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Czy wiesz, że…

Fot. użyczone (Gerhard Schmidt-Stein „Schlesisches Porzellan vor 1945”)

W Wałbr zychu
produkowano pieniądze z porcelany.
Papierowe banknoty o małych nominałach szybko się
niszczyły, a koszt
druku znacznie przekraczał ich wartość.
Ludziom brakowało
drobnych monet,
koniecznych w codziennym życiu. Używano zastępczych
monet żelaznych,
które szybko zużywały się i rdzewiały.
Aby temu zaradzić,
z inicjatywy burmistrza Erdmanna w
1922 roku wyprodukowano pierwsze
porcelanowe monety. Autorem projektu był monachijski
plastyk Carl Roth.
Produkcją zielonych
monet zajęła się fabryka Carla Kristera.
Wyprodukowano
monety o nominale
20 i 50 fenigów oraz
1 marki.
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Nie boimy się wyzwań i…
...lubimy zaskakiwać. Chyba znacie nas na tyle, że doskonale zdajecie sobie sprawę z
tego, że... tak właśnie jest! Dziś zapowiadamy pewną niespodziankę, którą przygotowaliśmy dla was od przyszłego numeru WieszCo. Nie możemy zdradzić, co to będzie, bo to
nie byłaby… niespodzianka. No przecież. Dlatego musicie uzbroić się w cierpliwość.
Do czytania nas chyba nikogo specjalnie nie musimy namawiać. Przynajmniej tak nam się wydaje,
patrząc jak szybko znika cały nakład naszego tygodnika. A jest przecież tego co tydzień 10 tys. sztuk
i wszystkie, dosłownie WSZYSTKIE egzemplarze,
znikają jak na pniu. Nie chcemy pisać frazesów, że
jesteśmy jak ciepłe bułeczki, ale gdybyście dotknęli
gazety schodzącej z maszyny drukarskiej, to tak
moglibyście pomyśleć.

W przyszłym tygodniu zaproponujemy wam,
Szanowni Czytelnicy, pewne urozmaicenie. Dobra,
ale na razie o tym „sza i pst” razem wzięte, bo i tak
już się wydaje, że za dużo zdradziliśmy. To, co wam
zaoferujemy w kolejnym wydaniu gazety, to efekt
maili, które nieustannie otrzymujemy i naszych spostrzeżeń. Mamy nadzieję, że się spodoba. Opinie jak
zwykle prosimy wyrażać pisząc do nas wiadomości
na adres: redakcja@wieszco.pl.
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POGODA
Wtorek 23.04
Temp. 14/4
zachmurzenie małe
Środa 24.02
Temp. 16/5
zachmurzenie małe
Czwartek 25.02
Temp. 15/3
słonecznie

Tymczasem nieustannie proponujemy wam nową
jakość w prasie lokalnej, zarówno w wersji papierowej,
jak i internetowej. W tradycyjnej formule WieszCo dostępne jest w blisko 200 punktach kolportażu na terenie
całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Każdy nowy numer
gazety możecie obejrzeć i przeczytać ściągając nasz
tygodnik w formacie PDF ze strony internetowej. Zaglądajcie pod adres: www.wieszco.pl. Tam też wszystkie archiwalne wydania. Jest co poczytać. 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

2

Piątek 26.02
Temp. 12/4
przelotne opady
Sobota 27.02
Temp. 8/2
przelotne opady
śniegu
Niedziela 28.02
Temp. 7/0
zachmurzenie duże
Poniedziałek 1.03
Temp. 5/-1
zachmurzenie duże

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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» W spisie powszechnym po prostu trzeba wziąć udział

Sprawdzą, jak nam się żyje
Parafrazując słowa bohaterów filmu „Rejs” Marka Piwowskiego panią
spiszą, pana, słowem społeczeństwo, spiszą. O co chodzi? Zbliża się
narodowy spis powszechny, więc bądźcie przygotowani. Co ważne,
każdy musi wziąć w nim udział. Nie ma opcji, żeby odmówić.
Dane z 2011 roku dla powiatu wałbrzyskiego (Wałbrzych + 8 mniejszych miejscowości)

wszystko. Wiek, płeć i wykształcenie, to raczej oczywiste. Również o migracje,
zarówno te wewnętrzne, jak
i zewnętrzne (wyjazdy zagraniczne) oraz aktywność
ekonomiczną (zatrudnienie
i jego rodzaj, wymiar czasu pracy). Rachmistrzowie
zapytają również m.in. o
rodzaj pobieranych świadczeń, niepełnosprawność,
zasoby mieszkaniowe (liczbę pokoi). Interesować ich
będzie także charakter ystyka etniczno-kulturowa
(wyznanie). Z takiego wywiadu bardzo dużo się o
nas dowiedzą, ale przecież
o to chodzi.
Ostatni spis powszechny pr zeprowadzony został w 2011 roku. Wtedy
Wałbrzych nie był jeszcze
powiatem grodzkim, więc
wliczany był wraz z otaczającymi go miejscowościami,
do jednego powiatu wałbrzyskiego. Wyciągnęliśmy
dla was najciekawsze informacje sprzed dekady. Jak
wówczas wyglądaliśmy?
Lepiej wykształcone były
kobiety, których z wyższym
wykształceniem było o ponad 4 tys. więcej niż mężczyzn. Zamieszkiwaliśmy w
średniej wielkości lokalach.
Najpopularniejsze były te o
powierzchni 40-49 m. kw.
Przeważały małżeństwa z
dziećmi, choć tych bez potomstwa również było całkiem sporo. Nie brakowało
matek samotnie wychowujących swoje pociechy.
Zauważalna była wyraźna
dominacja nad samotnymi
ojcami. Co ciekawe, partnerów bez zalegalizowanego
związku było więcej, niż
konkubentów mieszkających tylko we dwoje. To
jednak wyłącznie statystyki.
Jak będzie wyglądała ta
charakterystyka, gdy urzędnicy opracują dane, które
wkrótce będą o wszystkich
zbierane?

