wałbrzycha,
Boguszowa-Gorc i Głuszycy. Kolejny nabór 23 lutego tego roku.

Komenda Miejska Policji w
Wałbrzychu zyskała jedenastu
funkcjonariuszy i pięć funkcjonariuszek. Nowo przyjęci
mundurowi otrzymali swoje
pierwsze rozkazy personalne,

na podstawie których formalnie zostali policjantami. Następnie młodych policjantów
czeka uroczyste ślubowanie,
a kolejnym etapem służby będzie dla nich kilkumiesięczne

szkolenie zawodowe w jednej
ze szkół policji.
Po ukończeniu szkolenia
zawodowego pełnić będą
służbę na ulicach naszego
powiatu, dbając o bezpie-
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czeństwo jego mieszkańców.
Służba w policji cieszy się
coraz większym zainteresowaniem. Magnesem nie jest
tylko stabilizacja zatrudnienia
oraz wysokie zarobki – bo
już niemal 4 tys. zł netto dla
nowo przyjętych funkcjonariuszy – ale również możliwość
rozwoju i awansu zachęca do
wstąpienia do policji.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)
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Fot. ilustracyjne (www.canva.com)

» W Wałbrzychu otwarto poradnię pocovidową.
Wreszcie jest gdzie się udać, gdy przechorowało się
koronawirusa, a ze zdrowie wciąż nie jest najlepiej

Miałeś koronawirusa?
Możesz iść do poradni!
Może brzmi nieco dziwnie, ale to bardzo potrzebne na medycznej mapie Wałbrzycha. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uruchomił w naszym mieście poradnię covidovą dla osób, które przechorowały koronawirusa.

Nowa placówka działa w
ramach Poradni Chorób Płuc
i Gruźlicy w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Lecznica dysponuje niezbędnymi w skutecznym leczeniu
pracowniami spirometrycznymi, bronchoskopowymi i
rozbudowaną komórką laboratoryjną. W razie potrzeby pacjenci mogą liczyć na

szybką pomoc kardiologa,
internisty czy neurologa. Aby
pacjent mógł skorzystać z poradni, musi posiadać skierowanie od lekarza pierwszego
kontaktu do poradni chorób
płuc i gruźlicy. Na wizytę
można zapisać się dzwoniąc
pod numer telefonu 74/64 89
787. Poradnia działa codziennie w godzinach 7:00-14:35.

- Od pewnego czasu
otwieramy przy placówkach
medycznych miejsca, gdzie
pacjenci, którzy przechorowali koronawirusa, będą
mogli uzyskać wsparcie.
Wiemy, że u osób, które
chorobę przechodzą najciężej, nie kończy się to w momencie opuszczenia szpitala.
Skutki pochorobowe są róż-

ne. Dotykają wielu obszarów
jak kardiologia, neurologia
czy płuca – mówi Marcin
Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
Pierwsza poradnia powstała we Wrocławiu, później w
Legnicy. Teraz w Wałbrzychu.
- Te dwa pierwsze punkty
pokazały, jak wielkim cieszą

się zainteresowaniem i jak
bardzo są potrzebne i jak
wielki jest to problem. We
Wrocławiu już pierwszego
dnia zgłosiło się 100 pacjentów. Cieszę się, że taką
poradnię otworzyliśmy też w
Wałbrzychu – dodaje wicemarszałek.
- Żeby tego leczenia było
jak najmniej, musimy jed-

nak wrócić do profilaktyki.
W świetle tego, co dzieje
się w mediach i tej dyskusji
ogólnonarodowej na temat
szczepień, która nie ma nic
wspólnego z naukową dyskusją, a przypomina bardziej
jarmark, chcemy pokazać, że
gdyby akcja szczepień udała
się, wtedy nie będzie potrzeby otwierania kolejnych
poradni pocovidowych. To,
że powikłania są i będą występować, już wiemy. Liczba
tych ludzi niestety rośnie.
Żeby było ich jak najmniej,
apeluję do wszystkich, żebyśmy byli odpowiedzialni i
szczepili się – mówi dr Mirosław Lubiński.
Lekarz zwraca uwagę na
fakt, że otwierane poradnie będą potrzebne jeszcze dość długo. - Na ten
moment musimy się do tej
choroby przyzwyczaić. Tak
jak są poradnie diabetologiczne, tak i będą poradnie
covidowe. Mam nadzieję, że
nasza placówka będzie dobrze funkcjonowała. Póki co
mało wiemy o tej chorobie
i niestety jest to we współczesnej medycynie czysta
karta – dodaje lekarz.
Cechą charakterystyczną
powikłań są objawy, które
utrudniają codzienne funkcjonowanie. U jednych pacjentów cofają się szybciej, u
innych później.
- Pacjenci skarżą się na zmęczenie, bóle, kaszel. Wiele z
tych objawów wynika między innymi z niedotlenienia.
Mamy w szpitalu odpowiedni
sprzęt diagnostyczny. Często
badania wykazują, że nawet osoby, które przechodziły
chorobę bezobjawowo, mają
komplikacje. Dużym problemem jest zatorowość płucna.
Pacjenci skarżą się na bóle
w klatce piersiowej i mają
problemy z oddychaniem.
Trafiają do szpitala już z tą
dolegliwością. Duży mamy też
odsetek powikłań sercowych.
W naszej poradni będziemy
jednak skupiać się przede
wszystkim na problemach
oddechowych – opowiada o
problemach pacjentów pulmonolog i internista, Barbara
Frankowska.
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Tablo (nie)odsłonięte
W tym roku, ze względu na pandemię, nie została dopełniona
tradycja odsłonięcia tabla przez absolwentów strzegomskiego
liceum ogólnokształcącego.

Od wielu lat, tuż po przerwie świątecznej, w auli LO odbywało się miłe, utrzymane w świątecznej aurze, spotkanie, na
które byli zapraszani tegoroczni absolwenci. Spotkanie z dyrekcją i wychowaw-

cami – po kilku miesiącach od ukończenia
szkoły – wspólne rozmowy, wzruszenia
przy prezentacji przedstawiającej ostatnie
trzy lata, zakończone odsłonięciem tabla
oraz świątecznym zdjęciem przy choince.

Tego wszystkiego w tym pandemicznym
roku zabrakło.
- Kochani! Pamiętaliśmy o was. Tablo już
wisi. Jak minie ten okropny, pandemiczny
czas - zapraszam was do Alma Mater.
Pozdrawiam was serdecznie w imieniu
swoim, wychowawców (Przemysława
Knapa, Przemysława Stempniewicza i Piotra
Bułakowskiego), wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Powodzenia! – podkreśla
dyrektor liceum Tomasz Marczak.

Fot. użyczone (LOS)
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Fot. użyczone

» Jakiś imbecyl wyrzucił przyl. Hodowlanej w
Świdnicy sporo zużytych opon samochodowych

Jednego złapali, drugiego
szukają. Cierpi na tym natura
W Jaworzynie Śląskiej zrobiono użytek z fotopułapki. Ktoś chciał być sprytny i wywiózł swoje problemy za miasto... Coś poszło nie tak, do jego drzwi zapukała policja.
Tyle szczęścia nie było niestety w Świdnicy.
Kilka dni temu, wieczorowa pora,
Jaworzyna Śląska, nieznani sprawcy
podjechali samochodem z przyczepą i pozbyli się odpadów. Wszystko
nagrywała specjalna kamera, zwana potocznie fotopułapką. Sprawa została zgłoszona na policję.
śmieciarze zostali nagrani zaledwie
godzinę po… zamontowaniu urządzenia. Nagranie trafiło błyskawicznie do mundurowych. Mężczyźni
zostali namierzeni, grozi im mandat
karny oraz nakaz posprzątania nieczystości.
Fotopułapka została zakupiona
w grudniu przez Urząd Miejski w
Jaworzynie Śląskiej po to, by walczyć
z problemem dzikich wysypisk w

gminie. Cyklicznie zmieniana będzie
lokalizacja urządzenia. – To ważny
element w walce z nielegalnymi
wysypiskami w naszej gminie. W
planach mamy zakup kolejnych tego
typu urządzeń. Apelujemy jednak do
mieszkańców i prosimy o czujność,
aby każdy, kto zauważy sprawcę
wyrzucania odpadów w miejscu do
tego nieprzeznaczonym, informował
o tym urzędników lub policję – mówi
zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej Marek Zawisza.
Tego typu zachowania i konieczność likwidacji nielegalnie pozostawionych odpadów wpływają na
wysokość opłat za śmieci i obciążają
wszystkich mieszkańców. Przypo-

mnijmy, że na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów. Można do niego oddać
m.in. zużyty sprzęt elektroniczny,
odpady budowlane, meble, zużyte
opony, chemikalia, odpady zielone,
papier, metal, szkło. Punkt znajduje
się przy ul. Świdnickiej, na terenie
Zakładu Usług Komunalnych. W
związku z pandemią koronawirusa
odpady przyjmowane są w dni
robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14:00,
po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu wizyty pod numerem
telefonu 74 637 98 37.
Kilka dni po zdarzeniu w Jaworzynie Śląskiej pojawił się kolejny

„sprytny inaczej”, tym razem w Świdnicy. Niestety tu nie można było liczyć
na nagranie z fotopułapki. Strażnicy
miejscy wraz z pracownikiem Wydziału Gospodarki Odpadami UM
znaleźli przy ul. Hodowlanej porzucone opony samochodowe. Poszukiwani są świadkowie, którzy mogliby
pomóc w znalezieniu sprawcy.
Osoby, które mają informacje
dotyczące zdarzenia, proszone są
o kontakt telefoniczny z Wydziałem
Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod nr telefonu:
+48 74 856 29 21 / +48 74 856 29
36 lub przez stronę Czysta Świdnica.
Za pomoc w odnalezieniu sprawcy
urzędnicy chętnie przekażą pakie-

ty ekologiczne. Przypomnijmy, że
opony samochodowe można oddać
za darmo do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
mieszczącego się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy.
Pomimo zmian w przepisach o
gospodarowaniu odpadami, nasze
lasy wciąż są zaśmiecane. Główne
przyczyny nie są zbyt odkrywcze
– ryzyko wykrycia tego procederu
jest dość niskie, a jeśli nawet taki
śmieciarz wpadnie, kara za taki
występek jest relatywnie niska.
Teraz to się zmieni. Grzywny mogą
niebawem zostać podniesione z 500
do 5 tys. zł.
KaR
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W Dobromierzu nie zwalniają tempa
Dobiega końca budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem dla pieszych, przebudową zjazdów i odwodnieniem drogi w Siodłkowicach. To nie wszystko. Dobre wiadomości są też dla mieszkańców
Roztoki.

Zadanie realizowane przez
wrocławski oddział GDDKiA za
kwotę ponad 800 tys. zł ma celu
poprawę ruchu drogowego w

województwie dolnośląskim na
DK 34, likwidację miejsc niebezpiecznych oraz zapewnienie
poprawy bezpieczeństwa, wi-

doczności i przepustowości na
przedmiotowym odcinku drogi.
To nie wszystkie dobre wiadomości dotyczące poprawy stanu

dróg w Dobromierzu. Gmina
wraz z powiatem świdnickim
nie zwalnia tempa w zakresie
inwestycji drogowych. Po przebudowie drogi Dobromierz-Jugowa,
częściowej wymianie nawierzchni
w Borowie i Dobromierzu, budowie chodnika w Kłaczynie,
przyszedł czas na modernizację
po pracach kanalizacyjnych ponad
kilometrowego odcinka drogi
KaR
powiatowej w Roztoce.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Coraz więcej osób negatywnie
wypowiada się o kościele
katolickim w Polsce

Oddalamy się od Kościoła?
Co z zaufaniem do kościoła i religijnością w naszej diecezji? I ilu mieszkańców naszego regionu zapisało się na tzw. Liczniku Apostazji?
Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń
omówił wyniki badań nad
niedzielnymi praktykami religijnymi Polaków. Jak to
wygląda w naszej diecezji?
Z najnowszego raportu statystycznego dotyczącego

niedzielnych praktyk religijnych Polaków wynika, że w
2019 roku w mszach świętych uczestniczyło 36,9 proc.
wiernych. Do komunii przystępowało regularnie 16,7
proc. praktykujących katolików. Statystyki pokazują
również, że na lekcje religii

w polskich szkołach chodzi
87,6 proc uczniów. Oznacza
to, że w stosunku do 2018
roku wskaźnik dominicantes
(udziału w nabożeństwach)
jest niższy o 1,3 proc., zaś
wskaźnik communicantes
(przystąpienie do komunii)
o 0,6 proc.

W diecezji świdnickiej między 2018 a 2019 rokiem nastąpił niewielki spadek liczby
chrztów do 4590 (z 4796).
Zmniejszyła się również liczba udzielonych sakramentów pierwszej komunii do
2862 (4796), a także liczba
udzielonych małżeństw do

1479 (z 1602). W przypadku
bierzmowania odnotowano
natomiast wzrost. W 2018
roku sakrament ten przyjęły 3352 osoby, a w 2019
roku – 4468. Reasumując, w
Diecezji Świdnickiej wskaźnik dominicantes wyniósł
27,7 proc., zaś comuni-

Fot. użyczone (UG Dobromierz)
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cantes 13,4 proc.. W obu
przypadkach nastąpił spadek w odniesieniu do roku
poprzedniego.
Od września 2020 r. odsetek respondentów, którzy dobrze oceniają Kościół
katolicki, spadł o 8 proc.
Negatywne opinie wzrosły
o 6 proc. To dla Kościoła
największa katastrofa wizerunkowa od prawie trzech
dekad. Opinia o Kościele
katolickim w badaniu CBOS
nie była tak zła od 1993
roku. Pierwszy raz od 27 lat
odsetek opinii negatywnych
przewyższa odsetek tych
pozytywnych.
Pierwszy raz poniżej 50
proc. wskaźniki opinii pozytywnych spadły w maju
2019, co najprawdopodobniej miało związek z premierą filmu braci Sekielskich o
pedofilii. W ostatnich miesiącach notowania Kościoła
osiągnęły rekordowo niski
pułap: 41 proc. opinii pozytywnych i 47 proc. negatywnych. Trend ten wiązany
jest zdaniem publicystów
m.in. z aprobatą Kościoła
dla zaostrzenia i tak bardzo
restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej, brakiem rozliczenia przypadków pedofilii
wśród księży oraz z działaniem biskupów, którzy ich
chronili, a także bardzo ścisłym sojuszem i współpracą
Kościoła z partią rządzącą.
Nie bez znaczenia pozostają
takie wydarzenia jak kolejne
urodziny Radia Maryja...
„Wiemy, że wiele i wielu z
was zdecydowało się wyrazić
swój sprzeciw wobec ataku
Kościoła katolickiego w Polsce na kobiety, dzieci i osoby
LGBT+, wobec bezkarności
przestępców w sutannach i
hierarchów tuszujących kościelną pedofilię, wobec przelewania strumieni publicznych
pieniędzy na kościelne konta i
nieetycznego splotu sprawujących władzę z biskupami”
– piszą lewicowi politycy,
którzy założyli Licznik Apostazji. Zapisało się do niego
już ponad 1300 osób, w tym
też przedstawiciele naszego
powiatu.
KaR/Elw
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Por tfolio z perełek i pasji

Fot. użyczone (Archiwum Anety Serafin)

W poprzedniej epoce mawiano, że pióro jest dla pisarza bronią do walki ze światem. A czym dla fotografa jest jego aparat? O swojej pracy opowiada Aneta Serafin, fotografka sportowa i ślubna.

Mecz piłkarski Górnik Wałbrzych
– Granit Roztoka. Komu kibicujesz?
- Nikomu! Lepszego pytania na
sam początek nie mogłeś zadać
(śmiech). Ze względów rodzinnych
powinnam stanowczo odpowiedzieć,
że kibicuję Granitowi. Mój tata, jak i
wujek byli częścią tego zespołu wiele
lat temu. Jednak serce podpowiada,
że Górnik, dzięki któremu można
powiedzieć, że moja przygoda z robieniem zdjęć na meczach piłkarskich
nabrała tempa. Drużyny spotkały się
latem w okręgowym Pucharze Polski.
Cieszyłam się ogromnie z wygranej
wałbrzyskiej ekipy (7:2 – przyp. red.),
ale gdyby wynik był odwrotny, byłabym również zadowolona.
Wybitny czeski fotograf Josef
Sudek został kiedyś zapytany:
„Mistrzu, dlaczego każda pana
fotografia jest zaskakująca?”, na
co odpowiedział: „Bo tylko takie
pokazuję, resztę chowam”. Ile
trzeba według ciebie zrobić zdjęć
tego samego obiektu, by być usatysfakcjonowanym?
- Na studiach usłyszałam kiedyś:
„Jeśli nadejdzie czas, kiedy będziemy
zadowoleni z każdej swojej fotografii
– jest to pora, by odłożyć sprzęt i
przestać zajmować się fotografią”.
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, ile
prawdy w tych słowach jest zawarte.
Wydaje mi się jednak, że jest to kwestia indywidualna. Mnie osobiście
zajęło to kilka lat, dzięki czemu wiem
i widzę, co poprawiłam, na czym
powinnam się skupiać i oczywiście,

jaki progres osiągnęłam. Jest to jednoznaczne z setkami powtarzających
się ujęć. Fotografia sportowa ma to
do siebie, że daje nam możliwość
ponownego wychwycenia niektórych akcji, będących nieodłącznym
elementem każdej z dyscyplin. Odnosząc się jednak do słów Sudka
– nie pokazujemy każdej wykonanej
fotografii w naszym portfolio. Ukazujemy widzom tylko te, które sami
uznajemy za perełki.
Jaki jest przepis na zrobienie
dobrego zdjęcia? Liczy się dobry
sprzęt czy bardziej wyobraźnia
fotografa?
- Odrobina szczęścia, setki, tysiące wykonanych zdjęć, miłość do
tego, co się robi, zaangażowanie i
przede wszystkim ambicja. Oczywiście, dobry sprzęt jest również
istotnym czynnikiem, ale czasem jest
nam potrzebne po prostu szczęście.
Warto szukać różnych perspektyw
do wykonania niektórych ujęć, o
czym sama przekonałam się całkiem
niedawno i na nowo pokochałam
fotografowanie.
W swojej pracy magisterskiej na
wydziale dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego pisałaś o decydującym momencie w fotografii
sportowej. Jak wyglądały twoje
badania i do jakich wniosków
doszłaś?
- Może na początku warto wspomnieć, skąd w ogóle pomysł na napisanie takiej pracy magisterskiej. Sam