udzielić odpowiedzi telefonicznie. Zresztą pracownicy
Liczba ludności
mogą także do was sami zaKobiety
94281
dzwonić. Jeszcze inną opcją
jest wizyta rachmistrza w
Mężczyźni
85431
domu, ale tego akurat jedna
i druga strona powinny uniWykształcenie
kać. Wiadomo, koronawirus.
Ale jeśli nie będzie innej
wyższe
średnie i policealne
zasadnicze zawodowe
możliwości, ktoś zapuka do
Kobiety
12582
28395
14529
naszych drzwi, bo spis musi
Mężczyźni
8356
22130
21929
się odbyć i koniec.
Ostatni taki spis odbył się tę żabę” i grzecznie udzie- bieżąco informować, czy Będziecie mogli też oczywiTeraz o tym, o co was
w 2011 roku (wydaje się lać odpowiedzi zgodnie dobrze wypełniacie rubryki. ście skorzystać z infolinii i b ę d ą p y t a ć . P r a w i e o
jakby to było kilka miesięcy z prawdą. Zebrane w ten
Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej
temu), a że GUS musi dane sposób informacje posłuPoniżej 30 m. kw.
4889
zbierać co dekadę, więc żą do opracowania danych
wypadło, że w tym roku statystycznych o Polakach.
30-39 m. kw.
13311
odpowiecie rachmistrzowi Większość raczej odpowie
40-49 m. kw.
16667
na szereg pytań. Narodowy na pytania samodzielnie on50-59 m. kw.
11981
spis ma ruszyć w kwietniu i line. Od kwietnia na stronie
potrwa do końca września. GUS uruchomiona zostanie
60-79 m. kw.
12414
Ze względu na pandemię specjalna aplikacja, dostęp80-99 m. kw.
3840
będzie wyglądał trochę nie- na również na smartfony.
100-119 m. kw.
2306
typowo.
Każdy decydujący się z niej
Trzeba wiedzieć, że w ca- skorzystać będzie uwierzy120 m. kw. i więcej
3218
łym przedsięwzięciu musi telniany „w systemie”. Jak?
Stan rodzinny
wziąć udział każdy. Jeżeli Na razie trudno powiedzieć,
Małżeństwa bez dzieci
14327
Małżeństwa z dziećmi
odmówicie, możecie zostać ale podobno można być
ukarani grzywną. Sąd może spokojnym o swoje dane.
Partnerzy bez dzieci
1249
Partnerzy z dziećmi
dosolić nawet 5 tys. zł kary, Aplikacja przeprowadzając
Matki z dziećmi
13256
Ojcowie z dziećmi
dlatego lepiej „przełknąć przez kolejne etapy ma na

Tomasz Piasecki

21142
1702
1728
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Zatańczyli przeciwko przemocy
Już po raz dziewiąty w naszym mieście zorganizowano akcję One Billion
Rising, czyli „Nazywam się miliard”.

Akcję zapoczątkowała Eva Ensler
w 2011 roku. Od tego czasu coraz
więcej krajów na całym świecie
przyłącza się do akcji.
W zeszłych latach liczba miast
uczestniczących w projekcie sukcesywnie rosła z roku na rok. W

pewnym momencie było ich już
ponad 200. Tegoroczne wydanie
w Wałbrzychu miało miejsce na
Piaskowej Górze. Manifestacją
sprzeciwu wobec przemocy był
wspólny taniec. Organizatorem
akcji był Dolnośląski Kongres Ko-

biet. W naszym mieście patronat
nad akcją objęła Maria Romańska,
przewodnicząca rady miasta,
a w całej Polsce Adam Bodnar,
rzecznik praw obywatelskich. Panie biorące udział w wydarzeniu
jednym głosem mówią, że jedna
na trzy kobiety w ciągu swojego
życia doświadcza przemocy, w
tym seksualnej. Taniec ma być
formą sprzeciwu i solidarności.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Ogólnoświatowa akcja One
Billion Rising skierowana jest
przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Chodzi o wyraźne
przeciwstawienie się wszelkim
formom przemocy, zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej.
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Paplanina nie jest złotem
Nie wiemy jak wam, ale nam powoli brzydnie czytanie i słuchanie
o COVID-19. I którejś z kolei fali zachorowań. Głowa nam pęka od tego
jak po całodziennej wizycie ze szwagrem w znanej winnicy toskańskiej.
Skołowani jesteśmy, jakbyśmy zeszli właśnie z wypasionego rollercoastera. I mocno wkurzeni jak po wielogodzinnym oglądaniu pasków
w TVP Info. Kto by to wytrzymał? To ostatnie, zwłaszcza.

Po raz pierwszy od dawna nie
wiemy, co myśleć o koronawirusie i
wszystkim, co wokół niego się dzieje.
Wydaje wam się czasami, że czego
byście nie zrobili, to i tak będzie źle?
My tak mamy i czujemy się bezradni
jak niepełnosprawny poruszający się
na wózku, któremu każą dostać się
na 5 piętro wieżowca na Podzamczu.
Nikt jednak nie pomyśli, jak biedak
miałby dojechać do windy, położonej
na półpiętrze w budynku.
Przydałby się taki MacGyver ze
swoją rozległą wiedzą oraz umiejętnościami niesztampowego wykorzy-

stywania przedmiotów codziennego
użytku. Albo chociaż największy
kujon w klasie, znający odpowiedzi
na wszystkie pytania świata, którego
– gdy zabrakło jednego chłopaka
do rozegrania meczu na podwórku
– zawsze stawialiście na bramce. I
poklepywaliście po plecach, że jest
niezastąpiony. Może coś by wymyślili. Nie chodzi, żeby odpowiedzieli
na pytania, którego dnia przypada
tłusty czwartek lub kiedy w tym roku
będzie Wigilia? Rozumiecie szyderę,
a zarazem powagę sytuacji? Raczej
żeby zaradzili, co robić, aby nie

zwariować czytając i słuchając coraz
to bardziej absurdalnych doniesień
o koronawirusie. Którymi jesteśmy
bombardowani z szybkością, z jaką
Daniel Obajtek inwestuje pieniądze
Orlenu.
Pewnie większość z was ma ciekawsze zajęcia niż śledzenie twitterowej twórczości premiera Morawieckiego lub ministra Niedzielskiego
ale… jeśli jakimś dziwnym trafem
pomyślicie (do czego was nie namawiamy), że to ludzie, z których
słowników wyrwana została kartka
z hasłem „logika”, to chyba bardzo

się nie pomylicie. Oni, jak mało kto,
potrafią ludziom podnieść ciśnienie
co najmniej do stanu skrajnego.
Robiąc wodę z mózgu niespójnymi
komunikatami, w których próżno
szukać sensu. Zdaje nam się, że
już więcej treści było na czarnych
ekranach telewizorów podczas protestu mediów, niż jest w przekazach
medialnych rządzących.
W scenariuszach nie jesteśmy
najlepsi. Z tym odsyłamy do takiego
Davida Benioffa, który skreślił zgrabne historie w „Grze o tron” i został
wyniesiony na ołtarze. My mogliby-

Fot. (red)
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śmy co najwyżej rozpisać sceny w
Bolku i Lolku. A i z tym byłby kłopot.
Widząc, co działo się niedawno na
Krupówkach, przed wyciągami na
stokach, albo wcześniej w kolejkach
do sieciówek w galeriach handlowych, mamy wrażenie, że za chwilę
spełni się najczarniejszy scenariusz.
Zamiast odblokowania gospodarki
w ścisłym reżimie, byliśmy ostatnio
świadkami odblokowywania, ale
relacji międzyludzkich i folgowania
na całego. Nie wiemy, co by było,
gdyby otwarto w części restauracje,
może na Krupówkach nie byłoby
„baletów”…. Choć widzieliście
kiedyś Polaka jadącego przepisowo
autostradą? Dobra, zawsze znajdzie
się jakiś „fajtłapa”, który nie chce
„pogonić swojego rumaka” (nie mylić z fordem mustangiem; mieliśmy
raczej na myśli 10-letniego volkswagena), ale to wyjątki. Jak dobre dania
w restauracjach, do których trafia
Magda Gessler, żeby robić rewolucje.
Nie planujemy stawiać Tarota,
ale za 2-3 tygodnie śruba ponownie może zostać przykręcona. Na
Wielkanoc zamiast pojechać do
rodziny, najwyżej pojedziemy windą
do piwnicy po ziemniaki na obiad.
Tak wychodzi z lania wosku, bo
z zalewającego nas potoku słów,
doniesień i mielenia jęzorem mamy
kłopot z wyłowieniem rzeczowych
informacji. Choćby takich jak te, że
Gowin z Bielanem wzięli się za łby.
To tacy dwaj goście wyglądający
na pacynki, a robiący w teatrzyku
kukiełkowym za deszcz lub wiatr.
Bo role dla głównych bohaterów już
dawno zostały rozpisane. Można
konkretnie? Można!
Jeśli bylibyśmy złośliwi, moglibyśmy posłużyć się cytatem z Gomułki,
który dawno temu mówił: „gdybyśmy mieli blachy, to byśmy produkowali konserwy, ale nie mamy
mięsa”. Drobny szczegół. Irracjonalne? Pewnie, prawie jak informacje
o zbliżającej się trzeciej fali zachorowań, znikających w niewyjaśnionych okolicznościach szczepionkach
zamówionych przez UE, koniecznych
certyfikatach na maseczki i całej
pozostałej paplaninie. A podobno
milczenie jest złotem. Może nie jest
za późno, żeby odpuścić europejski
kontyngent i złożyć indywidualne
zamówienie, aby Pfizer lub inna
AstraZeneca przysłały nam zapasy
szybciej, na przykład via San Escobar.
Skoro nie może być normalnie, to
niech będzie chociaż śmiesznie.
Tomasz Piasecki
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Dolnego Śląska, które weszło
w poczet członków LOT AW, to
słynąca z bogatej historii i liczDo Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej dołąnych zabytków gmina Strzegom.
czyli czterej nowi członkowie. Stowarzyszenie liczy już 32 podmioty.
Na członkostwo zdecydowała
Zarząd Lokalnej Organizacji Mountain Spirit ze Świdnicy, Andrzejówkę w Rybnicy wybu- się także Akademia Turystyki
Turystycznej Aglomeracji Wał- która dzierżawi słynne schroni- dował w latach 20. ubiegłego Aktywnej Nordactive Łukasza
brzyskiej podczas ostatniego sko „Andrzejówka” w Rybnicy stulecia wałbrzyski aptekarz An- Motyki z siedzibą w Walimiu.
walnego posiedzenia przyjął w Leśnej, Pokoje Gościnne „An- dreas Böck. Również szczawień- LOT AW tworzy 32 członków, w
poczet członków stowarzyszenia drzejówka” Andrzeja Sikonia skie pokoje gościnne nazwano tym m.in. gminy, obiekty turyczterech nowych członków. W ze Szczawna-Zdroju. Zbieżność od imienia ich właściciela. Ko- styczne, instytucje kultury.
SCB
skład LOT AW weszli: spółka nazw jest nieprzypadkowa. lejne ważne miejsce na mapie