sport był mi znany od środka, dzięki
grze w siatkówkę w szkole średniej.
Na każde wydarzenia sportowe
zabierałam aparat – oczywiście, jeśli
tylko udało mi się wnieść go na halę.
Z zaangażowaniem starałam się
wykonać jak najlepsze ujęcia. Później
spośród setek zdjęć wybierałam te,
które osobiście uważałam za najwartościowsze. Zastanawiałam się: „Co
czyni dane ujęcie tak spektakularnym
i niepowtarzalnym?” Wtedy po raz
pierwszy natknęłam się na pojęcie
„decydujący moment”. Za ojca owego pojęcia uważany jest Henri Cartier-Bresson, jeden z najważniejszych
i najbardziej wybitnych fotografów w
XX wieku. Był on jednym z czterech
założycieli agencji fotograficznej Magnum, która jest do tej pory uznawana za najlepszą i największą. Bresson
stał się moim fotograficznym guru.
Natomiast w badaniach nie mogłam
sama opisać każdego zdjęcia, które
pojawiło się w mojej pracy, więc z
pomocą przybyli „followersi i fani”,
którzy nie są związani profesjonalnie
ze sportem, ale także sami sportowcy
i ich przyjaciele, którzy siatkówkę
znają od podszewki.
I okazało się, że punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia?
- Tak! Ciekawostką jest to, w jaki
sposób zdjęcia opisywali sportowcy, a w jaki sympatycy dyscypliny.
Zawodnicy podchodzili bardziej
technicznie do ujęcia ukazanego na
zdjęciu, a dla kibiców bardziej liczył
się aspekt wizualny fotografii. I to

właśnie chciałam udowodnić w swojej pracy magisterskiej – ile punktów
widzenia, tyle opinii.
W fotografii sportowej zdarzało
ci się robić zdjęcia na meczach
piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki. Która z tych dyscyplin
jest najbardziej wymagająca dla
fotografa?
- Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie indywidualnie każdy
fotografujący. Każda z dyscyplin
wymaga zupełnie czegoś innego,
nie wspominając tutaj o kwestii
sprzętu fotograficznego, który może
być sporym ograniczeniem. Moje
serce zdecydowanie należy do siatkówki, na drugim miejscu jest piłka
nożna i gdzieś w dalszych planach
koszykówka. Ale to są moje osobiste upodobania. Dla kogoś bardziej
wymagającym sportem do fotografowania może być siatkówka, a
sportem numer jeden koszykówka,
bo posiada większą wiedzę na temat
tego sportu, czy po prostu woli tę
dyscyplinę. Jest to zdecydowanie
kwestia indywidualna.
Fotografia sportowa czy ślubna?
Gdzie trudniej o dobre ujęcia i
dlaczego?
- Fotografia sportowa pozwala
nam na powtórzenie pewnych ujęć,
natomiast w ślubnej już tak kolorowo nie jest (śmiech). Oczywiście
mowa tu o fotoreportażu ślubnym,
a nie sesji plenerowej tydzień po
weselu. Dlatego gdybym miała
wybrać, postawiłabym na fotografię

ślubną jako tę trudniejszą do fotografowania. Przecież nie poprosimy
pary młodej, by odmówili jeszcze raz
przysięgę małżeńską?! Jednak jest
jedna wspólna cecha, której nie da
się powtórzyć w obu rodzajach. Są
to emocje.
Jakie jest twoje ulubione, wykonane przez ciebie zdjęcie? Co jest
w nim szczególnego?
- Wiem, że może zabrzmieć to
nieskromnie, ale nie taki jest mój cel.
Nie mam, a raczej nie potrafiłabym
wybrać jednego, ulubionego zdjęcia. W każdym zdjęciu, tzw. perełce
fotograficznej, jest coś, co sprawia,
że jestem dumna z tego, co właśnie
zrobiłam. Wybierając jedno, umniejszyłabym innym, które uważam za
te właśnie perełki. Ale jedno muszę
przyznać, tych sportowych perełek
jest więcej niż ślubnych (śmiech).
Cofnijmy się w czasie. Zaczynasz
przygodę z fotografią. Jaką radę
dzisiejsza ty dałabyś sobie na
początki drogi z aparatem?
- Keep your head up, work hard
(Głowę trzymaj wysoko, pracuj
ciężko – przyp. red). Trzeba walczyć
o swoje, korzystać z nadarzającej
się okazji, nigdy się nie poddawać.
Pracować, powtarzać ujęcia. Reszta
przyjdzie z czasem. Najważniejsze
kochać to, co się robi. Jeśli pasja
przerodzi się w pracę, nie ma lepszego uczucia. A jeśli kocha się to, co się
robi – nigdy nie przepracuje się ani
jednego dnia.
Rozmawiał Dominik Hołda

FAKtY

Victoria nie spoczywa na laurach
Przypomnijmy, że w 2018 WZK Victoria ukończyła budowę nowej
baterii koksowniczej. Rok 2020, pomimo pandemii, okazał się dla
wałbrzyskiego zakładu również udany. Pozwoliło to na rozpoczęcie
kolejnej inwestycji.

Władze koksowni podpisały umowę z firmą
Torpol S.A. na modernizację sortowni grubej.
- Obecna sortownia nie jest w stanie
spełnić wymagań jakościowych stawianych
przez klientów. Nowoczesna sortownia

zostanie wykorzystana do odpowiedniego przesiewu produktu. To pozwoli nam
uzyskać lepszą jakość, co z kolei zadowoli
naszych klientów – tłumaczy Wojciech Maj,
prezes WZK Victoria.
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Nowa inwestycja będzie miała wpływ na
ciągłość zatrudnienia w zakładzie i utrzymanie
zamówień oraz być może powiększy rynek
zbytu. - Pierwsze odsiewy będziemy mogli
wykonać już w listopadzie 2021 roku. Wtedy
powinna być gotowa pierwsza nitka procesu
produkcji – mówi Wojciech Maj.
Całość projektu wyniesie blisko 45 mln zł
netto. Nowe technologie podniosą prestiż wałbrzyskiej koksowni, która już obecnie jest liderem na rynku europejskim w produkcji koksu.

Fot. (red)
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Fot. ilustracyjne (Shutterstock/MarleenS)

» Przy ul. Traugutta w Wałbrzychu ma powstać innowacyjny w
skali nie tylko miasta, ale i regionu, wielorodzinny budynek
mieszkalny, zrealizowany w tzw. „zielonej” technologii

Tego jeszcze u nas nie było
Wciąż słyszycie, że trzeba odzyskiwać energię i dbać o środowisko. Idealnie, by kierować się tym również w budownictwie mieszkaniowym. Dotąd były to tylko słowa, albo
ładnie wyglądające zdjęcia podrasowane w Photoshopie i oglądane w internecie. W
Wałbrzychu mają jednak niebawem powstać mieszkania zrealizowane w tzw. zielonej
technologii.
Nim wam opowiemy, co
kryje się za tym sformułowaniem, trzeba wspomnieć
najważniejsze informacje.
Budynek ma stanąć przy ul.
Traugutta, a więc w ścisłym
centrum miasta. Już brzmi
dobrze, prawda? Między
wałbrzyskim teatrem dramatycznym a siedzibą ZUS. Do
inwestycji przymierza się Miejski Zarząd Budynków. Spółka
ogłosiła niedawno przetarg
na wyłonienie wykonawcy
projektu budynku oraz zagospodarowania terenu.

Zrobiono pierwszy krok,
aby w przyszłości móc powiedzieć „zbudowaliśmy najnowocześniejszy blok mieszkalny w Wałbrzychu”. Zgodnie
z założeniami MZB przy ul.
Traugutta powstanie innowacyjny w skali nie tylko miasta,
ale i regionu, wielorodzinny
budynek mieszkalny, zrealizowany w tzw. „zielonej” technologii. I tu dochodzimy do
tej niezwykłości inwestycji, o
której wam wspominaliśmy.
Mówiąc najkrócej ma być
ekologicznie, energooszczęd-

nie i wygodnie. Kto by tak nie
chciał?!
Jak przekonuje Kacper Nogajczyk, szef MZB, spółce
chodzi o osiągnięcie możliwie
najwyższej efektywności energetycznej przy wykorzystaniu
rozwiązań technologicznych,
które zapewnią komfort przyszłym lokatorom, a także będą
przyjazne dla środowiska.
Blok ma mieć 5 lub 6 kondygnacji, a także windy. Oddanych do użytku zostanie ok.
60 mieszkań o powierzchni
od 40 do 75 m. kw. Każdy

lokal będzie miał balkon typu
loggia. Teraz uważajcie, budynek ma być niemalże pasywny. Co to znaczy? Choćby
to, że do oświetlania klatek
schodowych będzie wykorzystywane światło słoneczne, a
ogrzewanie lokali ma zostać
zapewnione przez pompy
ciepła. MZB stawia na odnawialne źródła energii, a
więc... Na dachu budynku
zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, budynek
zostanie także wyposażony
w turbinę wiatrową. Inno-

wacją będzie na pewno tzw.
ogród wertykalny, czyli ściana
zagospodarowana zielenią.
– Rozwiązań promujących
odzyskiwanie energii będzie
zresztą więcej, tak samo w
budynku, jak i jego najbliższym otoczeniu. Tu powstaną
systemy odzyskiwania wody
opadowej, chociażby ogród
deszczowy czy podziemny
zbiornik retencyjny – zapewnia Kacper Nogajczyk. Wokół
budynku przy ul. Traugutta
powstanie też plac zabaw, a
także parking.

Wiecie, co w tym wszystkim jest najistotniejsze?
To, że zostanie zastosowana zielona technologia to
jedno. Ważne jest również
to, że budynek będzie własnością Miejskiego Zarządu Budynków, a wszystkie
mieszkania zostaną wpisane
do gminnego zasobu komunalnego. To z kolei oznacza,
że 60 rodzin będzie mogło
liczyć na wynajem nowoczesnego, komunalnego
mieszkania.
ToP

MIEROSZÓW

Kartki dla seniorów
Mieroszowskie Centrum Kultury zaproponowało świetną inicjatywę. Dzięki niej na
pewno na niejednej twarzy seniora zagości
uśmiech. Ciekawi jesteście, o co chodzi?

W związku ze zbliżającymi
się świętami najbliższych
nam seniorów – Dniem Bab-

ci i Dniem Dziadka, Mieroszowskie Centrum Kultury
ogłasza niezwykłą zbiórkę:
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przyjmuje własnoręcznie
wykonane przez was kartki
z życzeniami. Kartki duże,
małe, kolorowe, malowane,
rysowane, wyklejane i jakie
tylko wasza wyobraźnia
pozwoli wam wykonać!
Kartki MCK przekaże w waszym imieniu pacjentom
Sanatoriów Dolnośląskich
w Sokołowsku, by w tym
trudnym, pandemicznym

czasie izolacji sprawić im
odrobinę przyjemności. Jeśli
chcecie przyłączyć się do
akcji i sprawić, by twarze
seniorów rozjaśniły się od
uśmiechów, prosimy dostarczać kartki do Mieroszowskiego Centrum Kultury przy
ul. Żeromskiego 28 do 18
stycznia w godzinach od
8.00 do 14.00.

Fot. użyczone (MCK)
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BOGUSZÓW-GORCE

Był królem
stali i żelaza

Doskonałym pretekstem do
napisania historii o tym byłym
mieszkańcu Boguszowa-Gorc
jest 107 rocznica jego urodzin,
która przypadła na 5 stycznia.

Tego właśnie dnia 1914 roku w
rodzinie szlacheckiej przyszedł
na świat Rajmund Niwiński.
Od dziecka miał wpajaną
miłość do ojczyzny. Zresztą

» Mural upamiętniający siłacza powstał na jednym z garaży
w Boguszowie

nie mogło być inaczej, skoro
jego dziadek był uczestnikiem
Powstania Styczniowego w
1863 roku, a ojciec legionistą
u Józefa Piłsudskiego. Obaj za
swoje zasługi otrzymali ordery
Virtuti Militari.
Rajmund Niwiński początkowo był cherlawym chłopakiem, ale dzięki morderczym
treningom i niesamowicie
silnej woli w połowie lat. 30
ubiegłego wieku rozpoczął
boksować w wadze ciężkiej.
Jego doskonale zapowiadającą się karierę pięściarską
przerwał wybuch II wojny
światowej. Podczas kampanii
wrześniowej Niwiński stanął
w obronie ojczyzny. Walczył
m.in. w oddziale legendarnego majora „Hubala”. Potem
wstąpił do Armii Krajowej.
Został uhonorowany srebrnymi Krzyżami Walecznych i
Zasługi oraz orderem Virtuti
Militari, podobnie jak jego
przodkowie.
Dotąd historia naszego bohatera pięknie się układa,
ale jak to w życiu, przyszły
problemy. Jako akowiec zaczął
być szykanowany przez komunistyczne władze i ostatecznie

Fot. użyczone (CKK Witold)

Wyobraźcie sobie połączenie Mariusza
Pudzianowskiego i Roberta Burneiki. A do
tego dodajcie zwinność Tarzana. Wiecie
już, o czym mówimy? Tak można bez zbędnej przesady scharakteryzować Rajmunda
„Paprzycę” Niwińskiego. Gościa, który posiadał wręcz nadludzką siłę, a jego historia
to gotowy scenariusz do filmu.

» Rajmund „Paprzyca” Niwiński
miał nadludzką wręcz siłę

zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron i przeniesienia
się na Ziemie Odzyskane. W
Leszczyńcu, dokąd trafił wraz
z rodziną (żoną, łączniczką
AK i dwoma synami), objął
gospodarstwo rolne. Po 5
latach musiał je opuścić, bo
nagonka „czerwonych” na
byłych żołnierzy AK wcale nie
była mniejsza niż tuż po wojnie. Nie dość, że na każdym
kroku musiał udowadniać, że
nie jest wielbłądem, to jeszcze
spotkała go rodzinna tragedia.
Zmarła żona. Wtedy Rajmund
Niwiński zdecydował, że przeniesie się do Boguszowa-Gorc,
gdzie w fabryce odzieżowej
otrzymał pracę. Nie zaznał
jednak spokoju. Nie godził się,
by donosić, a że ciągnęła się

za nim przeszłość AK, również
stracił i to zatrudnienie.
Zaszczuty i prześladowany
przez komunistów musiał
zarabiać jako siłacz, a że od
zawsze miał nadludzką moc
jako Rajmondo Aldini, król
stali i żelaza darł arkusze blachy, skręcał w palcach gwoździe, robił na karku podkowy z
żelaznych sztab. Występował
w spektaklach w domach kultury, teatrach i na arenach cyrkowych w całej Polsce. Gdyby
wtedy organizowano konkursy strongmanów, z pewnością niejeden by wygrał.
Występował tak zarabiając
na życie przez 18 lat. Łącznie
dał ponad 1200 pokazów siły.
Występy nie pozostały bez
wpływu na jego zdrowie.

Niwiński zaczął narzekać na
problemy z kręgosłupem.
Uszkodzone zostały stawy
biodrowy i kolanowe. W
końcu nie mógł chodzić po
schodach i na kilkanaście
lat został przykuty do fotela.
Zmarł nad ranem 3 października 1995 roku.
Niedawno powstał mural upamiętniający „Paprzycę”, w końcu wybitnego
mieszkańca Boguszowa.
Wykonali go Anna Nelke i
Marcin Mielcarek, a podobizna atlety zdobi prywatny
garaż usytuowany w centrum miejscowości. Szczęście
mieli natomiast ci, którzy
mogli go poznać i zobaczyć
w akcji.
Tomasz Piasecki
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JEDLINA-ZDRÓJ

Oko w oko z lamą
Nie ma co owijać w bawełnę, pomysł fajny.
Zresztą wystarczy spytać rodziny, które odwie-

» Można się zakochać od pierwszego wejrzenia

dziły już to miejsce. Tych, którzy usłyszeli o nim
właśnie teraz, od nas, zachęcamy, żebyście
pojechali tam z dziećmi. Są ferie, można pospacerować, pooglądać zwierzęta, ale raczej nie
dokarmiać, bo lamy i alpaki mają pożywienia
pod dostatkiem. Co więcej, te zwierzęta to
typowe „przeżuwacze”, więc nie przywoźcie
wypchanych po brzegi reklamówek z marchwią
i kapustą.
Jeśli będzie wam sprzyjać fortuna, spotkacie
na miejscu opiekuna tych zwierząt, a to może
oznaczać… furę szczęścia. Wtedy może wejdziecie do zagrody, żeby przyjrzeć się z bliska
tym „słodziakom” i nawet je pogłaskać. Brzmi
zachęcająco, prawda?! Wybieg dla nowych
gości Browaru Jedlinka stanął naprzeciwko hotelu, więc nie powinniście mieć problemów ze
znalezieniem zagrody. A w niej wesoło hasają
trzy samice lamy i trzech samców alpak. Gdy
już się z nimi zaprzyjaźnicie, możecie skoczyć
do pobliskiej restauracji na grzane wino lub
piwo, a nawet zamówić lunch. Oczywiście
wszystko na wynos.
Zwierzaki już stały się wielką atrakcją browaru – zresztą o to chodziło – a w przyszłości
być może będzie tam również prowadzona
alpakoterapia. To byłby dopiero hit!
Red

Fot. użyczone (Browar Jedlinka)

Nie ma chyba dziecka, które przyglądając się lamom
lub alpakom nie wykrzyczałoby „ale słodziaki”. Zresztą,
żeby się o tym przekonać, nie trzeba jechać daleko.
Wystarczy odwiedzić Browar Jedlinka. Naprzeciwko
hotelu wygospodarowano teren, gdzie można podziwiać te sympatyczne zwierzęta.

» Przy Browarze Jedlinka hasają trzy samice lamy i trzy samce alpak

WAŁBRZYCH

Zgony „gonią” narodziny
Przeglądając dane statystyczne z wałbrzyskiego Urzędu Stanu Cywilnego
nie wiemy, czy cieszyć się, czy raczej smucić, ale chyba to drugie. Porównujemy wprawdzie tylko trzy ostatnie lata, ale patrząc po liczbach widoczne
są pewne tendencje.

Rok 2019 był rekordowy
pod względem urodzeń. W
tym czasie na świat przyszło w Wałbrzychu prawie
2,5 tys. dzieci. Zdecydowanie więcej niż w ciągu
minionych 12 miesięcy. A
to już może martwić, bo
spadek jest aż o ponad
230 urodzeń. Dużo. Dodajmy jeszcze, żebyście
mieli pełny ogląd sytuacji,
że w 2018 roku rodzice
„przywitali” ponad 2,3 tys.
maluchów, a więc być może
mamy do czynienia tylko z
sinusoidą. Oby.
Wi d a ć t e ż d w i e i n n e
tendencje. Z roku na rok
umiera coraz więcej wałbr zyszan. O ile pr zed 3
laty USC odnotował nieco
ponad 2 tys. zgonów, to

już w zeszłym roku było
ich o 190 więcej. Spada
za to liczba zawieranych
związków małżeńskich. Tu
krzywa idzie wyraźnie w
dół. W 2018 roku na ślubnym kobiercu zdecydowały
się stanąć 424 par y, ale
w zeszłym roku ta liczba
spadła prawie o 80. To
nie musi świadczyć o tym,
że przybyło singli, ale na
pewno do wspólnego życia
przestał nam być potrzebny
papierek z Urzędu Stanu
Cywilnego.
Na koniec chyba najlepsza wiadomość. Urodzeń
jest w Wałbrzychu cały czas
więcej niż zgonów, ale obie
liczby niebezpiecznie się do
siebie zbliżają.
Red

Fot. archiwum

Dane z USC w Wałbrzychu

» W ciągu minionych 12
miesięcy w Wałbrzychu
urodziło się zdecydowanie
mniej dzieci niż w 2019 roku

2018

2019

2020

2328

2460

2224

Zawarte małżeństwa 424

416

347

Liczba zgonów

2034

2195

Liczba urodzeń

2005
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BOGUSZÓW-GORCE

Kto wystartuje na burmistrza?
Z projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wynika, że
przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Boguszowa-Gorc odbędą się 7 marca 2021 roku.

Sprawą wyborów gospodarza miasta żyje
niemal cały Boguszów. Po skutecznym referendum i odwołaniu ze stanowiska Jacka Cichury,
prawdopodobnie w marcu tego roku dojdzie

do przedterminowych wyborów. Zgodnie z
kalendarzem wyborczym, kandydatów będzie można zgłaszać do 12 lutego 2021 roku.
Kampania wyborcza potrwałaby do 5 marca

do godziny 24.00. Wybory odbyłyby się w
niedzielę 7 marca w godzinach 7.00-21.00.
Na giełdzie kandydatów pojawia się wiele
nazwisk, ale najczęściej mowa o Sylwii Dąbrowskiej, która przegrała z Jackiem Cichurą
w drugiej turze wyborów w 2018 roku, o Romanie Ludwiczuku, byłym senatorze, a także
o obecnie pełniącym funkcję komisarza miasta
Krzysztofie Kumorku. Z pewnością chętnych
będzie więcej i z czasem pojawią się kolejni
ewentualni kandydaci.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Dajcie drugie życie
swoim choinkom

» Świąteczne drzewka można oddać gminie, żeby mogły
służyć także długo po Bożym Narodzeniu

Najłatwiej wywalić do śmietnika
i mieć problem z głowy, ale zaręczamy, to nie jest dobry pomysł.
Krzaczysko będzie się walało i
nikt nie zechce go zabrać. Prawdopodobnie będą z nim same
problemy. Czy o to wam chodzi,
żeby zaśmiecać miejsca publiczne
choinkami, których już nie potrzebujecie w domach, a jeszcze niedawno zachwycaliście się, jakie to
piękne drzewka? Takie gustownie
ustrojone i pięknie ustrojone.
Skoro cieszyły nasze zmysły,
cudownie wyglądając i charakterystycznie pachnąc, to niech

teraz będzie z nich pożytek. Swoje
drzewka możecie oddać gminie, a
pracownicy z miejskiej zieleni już
będą wiedzieć, co z nimi zrobić.
Na czym polega akcja? Jeśli chcecie
pozbyć się świątecznych drzewek,
warto byście je dostarczyli do
Wydziału Gospodarki Komunalnej
UM w Szczawnie-Zdroju. Pracownicy magistratu czekają na wasze
jodły oraz świerki przy ul. Sienkiewicza 15 (baza znajduje się za
przedszkolem) codziennie w godz.
7:00-15:00. Ale uwaga, trzeba się
spieszyć. Drzewka można oddać
tylko do 15 stycznia.

Wielu mieszkańców Szczawna
już skorzystało z takiej możliwości, oddając nie tylko drzewka w
donicach, ale również te ścięte.
Dzięki temu będą służyć także po
świętach. Niebawem te, które mają
korzenie, zostaną posadzone w
szczawieńskich parkach. Liczymy,
że się przyjmą. Z pozostałych,
nienadających się do zasadzenia,
zrobione zostaną tzw. zrębki, czyli
cząstki drewna wykorzystywane
choćby w ogrodnictwie. No to
jak, dacie drugie życie swoim
choinkom?
Red

GŁUSZYCA

Zdalnie może być ciekawie
Jeśli myśleliście, że brak wyjazdu na ferie oznacza nudę, byliście
w błędzie. Centrum Kultury w Głuszycy przygotowało dla odpoczywających uczniów mnóstwo atrakcji, z których można skorzystać…
on-line.
Niestety, z powodu epidemii
koronawirusa zajęcia nie mogą
odbywać się stacjonarnie, ale
znaleziono na to sposób. Oczywisty w takiej sytuacji. Dzieciaki
uczestniczą w zajęciach zdalnie.
Dotąd codziennie o godz. 12:00
na stronie internetowej oraz na
profilu facebookowym centrum
kultury pojawiał się nowy, feryjny
wpis zachęcający do skorzystania z różnych aktywności. Tak
samo będzie również do końca
tego tygodnia. Dlatego dokładnie
sprawdzajcie, co was jeszcze cze-

ka. Quizy, warsztaty, czy spotkania
z ciekawymi ludźmi – to tylko
niektóre z propozycji.
Jak się domyślacie, to nie wszystko. Uczniowie mogą też wziąć udział
w dwóch konkursach.
Pierwszy, na który wspólnie zapraszają burmistrz Głuszycy Roman
Głód, radni oraz Centrum Kultury –
Miejska Biblioteka Publiczna, polega
na odnalezieniu na terenie gminy jak
największej ilości inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich.
Zdjęcia z krótkimi opisami można
przesyłać do 17 stycznia. Drugi kon-

kurs kryjący się pod nazwą „Mój wymarzony zimowy pejzaż” to zachęta
do wykonywania prac plastycznych.
W tym wypadku swoje dzieła należy
przesyłać do 18 stycznia. W obu
konkursach na uczestników czeka
wiele nagród.
Nie będziemy was zanudzać
szczegółami, ale jeśli jesteście zainteresowani, a myślimy, że nie
może być inaczej, zajrzyjcie na stronę www.ckmbp.gluszyca.pl. Tam
znajdziecie wszystkie potrzebne
informacje.
Red

» Jedną z propozycji na ferie jest gra
terenowa w poszukiwaniu inwestycji UE

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Niektórzy obruszą się mówiąc, że przesadziliśmy z tytułem.
Bo pompatyczny. Taki właśnie miał być, żeby zachęcić was do
fajnej akcji wymyślonej w Szczawnie-Zdroju. Dotąd z pewnością głowiliście się, jak w cywilizowany sposób pozbyć się po
świętach bożonarodzeniowego drzewka. Jest na to sposób.
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» Ulica 1 Maja w Wałbrzychu. Po lewej – hotel Glückhilf, po wojnie – dom kultury z kinem (Fot. www.polska-org.pl)

Przeszłość jak w starym kinie (4)
Siedzisz sobie wygodnie, gapisz się z zadowoleniem w sześciometrowy (panorama!) dekolt Lolobrygidy lub podziwiasz swojego męskiego bohatera ekranu. Na
sali cichutki szelest rozwijanych cukierków, czasem syknięta uwaga pod adresem właścicielki wybujałego kapelusza. Film „płynie” gładko…

» Wnętrze hotelu Glückhilf na Sobięcinie
(Fot. www.polska-org.pl)

...czasem tylko, gdy akcji na ekranie towarzyszy pełna napięcia cisza,
słyszymy delikatny szmer aparatury.
Odrywasz wzrok od ekranu, śledzisz ruchliwą smugę światła pod
sufitem i wzrok twój zatrzymuje się
na maleńkim kwadratowym okienku na przeciwnej niż ekran ścianie.
Za nim dzieją się rzeczy ciekawe,
ale dla przeciętnego widza niedostępne”. Tymi słowami rozpoczyna
się artykuł z 1960 opublikowany
w Trybunie Wałbrzyskiej, opisujący pracę operatora filmowego
w kinie związkowym Górniczego
Domu Kultury na Sobięcinie. Dalej
autor pisał, że „aparatura związkowego należy do najlepszych
w Wałbrzychu. W operatorni (...)
stoją obok siebie dwa aparaty
projekcyjne krajowej produkcji (...)
i dwa staruszki niemal 20-letnie
Zeiss-Ikony, świetnie sprawujące się
po dziś dzień. Jest jeszcze rzutnik do

przeźroczy i mnóstwo automatów
i aparatury sygnalizacyjnej. Praca
operatora i jego pomocników rozpoczyna się grubo wcześniej przed
seansem. Film trzeba gruntownie
przeglądnąć. Fraszka, jeśli kopia
jest nowa, jeżeli natomiast zużyta
i porwana, wówczas łatanie jest
żmudną i uciążliwą pracą. Kolej
przychodzi na aparaturę. Czyści się
zwierciadło, poprawia elektrody,
sprawdza instalacje. A potem to
już wszystko idzie płynnie i gładko.
Zakłada się taśmę (o wiele bardziej
skomplikowane, niż założenie nitki
w maszynę do szycia), kilka dzwonków i... siedzisz sobie wygodnie,
cieplutko. Nawet nie dostrzegasz,
kiedy kończy się jedna szpula filmu,
a zaczyna druga, kiedy operator
sprawnym ruchem uruchamia drugi
aparat, a zatrzymuje poprzedni”.
Poznaliśmy już pracę operatora
kinowego „od kuchni”, czas na

historię tej ważnej placówki na
mapie kulturalnej Wałbrzycha. I nie
będzie to opowieść tylko o kinie,
ale również o domu kultury.
Sobięcin (kino związkowe
Victoria)
W reklamie prasowej z początku XX wieku właściciel hotelu
Glückhilf na Sobięcinie (obecnie
ul. 1 Maja 131) polecał wspaniałe
pokoje dla przyjezdnych, pięknie
zlokalizowaną restaurację, dużą
salę, bilard, klub i ogródek z kolumnadą, w którym organizowane
były koncerty. Hotel doceniany był
za dobrą kuchnię i pierwszorzędne
napoje. Krótko po II wojnie światowej kopalnia Victoria urządziła w
budynku hotel robotniczy – Dom
Młodego Górnika. W latach 19581959, kosztem kilkuset tysięcy
złotych, wyremontowała budynek
i urządziła w nim klub. Jego otwarcie miało miejsce pod koniec 1958

roku, gdy jeszcze trwał remont na
ostatniej kondygnacji. Klub był
otwarty nie tylko dla górników i
ich rodzin, ale także dla wszystkich
mieszkańców dzielnicy. Członkowie klubu, po opłaceniu składki,
otrzymywali karty członkowskie
dające im prawo do korzystania
ze wszystkich klubowych atrakcji.
Na pierwszym piętrze znajdowały
się sale ćwiczeń zespołów i sale
rozrywkowe. Dwa pokoiki służyły
miłośnikom brydża i szachów.
Wielkim powodzeniem cieszyła
się mechaniczna piłka nożna (jej
wielbiciele mieli do dyspozycji dwa
komplety i własne pomieszczenie).
Był też pokój bilardowy i sala telewizyjna na 30 osób. Przy klubie
działała biblioteka licząca 5,5 tys.
tomów z czytelnią.
Na parterze klubu działała kawiarenka. Cieszyła się dużą popularnością, szczególnie w sobotnie i
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niedzielne popołudnia. W niej
można było oczekiwać na seans filmowy w kinie związkowym działającym przy klubie.
Sala kinowa posiadała 493
miejsca. Kino musiało funkcjonować już wcześniej, przed
otwarciem klubu. W repertuarze wałbrzyskich kin z 11
lipca 1957 roku jest wzmianka
o kinie związkowym Victoria,
w którym puszczano wówczas
filmy produkcji francuskiej,
węgierskiej i hinduskiej.
W połowie lat 60. zbiory
biblioteki przy klubie Victoria liczyły 7,2 tys. tomów, a
korzystało z niej ponad 600
czytelników. Z czasem klub
stał się Zakładowym (Górniczym) Domem Kultury kopalni
Victoria. W czerwcu 1965
roku ZDK zorganizował Turniej Poetycki o Złotą, Srebrną
i Brązową Laskę Górniczą
dla amatorów. Cztery lata
później, przy współudziale
Wydziału Kultury Prezydium
MRN, wałbrzyskiej delegatury
Biura Wystaw Artystycznych,
Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Górników i Trybuny Wałbrzyskiej, zorganizował I Turniej Poetycki o Złotą,
Srebrną i Brązową Lampkę
Górniczą, dla amatorów i
twórców zaawansowanych,
który na wiele kolejnych lat
stał się sztandarową imprezą kulturalną Wałbrzycha. Z
czasem rozszerzono go o tur-

niej plastyczny (1971), turniej
malarski i konkurs rzeźbiarski
(1977) oraz turniej graficzny
(1978), który ostatecznie się
nie odbył z powodu małej
ilości nadesłanych prac. Początkowo w turnieju brali
udział mieszkańcy Wałbrzycha
i dawnych południowych powiatów województwa wrocławskiego, później z całej
Polski. Na pierwszy turniej
nadesłano mniej niż 40 prac,
w 1978 roku było ich już 569
a jednym z laureatów został
nawet Czechosłowak.
W dniu 15 października
1966 roku rozpoczął się remont domu kultury, w czasie
którego gruntownie przebudowano kino. Powstała nowa i
wygodna sala projekcyjna oraz
przeszklony hol i poczekalnia.
Wyremontowane kino oddano
do użytku 18 maja 1968 roku.
Prace budowlane w innych
pomieszczeniach domu kultury trwały nadal, ale tempo
remontu wyraźnie spadło. W
końcu wstrzymano roboty,
co nie pozostało bez wpływu
na stan techniczny budynku.
Niektóre sale pozbawione były
stropów, drzwi i okien, co narażało wnętrza na niekorzystne
działanie deszczu i śniegu.
Przyczyna wstrzymania prac
budowlanych była prozaiczna.
Właściciel budynku (kopalnia
Victoria) posiadał w tamtym
czasie bardzo rozbudowaną
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„akcję socjalną”, w ramach
której oprócz tego domu kultury, prowadziła jeszcze dwa
inne (w Boguszowie-Gorach),
a ponadto trzy przedszkola
i liczne ośrodki wczasowe.
Wszystkie obiekty wymagały
opieki, konserwacji, remontów. Dlatego zabrakło, jak
to określił redaktor Trybuny
Wałbrzyskiej z lutego 1970
roku, tzw. mocy przerobowych.
Pomimo tego, że w wyniku
rozpoczętego remontu, wiele sal w domu kultury było
wyłączonych z użytkowania,
placówka działała nadal. W
kilku czynnych salach ćwiczyło
dziesięć zespołów artystycznych (m.in. estradowy, poetycki, akordeonistów, baletowy i
beatowy) oraz działały kółka
zainteresowań (m.in. modelarskie, fotograficzne). Funkcjonowała również biblioteka (im.
Stefana Żeromskiego) licząca
wtedy ok. 13 tys. woluminów
i posiadająca około tysiąca
stałych czytelników. Nadal
odbywały się (chociaż poza
domem kultury) spotkania
autorskie i różne imprezy.
Ze wzmianki prasowej opublikowanej w czerwcu 1970
wiadomo, że prace remontowe w domu kultury nadal
były wstrzymane. Redaktor
apelował do władz o dokończenie remontu, wstrzymanego przez brak wykonawców,
gdyż zamarło życie kulturalne

» Kino związkowe Victoria na Sobięcinie po
remoncie (Fot. Trybuna Wałbrzyska, 1968)

sobięcińskiej młodzieży. W
1972 roku budynek nadal był
w remoncie. Potwierdzeniem
tego faktu jest fotografia, na
której fasada budynku „obłożona” jest rusztowaniem. W
kinie związkowym wyświetlano wówczas thriller psychologiczny Alana J. Pakuli pt.
Klute. W ZDK Victoria swoją
siedzibę miała Dęta Orkiestra
Górnicza Victoria (po likwidacji
kopalni – Prywatna Orkiestra
Dęta Ryszarda Radoszewskiego). W jednej z sal dwa razy w
tygodniu odbywały się próby
orkiestry. Na jednym z pięter
stała szafa grająca, ale jej los
nie jest mi znany.
Obecnie w budynku byłego
domu kultury działa Wałbrzy-

» Dęta Orkiestra Górnicza „Victoria” na schodach prowadzących do nieistniejącego już kina Victoria (Fot.
Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich)

ska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. W
dawnej sali kina związkowego
Victoria mieści się aula tej
szkoły.
Kino objazdowe
Zbierając materiały do artykułu o wałbrzyskich kinach
natknąłem się na notatkę w
Trybunie Wałbrzyskiej z 1
marca 1957 roku, mówiącą
o jeszcze jednym kinie. „Na
kółkach”! Okręgowy Zarząd
Kin we Wrocławiu, mając
na uwadze ukształtowanie
miasta (jego rozległość) i brak
obiektów X muzy w takich
dzielnicach jak Kozice czy
Rusinowa, przyznał Wałbrzychowi kino objazdowe. Miało
ono obsługiwać m.in. świetli-

ce, szkoły, większe skupiska
ludności. Jego dalsze losy nie
są mi znane.
Polskie kino po wojnie
Kończąc opowieść o wałbrzyskich kinach przytoczę
wybrane ciekawostki o polskiej kinematografii w pierwszych latach powojennych,
opublikowane w tygodniku
ilustrowanym Polska Zachodnia z 27 marca 1949 roku. Na
koniec 1947 roku w Polsce
czynnych było 521 kin stałych i
85 ruchomych (objazdowych).
W kolejnym roku przybyło 31
kin stałych i 42 ruchome. Podczas gdy w 1947 roku 65,7
mln widzów obejrzało filmy
na 282,7 tys. seansach w kinach stałych, w kolejnym roku
było to odpowiednio 85,0 mln
widzów i 339,5 tys. seansów.
Kina ruchome w 1947 roku
obsłużyły 4,3 mln widzów,
w kolejnym roku już 8,4 mln.
Prowadzona była akcja filmowo-oświatowa polegająca
na wyświetlaniu filmów w
szkołach. Na początku 1948
roku akcją objętych było 399
miast i 1671 wsi. Pod koniec
roku ilości te wzrosły do 538
miast i 2733 wsi. W styczniu
1948 roku filmy oświatowe
wyświetlono w 2757 szkołach, w styczniu 1949 roku
było to już 6675 szkół. Postanowiono rozwiązać problem
dotarcia do 2 milionów młodzieży wiejskiej w szkołach
niezelektryfikowanych. W tym
celu „Film Polski” uruchomił
produkcję przezroczy.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1) www.polska-org.pl (dostęp
06.01.2021);
2) Trybuna Wałbrzyska 01.03.1957,
11.07.1957, 15.01.1959, 31.03.1960,
18.08.1960, 22.12.1960, 24.02.1970,
30.06.1970
3) Haak J., Od „laski” do „lampki”,
Kronika Wałbrzyska, Wałbrzyskie
Towarzystwo Kultury, PWN, Warszawa Wrocław, 1981;
4) Polska Zachodnia nr 12 (188),
27.03.1949.
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Koncerty Filharmonii Sudeckiej możecie na razie oglądać w internecie