Fot. użyczone (LOT AW)

Czterech nowych w LOT

Chcą milionów.
Mają pomysły!

» Jeśli miasto otrzyma dofinansowanie,
skorzysta na tym m.in. Stara Kopalnia

W zeszłym tygodniu miasto złożyło
wnioski na trzy projekty o łącznej
wartości 10,5 mln zł, a dofinansowanie to 8 mln. Fundusze te gmina
planuje wykorzystać m.in. na trzeci
etap rewitalizacji Parku im. Jana
III Sobieskiego. Zmodernizować
550-metrowy odcinek ścieżki spacerowej wraz z budową wieży widokowej (to kosztowałoby 4,5 mln zł).
Przypomnijmy, że prace rewitalizacyjne w Parku Sobieskiego rozpoczęły
się w 2012 roku. Teren zielony bezpo-

średnio sąsiaduje ze Śródmieściem
wpisanym do Lokalnego Programu
Rewitalizacji Wałbrzycha. Rewitalizacja Parku Sobieskiego polegała m.in.
na utworzeniu trasy przyrodniczo-edukacyjnej eksponującej florę, faunę
oraz struktury geologiczne. W ramach
tych prac wykonano: ścieżki przyrodnicze, zmodernizowano istniejące
ścieżki spacerowe i dostosowano je
dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
stworzono i zorganizowano 5 przystanków dydaktyczno-przyrodniczych.

Ponadto powstały punkty informacyjne, zadbano o małą architekturę,
stworzono siłownię terenową, posadzono drzewa, rośliny ozdobne,
wykonano też trawniki.
- Kolejne zadanie to przebudowa
ok. 500 m odcinka ul. Wilczej od ronda UE do istniejącego tymczasowego
parkingu, aby poprawić bezpieczeństwo turystów odwiedzających
Palmiarnię. To zadanie pochłonie
1,2 mln zł – kontynuuje prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej. Rondo

powstało u zbiegu ulic Wrocławskiej,
Wilczej i Dębowej podczas przebudowy tego miejsca w 2014 roku, a
koszt całej inwestycji wyniósł wtedy
około 60 mln zł.
I wreszcie trzecie zadanie. - Chodzi
o adaptację na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla
w zabytkowym Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia. To koszt 4,8
mln zł – informuje prezydent Szełemej. Kompleks powstały na terenie
dawnej Kopalni Węgla Kamienne-

go „Julia („Thorez”) został oddany
do użytku w 2014 roku. Obecnie
to 4,5 ha zabytkowych obiektów
poprzemysłowych, wzbogaconych
o autentyczne wyposażenie obejmujące zabezpieczony i udostępniony zwiedzającym kopalniany park
maszynowy. W strukturach Starej
Kopalni działa: Muzeum Przemysłu
i Techniki, Galeria Sztuki Współczesnej, Centrum Ceramiki Unikatowej,
pokoje gościnne i kawiarnia.
SCB

REKLAMA

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Wałbrzych znalazł się na liście gmin górskich mogących
aplikować o środki rządowe na projekty inwestycyjne
związane z turystyką. Dlatego nasze miasto postanowiło
aplikować o rządowe środki.
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Fot. użyczone (Wiktor Bąkiewicz)

» Remont tej ulicy to konieczność.
Zresztą zobaczcie...

Nagrodzona cierpliwość. Ulica do remontu!