Oni potrzebują was teraz
Napisać, że miniony rok dla kultury nie był łatwy, to jakby nic nie napisać.
Artyści też nie mają lekko, a może ciężej, bo nie mogą się realizować, występować, grać. Zresztą, nikt nie ma lekko. Rozpoczynamy 2021 rok z niedowierzaniem zerkając wstecz – co się przytrafiło w 2020…
Jak zwykle 1 stycznia nowego roku, niezmiennie od
prawie 80 lat, Filharmonicy
Wiedeńscy zagrali swój koncert noworoczny. W tym roku
odbył się jednak bez udziału
publiczności i było to pierwsze
takie zdarzenie w historii tej
imprezy. Jakże to znamienne.
W 2020 widzieliśmy przyszłość... Kiedy w lutym na łamach WieszCo chwaliliśmy
wspaniałą orkiestrę, znakomitą
akustykę sali koncertowej i
planowane koncerty pod dyrekcją wybitnych dyrygentów,
rozpoczynała się drugą część 42
sezonu artystycznego. Miesiąc
później, 8 marca Filharmonia
Sudecka zagrała ostatni koncert
z publicznością. Dla występujących wtedy solistów Moniki Kuczery, Beaty Orbik i Ady
Kiepury miał to być początek
trasy koncertowej z piosenkami
okresu międzywojennego pod
tytułem „Ada to już wypada”.
Potem, stosując się do zaleceń
Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia na dzień odwołano
koncert 13 marca, do którego
trwały już próby. Nie odbyły się
potem żadne koncerty, aż do
12 czerwca, kiedy to w pełnym
reżimie sanitarnym, zachowując

odległości między muzykami, a
także odległości między słuchaczami na widowni i dezynfekując estradę w przerwie koncertu
zagrano pierwszy koncert po
trzymiesięcznej przewie. W
pierwszej części usłyszeliśmy
Serenadę B-dur „Gran Partita”
na instrumenty dęte Mozarta,
co pozwoliło umieścić na estradzie tylko sekcje instrumentów
dętych. W drugiej części koncertu muzycy zagrali Serenadę
„Eine kleine nachtmusic” Mozarta i Suitę „Z czasów Holberga” Griega wyłącznie sekcjami
instrumentów smyczkowych.
W ten sposób wszyscy muzycy
orkiestry symfonicznej mogli
zagrać! W czerwcu w podobnym układzie udało nam się
jeszcze zagrać koncert z Atsuko
Seta – japońską pianistką,
wykonując w pierwszej części
Koncert fortepianowy e-moll
Chopina z orkiestrą kameralną,
a w drugiej części Serenadę na
instrumenty dęte d-moll Antonína Dvořáka.
Powszechne zamknięcie w
pierwszej fazie pandemii zatrzymało program edukacyjny
filharmonii, który trafiał do
szkół i placówek opiekuńczych
na Dolnym Śląsku w postaci
popularnych audycji muzycz-

nych. Muzycy natomiast odnaleźli się w przestrzeni internetu
proponując przygotowane
własnymi środkami produkcje
muzyczne. Potrzeba chwili
spowodowała, że trzeba było
szybko posiąść nowe umiejętności informatyczne. Dzielony
na wiele okien ekran, synchronizacja dźwiękowa i niekiedy
bardzo ciekawe scenariusze
tych produkcji zyskały wielu
odbiorców. Zresztą proszę popatrzeć na filmy z tego okresu
umieszczone na profilu Facebookowym Filharmonii Sudeckiej.
Znaleźć tam można także lekturę „Bach, Beethoven i inne
chłopaki, czyli historia muzyki
wyłożona wreszcie jak należy”
Davida W. Barbera, którą ze
swadą Krystyny Czubówny
prowadziła Krystyna Swoboda.
W marcu 2020 wałbrzyska
instytucja złożyła jeden z 12
tysięcy wniosków, które trafiły
wtedy do MKiDN w programie
dotacyjnym Kultura w sieci. W
maju wszyscy już wiedzieli, że
projekt będzie realizowany. Zamieniona na studio nagraniowe
sala koncertowa, doświadczeni
realizatorzy dźwięku, filmowcy,
muzycy orkiestry i soliści, do
tego reżim sanitarny – a oni
grają i nagrywają Moniuszkę,

Chopina i Ravela! Po trwającej
półtora miesiąca postprodukcji mogliśmy zobaczyć efekt
projektu, który do tej pory był
wyłącznie w głowie pomysłodawcy, dyrygenta Bartosza
Żurakowskiego. Widzieliście
już „Muzę w sieci”? Dwa filmy z
tego projektu dostępne są na filharmonicznym kanale youtube.
Także wałbrzyskim muzykom
powiodło się w programie stypendialnym MKiDN i wniosek
złożony przez koncertmistrza
wiolonczel Wojciecha Kuda
otrzymał dofinansowanie. Można go oglądać na youtube jako
„Koncert zespołu Michelangelo
Ensamble”. Doświadczenia,
które wtedy zdobywano, szykowały muzyków na nową
jakość w działalności instytucji
– koncerty on-line orkiestry
symfonicznej.
Pierwszego sierpnia zmarł
Maestro Józef Wiłkomirski. Chociaż od kilkunastu lat nie pracował, to Filharmonia Sudecka
nierozerwalnie wiąże się z jego
nazwiskiem i tym, co zrobił dla
jej powstania, przetrwania i rozwoju. Od 29 października 2020
to już Filharmonia Sudecka im.
Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Coś się kończy i coś
zaczyna, zdawało się czuć na

placu Ratuszowym 16 sierpnia,
gdy prezydent Roman Szełemej
zorganizował ceremonialne
pożegnanie prochów niezwykłego wałbrzyszanina przed ich
ostatnią drogą na warszawskie
Powązki.
We wrześniu odbyły się znakomite koncerty: z Vadimem
Palmowem – rosyjskim pianistą, który wykonał z OSFS pod
dyrekcją Bartosza Żurakowskiego II Koncert fortepianowy
G-dur Piotra Czajkowskiego, a
potem koncert pod dyrekcją
Maestro Tadeusza Wojciechowskiego, w którym brawurowo zaprezentowali się
wałbrzyscy waltorniści Anna
i Grzegorz Mondry razem z
gościnnie występującymi Pawłem Dziewońskim i Markiem
Gumielą. Trzeba wtedy było
być na sali koncertowej, kiedy
grali Konzertstuck F-dur na
cztery waltornie i orkiestrę
Roberta Schumanna! Ale nie
wróciliśmy do normalności,
nadal odwoływano koncerty
agencji wynajmujących salę.
Ze względu na zaostrzone
wymagania sanitarne Andrzej
Piaseczny zagrał jednego dnia
dwa razy, aby spełnić oczekiwania publiczności, która
wykupiła jego koncert.

Październikowe koncerty zdecydowano się udostępniać on-line. Filharmonia długo broniła
się przed takim prezentowaniem muzyki, głównie dlatego,
że walory akustyczne sali są
tak dobre, że trudno jest je odtworzyć w relacji internetowej
zwłaszcza prezentując orkiestrę
symfoniczną. Pierwszy koncert
on-line to program „Cafe Bodo”
z Emilią Czekałą i Tadeuszem
Seibertem. Niedoskonałości
realizacyjne rekompensowała
znakomita atmosfera na sali
koncertowej. Wtedy jeszcze
mogli uczestniczyć słuchacze,
do 90 osób. Podobnie było na
koncercie z Wiesławem Prządką
– akordeon i filmową muzyką
francuską – znakomita atmosfera i charyzmatyczny solista!
Jak mówią w Filharmonii Sudeckiej: - Od listopada nie ma z
nami publiczności. Zagraliśmy
„#chillout w nastroju wiedeńskim” i „La bambę”, dwa programy listopadowe, z których
drugi to wspaniały występ
Katarzyny Myćki – marimba
z Orkiestrą Filharmoników Sudeckich pod dyrekcją Bartosza
Żurakowskiego. Ile kosztowała
nas nerwów awaria internetu
w trakcie koncertu… niech
pozostanie naszym doświadczeniem. Grudniowe „White
Christmas” z Aleksandrą Novina Chacińską – sopran i Gala
Sylwestrowa „Przetańczmy
całą noc” z Dariuszem Stachurą
i Aleksandrą Wiwałą to produkcje, w których coraz bardziej
zbliżamy się do zamierzonego
rezultatu.
Jak trafić do Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu? Teraz
to jeszcze prostsze! Oglądajcie
i słuchajcie nasze koncerty w
internecie, na smartfonach,
komputerach, na telewizorach.
Nasz Koncert Noworoczny
„Muzyka dynastii Straussów”
z 8.01.2021 możecie oglądać
w płatnej relacji do 31.01.2021
poprzez bileterię na stronie
www.filharmonia-sudecka.
bilety24.pl. Znajdziecie tam
też nasz koncert 22.01.2021,
w którego programie znajdą
się „Tańce symfoniczne” op.
64 Edvarda Griega i Symfonia
C-dur George Bizeta, który
można ponadto obejrzeć na
live.bilety24.pl.
Pragniemy powrotu publiczności do naszej sali koncertowej. Tu nasza praca prezentuje
się najlepiej. Jednak codzienność pandemii spowodowała,
że naszą misję realizujemy
dzisiaj w jedyny możliwy
sposób – koncertując on-line.
Droga publiczności! Zobaczcie
i posłuchajcie, jak to robimy!
Potrzebujemy was teraz!
Red
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Jak mieć fuksa?

» Ferie on-line ze Starą Kopalnią
to dobry sposób na nudę

Zanim do kina

My name is Wilhelm,
Wilhelm z Baskerville
Nim wszystko wróci do normalności i kina będą
przyciągać nas repertuarem pełnym nietuzinkowych
premier, chciałbym podzielić się z wami zestawem
filmów, które stały się dla mnie najważniejsze. Dziś
polecam „Imię Róży” Jeana-Jacquesa Annauda.
Wskazanie w tym tygodniu
jest wyborem oczywistym,
zbyt oczywistym. Mam wrażenie, że wszyscy widzieli
dzieło Jeana-Jacquesa Annauda „Imię Róży”. Mimo to,
postanowiłem wrócić do filmu
sprzed 34 lat. Przede wszystkim dlatego, że odtwórca
głównej roli – Sean Connery –
odszedł od nas niespełna dwa
miesiące temu i boję się, że
świat zapamięta go wyłącznie
jako pierwszego Jamesa Bonda. Poza tym, młode pokolenie, karmione papką – typu
„Avengers” – mogło nie mieć
jeszcze okazji przeżycia historii
mnicha detektywa. Chciałbym

ich zatem trochę zdenerwować i skłonić do sięgnięcia po
literacki pierwowzór Umberto
Eco, albo chociaż do obejrzenia ekranizacji jego książki.
Pisarz, a później Jean-Jacques Annaud, zabierają nas do
włoskiego, średniowiecznego opactwa Benedyktynów,
gdzie za potężnymi murami,
w tajemniczych okolicznościach giną jego mieszkańcy. Zaproszony na debatę o
ubóstwie Jezusa, angielski
franciszkanin – Wilhelm z Baskerville – staje się świadkiem
dramatycznych wydarzeń.
Zostaje wówczas poproszony
o pomoc w rozwiązaniu kry-

minalnej zagadki. Gość podejmuje wyzwanie. Towarzyszy
mu jego uczeń – nowicjusz
z klasztoru z Melku. Pełni on
także funkcję narratora. Świat
bogobojnych mnichów, który
przenika Sherlock w habicie
jest mroczny, hermetyczny i
trudny do zgłębienia. Tymczasem bohater, z życiową
mądrością i wiedzą z ksiąg
wypisaną na dojrzałej twarzy,
krok po kroku odkrywa kulisy
kolejnych zbrodni. „Imię Róży”
ogląda się z wypiekami na
twarzy. Nie przeszkadza nawet, że akcja filmu toczy się
niespiesznie. Nie ma w nim
także scen walki i pościgów, a

Od 4 stycznia ruszyły ferie zimowe. Stara Kopalnia
wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji i obostrzeniom
przygotowała ofertę zajęć
edukacyjnych w formie on-line. Cały czas odbywają
się lekcje muzealne dla grup
zorganizowanych w godzinach 8.00-16.00 oraz dla
osób indywidualnych. W
ofercie znalazły się propozycje zarówno dla dzieci w
wieku szkolnym, jak i dla
przedszkolaków. Uczestnicy
mogą skorzystać z takich
zajęć jak choćby „Szychta
Fuksów – czyli pier wsza
zmiana młodych górników”,
gdzie uczestnicy zobaczą,
jak wyglądał dzień pracy
górnika, „Mechaniczna Kopalnia”, podczas których zapoznają się ze specyficznymi
maszynami znajdującymi się

w maszynowni kopalni lub
„Wokół tradycji górniczych”
– tu z kolei zobaczą cenne
eksponaty głównie związane
z tradycjami i obchodami
Barbórki.
Szczegółowy rozkład i opis
zajęć znajdziecie na stronie
www.starakopalnia.pl, tam
również znajdują się informacje dotyczące rezerwacji i
biletów.
Instytucja zaprasza także
do skorzystania ze sklepu
internetowego, gdzie można znaleźć ręcznie robione
pamiątki, które powstają w
Centrum Ceramiki Unikatowej na terenie obiektu.
Wśród produktów znajdziemy biżuterię z węglem lub
szkłem, ceramiczne kubki i
figurki lub lampiony idealne
do aromaterapii. W przestrzeniach Starej Kopalni od-

bywają się spektakle i koncerty w formie on-line, które
organizuje Ogólnopolski Teatr
William- Es. Relacje są dostępne na Facebooku Teatru.
Przypomnijmy, że zgodnie
z decyzją rządu, w związku
z pandemią COVID-19, Stara
Kopalnia pozostaje zamknięta dla turystów do 17 stycznia tego roku. Na stronie
obiektu oraz w mediach
społecznościowych dostępne
są materiały dotyczące trasy
zwiedzania, wystaw artystycznych oraz górniczych
ciekawostek. Pracownicy
instytucji intensywnie wykorzystują czas zamknięcia,
pracując nad urozmaiceniem
trasy zwiedzania. Po ponownym otwarciu w wielu
miejscach pojawią się nowe
eksponaty.

mimo to mamy do czynienia
z rasowym thrillerem. To niewątpliwa zasługa Umberta
Eco oraz autorów scenariusza i reżysera – Howarda
Franklina i Jeana-Jacquesa
Annauda.
„Imię Róży” nie byłoby tak
niezwykłe, gdyby nie jeszcze
ktoś. James Bond, czyli Sean
Connery wygrywa z całą kolejką gwiazd chcących zostać

Wilhelmem. Jak to dobrze,
bo niewiele by brakowało,
aby szaman dużego ekranu
przeszedł do historii kina jako
przystojniak z serii brytyjskiego
superagenta. Wcielił się w
niego siedem razy. Tymczasem
cały talent i kunszt Connery zaprezentował waśnie w „Imieniu Róży”. I to rola Wilhelma z
Baskerville jest najważniejszą
kreacją w jego karierze. Poza

tym dobrze byłoby, aby elity
kościoła katolickiego zupełnie
oderwane od zmieniającej się
rzeczywistości, przyjrzały się
uważnie filozofii i humanistycznym mądrościom bohatera.
Mam nadzieję, że wystarczająco wkurzyłem młodziaków,
fanów Bonda i skostniałych
katolików, aby poszukać „Imienia Róży”.

SCB

Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Stara Kopalnia w Wałbrzychu przypomina
o Górniczych Feriach Zimowych w formie
on-line! Zajęcia edukacyjne wciąż trwają
i skierowane są zarówno do grup, jak i do
osób indywidualnych.
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Okiem gracza

Trochę o rozgrywkach mobilnych
Riot Games, znane ze swojej free-to-play MOBY League of Legends, idąc za panującymi na rynku trendami, w zeszłym roku postanowiło przenieść swój tytuł na
urządzenia mobilne. Tak właśnie powstało League of Legends: Wild Rift.
Nie oni pierwsi i nie
ostatni postanowili
poszerzyć swoją linię
produktów o jedną
z gier mobilnych,
których potencjał rośnie cały czas wraz
ze zwiększającą się
ilością osób posiadających smartfony czy
tablety. Podobną strategię przyjęło Nintendo, które od dłuższego
czasu tworzy tytuły na telefon związane z
ich najbardziej znanymi seriami. Najpopularniejszym przykładem jest Pokemon GO,
stworzone we współpracy z firmą Niantic.
Dzięki temu tytułowi nintendowska marka uzyskała ogromny wzrost przychodów,
a zainteresowanie nim było tak duże,

że na podstawie gry
mobilnej stworzono
grę przeznaczoną na
konsole.
Innym przykładem
na wykorzystanie
platformy jest Among
Us, które w formie na
telefon można było
pobrać za darmo. Zabieg ten z pewnością
częściowo przyczynił
się do zeszłorocznego
sukcesu odniesionego przez grę. Jaki
wniosek z tego płynie? Nie można bagatelizować znaczenia gier mobilnych i
warto zainteresować się nimi, ponieważ
mają szansę dotrzeć do liczby odbiorców
większej, niż na innych platformach.

SKN

Prawnik radzi
Jak napisać skargę na komornika? W tym tygodniu nasz prawnik
Adam Daraż zajmie się tą właśnie sprawą.
Postępowanie egzekucyjne
prowadzone jest przez komornika sądowego. Który jako
uprawniony organ zobowiązany jest do podejmowania
czynności egzekucyjnych na
wniosek wierzyciela, czyli
podmiotu, dysponującego
tzw. tytułem wykonawczym.
Co można zrobić, aby skontrolować komornika, czy jego
działania są zgodne z prawem?