Ze względów logistycznych i finansowych
zadanie podzielone zostało na trzy etapy.
Pierwszy z nich obejmie odcinek od placu
Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. W
kolejnym przebudowany zostanie odcinek
od skrzyżowania z pl. 1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim etapie pozostanie
do zrealizowania fragment do skrzyżowania
z placem Grunwaldzkim. Planowane zmiany zakładają nie tylko przebudowę jezdni,
chodników i budowę dróg rowerowych, ale
też uporządkowanie miejsc postojowych
wzdłuż ulicy, wymianę całej infrastruktury
technicznej drogi, przebudowę sygnalizacji
świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, w tym
budowę doświetlenia przejść dla pieszych.
Niezwykle ważnym elementem projektu jest
również zieleń uliczna, nawiązująca do uwarunkowań historycznych. Wykonane także
zostaną wszystkie niezbędne prace przez
gestorów sieci.
Aleja Niepodległości jest jedną z ważniejszych arterii Świdnicy, pozostającą pod
zarządem województwa. Jej przebudowa
jest inwestycją oczekiwaną od lat przez wielu
mieszkańców. Na mocy porozumienia z zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
miasto wzięło na siebie ciężar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi.
Szacowany koszt

pierwszego etapu inwestycji to ok. 5 mln zł,
z czego 70% środków pokrywa zarząd województwa, 30% – miasto Świdnica. Koszty
kolejnych etapów poznamy po zakończeniu
prac projektowych, które określą rozmiar
przebudowy.
Trochę historii? Nie ma problemu. Już w
2017 roku sporządzona została koncepcja
przebudowy alei Niepodległości, w ramach
której sporządzono inwentaryzację zieleni,
wykonano badania geologiczne, rozpoznano rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe i
terenowo-prawne, a także przyjęto warianty
rozwiązań komunikacyjnych. W kwietniu
2018 roku podpisano umowę z wykonawcą
dokumentacji projektowej. Do połowy 2019
roku trwały uzgodnienia i prace związane ze
wstępnym ustaleniem planu zagospodarowania terenu. Wytyczne przekazane na początku
projektantowi przez miasto były zmieniane
w zakresie: zwiększenia miejsc postojowych,
poszerzenia jezdni z 6 do 7 metrów (tego
domagało się DSDiK). Były więc sporządzane
kolejne koncepcje, uwzględniające przepisy
bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery),
wymagania zarządcy drogi (szerokość jezdni),
oczekiwania mieszkańców (ilość miejsc postojowych) oraz przepisy szczegółowe, dotyczące
m. in.: infrastruktury podziemnej (np. kable
energetyczne czy rurociągi muszą znajdować
się w odpowiedniej odległości od innych
sieci, korzeni drzew itp.), wymagań konserwatora zabytków. Do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o pierwszą opinię
miasto zwróciło się w grudniu 2018 roku i
pierwsza decyzja była pozytywna. Niestety po szczegółowym rozeznaniu
przebiegu sieci okazało się, że
kolidują one z nasadzeniami.
KaR

REKLAMA

Firma Polskie Surowce Skalne wygrała przetarg na przebudowę alei Niepodległości
w Świdnicy. Ich oferta opiewała na kwotę ponad 5,8 mln zł. To chyba świetna wiadomość. Remont obejmie odcinek od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. Planowany termin zakończenia prac to późna wiosna 2022 roku.
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weszło w życie 12 lutego i dotyczyło czasowego otwarcia basenów, WCR było zamknięte do
17 lutego. Po wysłuchaniu stanowiska prezesa
Sanepid uznał świebodzickie wodne centrum rekreacji za... aqu- i konsultacji z przedstawicielem Państwowego
apark. Nie pozwoliło to wznowić działalności 12 lutego. Co się jednak Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy burmistrz podjął natychmiastową decyzję
odwlecze...
o otwarciu obiektu od 18 lutego w części, na
Baseny w Strzegomiu, Żarowie i Świd- OSiR Świebodzice sp. z o.o. oraz prezesem jakiej pozwalają przepisy i wytyczne, w ramach
nicy działały w najlepsze od 12 lutego, nie spółki Mariuszem Gawlikiem, którego po- określonego reżimu sanitarnego. Dostępne do
udało się to jednak w Świebodzicach. Do- prosił o wyjaśnienia w sprawie zamknięcia użytku są więc: basen sportowy, basen rekrepiero17 lutego burmistrz Świebodzic Paweł obiektu sportowego WCR w jego mieście. acyjny, strefa saun. Można? Można.
KaR
Ozga skonsultował się z radą nadzorczą Mimo rozporządzenia Rady Ministrów, które

Fot. KaR

» Strzegomskich strażników – jeśli wrócą do służby – czekają spore wyzwania

Nagle wrócą strażnicy?
Strzegomska straż miejska decyzją większości radnych (10 głosów
za) została zlikwidowana – to efekt nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 12 grudnia w urzędzie miejskim. Ale uwaga, tak było w 2012
roku… Coś się zmieniło?

Wiele miesięcy przepychanek i targów – wreszcie efektem była likwidacja straży miejskiej w Strzegomiu.
Straż z dniem 31 marca 2013 zniknęła z gminy. Obywatelska inicjatywa
okraszona około 290 ważnymi pod-

pisami doprowadziła do odważnego
kroku rady i burmistrza. Zaczęły dziać
się jednak rzeczy nieoczekiwane i
to teraz, w roku 2021. Kto mógł się
spodziewać takiego obrotu spraw?
Straż wróci do Strzegomia?

- Podczas sesji poinformowałem o projekcie powołania małej
(3-osobowej) Straży Miejskiej w
Strzegomiu, która będzie zajmować
się ochroną środowiska, gospodarką komunalną i monitoringiem.