Podstawowym środkiem
ochrony dłużnika w stosunku
do działań komornika jest
skarga na czynności komornika. Skargę wnosi się do
sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę
komornika. Skarga może dotyczyć działania komornika,
jak również jego zaniechania, czyli niedokonania danej czynności. Skargę może
złożyć strona lub inna osoba,

której prawa zostały przez
czynności lub zaniechanie
komornika naruszone bądź
zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna
czynić zadość wymaganiom
pisma procesowego oraz
określać zaskarżoną czynność
lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek
o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z
uzasadnieniem. Skargę wnosi
się w terminie tygodniowym
od dnia dokonania czynności,
gdy strona lub osoba, której
prawo zostało przez czynność komornika naruszone
bądź zagrożone, była przy
czynności obecna lub była o
jej terminie zawiadomiona.
W innych przypadkach – od

UWAGA KONKURS

Zróbcie się na bóstwo! A co, nie wolno? Pomoże wam w tym Salon
Urody Venus w Świdnicy. To tam skorzystacie z rozmaitych zabiegów kosmetycznych. Wszystko po to, żeby dobrze wyglądać. Teraz
najważniejsze. Za pewne rzeczy nie będziecie musiały płacić! Trzeba
tylko wziąć udział w naszej zabawie. Widzicie fotografię, którą publikujemy obok? Fragment jakiego dolnośląskiego zamku przedstawia
załączone zdjęcie?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go
i pokazać w salonie. Każda z 5 pań znających poprawną odpowiedź
będzie mogła skorzystać z usługi tylko raz. Na miłośniczki piękna i
posiadaczki kuponów z naszej gazety w Salonie Urody Venus przy
ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy czekają od środy (13 stycznia) do
piątku (15 stycznia). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny
na stronie www.wieszco.pl.

dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub
osoby, której prawo zostało
przez czynność komornika
naruszone bądź zagrożone, a
w braku zawiadomienia – od
dnia powzięcia wiadomości
przez skarżącego o dokonanej czynności.
Skargę na zaniechanie przez
komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym
skarżący dowiedział się, że
czynność miała być dokonana.
Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej
czynności lub zaniechał jej
dokonania. Komornik w terminie 3 dni od dnia otrzymania
skargi sporządza uzasadnienie
zaskarżonej czynności, o ile

Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger

nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn
jej zaniechania i przekazuje
je wraz ze skargą i aktami
sprawy do właściwego sądu,
chyba że skargę w całości
uwzględnia. O uwzględnieniu
skargi komornik zawiadamia
skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Sąd
rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej
wpływu do sądu, a gdy skarga
zawiera braki formalne, które
podlegają uzupełnieniu, w
terminie tygodniowym od
jej uzupełnienia. Wniesienie
skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani
wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.me.ign.com)

CHALLENGER

postępowanie lub wstrzyma
dokonanie czynności.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Fragment jakiego dolnośląskiego zamku
przedstawia załączone zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy
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Fot. użyczone (Studio 8)

» Do gabinetu kosmetyczno-podologicznego często trafiają osoby z modzelami, czy odciskami

Boso, ale z pazurem

Stopy miękkie,
czy szorstkie?

zapalny i nadmiernie rozmiękczając skórę.
Modzel to nadmiernie zrogowaciały naskórek w kształcie
owalnym, kolistym, nieregularnym. Jest koloru bladożółte-

go. Występuje na podeszwie.
Natomiast odciski są mniejsze
i posiadają najczęściej bolesny rdzeń. Mogą występować na podeszwie, a nawet
między palcami. Oba twory

są do usunięcia już podczas
jednej wizyty w gabinecie
podologicznym. Proces ten,
mimo że specjalista używa
np. skalpela, jest bezbolesny.
Barbara Krause-Maniowska

Fakt, że lepiej nie trzeć
podeszwy stóp w domu, bo
jedynie pozornie stan naszej
skóry może się poprawić. Na
dłuższą metę lepiej tego unikać. Zdecydowanie polecam
używanie dobrych kremów
i maści. Należy pamiętać, że
systematyczność to podstawa.
Dobry krem lub maść do
stóp trzeba stosować codziennie. Najlepiej po kąpieli, bo
wtedy skóra jest czysta, rozgrzana i jest lepsze krążenie.
Raz w tygodniu dobrze jest
nałożyć troszkę więcej preparatu pod okluzje, czyli zawinąć

każdą stopę np. folią spożywczą, założyć ciepłe skarpety
i... na przykład obejrzeć film
lub poczytać książkę. Po takim
zabiegu nadmiar kremu, jeśli
pozostał, można wmasować
w stopy.
Zastanawialiście się kiedyś,
jakie są najbardziej pożądane
składniki w preparatach do
stóp. Każdy chyba słyszał o
moczniku, który poprawia
miękkość, elastyczność i zapobiega nadmiernemu rogowaceniu. Tłuszcze z colostrum,
wosk pszczeli, masło shea,
aloes, alantoina w odpowied-

nio dobranych kompozycjach
głęboko nawilżają i regenerują
skórę stóp. Dobrych jakościowo produktów warto szukać
w aptekach czy gabinetach
podologicznych. Pamiętajcie,
pytając o składy preparatów,
dokładnie opisujcie, jaki doskwiera wam problem.
Wielokrotnie do mojego gabinetu trafiają osoby z modzelami, czy odciskami. Niestety,
nie da się z nimi rozprawić w
domu. A popularne maści, czy
plastry na odciski, nierzadko
wyrządzają więcej złego niż
dobrego, powodując stan

REKLAMA

Kłopot szorstkich pięt może dotknąć
każdego, ale jest to problem, z którym można sobie poradzić. Na pewno
niedawno widzieliście w telewizji reklamę, w której podolog mówi o tym,
aby nie używać w domu popularnych
tarek do stóp. Wielu klientów do dzisiaj pyta mnie o zdanie na ten temat.
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STREFA ROZRYWKI

Fot. (Shutterstock/Imnoom)

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 10

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
3 - pirat działający na zlecenie władcy
6 - tajna organizacja przestępcza zawiązana
w 1820 w Królestwie Neapolu
7 - okres pobytu na wczasach, kursach
11 - potężnej wielkości obszar wokół słońca
12 - jednostka pojemności elektrycznej w
układzie SI
13 - instrument strunowy wywodzący się ze
starożytnej Grecji
14 - zbiór wszystkich ubrań, które są czyjąś
własnością
15 - osobnik roślinny lub zwierzęcy we
wczesnym etapie rozwoju
17 - zdobiona trumna w kształcie skrzyni
ceramicznej lub kamiennej
18 - rodzaj układu scalonego,
wyprodukowany w jednym krysztale krzemu
Pionowo:
1 - rodzaj mocnej, półlnianej lub lnianej
tkaniny wykonanej w splocie skośnym
2 - sytuacja bezruchu, braku działania
4 - technika śledcza polegająca na badaniu
porównawczym linii papilarnych
5 - wybitny muzyk posiadający mistrzowską
technikę wykonawczą
8 - akt woli ciała kolegialnego
9 - półpasożyt porastający drzewa stanowiący świąteczną dekorację
10 - stan psychiczny, w którym człowiek łatwo wpada w złość
16 - tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku wulkanizacji kauczuku

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
5 - ogół czynności związanych z prowadzeniem ksiąg
rachunkowych – księgowość
7 - rower dla kobiet - damka
8 - długi kożuch – baranica
14 - nauka zajmująca się chorobami dróg oddechowych
– laryngologia
15 - bardzo cienka powłoka
– błona
17 - stróżowanie na statku
przez część załogi w określonym czasie - wachta
18 - człowiek, przynoszący
pecha, sprowadzający niedolę
- jonasz
Pionowo:
1 - wynik dzielenia – iloraz
2 - ogrom efektów pojawiających się wspólnie lub zaraz po
sobie np. świateł - feeria

3 - technika jazdy na krawędziach taliowanych nart
– carving
4 - towarzyszenie, grając na
instrumencie np grze innego
muzyka – akompaniament
6 - cecha działań: to, że coś
zawsze dobrze działa, jest
skuteczne - efektywność
9 - osoba, która nie żyje,
zmarły - nieboszczyk
10 - silnie oddziałująca cząstka elementarna złożona z
kwarków - hadron
11 - cienka powłoka ze szkliwa nakładana na wyroby
ceramiczne – glazura
12 - mieszaniec klaczy konia domowego z ogierem osła - muł
13 - niepowodzenie przedsięwzięcia – plajta
16 - człowiek postępujący
niegodziwie, nieuczciwie,
źle – łotr
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NASI ULUBIEŃCY

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

Każdy chce mieć swój kąt. Zwierzaki też
Pogoda nie rozpieszcza. Śnieg, lekki mróz, mgła na zewnątrz, że psa żal wygonić z domu... Prowokacyjnie to napisaliśmy, bo pies to niby gorszy, skoro sami
siedzicie w cieplutkich mieszkaniach?! Pomyślcie teraz o zwierzakach, które
żyją w schronisku. Nie to, że jest im tam źle, że dzieje im się krzywda. Ale jak
każdy chciałyby mieć swój dom. Rozumiecie, o co nam chodzi?
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży, dostojny pies, który jest
bardzo przyjazny do ludzi i dzieci. Toleruje inne psy na spacerach. Poleca się do
adopcji!

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.04.2017

Staruszka Jadzia – kochana kotka, która
pomimo wieku nadal chętnie się bawi, jest
ciekawska otoczenia. Czy znajdzie dom na
stare lata?

MELA, nr ewidencyjny 92/20
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
24.04.2020

Mela to duża suczka, która po przyjęciu do
schroniska trochę chorowała. Nie lubi towarzystwa głośnych psów, więc szukamy dla
niej odpowiedniego, cichego domu.

BURY, nr ewidencyjny 144/17
Wiek: około 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
30.05.2017

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

JOGI, nr ewidencyjny 173/18
Wiek: 3 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
15.06.2018

Biały Jogi to kochany psiak, niestety sprawia
pewne problemy w zachowaniu, więc szukamy dla niego odpowiedzialnego, doświadczonego domu!

ROMEK, nr ewidencyjny 366/19
Wiek: 13 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
24.12.2019

Roman to psi senior, jest bardzo przyjazny
i pozytywny, ale trochę choruje. Świetnie
dogaduje się ze zwierzakami i uwielbia ludzi.
Szukamy dla niego dobrego domu.

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: 1 rok
Data przyjęcia
do schroniska:
05.03.2020

Czakan to jeszcze mentalnie szczeniak,
dlatego wymaga ułożenia, potrzebuje dużo
przestrzeni i stabilnego życia, które dotychczas go nie rozpieszczało.

LI, nr ewidencyjny 67/20
Wiek: 9 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
16.06.2020

Li trafił do schroniska poturbowany, okazało się,
że ma kocią białaczkę – co oznacza, że musi być
kocim jedynakiem w domu. Li uwielbia zabawy
z ludźmi.

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 5 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
13.01.2020

Witek to duży owczarek z charakterem – szukamy bardzo odpowiedzialnego domu, który
obdarzy psiaka miłością i będzie potrafił z
nim pracować.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
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POLSAT

Na łożu śmierci Danny (Łukasz Lewandowski)
wyznaje swojej żonie miłość i dziękuje jej za
wspólnie spędzone lata i wszystkie lekcje,
których go nauczyła. Niedługo później Sandy
(Dominika Ostałowska) odwiedza jego
najlepszego przyjaciela, Alberta (Krzysztof
Stroiński), aby przyznać mu, że od zawsze
go kochała. Szokujące informacje zmuszają
żonatego mężczyznę do przewartościowania
swoich poglądów na temat miłości i innego
spojrzenia na związek z Margaret (Dorota
Landowska).

21:55

40 lat minęło

TVP2

Miłość i inne komplikacje
dramat obyczajowy, USA, 2009

Manhattan. Młoda prawniczka Emilia Greenleaf (Natalie Portman) zakochuje się w swoim
szeﬁe, Jacku Woolﬁe (Scott Cohen). Wkrótce
nawiązują romans. Mężczyzna jest jednak
żonaty i ma kilkuletniego syna Williama
(Charlie Tahan). Niebawem Emilia zachodzi
w ciążę. Jack decyduje się na rozwód z żoną,
lekarką Carolyn (Lisa Kudrow), a następnie
poślubia kochankę. Jego syn, zrozpaczony
rozstaniem rodziców, całą złość przelewa na
macochę. Emilia rodzi córeczkę, lecz dziecko
po trzech dniach umiera.

Debbie (Leslie Mann) i Pete (Paul Rudd)
mieszkają razem z córkami, Sadie (Maude
Apatow) i Iris (Iris Apatow), w pięknym
domu na przedmieściach. Po latach
małżeństwa ich związek przechodzi
poważny kryzys, a problemy ﬁnansowe
sprawiają, że prawdopodobnie będę
zmuszeni sprzedać dom. W butiku Debbie
kradnie jedna z pracownic, a ﬁrma fonograﬁczna Pete’a przynosi straty. W dodatku
ojciec mężczyzny, Larry, wciąż prosi o bezzwrotne pożyczki.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2012

Niedziela

WIESZ CO | NR 2/12.1.2021 r.

komedia, USA, 2012

Gandalf Szary walczy z demonem Balrogiem.
Po pojedynku czarodziej odradza się jako
Gandalf Biały. Aragorn, elf Legolas i krasnolud Gimli (John Rhys-Davies) wyruszają do
Rohanu. Muszą ostrzec władcę Theodena
(Bernard Hill) przed zagrażającą jego królestwu wojną. W drodze dołącza do nich Gandalf
Biały. Okazuje się, że Theoden nie potraﬁ
już rządzić. Wiarę i siły odebrała mu klątwa
rzucona przez Sarumana. Na dworze Aragorn
poznaje siostrzenicę króla, waleczną Eowinę
(Miranda Otto).

Kozacka miłość
TVP 2

Władca pierścieni: Dwie wieże
ﬁlm fantasy, Nowa Zelandia, Niemcy, USA, 2002

Sobota

Środa

Jack Reacher: Jednym strzałem

23:20
TVP2

ﬁlm sensacyjny, USA, 2012

W Pittsburghu snajper zabija pięć przypadkowych osób. Znalezione przez Emersona
ślady prowadzą ich do byłego strzelca armii
amerykańskiej, Jamesa Barra. Wkrótce
mężczyzna zostaje zatrzymany. Prokurator
Alex Rodin proponuje mu układ: jeśli zgodzi
się zeznawać i przyzna do winy, to uniknie
kary śmierci. Były żołnierz stanowczo odmawia
jednak współpracy i chce, by zaaranżowano
jego spotkanie z Jackiem Reacherem, byłym
oﬁcerem żandarmerii wojskowej, mistrzem
dedukcji i walki wręcz.

Czwartek

Zostańmy przyjaciółmi
komedia romantyczna, Kanada, Niemcy, USA, 2005

Chris Brander (Ryan Reynolds) był niegdyś
zakompleksionym, otyłym nastolatkiem.
Jego jedynym oparciem była najbliższa
przyjaciółka, a zarazem najpiękniejsza
dziewczyna w szkole - Jamie Palamino
(Amy Smart). Zakochany w niej Chris
wyznał jej miłość. Dziewczyna nie dawała
mu nadziei na cokolwiek więcej poza przyjaźnią. Od tamtego czasu minęło dziesięć
lat. Chris bardzo się zmienił, zmężniał,
nabrał pewności siebie i zaczął odnosić
sukcesy w branży muzycznej.

20:00
POLSAT

Nie kłam kochanie
komedia romantyczna, Polska, 2008

Studentka architektury zieleni, Ania (Marta
Żmuda Trzebiatowska), wychowała się w domu
dziecka. Mimo bolesnej przeszłości, pozostała
ufna wobec ludzi. Dziewczyna uwielbia
naturę i z zamiłowaniem hoduje rośliny.
Mieszka z przyjaciółką Magdą (Magdalena
Schejbal), a utrzymuje się pielęgnując rośliny
w apartamentowcach bogaczy. W jednym
z nich Ania spotyka przystojnego, pewnego
siebie Marcina (Piotr Adamczyk). Od tej chwili
jej myśli i uczucia krążą wokół jego osoby. On
jednak jej nie zauważa.

piątek

15 stycznia

TVP 1

TVP 2

TVN
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TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Agape - 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 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Amazonka wschodu niezwykła rzeka borneańska.
3. Równe szanse - esej
dokumentalny

05:15 Cafe piosenka
- talk-show
05:45 Doktor Kleist - serial
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Zacznij od nowa
- magazyn
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
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
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital - program
obyczajowy
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Gdzie jest Nemo?
Mały Nemo niespodziewanie traﬁa z oceanu do
akwarium w gabinecie
dentystycznym.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Powidoki Vladimir
Nabokov o Gogolu
08:40 Księga Przestrzeni
09:25 Skutki noszenia
kapelusza w maju
- ﬁlm obyczajowy, reż. Krystyna Krupska-Wysocka
11:00 Szatan z siódmej
klasy - serial TVP
12:50 Którędy po sztukę
- Paris Bordone
13:00 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny
15:20 Daleko od okna
- dramat
17:25 Czterdziestolatek
- serial TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej? - program
publicystyczny
19:15 Którędy po sztukę
- Katedra w Faras
19:25 Antyfonie - Rafał Zapała

06:00 Nash Bridges
Serial 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
walczy z przestępczością
w mieście.
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
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM FANTASY

WESTERN

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?
17:45 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Blondynka - serial TVP
21:55 Rozmowy kontrolowane
- komedia
23:45 Sprawa zamknięta
- dramat sensacyjny
01:25 W szeregach ISIS
02:30 Geniusz: Picasso
03:30 Ocaleni - reality show
04:35 Dylematu 5 - serial TVP

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Przepis dnia
- magazyn kulinarny
20:55 Postaw na milion
- teleturniej
21:50 Królowa piękności
- serial obyczajowy
22:40 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
23:45 Podziemny krąg
- dramat, prod. USA, 1999
02:10 W tajnej służbie Jej
Królewskiej Mości
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:05 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Władca pierścieni:
Dwie wieże
- ﬁlm fantasy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2002, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Liv Tyler, Sean
Astin, John Rhys-Davies,
Bernard Hill, Christopher
Lee, Billy Boyd, Dominic
Monaghan
23:55 Dzień próby
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2001, reż. Antoine Fuqua,
wyk. Denzel Washington,
Ethan Hawke, Scott Glenn,
Tom Berenger, Harris
Yulin, Raymond
J. Barry, Cliﬀ Curtis
02:20 Kuba Wojewódzki
03:10 Uwaga! - magazyn