Siedziba będzie znajdowała się
w budynku urzędu miejskiego.
Pomysł ten popiera wielu radnych.
Ostateczną decyzję o powołaniu
nowej formacji podejmie rada miejska. Jednostka miałaby rozpocząć

Fot. użyczone (WCR)

Niezdecydowani urzędnicy

swoją działalność najwcześniej
na początku lipca tego roku – niespodziewanie informuje burmistrz
Zbigniew Suchyta.
Dużym problemem są w Strzegomiu dzikie wysypiska śmieci, jak
i podrzucanie odpadów w nieodpowiednie miejsca. Segregacja?
Dla wielu jest to ciągle zagadnienie
obce, magiczne wręcz. Gmina dysponuje kamerami, które pojawiają
się w miejscach, gdzie uporczywie
podrzucane są śmieci. Ich lokalizacja rotacyjnie się zmienia, a miejsca,
w których są montowane, pozostają
tajemnicą. Wiele osób wciąż nie
zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci gdzie popadnie, jest
karalne. Nie można postawić kanapy obok śmietnika lub w okolicach
altany śmietnikowej poza terminem
wskazanym w harmonogramie
albo ją podrzucić innej wspólnocie
i liczyć na to, że ktoś ją wywiezie.
Koszty ponoszą wówczas wszyscy
mieszkańcy.
Podrzucający śmieci liczą na to,
że uda im się zostawić śmieci i
odjechać bezkarnie. Nie pozostają
anonimowi, bo coraz więcej miejsc
w Strzegomiu jest objętych monitoringiem. Ci, których udało się nagrać
i zidentyfikować muszą liczyć się z
tym, że zostaną ukarani mandatem
w wysokości nawet 500 zł.
Ściganiem takich „śmieciarzy”
miałaby zajmować się właśnie strzegomska straż miejska. Zadania to
podobne do jednych z ważniejszych
działań sąsiedniej straży ze Świdnicy. Weszły już w życie przepisy,
które dają większe uprawnienia
dla strażników. Za niesegregowanie
śmieci lub zgłaszanie mniejszej niż
faktyczna liczby mieszkańców grozi
mandat.
Pr zypominamy, że 4 wr ześnia weszła w życie nowelizacja
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w
sprawie wykroczeń. Zgodnie z nowymi przepisami strażnicy gminni
mogą nałożyć mandat do 500 zł
na osoby niesegregujące odpadów
lub niepłacące za śmieci. Mandat
taki może też zostać nałożony na
osobę, która nie złożyła deklaracji
śmieciowej. Takiej samej kary może
się spodziewać mieszkaniec, który
podał w deklaracji, że pod danym
adresem mieszkają trzy osoby, a w
rzeczywistości jest ich pięć. Przed
strzegomską strażą duże więc
wyzwanie...
KaR

RoZMoWA tYgoDNIA

WIESZ CO | NR 8/23.2.2021 r.

To nie bestia, to zima

9

O pogodzie można z nim rozmawiać godzinami, ale… Grzegorz
Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, nie zagaduje, tylko ze swadą opowiada. Tak, że chce się
go słuchać. Zresztą przekonajcie się sami, jak ciekawie można
mówić o „ciepłych masach powietrza napływających nad Polskę”.
Za oknem wygląda, jakby zbliżał się koniec zimy. Tak jest w
rzeczywistości?
- Od zeszłego poniedziałku obserwujemy znaczny napływ ciepłego powietrza, które nadeszło z
zachodu. Temperatura powietrza
zarówno w dzień, jak i w nocy
była dodatnia. Według ostatnich
prognoz (rozmawialiśmy w miniony czwartek – przyp. red.) w tym
tygodniu termometry powinny
wskazywać nawet 15 kresek powyżej zera.
Dwudziestostopniowe mrozy
już nam nie grożą?
- Według prognoz synoptyków z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, które są wykonywane na
kolejne siedem dni, wynika, że nie.
Mówimy o woj. dolnośląskim. Natomiast mrozy jeszcze nie opuściły Podlasia, gdzie nocą było nawet minus
20 st. C, podczas gdy w tym samym
czasie na Dolnym Śląsku temperatura
minimalna spadała do plus 1 st. C.
W Polsce mieliśmy do czynienia z
ogromnym kontrastem termicznym.
Po weekendzie ocieplenie ogarnie
już cały kraj.
Ale co z tą zimą? Odchodzi?
- Przeanalizowałem modele meteorologiczne, które podają orientacyjne wartości temperatury minimalnej
na kolejne 14 dni. Wynika z nich, że
sroga zima nie wróci już do południowo-zachodniej Polski.
Wielu mówi „w tym roku zima
dała nam popalić”, ale to chyba
normalne, cytując Bareję, że skoro
„jest zima, to musi być zimno”?
- A ja zacytuję stare, polskie
przysłowie: „Nie chwal dnia przed
zachodem słońca”. Sezon zimowy
jeszcze się nie zakończył. Kalendarzowa zima trwa trzy miesiące.
Grudzień określony został przez
klimatologów jako ekstremalnie
ciepły. Wartość średniej temperatury powietrza była o 2,2 st. C wyższa niż norma dla tego miesiąca.
Styczeń w kwalifikacji warunków
termicznych należał do miesięcy
normalnych, a temperatura była o
0,1 st. C. wyższa niż norma. Luty,
można powiedzieć, próbuje utrzymać honor zimy. Jak do tej pory
średnia obszarowa temperatura
powietrza jest o 4,4 st. C niższa
od normy. Ale pamiętajmy o tym,
że za chwilę może się pojawić na
termometrach plus 15 st. C.

Prawdą jest jednak, że takich
mrozów dawno nie było. Właśnie
jak dawno?
- Dokładnie tak. Odzwyczailiśmy się od chłodnych, mroźnych
i śnieżnych zim. Niektórzy, w tym
także dziennikarze, to co mieliśmy
za oknem, nazywali „bestią”. My w
Instytucie to nazywamy normalnie
„zimą”. Tak niskich wartości na termometrach w woj. dolnośląskim nie
widzieliśmy od sezonu zimowego
2016/2017, wówczas termometry
wskazywały poniżej -20 st. C.
Jakieś rekordy zimna Instytut w
tym roku odnotował?
- Na początku roku był prawie
pobity rekord… maksymalnej temperatury dla stycznia dla zachodniej
części kraju. Pewnie pamiętamy
też bardzo ciepłą wigilię Bożego
Narodzenia, kiedy to temperatura
maksymalna wzrosła na Dolnym
Śląsku powyżej 11 st. C. Ale żaden
z rekordów nie został pobity. Najniższa temperatura powietrza została
zanotowana w miejscowości Biebrza
w woj. podlaskim. Choć do rekordu
najniższej wartości temperatury w
kraju wiele zabrakło, a przypomnę
było to -41 st. C w Siedlcach w 1940
r. Grubość pokrywy śnieżnej na naszych stacjach również była o wiele
niższa niż maksymalne wartości
zanotowane od początku pomiarów.
Czy obfitująca w opady śniegu
zima oznacza, że latem nie będziemy narzekać na suszę?
- Oczekiwaliśmy tak śnieżnej zimy.
To właśnie topniejący śnieg powoduje, że wiosną i latem mamy mniejsze
ryzyko suszy. Podczas roztopów poprawia się wilgotność gleby, zwiększa się poziom wód gruntowych, a
w konsekwencji wzrasta poziom w
rzekach. To czy będziemy mieli do
czynienia z suszą w kolejnych miesiącach, zależy od wielu czynników.
Temperatura powietrza, parowanie,
zachmurzenie, ilość i jakość opadów,
a także działania nas, ludzi. Na ten
moment z optymizmem patrzymy
na kolejne miesiące. W najbliższym
czasie bardziej obawiamy się wezbrań, gdyż wiosna wchodzi do Polski
bardzo gwałtownie.
Zbyt gwałtownie?
- Sytuacja hydrologiczna będzie
dynamiczna. Dobrym rozwiązaniem
jest zainstalowanie w smartfonie
naszej aplikacji ze strony http://aplikacjameteo.imgw.pl, która oprócz