FILM AKCJI

22:10 X-Men geneza:
Wolverine
- ﬁlm akcji, USA, 2009,
reż. Hood Gavin,
wyk. Jackman Hugh,
Collins Lynn, Danny
Huston
Ekranizacja przygód
jednego z największych
komiksowych superbohaterów. Brytyjska Północna
Ameryka, rok 1845.
Nastoletni James Howlett
i jego przyjaciel Victor
Creed dowiadują się, że są
braćmi.
00:40 Teksańska masakra
piłą mechaniczną:
Następne pokolenie
02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Strzały po zmierzchu
- Vera Cruz
- western, prod. USA,
1954, reż. Robert Aldrich,
wyk. Gary Cooper, Burt
Lancaster, Denise
Darcel, Cesar Romero,
Sara Montiel
21:40 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:05 Tego się nie wytnie
23:25 Gomorra - serial
00:25 Teraz animacje! - Punkt
obserwacyjny - ﬁlm
00:35 Teraz animacje! - Gość
- ﬁlm animowany
00:35 Teraz animacje! - Nocny
Portier - ﬁlm animowany
00:50 Co dalej?
01:05 Informacje kulturalne
01:35 Kino Mistrzów
- Birdman - dramat

20:00 Riddick
Zdradzony, walczący
o przetrwanie na
opuszczonej planecie
Riddick staje się jeszcze
bardziej niebezpieczny.
Tymczasem na ziemię
spaloną słońcem
przybywają
dwa statki.
22:15 Armageddon
01:25 Hansel i Gretel:
Łowcy czarownic
03:00 Castle
03:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur - serial
dokumentalny
04:15 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Inﬂuencer: zawód
przyszłości
- serial, Polska
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ukryta prawda
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
20:30 Chłopaki też płaczą
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2008,
reż. Nicholas Stoller,
wyk. Jason Segel, Kristen
Bell, Mila Kunis, Russell
Brand, Bill Hader, Jonah
Hill, Paul Rudd
22:55 Choć goni nas czas
- ﬁlm komedia,
USA, 2007, reż. Rob
Reiner, wyk. Jack Nicholson, Morgan Freeman,
Sean Hayes, Beverly Todd,
Rob Morrow
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:05 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 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 - serial
obyczajowy 20:00 Święty
21:00 Gwiazdy Kabaretu 22:05
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:20 Czas zemsty
Robert Burns prowadzi prace
wykopaliskowe w Chinach,
przypadkowo wplątuje się
w aferę narkotykową. Zostaje niesłusznie oskarżony
i skazany. Po wyjściu z więzienia ma zamiar wyrównać
porachunki z chińską maﬁą.
02:05 Interwencja 02:25
Disco Polo Life

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na świecie
11:45 Spotkania z ekologią
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Frank
Duﬀ i Legion Maryi
13:15 Filmowe życiorysy 13:30
Msza Święta 14:30 Kamyki
wspomnień 14:40 Kazembe
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
Dominik SOVA Gudowski
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte
Młodych 19:00 Warto
zauważyć 19:30 Opowieści
Theo 19:35 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:30 Klan - telenowela TVP
06:00 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
- magazyn
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
09:40 Fascynujący świat
10:45 Blondynka - serial TVP
11:45 Sam Whiskey
- ﬁlm fabularny
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Przyrodnik na tropie
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Zakochaj się w Polsce
15:55 Skoki Narciarskie
17:15 Teleexpress
17:25 Skoki Narciarskie

05:25 Cafe piosenka
05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Przepis dnia - magazyn
kulinarny
07:55 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinny ekspres
11:55 Alternatywy 4 - serial
komediowy TVP
12:55 Anything goes.
Ale jazda!
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice Senior
- Przesłuchania w ciemno
17:20 Rodzinka.pl - serial
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 The Voice Senior
22:10 Hity wszech czasów

05:15 Mango - telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
13:05 Na Wspólnej - serial
14:55 Wyjątkowe domy
15:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
16:30 Kolekcja smaków
17:00 Klinika bez tajemnic
18:00 Patent na dom
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 #TVNpomagajmysobie
20:05 40 lat minęło
- ﬁlm komedia, USA, 2012,
reż. Judd Apatow, wyk.
Judd Apatow, Paul Rudd,
Leslie Mann, Maude Apatow, Iris Apatow, Albert
Brooks, John Lithgow

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:30 Uwierz w święta
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy - Tak się żyje
u nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:00 Kapitan Ameryka:
Zimowy żołnierz
Po zakończonej sukcesem
bitwie o Nowy Jork
Steve Rogers, alias Kapitan
Ameryka, przenosi się do
Waszyngtonu i próbuje
przyzwyczaić się do życia
w nowoczesnym świecie.

REALITY SHOW

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM SENSACYJNY

18:25 Sanatorium miłości
- reality show
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę - Boss
- dramat, prod. Wielka
Brytania, USA, 2016,
reż. Brad Furman
23:45 Rozmowy kontrolowane
- komedia
reż. Sylwester Chęciński,
wyk. Stanisław Tym, Irena
Kwiatkowska
01:35 Sprawa zamknięta
- ﬁlm kryminalny
03:10 Z pamięci - felieton
03:15 Zakończenie

23:15 Riwiera dla dwojga
- komedia, prod. Wielka
Brytania, Francja, 2013,
reż. Joel Hopkins, wyk.
Pierce Brosnan, Emma
Thompson, Timothy Spall
01:00 Panaceum
- ﬁlm prod. USA, 2013,
reż. Steven Soderbergh,
wyk. Jude Law, Rooney
Mara, Catherine Zeta Jones, Channing Tatum
02:55 Trzeci
- ﬁlm obyczajowy,
reż. Jan Hryniak, wyk.
Marek Kondrat, Jacek
Poniedziałek, Magdalena
Cielecka, Edyta Olszówka,
Rafał Królikowski
04:45 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:10 Zakończenie
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sobota

22:55 Wykolejona
- ﬁlm komedia, USA,
2015, reż. Judd Apatow,
wyk. Amy Schumer,
Bill Hader, Brie Larson,
Colin Quinn, Tilda Swinton,
LeBron James
Amy to kobieta marzenie
z idealnym życiem
zawodowym i towarzyskim, ale nie radzi sobie ze
sprawami osobistymi.
01:25 Złowrogi II
- ﬁlm horror, USA, Wielka
Brytania, Kanada, 2015,
reż. Ciaran Foy, wyk.
James Ransone, Shannyn
Sossamon, Robert Sloan,
Dartanian Sloan, Ethan
Hawke
03:15 Uwaga!
- magazyn

23:00 Max Payne
Bohaterem jest
zdeterminowany w walce
z przestępczością policjant
z Nowego Jorku, który
wpada na trop wielkiej
afery.
01:10 Najemnik
John Seegar,
najemnik pracujący
dla CIA, podejmuje
się misji, podczas której
ginie jego przyjaciel. Po
tej tragedii nie chce już
angażować się w kolejne
zlecenia, zostaje jednak
zaszantażowany.
03:10 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:50
08:25
08:35
08:45
08:50
08:55
09:15
11:05
12:10
12:40
13:00
14:20
15:45
18:20
18:55

Ewa Demarczyk - ﬁlm
Informacje kulturalne
Od ucha do ucha
Od ucha do ucha - Więzi
Od ucha do ucha
- Dyktafon i ptak - ﬁlm
Od ucha do ucha
- Grand Bassin - ﬁlm
animowany
Od ucha do ucha
- Nos Kleopatry - ﬁlm
Od ucha do ucha - Mały
książę - ﬁlm animowany
Serialowa nostalgia
Monolog trębacza
- ﬁlm TVP
Rocznica odbudowy
Zamku Królewskiego
Kobra - Melissa
Tego się nie wytnie
- talk-show
Retro kino - Tylko
aniołowie mają skrzydła
Tamte lata, tamte dni Józef Wilkoń - magazyn
Scena muzyczna
FILM FANTASY

20:00 Bilet do kina - Hobbit:
Bitwa Pięciu Armii
- ﬁlm fantasy, prod. Nowa
Zelandia, USA, 2014,
reż. Peter Jackson
22:30 Prince: Sign o’ the
times - koncert
00:05 Mocne Kino - Ptak
o kryształowym
upierzeniu
- dramat, prod. Włochy,
Niemcy
01:50 Strzały po zmierzchu
- Vera Cruz - western,
prod. USA, 1954,
reż. Robert Aldrich
03:35 Gabinet doktora
Caligari - horror,
prod. Niemcy, 1920,
reż. Robert Wiene
05:00 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Łowcy skarbów
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
07:00 Taki jest świat
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.
20:00 Mocne sobotnie
kino: Inferno:
Piekielna walka
21:55 Ninja 2: Cień łzy
23:55 Straszny ﬁlm 4

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Angry Birds
- serial, Finlandia
06:55 Szkoła
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
10:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:15 Gremliny rozrabiają ﬁlm S-F, USA, 1984, reż.
Joe Dante, wyk. Zach
Galligan, Phoebe Cates,
Hoyt Axton, Polly Holliday,
Keye Luke, Scott Brady,
Edward Andrews
15:35 Akademia policyjna II:
Pierwsze zadanie - ﬁlm
komedia, USA, 1985, reż.
Jerry Paris, wyk. Steve
Guttenberg, Bubba Smith,
David Graf, Michael
Winslow, Art Metrano,
George Gaynes
17:30 Wierna - ﬁlm przygodowy, USA, 2016

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego - ﬁlm animowany
06:30 Tuż przed tragedią
08:35 Galileo 10:45 Dwaj bracia.
Beztroskie dzieciństwo
dwóch małych tygrysków
- Sanghi i Kumala - zostaje
przerwane, gdy zostają
schwytane przez ludzi. Jeden
z nich zostaje sprzedany do
cyrku, a drugi traﬁa do domu
gubernatora. 12:55 STOP
Drogówka 14:00 Policjantki
i Policjanci 19:00 Galileo
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:05 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
00:10 Bez litości. Pisarka
Jennifer Hills wynajmuje
położoną w lesie chatę, by
pracować nad nową książką.
Przyjezdna zwraca uwagę
kilku niebezpiecznych typów
z pobliskiego miasteczka,
którzy włamują się pewnej
nocy do jej domu.

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

01:25 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
02:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:10 Biesiada na cztery
pory roku
03:55 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

20:00 Złoty kompas
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2007, reż. Chris Weitz,
wyk. Nicole Kidman,
Daniel Craig, Dakota Blue
Richards, Ben Walker,
Freddie Highmore, Ian
McKellen, Eva Green, Tom
Courtenay, Sam Elliott
22:25 Nieśmiertelny
- ﬁlm S-F, USA, Wielka
Brytania, 1986, reż. Russell
Mulcahy, wyk. Christopher
Lambert
00:55 Szubienica
- ﬁlm horror, USA,
2015, reż. Chris Loﬁng,
Travis Cluﬀ, Reese Mishler,
wyk. Pfeifer Brown, Ryan
Shoos
02:30 Noc magii

TV Trwam
09:45 Kazembe 10:00 Informacje dnia 10:15 Retrospekcja
10:20 Święty na każdy dzień
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Warto zauważyć
12:50 Filmowe życiorysy
13:20 Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta 14:35 Kaplica Pamięci 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Sybiraczka 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Katecheza 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mojżesz

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:30 Okrasa łamie przepisy
10:05 Stulecie Winnych
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Msza Święta
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Rwanda 2020
13:10 BBC w Jedynce
- Dynastia
14:10 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Przyrodnik na tropie
16:00 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie

05:25 Barwy szczęścia
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Zacznij od nowa
- magazyn
11:50 Szansa na sukces.
Opole - widowisko
12:55 Świąteczny Koncert
Życzeń - koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2020 - widowisko
16:10 Lepsza połowa
- serial TVP
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale
- serial fabularyzowany
prod. TVP
20:00 Panaceum

05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
12:30 Co za tydzień
- magazyn
13:05 Kolekcja smaków
13:40 Wyjątkowe domy
14:15 Patent na dom
15:20 Władcapierścieni:
Dwiewieże
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2002, reż. Peter
Jackson, wyk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Liv Tyler
19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Dobre, podaj dalej

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:00 Świętastyczne
kolędowanie
08:05 Dawno temu
w trawie
Życie to nie majówka dla
mrówek na mrówczej
wyspie. Każdego lata
gang chciwych koników
polnych - na czele z
Hopperem - wkracza do
kolonii, by żądać wydania
większości plonów,
zebranych w trudzie
przez pracowite mrówki i,
generalnie, zniszczyć życie
tej spokojnej społeczności.
10:15 Karate Kid 3
12:40 Gdzie jest Nemo?
14:50 Kapitan Ameryka:
Zimowy żołnierz
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Miss Polski 2020

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia Prawosławna
cerkiew Zmartwychwstania
08:25 Od ucha do ucha
11:00 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial
12:05 Trzeci punkt widzenia
12:40 Na kredyt - ﬁlm
obyczajowy
13:35 Bilet do kina - Hobbit:
Bitwa Pięciu Armii
- ﬁlm fantasy, prod. Nowa
Zelandia, USA
16:10 Koncert z okazji
25- ecia Festiwalu w
Verbier
17:15 Niedziela z...rolami
Hanki Bielickiej
18:05 Niedziela z...rolami
Hanki Bielickiej
- Dzisiaj, jutro, zawsze
19:05 Niedziela z...rolami
Hanki Bielickiej
- Gwiazdy estrady
- Hanka Bielicka

05:45 Rodzinny interes
08:30 Alicja po drugiej
stronie lustra
Alicja powraca do Krainy
Czarów, by cofnąć się
w czasie i pomóc
Szalonemu Kapelusznikowi ocalić rodzinę.
10:45 Obłędny rycerz
Podszywający się pod
rycerza giermek William
bierze udział w turnieju
rycerskim.
13:25 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Śnieżka i Różyczka
14:40 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Stoliczku, nakryj się
15:50 Zaczarowana
Księżniczka zostaje przez
złą królową wyrzucona z bajki i traﬁa na
Manhattan, gdzie próbuje
odnaleźć się w prawdziwym świecie.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Angry Birds
- serial, Finlandia
06:55 Szkoła
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:55 Ten moment
09:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:55 Szeryf z Firecreek
- ﬁlm western, USA, 1968,
reż. Vincent McEvetty,
wyk. James Stewart,
Henry Fonda, Inger
Stevens, Gary Lockwood,
Dean Jagger
16:05 Gremliny II - ﬁlm S-F,
USA, 1990, reż. Joe Dante,
wyk. Zach Galligan,
Phoebe Cates, John Glover,
Robert Prosky, Robert
Picardo, Christopher Lee
18:25 Akademia policyjna III:
Ponowne szkolenie
- ﬁlm komedia, USA, 1986,
reż. Jerry Paris

TELETURNIEJ

FILM OBYCZAJOWY

FILM SF

KOMEDIA

DRAMAT

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

18:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:15 Osiecka - serial TVP
21:15 Sanatorium miłości
22:10 Sanatorium miłości.
Kulisy programu
22:20 Zakochana Jedynka
- A jednak miłość!
- komedia obyczajowa,
prod. USA, 2017
23:55 Boss - ﬁlm akcji,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2016, reż. Brad
Furman, wyk. Bryan
Cranston
02:10 Miejsce zbrodni.
Czas odwetu - ﬁlm
sensacyjny, prod. Niemcy
03:55 Jaka to melodia?
04:50 Z pamięci - felieton
04:55 Zakończenie

21:55 Kino bez granic
- Miłość i inne
komplikacje
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2009
23:45 Ostatnia rodzina
- dramat,
reż. Jan P. Matuszyński,
wyk. Andrzej Seweryn,
Dawid Ogrodnik,
Aleksandra Konieczna,
Andrzej Chyra, Magdalena
Boczarska
02:00 Podziemny krąg
- dramat, prod. USA,
1999, reż. David Fincher,
wyk. Brad Pitt, Helena
Bonham Carter
04:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. TVP
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Matrix Reaktywacja
- ﬁlm S-F, USA 2003,
reż. Lana Wachowski,
AndyWachowski,
wyk. Keanu Reeves,
Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo
Weaving, Harold Perrineau
Jr., Jada Pinkett Smith,
Lambert Wilson, Monica
Bellucci
23:00 Chłopcy z ferajny
- ﬁlm sensacyjny,
USA 1990, reż. Martin
Scorsese, wyk. Robert De
Niro, Ray Liotta, Joe Pesci,
Lorraine Bracco Frank
Sivero
02:00 MasterChef
- program rozrywkowy
04:20 Noc magii
- program ezoteryczny

22:40 Wydział zabójstw,
Hollywood
- komedia sensacyjna
Doświadczony detektyw
Joe Gavilan pomimo
wieku ciągle znajduje
się u szczytu swoich
możliwości zawodowych.
Pewnego dnia jego życie
osobiste gwałtownie się
rozpada. Jego partner,
K.C. Calden, wydaje się być
bardziej zainteresowany
dodatkowymi zajęciami
nauczyciela jogi i początkującego aktora, niż pracą
w policji.
01:00 Pojutrze
- dramat
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Thelma i Louise
- dramat, prod. USA, 1991,
reż. Ridley Scott
22:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:40 Ostatnia fala
- dramat, prod. Australia,
1977
00:20 Teraz animacje! - Punkt
obserwacyjny - ﬁlm
00:30 Teraz animacje! - Gość
- ﬁlm animowany, reż.
Aleksander Józefczyk
00:30 Teraz animacje! - Nocny
Portier - ﬁlm animowany
00:45 Kino nocne - Zulu
- dramat
03:10 Klucznik - dramat
04:45 Teledyski
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

18:00 Sześć dni,
siedem nocy
Pragnąc dostać się na
pobliskie Tahiti, Robin
wynajmuje awionetkę
pilotowaną przez gburowatego Quinna. Gdy podczas lotu w trakcie burzy
dochodzi do awarii, dwoje
ludzi zmuszonych jest ze
sobą współpracować.
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Furia
22:25 Operacja
Anthropoid
01:00 Jeniec: Tak daleko
jak nogi poniosą
03:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
04:15 Z archiwum policji

20:05 47 roninów
- ﬁlm przygodowy,
Wielka Brytania, USA,
Węgry, Japonia, 2013,
reż. Carl Rinsch,
wyk. Keanu Reeves,
Hiroyuki Sanada,
Tadanobu Asano, Rinko
Kikuchi, Ko Shibasaki,
Cary-Hiroyuki Tagawa
22:40 Terminator II:
Dzień sądu
- ﬁlm S-F, USA, Francja,
1991, reż. James Cameron,
wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Edward Furlong, Robert
Patrick, Joe Morton
01:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:25 Noc magii

TV 4
06:30 Tuż przed tragedią 08:45
Dwaj bracia Beztroskie
dzieciństwo dwóch małych
tygrysków - Sanghi i Kumala
- zostaje przerwane, gdy
zostają schwytane przez
ludzi. 10:55 Galileo 13:00
STOP Drogówka 14:00
Gwiazdy Kabaretu 15:00
Mistrz kierownicy ucieka
17:05 Śmiertelna zamiana Ana,
dzięki studenckiej wymianie
traﬁa na amerykański uniwersytet. 19:00 Galileo
20:00 Córka wilka Pracująca dla
armii amerykańskiej Clair
Hamilton wraca z Bliskiego
Wschodu do domu na wieść
o śmierci ojca. Kiedy rozchodzą się pogłoski o spadku
jaki odziedziczyła, jej syn,
Charlie, zostaje uprowadzony
dla okupu. 21:55 Depresja
gangstera 00:05 STOP
Drogówka 01:05 Pękniesz ze
śmiechu 02:05 Interwencja

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:40 Brat
naszego Boga 11:55 Święty
na każdy dzień 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież Polak
do Rodaków 14:05 Spektakl
baletowy Królewna Śnieżka
15:40 Święty na każdy dzień
15:45 Kolory Świętości
15:50 100 cudownych miejsc
na świecie. Machu Picchu,
Peru 16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Tam, gdzie Bóg płacze 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści biblijne
historie animowane z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory Świętości 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia

24
poniedziałek

program tv

TVP 1
05:10 Przysięga - serial
06:00 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
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - Prosto w serce
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce
- Dynastia
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
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 - Iluzje
22:30 Putin: historia rosyjskiego szpiega. Początki
- ﬁlm
23:30 Warto rozmawiać
00:30 A jednak miłość!
- komedia obyczajowa
02:10 Więzy krwi - thriller
03:50 Blaski i cienie luksusowych rejsów
- ﬁlm dokumentalny

TVP 2
05:20
05:55
06:50
07:20
07:55
10:40
10:50
11:15
11:25
11:55
12:30
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:05
17:10
18:00
18:20

Cafe piosenka
Doktor Kleist - serial
Coś dla Ciebie - magazyn
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Koło fortuny
Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Doktor Kleist - serial
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Policzmy się dla Polski
Więzień miłości
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Królowa piękności
- serial obyczajowy
22:45 Lepsza połowa - serial
23:50 Zwariować
ze szczęścia
- komedia, prod. Włochy,
Francja, 2016
01:55 Warto kochać - serial
02:50 Miłość i inne
komplikacje - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA,
2009, reż. Don Roos
04:45 Rodzinka.pl - serial
05:15 Zakończenie

TVN
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:50
14:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:25
19:50
19:55
20:10

Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Dobre, podaj dalej
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
Rozwód. Walka
o wszystko
Szpital - program
obyczajowy
Kuchenne rewolucje
Rozwód. Walka o
wszystko
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Wygrać ze śmiercią
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1989, reż. Bruce Malmuth,
wyk. Steven Seagal,
Kelly Le Brock, Bill Sadler,
Frederick Coﬃn, Bonnie
Burroughs
23:35 Najpierw strzelaj,
potem zwiedzaj
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
2008, reż. Martin
McDonagh, wyk. Colin
Farrell, Brendan Gleeson,
Ralph Fiennes
01:50 Co za tydzień
02:20 Na granicy światów
03:05 Uwaga! - magazyn
03:20 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 MEGA HIT - Pojutrze
Hall przekonany jest,
że globalne ocieplenie
prędzej czy później doprowadzi do katastrofalnych zmian klimatycznych
na naszej planecie.
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TVP Kultura
07:00
08:10
09:55
11:00

12:55
14:45
15:45
17:35
18:30
18:55
19:20
20:00
21:35

FILM SENSACYJNY

22:50 G.I. Joe: Czas Kobry
- ﬁlm sensacyjny
Elitarna jednostka
wojskowa znana jako
G.I. JOE przemierza
góry Azji Środkowej,
pustynie Egiptu,
zatłoczone ulice Paryża,
a nawet lodową pokrywę
Bieguna Północnego,
aby unieszkodliwić
podstępnego handlarza
bronią Destro, stawić czoła
rosnącemu zagrożeniu ze
strony tajemniczej organizacji Kobra i powstrzymać
ją od pogrążenia świata w
chaosie.
01:30 Jack Reacher:
Jednym strzałem
04:20 Kabarety
04:40 Disco Gramy

Muzyczne poranki
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Rzeka kłamstwa
- serial TVP, prod. Polska,
1987, reż. Jan Łomnicki,
wyk. Jowita Miondlikowska, Marzena Trybuła
Poszukując Lennona
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2017
Portret Osobisty
Panna Nikt - dramat,
prod. Polska, 1996,
reż. Andrzej Wajda
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Rok 2020
Trzeci punkt
widzenia
Panorama kina
polskiego
- Konopielka
Powidoki
Pani Bovary
DRAMAT

21:50 Żelazna klasyka
- Dzień dobry,
Babilonio
- dramat, prod. Francja,
Włochy, USA, 1986,
reż. Vittorio Taviani, Paolo
Taviani, wyk. Vincent
Spano, Greta Scacchi,
Joaquim de Almeida,
Omero Antonutti
24:00 Scena muzyczna
- Grzegorz Tarwid
01:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:35 Thelma i Louise
- dramat, prod. USA, 1991
03:50 Tamte lata,
tamte dni - Barbara
Kraﬀ tówna
04:30 Teledysk
05:05 Rok 2020
- cykl dokumentalny

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Każdy kolejny odcinek
to odrębna tematyka. W
każdym z nich nie brakuje
„zabójczej prędkości”,
efektów specjalnych,
napięcia, niebezpiecznych
pościgów i komizmu,
przedstawianego przez
bohaterów. Chcą, aby
zawsze na pierwszym miejscu stała sprawiedliwość.
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Vice: Korporacja
zbrodni
22:00 Riddick
00:15 Operacja
Anthropoid
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
03:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Miłość potrzebna od
zaraz - serial, Polska
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani
po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
20:30 Chyłka-Zaginięcie
- serial kryminalny,
Polska
22:40 Pitch Black
- ﬁlm S-F, USA,
Australia, 2000,
reż. David Twohy,
wyk. Vin Diesel
Na nieznanej planecie rozbija się statek z więźniem
widzącym w ciemności,
Riddickiem. Tymczasem
nadciąga długotrwała noc,
podczas której z ukrycia
wyjdą krwiożercze bestie.
00:55 Niewierni
- serial, USA
01:55 Druga strona
medalu
- talk show

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
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 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 Przekleństwo krwi Agent
MI6, Gray z pomocą Interpolu
dokonuje w Serbii zatrzymania Boronovica - niebezpiecznego przestępcy, który od
lat pozostawał nieuchwytny.
Wkrótce ma się rozpocząć
proces aresztowanego,
ale nim to się stanie, wiele
jeszcze może się wydarzyć.
23:10 Ucho Prezesa 23:30
Martwa dziewczyna

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 100 cudownych miejsc na świecie.
Egipt: Świątynia w Karnaku
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Filmowe Życiorysy. Najstarszy
ministrant w Polsce - Pan
Zygmunt 13:00 Misja Bilaj
13:30 Msza Święta14:30 Rzeka
życia 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 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
06:00 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
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
12:55 Natura w Jedynce
- Pustułka
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Cafe piosenka
05:55 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
06:50 Mariawici pomagają
- reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:05 Policzmy się dla Polski
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
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
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Podróż do Indii - ﬁlm

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
22:45 Ludzkie historie
- W starej koszuli,
z odwagą w sercu
- ﬁlm dokumentalny
23:55 Miejsce zbrodni.
Witamy w Hamburgu
- ﬁlm kryminalny
01:40 Zwariować
ze szczęścia - komedia
03:45 Człowiek delﬁn - ﬁlm
04:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Hellboy II:
Złota armia
- ﬁlm przygodowy,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Guillermo Del Toro,
wyk. Ron Perlman, Selma
Blair, Doug Blair, Seth
Mac Farlane, Luke Goss,
John Hurt
00:00 Kuba Wojewódzki
- talk show rozrywkowy
01:00 Niewierni
- serial, USA
02:20 MasterChef
- program rozrywkowy
03:30 Uwaga! - magazyn
03:45 Noc magii

20:05 Jack Reacher:
Jednym strzałem
W Pittsburghu zostaje
zastrzelonych pięć
przypadkowych osób.
Dowody wskazują na
byłego wojskowego i
wyszkolonego snajpera
Jamesa Barra, który
zostaje aresztowany.
Mężczyzna twierdzi, że
jest niewinny.
22:55 Po prostu walcz!
01:25 Człowiek widmo II
- thriller
03:25 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:25
08:00
08:25
09:05
11:00
13:00
14:05
15:05
15:45
17:20
18:30
18:50
19:10
19:25
20:00

Co się dzieje
Teledysk
Informacje kulturalne
Białoruski klimat
Panna Nikt
- dramat
Rzeka kłamstwa
- serial TVP
Za młodzi na śmierć
- Kurt Cobain - ﬁlm
dokumentalny
Scena muzyczna
- Grzegorz Tarwid
- koncert
Gdyby ryby
miały głos
- ﬁlm krótkometrażowy
Piękności nocy
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Co dalej?
Powidoki Pani Bovary
- program publicystyczny
Wydarzenie aktualne
Makbet
KOMEDIA

22:45 Lekkie obyczaje
- Kiedy Harry poznał
Sally - komedia
00:25 Co dalej? - program
publicystyczny
00:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:15 Młoda Polska
- Czarnowidzka
- ﬁlm krótkometrażowy
01:45 Panorama kina
polskiego - Konopielka
- komedia,
prod. Polska, 1981,
reż. Witold Leszczyński,
wyk. Krzysztof Majchrzak,
Anna Seniuk
03:30 Kino nocne - Spis
cudzołożnic - komedia,
prod. Polska, 1994
04:45 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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 obyczajowy
20:00 Wykonać wyrok
21:50 Replikant
FILM AKCJI

23:50 Maksimum
ryzyka - ﬁlm akcji
Francuski policjant szuka
mordercy brata bliźniaka
- członka rosyjskiej maﬁi.
W tym celu przejmuje
tożsamość zmarłego
i rusza do Nowego Jorku,
by wyjaśnić zagadkę jego
śmierci.
01:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:10 Na jedwabnym szlaku
02:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Miłość potrzebna od
zaraz - serial, Polska
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła - program
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
SERIAL OBYCZAJOWY

20:00 Brzydula
- serial obyczajowy
20:30 Wzgórze Złamanych
Serc - ﬁlm wojenny,
USA, 1986, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Marsha Mason,
Everett McGill, Moses
Gunn, Eileen Heckart,
Bo Svenson
23:10 Złoto pustyni
- ﬁlm wojenny,
USA, 1999, reż. David
O. Russell, wyk. George
Clooney, Mark Wahlberg,
Ice Cube, Spike Jonze, Cliﬀ
Curtis, Nora Dunn
01:35 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 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
- serial obyczajowy 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Czerwony
skorpion Nikolai dostaje
misję zinﬁltrowania i rozbicia
antykomunistycznej opozycji
w jednym z afrykańskich
krajów podporządkowanych
Związkowi Radzieckiemu.
23:25 Ucho Prezesa 23:45 1944
Akcja ﬁlmu rozgrywa się
między lipcem a listopadem
1944 roku. 01:50 Galileo
02:50 Trans World Sport
03:55 SuperLudzie

TV Trwam
11:45 Historia i architektura
11:50 100 cudownych miejsc
na świecie 12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie 12:40
Lodowa podróż 13:25 Święty
na każdy dzień 13:30 Msza
Święta 14:30 W poszukiwaniu dowodów 15:30
Mahajanga 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
dnia 16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop Młodych
16:50 Niezwykłości przyrody
Nowej Zelandii 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Każdy
maluch to potraﬁ 19:45
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

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 Rodzinny ekspres
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura
w Jedynce - Peru
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:15 Cafe piosenka
05:45 Doktor Kleist - serial
06:45 Porozmawiajmy
o grzechu - reportaż
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość - serial
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Doktor Kleist - serial,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka o
wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
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
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 3 - Wśród swoich

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
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 Film dokumentalny
22:05 Historia bez tajemnic
23:10 McMaﬁa - serial
00:15 Millenium: Zamek
z piasku, który runął
- dramat
02:50 W szeregach ISIS
- serial, prod. USA, 2017
03:50 Wojsko - polskie.pl

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
22:45 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
23:20 Kino relaks - Zostańmy
przyjaciółmi - komedia
01:05 Tylko jedno spojrzenie serial kryminalny
02:10 Zbrodnia na receptę
- cykl dokumentalny
03:10 Aida - serial komediowy
04:05 Pograbek
- ﬁlm obyczajowy
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20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Nieobecni
- serial, Polska
22:30 Intruz - ﬁlm S-F, USA,
2013, reż. Andrew Niccol,
wyk. Saoirse Ronan, Jake
Abel, Max Irons, Diane
Kruger, William Hurt
01:00 Cztery Gwiazdki
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2008,
reż. Seth Gordon,
wyk. Vince Vaughn, Reese
Witherspoon, Robert
Duvall, Sissy Spacek, Jon
Voight, Jon Favreau, Mary
Steenburgen
02:40 MasterChef
03:50 Uwaga! - magazyn
04:05 Noc magii

21:45 Super Tata
- komedia
Sonny Koufax ma 32 lata
i nie ma najmniejszej
ochoty, by się ustatkować.
Pewnego dnia do drzwi
Sonny’ego puka pięcioletni Julian, który oświadcza,
że jest synem Kevina, jego
współlokatora, który wyjechał w podróż służbową
do Chin.
23:45 Bracia Solomon
Bracia Solomon żyli
dotychczas beztrosko,
każdego dnia zachwycając
się urokami arktycznych
przestrzeni.
01:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura
07:50
08:20
08:45
09:25
11:00
12:35
13:05
14:05
15:05
15:35
17:20
18:30
18:50
19:10
20:00
22:10
23:50
01:00
01:20

Informacje kulturalne
Rok 2020
Kilka fotograﬁi - ﬁlm
Piękności nocy
Rzeka kłamstwa
- serial TVP
Casting
Fabryka hitów
Fabryka hitów
- Elektryﬁkacja
Kizi Mizi
- ﬁlm animowany
Nazarin
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Co dalej?
Niedziela z...
Na wschód od Hollywood - Z podniesionym
czołem - dramat
Więcej niż ﬁkcja
- Hal Ashby, wolny duch
Berlin Live
Co dalej?
Informacje kulturalne
KOMEDIA

01:50 Lekkie obyczaje
- Kiedy Harry poznał
Sally - komedia,
prod. USA, 1989
03:35 Kino nocne
- Stan posiadania
- dramat
prod. Polska, 1989,
reż. Krzysztof Zanussi,
wyk. Krystyna Janda, Maja
Komorowska,
Artur Żmijewski, Andrzej
Łapicki, Artur Barciś,
Tadeusz Bradecki,
Adam Bauman
05:30 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:45 Jeszcze więcej
kultury w TVP
Kultura 2 na stream.
tvp.pl
05:51 Zakończenie dnia

TV Puls
06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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
SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Władcy ognia
Ziemia zostaje spustoszona przez smoki. Oddział
ochotników wyrusza
zniszczyć ich gniazdo.
22:00 Centurion
23:55 Żelazny rycerz
02:10 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur - serial
dokumentalny
02:45 Taki jest świat
03:35 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
04:20 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:00 Mango telezakupy
06:30 Miłość potrzebna od
zaraz - serial, Polska
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
FILM SENSACYJNY

20:30 Dług
- ﬁlm sensacyjny,
Węgry, Wielka Brytania,
USA, Izrael, 2010,
reż. John Madden,
wyk. Helen Mirren, Jessica
Chastain, Ciaran Hinds,
Sam Worthington, Tom
Wilkinson, Marton Csokas,
Jesper Christensen,
Brigitte Kren
23:00 Egzekutor
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1976, reż. James Fargo,
wyk. Clint Eastwood, Tyne
Daly, Harry Guardino,
Bradford Dillman, John
Mitchum, John Crawford
01:10 Druga strona
medalu
- talk show
02:15 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Nowe
Sekrety Sąsiadów 11:25
Pamiętniki z wakacji 12:25
Święty 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 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:05
Underworld 23:25 Ucho
Prezesa - serial komediowy
23:55 www.strach Gdy Nowym
Jorkiem wstrząsa seria
tajemniczych, okrutnych
zbrodni, do akcji wkraczają
detektyw Mike Reilly i pani
inspektor z wydziału zdrowia
Terry Houston, którzy
postanawiają rozwikłać
niezwykłą zagadkę. 02:05
Interwencja 02:25 TOP 10
Lista Przebojów

TV Trwam
10:00 Audiencja Generalna Ojca
Świętego 11:00 Świat na
wyciągnięcie ręki. Wyprawa
na kraniec Syberii 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 Mój syn, mój zbawiciel
13:15 Jerash 13:30 Msza
Święta 14:25 Idealna fala
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk prezentuje Keith Garner
17:00 Po stronie prawdy 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje
dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek
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TVP 1
05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 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 Magazyn Rolniczy
12:55 Epifania
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
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
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:20 Tanie Dranie
00:55 Londyńczycy - serial
01:50 Fałszerze. Powrót
sfory - serial

TVP 2
05:20
05:45
06:45
07:20
07:55
10:40
10:50
11:15
11:25
11:55
12:30
13:15
14:05
14:35
15:10
16:00
16:35
17:10
18:00
18:20
18:45

Cafe piosenka
Doktor Kleist - serial
Zacznij od nowa
Familiada - teleturniej
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Koło fortuny
Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Doktor Kleist - serial
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Więzień miłości
Panorama
Va Banque - teleturniej
Kozacka miłość - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:50 Anything goes.
Ale jazda!
21:50 Hotel Vidago Palace
- serial obyczajowy
22:55 Diamenty są wieczne
- ﬁlm sensacyjny
prod. Wielka Brytania,
1971, reż. Guy Hamilton,
wyk. Charles Gray, Lana
Wood, Jimmy Dean
01:00 Mów mi Vincent komedia, prod. USA, 2014,
reż. Theodore Melﬁ, wyk.
Bill Murray, Naomi Watts
02:55 Bez tożsamości - serial
03:45 Art Noc
04:40 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

TVN

POLSAT

05:45 Mango - telezakupy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Szpital
13:50 Rozwód. Walka
o wszystko
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Rozwód. Walka
o wszystko
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
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
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Nie kłam kochanie
Miłość zwycięży wszystko!
Nawet nauczy mówić
prawdę tak notorycznego
kłamcę, jakim jest Marcin.

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Pitch Perfect III
- ﬁlm komedia,
USA, 2017, reż. Trish
Sie, wyk. Anna Kendrick,
Rebel Wilson, Brittany
Snow, Anna Camp
00:25 Klinika bez tajemnic
01:35 Złowrogi II
- ﬁlm horror,
USA, Wielka Brytania,
Kanada 2015, reż. Ciaran
Foy, wyk. James Ransone
03:15 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:30 Noc magii

22:15 Czarownica
- ﬁlm przygodowy
W pewnym kalifornijskim
miasteczku żyje Isabel,
naiwna i pełna dobrych
intencji czarownica.
Urocza kobieta marzy
o zwykłej rodzinie,
kochającym mężu
i domu pełnym dzieci.
Pragnie też wyrzec
się nadprzyrodzonej
mocy. W tej samej
miejscowości niejaki
Jack, przystojny reżyser
i aktor, chce zrealizować
ﬁlm o czarownicy
wzorowany
00:30 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
01:00 Zakończenie

TVP Kultura
07:00
08:00
08:25
09:15
11:00
12:35
13:15
14:15
14:40
14:45
14:55
15:00
15:05
15:10
15:25
17:30
18:30
18:55
19:15
19:45
20:00

Teledysk
Informacje kulturalne
Tamte lata, tamte dni
Nazarin
Rzeka kłamstwa -serial
Elizabeth - ﬁlm
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami
Czajkowskiego - ﬁlm
Urodzeni artyści - Zoﬁa i
Magdalena Forteckie
Fotel - ﬁlm animowany
Maszyna
Litera - ﬁlm animowany
Wykres
Arena
Schody - ﬁlm
Opowieść zimowa
Czterdziestolatek
- serial TVP
Informacje kulturalne
Co dalej?
Rzeźba w poszukiwaniu
miejsca - reportaż
Którędy po sztukę
Tego się nie wytnie

FILM FABULARNY

21:25 Kino Mistrzów
- Zagubiona autostrada
- ﬁlm fabularny,
prod. Francja, USA, 1997
23:50 Tego się nie wytnie
00:15 Scena muzyczna
01:15 Co dalej? - program
publicystyczny
01:35 Informacje
kulturalne
02:00 Na wschód od Hollywood - Z podniesionym
czołem - dramat
04:05 Kino nocne - Szczęśliwego Nowego Jorku
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Polska, 1997, reż. Janusz
Zaorski, wyk. Bogusław
Linda, Cezary Pazura
05:45 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

TV Puls

TVN 7

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
Serial o niemieckich
policjantach, którzy patrolują autostradę wiodącą
ze wschodu na zachód
Europy. W swojej pracy
spotykają przemytników,
handlarzy narkotyków i
wiele innych podejrzanych
osób.
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

05:00 Mango telezakupy
06:30 Miłość potrzebna
od zaraz - serial, Polska
07:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
08:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:00 Szpital - program
obyczajowy
12:00 Szkoła
13:00 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:00 Ukryta prawda
16:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
16:35 Brzydula - serial
17:10 19 + - obyczajowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
18:55 Ten moment
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial

FILM SENSACYJNY

20:00 Last Vegas
Czterech przyjaciół
po sześćdziesiątce jedzie
do Las Vegas, by zaszaleć
na imprezie kawalerskiej
jedynego, który pozostał
jeszcze wolny.
22:05 Jutro będzie futro
00:05 Ten niezręczny
moment
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Menu
na miarę
02:25 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
03:40 Taki jest świat
04:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

KOMEDIA

20:40 Druhny
- ﬁlm komedia, USA, 2011,
reż. Paul Feig, wyk. Kristen
Wiig, Maya Rudolph,
Rose Byrne, Wendi
McLendon-Covey, Ellie
Kemper, Melissa McCarthy,
Jill Clayburgh
23:15 Kasamowa
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1997,
reż. Brett Ratner,
wyk. Chris Tucker, Charlie
Sheen, Gérard Ismaël,
Frank Bruynbroek,
Heather Locklear, Veronica
Cartwright, Paul Sorvino,
David Warner
01:20 Druga strona
medalu - talk show
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:00 Nasz Nowy
Dom 09:00 Sędzia Judy
10:25 Nowe Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
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 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny - serial kryminalny 21:05 Underworld 2: Ewolucja - ﬁlm sensacyjny pord.
USA, 2006, reż. Wiseman
Len, wyk. Beckinsale Kate,
Nighy Bill, Speedman Scott
Dalsze losy Seleny i Michaela
dwojga sprzymierzonych
wojowników, będących
potomkami dwóch ras od
wieków toczących śmiertelną
walkę: wilkołaków i wampirów. 23:20 Ucho Prezesa

TV Trwam
10:00 Informacje dnia 10:15
Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 Wyszyński - historia 13:30
Msza Święta 14:30 Łaski
pełna 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05
Ostatni rzeźbiarz 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przyjaciele i bohaterowie 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Głos Polski 21:00 Apel Jasnogórski 21:20 Informacje
dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 Mała Nellie
od Świętego Boga

Fot. użyczone (Archiwum Kazimierza Niemierki)
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» Andrzej Kupczyk (nr 265), znakomity wałbrzyski średniodystansowiec

Żeby dalej, wyżej i szybciej
Wałbrzyska lekkoatletyka to nie tylko Stanisław Grędziński, o którym
pisaliśmy przed kilkoma tygodniami. To też inni znakomici sportowcy. Tak, wiemy, to nie są gwiazdy piłki nożnej, którzy gdy tylko prosto kopną piłkę, uznawani są za Bóg wie kogo. Oni na swoje sukcesy
ciężko pracowali. Często bez rozgłosu. Dziś są trochę zapomniani, ale
niesłusznie.
Na przełomie lat 60. i 70 u boku
starszych zawodników w sekcji
lekkoatletycznej Górnika zaczęli
wyrastać młodzi zdolni. Weźmy
choćby pochodzącego ze Świdnicy
Andrzeja Kupczyka, który w 1968
roku został mistrzem Polski juniorów na 800 m. Za chwilę będzie o
nim więcej. Znakomitą sprinterką
w latach 60. była Romana Konar,
która jednak przedwcześnie musiała pożegnać się z wyczynowym
uprawianiem sportu. Brązowym
medalistą MP w trójskoku w 1968
roku został za to Adam Adamek
przez całą karierę związany z Górnikiem. W Zielonej Górze, gdzie
wyskakał brąz, uzyskał 15,60 m.
Jego najlepszy rezultat w życiu to
z kolei 16,75 m. To 15 wynik w
historii polskiego trójskoku.
Teraz trochę o Andrzeju Kupczyku.
To on podczas mityngu o „Złotą
Lampkę Górniczą”, który w czerwcu
1969 roku odbył się na stadionie na
Nowym Mieście, sensacyjnie pokonał

Kenijczyka Roberta Onko. Kupczyk
wkrótce stał się czołowym średniodystansowcem w Europie. W 1969
roku podczas ME w Atenach zajął 6
miejsce, a w 1971 roku w Helsinkach
odpadł w półfinale biegu na 800 m.
Rok później pojechał na IO w Monachium. W finale 800 m zajął 7 lokatę z
czasem 1:47,1. Kupczyk czterokrotnie
startował też w halowych mistrzostwach Europy – w Sofii w 1971 roku
był trzeci na dystansie 800 m, a rok
później w Grenoble razem z kolegami
ze sztafety 4x400 m również zdobył
brązowy krążek. Czterokrotnie ustanawiał rekordy Polski na 800 i 1000
m, był ponadto trzykrotnym mistrzem
Polski – w biegu na 800 m w 1971 i
1973 roku, a także na dystansie 1500
w 1970 roku.
Zawodnikiem, który mógł zrobić
podobną karierę do Kupczyka, był
z pewnością płotkarz Adam Galant,
który jednak zmagał się wielokrotnie
z ciężkimi kontuzjami. Mimo to w
1972 roku został srebrnym medalistą

MP na otwartym stadionie w biegu
na 110 m przez płotki (13,4 sek.). Był
bliski wyjazdu na IO w Monachium,
ale ostatecznie do RFN nie pojechał.
Rok później zdobył kolejne dwa
krążki. Podczas halowych mistrzostw
Europy w Rotterdamie zajął drugie
miejsce w biegu na 60 m. przez
płotki (7,76 sek.), a później został
też halowym mistrzem Polski na tym
samym dystansie.
W latach 70. na górnej płycie
stadionu na Nowym Mieście oddano
do użytku krytą halę ze 120-metrową
bieżnią o sztucznej nawierzchni.
To tu rozkwitały talenty kolejnych
pokoleń, choćby biegaczek: Krystyny
Ostrowskiej, Agnieszki Duplickiej,
które doczekały się powołania do reprezentacji Polski, a także Wiesława
Wojciechowskiego (brąz na 800 m w
1984 r.) i Krzysztofa Wesołowskiego.
To wychowanek Górnika, który
już jako zawodnik Śląska Wrocław
pojechał na IO w Moskwie, dwukrotnie został mistrzem Polski w biegu

na 3000 m z przeszkodami (1981
i 1983). Agnieszka Duplicka, po
mężu Wyszyńska, stała się w krótkim
czasie czołową polską zawodniczką
w chodzie, zdobywając medale MP.
Wyszyńska była m. in. mistrzynią
kraju na 5 i 10 km w chodzie. Górnik
miał też zdolnych zawodników w
konkurencjach rzutowych. Należeli
do nich oszczepnik Edward Szczepanek (brązowy medalista MP z 1977
roku), dyskobol Tadeusz Kowalski i
kulomiot Jerzy Legucki. Na krajowych
arenach, broniąc barw Górnika,
medale wśród seniorów zdobywali
też Krystyna Zając (brązowy krążek
w maratonie w 1981 roku), a także
Marek Koza (srebro w 1986 oraz
brąz w 1982 roku w biegu na 800
m). Dużym talentem okazał się wychowany na stadionie na Nowym
Mieście Krzysztof Krawczyk, który
jako zawodnik Górnika w 1981 roku
zdobył wicemistrzostwo Polski w
skoku wzwyż i w tym samym roku
wywalczył złoto podczas mistrzostw

Europy juniorów w Utrechcie, skacząc 226 cm. Potem jako zawodnik
AZS-u Wrocław Krawczyk trzykrotnie
był wicemistrzem kraju, tyle samo
razy stawał na najniższym stopniu
podium, a w 1987 roku spełnił
wreszcie swoje marzenie, zostając
mistrzem Polski.
Najbardziej znaną lekkoatletką pochodzącą z Wałbrzycha jest
wieloboistka Urszula Włodarczyk,
trzykrotna olimpijka z Barcelony,
Atlanty i Sydney, dwukrotna medalistka mistrzostw świata w hali
(Toronto 1993 – srebro i Maebashi
1999 – brąz). Przez wiele sezonów
reprezentowała barwy AZS-u AWF-u Wrocław. Urszula Włodarczyk to
12-krotna mistrzyni Polski (100 m
pł – 1991, trójskok – 1991-1994,
siedmiobój – 1988, 1990-1993,
1996-1997), jest 33-krotną medalistką MP w siedmiu konkurencjach,
w tym 16-krotną mistrzynią Polski
w hali (60 m pł – 1991, 1994-1995,
1999, skok wzwyż – 1997, skok w
dal –1991, 1998, trójskok – 19911993, 1995-1996, pięciobój –1989,
1992, 1995, 2000). Pięciokrotnie
zdobywała Złote Kolce, nagrodę dla
najlepszej polskiej lekkoatletki sezonu (1993, 1994, 1996, 1997, 1998).
Ostatnią gwiazdą wałbrzyskiej lekkiej
atletyki jest Roman Magdziarczyk.
Jeden z najbardziej utytułowanych
polskich chodziarzy. Dwukrotny
olimpijczyk z Sydney i Aten, uczestnik
MŚ i ME. Mistrz Polski w chodzie na
50 km (1998) i halowy mistrz Polski
w chodzie na 5 km (2003).
Na początku lat 90. podobnie jak
inne dyscypliny sportu, lekkoatletyka
została wyodrębniona z wielosekcyjnego klubu, jakim był Górnik.
Gdy przestały istnieć kopalnie, pod
znakiem zapytania stanęło utrzymywanie, nie mówiąc już o dotowaniu
tej dyscypliny sportu. Lekkiej atletyce
nie pozwolili zginąć najwierniejsi
działacze oraz trenerzy, którzy mogli
korzystać z hali, w której nie zaprzestano szkolenia młodzieży. Stanisław
Grędziński, Grzegorz Banaszek, a
także Janusz Styś starają się wychować kolejne pokolenia młodych
lekkoatletów, by odnosili sukcesy
na bieżniach, rzutniach i skoczniach.
Tomasz Piasecki

» Urszula Włodarczyk do wielkiego
sportu trafiła z Górnika
Wałbrzych
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» Damian Cechniak zaliczył w sobotniej potyczce
double-double. Do 10 pkt dołożył 10 zbiórek

Gdy Spartanie są na stanie
Jedenasta wygrana z rzędu Górnika Trans.eu Wałbrzych dała wreszcie
upragniony fotel lidera w Suzuki 1 Lidze! Zwycięstwo z Weegree AZS
Politechniką Opolską cieszy, ale styl pozostawił sporo do życzenia.
„Rozpocznijmy
podróże po życia
amplitudzie i przewrotnej jej natu-

rze” – rapował przed laty Rahim w
utworze „Pompuj, pompuj” grupy
Pokahontaz. Ten fragment idealnie oddaje wydarzenia ostatnich tygodni w

Suzuki 1 Lidze. Tacy na przykład Czarni
Słupsk tydzień temu uciekli spod topora, gdy wygrali jednym „oczkiem”
z Miastem Szkła Krosno, choć piłka

Jak kamień w bucie

W dwóch ostatnich meczach koszykarze Górnika Trans.eu nie przypominali głodnych zwycięstw rzymskich legionistów, którzy zmiatali ze swej drogi każdego kolejnego rywala. Zachowywali się raczej jak
nieco znudzeni i rozleniwieni patrycjusze, pełniący z obowiązku swój urząd.
Jednym z graczy, do którego można mieć najmniej pretensji, był Damian Durski, który
wychodząc na parkiet zawsze ma uprzykrzać życie liderowi przeciwników. Być jak nielubiana
koleżanka dosiadająca się do stolika podczas imprezy firmowej, jak zbyt duża metka w slipkach
albo Tommy Lee Jones w „Ściganym”. Wkurzać, przeszkadzać i być nieustępliwym. Podczas, gdy niektórzy jego
koledzy z zespołu wyglądają jakby wciąż myśleli, jak odprawić do domu przyszłą teściową, która przyjechała
w odwiedziny i nie zamierza wyjeżdżać lub co zrobić z nietrafionym prezentem świątecznym, Durski dalej
jest sobą.
Inna sprawa, że wielkość drużyny poznaje się po tym, że zwycięża, gdy gra nie układa się najlepiej, a Górnik
na razie potrafi to robić. Za pasem jednak arcyważne mecze z WKK i Czarnymi. Dobrze, żeby wtedy nie tylko
Damian Durski, ale cały zespół był jak kamień w bucie rywali.
ToP

meczowa była po stronie
gości z Podkarpacia, ale
Tomasz Krzywdziński (swoją
drogą były gracz Górnika)
nie wytrzymał ciśnienia na
linii rzutów wolnych, dwukrotnie pudłując w ostatniej
sekundzie meczu. Tydzień
później przewrotny los znowu zapukał do słupskiej
szatni. Czarni w kuriozalnych okolicznościach przegrali jednym punktem w
Pelplinie, gdy ich czołowy
gracz „zagotował się”, nieprzepisowo dotykając piłkę
w locie opadającym, pod
samą obręczą. Rzut za trzy
gospodarzy, który raczej nie
miał szans znaleźć drogi do
kosza, został więc uznany

i pogrzebał na Kociewiu
lidera rozgr ywek. W koszykówce jak w życiu: raz
na wozie, raz pod wozem.
Takie oto podróże po życia
amplitudzie.
W Wałbrzychu też nie ma
ostatnio mowy o sielance. Już
2 stycznia Energa Kotwica Kołobrzeg mocno Górników postraszyła. I tu znowu odwołujemy się do cytowanego wyżej utworu grupy Pokahontaz:
„Dostali piłkę, poznali parkiet,
a wraz z nim łokcie i kolana
zdarte. Zaczęli grać, grać by
wygrać, złapać wygraną i nie
dać z rąk jej wyrwać”. Tak
zdeterminowana wydawała
się Kotwica, która polowała
na pierwszą wygraną na wyjeździe. Górnik odparł atak, a
słabszy dzień tłumaczyliśmy
przerwą świąteczną. To jak
w takim razie bronić zadyszkę
z Weegree AZS Politechniką
Opolską? Goście walczyli w
Aqua-Zdroju jak lwy, jedynie
w sześcioosobowym składzie. I znowu idealny cytat z
utworu „Pompuj, pompuj”:
„Nawet gdy ktoś rzuci ci wyzwanie, jak Spartanie, visà-vis wygranej staniesz”.
Zdziesiątkowani opolanie,
mimo czynów bohaterskich,
na finiszu podzielili los Spartan. Mecz życia grał niejaki
Andrzej Krajewski, który do
tej pory siedział na końcu
ławki rezerwowych AZS-u. W
końcówce złapał jednak piąty
faul, a moment później goście
kończyli mecz na parkiecie
w czterech na pięciu biało-niebieskich. Do zatrzymania
wałbrzyskiego tarana zabrakło im jedynie zdrowia.
Impuls do stłamszenia bohaterskich Spartan z Opola
dał Bartłomiej Ratajczak, który
przejął trzecią kwartę. Co na to
nasza pieśń „Pompuj, pompuj”
i hiphopowcy z Pokahontaz?
„A gdy już poczuł się losu kowalem, podniósł morale, a los
stał się rywalem” – gdyby Rahim i Fokus nie byli związani z
Katowicami, a z Wałbrzychem,
to te słowa idealnie oddawałyby poczynania „Rataja” i
jego rolę w odbudowie ducha
w zespole. W drugim meczu z
rzędu 29-letni kapitan Górnika
zrobił przecież wiele, by pomóc swojej ekipie przedłużyć
serię wygranych.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Weegree AZS Politechnika Opolska 69:59
(20:18, 7:18, 27:14, 15:9)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 15, Ratajczak 12, Cechniak 10 (10 zb), Zywert 8,
Durski 7, Koperski 6, Malesa
4, Bojanowski 4, Wróbel 3,
Ochońko 0.
Dominik Hołda
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