aktualnej prognozy poinformuje we, czyli obejmujące swoim
o wydanym ostrzeżeniu. Dzięki zasięgiem najbliższe 2 dni.
geolokalizacji będziemy zawsze Również dużą sprawdzalpowiadomieni na czas, gdziekolwiek nością cieszą się pogoprzebywamy. Włączenie aplikacji dy tygodniowe,
i zapoznanie się z aktualną i pro- j e d n a k
gnozowaną sytuacją jest pierwszą
rzeczą, którą robię rano.
Lutowy ziąb w pierwszej dekadzie miesiąca IMGW dokładnie
przewidział, ale jeszcze 10 dni
temu prognozowano, że miniony
tydzień też będzie zimny jak
diabli. Jak to jest, że jedne
prognozy sprawdzają się, a
inne nie?
- Luty do tej pory zapisał się
jako miesiąc zimny, jednak
trzeba mieć na uwadze, że
prognozy o największej
sprawdzalności obejmują
okres najbliższych 2 dni,
a maksymalnie tygodnia.
Wynika to z analiz wiązkowych modeli meteorologicznych, które
na podstawie złożonych algorytmów i
obliczeń, niekiedy
dają różne wyniki i
stąd możliwe są pewne niepewności prognostyczne.
Fo
Skąd w ogóle wiadomo, że t. użyczon
e(
IMG
zima będzie mroźna, a lato upalne?
W)
W ocenie sytuacji z pomocą przychodzą modele klimatologiczne, » – Z prognoz klimatologicznych wynika, że końcówka lutego będzie
cieplejsza, a marzec w normie termicznej. Kwiecień powyżej normy, a
które na podstawie analizy domaj ma być… chłodny – mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy
stępnych danych pokazują ogólny
IMGW
trend przebiegu pogody, głównie
pod względem termicznym i opado- prognozowanie pogody w dłuż- połowie marca, ale nie możemy
wym. Niekiedy do prognozowania szym okresie jest już obarczone jeszcze liczyć na bardzo wysokie
pogody sezonowej wykorzystuje wieloma dodatkowymi czynni- temperatury.
się również analizę przebiegu ana- kami. Dlatego w prognozach
A lato? Będzie upalne?
logicznej sytuacji meteorologicznej długoterminowych staramy się
- Jest jeszcze nieco za wcześnie,
w ciągu ubiegłych lat.
wskazać raczej ogólny trend i aby o tym mówić. Aktualne przePrzewidywanie z kilkumiesięcz- tendencję przebiegu pogody, widywania klimatologiczne IMGW
nym wyprzedzeniem to jak wró- niż powoływać się na konkretne obejmują prognozy do maja. Wynika
żenie z fusów?
wartości temperatury lub sumy z nich, że końcówka lutego będzie
- Niekoniecznie. Prognozy długo- opadu. Tu punktem odniesienia są już cieplejsza, a marzec będzie w
terminowe, miesięczne lub sezono- średnie dane z ostatnich 30 lat. To normie termicznej, kwiecień powyżej
we są co prawda obarczone większą tak zwana norma klimatologiczna. normy, a maj… chłodny, z temperaniepewnością, ale nadal jesteśmy w
To na koniec trochę powróżmy. turą poniżej normy. Odnośnie lata,
stanie określić przybliżony przebieg
- Spróbujmy (uśmiech)
prognozy hydrologiczne wydają
pogody, w tym ostrzec przed mrozaCo widać na modelach? Jaka się bardziej optymistyczne, niż w
mi lub suszą.
będzie wiosna w tym roku w ubiegłym roku, gdyż już teraz mamy
Z jaką dokładnością jesteście w Wałbrzychu i okolicach?
wypełnienie, a nawet przepełnienie
stanie przewidzieć pogodę z dnia
- Marzec, zarówno w Wałbrzychu, retencji w wielu miejscach w kraju,
na dzień dla konkretnego miejsca jak i w całej Polsce, upłynie w normie co na wiosnę opóźni lub nawet
w Polsce?
termicznej i opadowej. Oznacza to powstrzyma rozwój suszy hydrolo- Ze sprawdzalnością powyżej mieszaną pogodę. Wiosna przyjdzie gicznej.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
90% są prognozy krótkotermino- najprawdopodobniej dopiero w
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Spojrzeć Sennie prosto w oczy
To może być wielka atrakcja Wałbrzycha. Będziemy mieć wyjątkowy pomnik wielkiego kierowcy wyścigowego. Nie tam byle jaki z gipsu, czy aluminium, ale z brązu. Posąg przedstawiający Ayrtona Sennę w skali 1:1 stanie przy ulicy jego imienia na terenie Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych, którego założycielem i kustoszem jest
Jerzy Mazur.
Laczki spadły nam z nóg. Coś
takiego w Wałbrzychu! Przypuszczamy, że pomników Senna ma
kilka, jeśli nie kilkanaście na całym
świecie, ale prawdopodobnie
żaden nie stoi przy ulicy o statusie
państwowym. A właśnie gminna
jest ul. Ayrtona Senny w Wałbrzychu, przy której zlokalizowane
jest Muzeum Górnictwa i Sportów
Motorowych.

Zapytacie, skąd w ogóle pomysł,
żeby uhonorować u nas tego znakomitego niegdyś kierowcę Formuły
1? Jerzy Mazur, założyciel i kustosz
muzeum, to wielki fan sportów motorowych. Zresztą sam był kierowcą
rajdowym. Senna to dla niego wybitny sportowiec, kierowca wszech czasów. Jak mówi, najlepszy w historii
wyścigów F1. – Ale nie to było najważniejsze, żeby uczcić jego pamięć.

Uważam, że ludzi dobrych, należy
szanować za życia, a kiedy odejdą,
pamiętać o nich i wskazywać, jaką
drogą należy zmierzać – mówi dość
enigmatycznie Jerzy Mazur.
Spróbujemy to wyjaśnić najprościej, jak się da. Oprócz tego, że
Senna czuł się jak ryba w wodzie na
torze, to poza nim był wspaniałym
człowiekiem. Chętnie pomagającym
potrzebującym, zwłaszcza dzie-

Jak przekazać datek?
Our Future
Foundation
konto: 82 1600
1462 1885 2387
0000 0001

» Tak prezentuje się obelisk w gipsie.
Odlany w brązie będzie zdecydowanie
efektowniejszy

ciom. Gdy ścigał się w F1, często
anonimowo przekazywał dziesiątki
milionów dolarów na edukację dzieci
z najbiedniejszych regionów świata,
głównie z Ameryki Południowej. Po
jego tragicznej śmierci na torze Imola
w San Marino pomocą zajęła się
fundacja jego imienia. Senna Foundation przekazuje również olbrzymie
kwoty na edukację najmłodszych.
Brazylijczyk byłby z tej działalności
dumny. Jerzy Mazur postanowił, że
uhonoruje tego wybitnego sportowca. W jedyny możliwy chyba sposób,
stawiając mu pomnik.
Nie kamienny, żaden aluminiowy
czy gipsowy, ale z brązu. Taki na
pełnym wypasie. Projektem zajął się
znakomity artysta polskiego pochodzenia. Obelisk w gipsie stworzył inny
świetny rzeźbiarz, a odlewu dokonano w prestiżowej polskiej odlewni
brązu. Pomnik jest prawie gotowy.
Trwają prace wykończeniowe – szlifowanie i patynowanie. Odsłonięcie
monumentu, który stanie w otoczeniu
Muzeum Górnictwa i Sportów Moto-

ul. Inżynierska 4
81-512 Gdynia
nazwa:
wpłata
na pomnik
A. Senny

rowych w Wałbrzychu przy ulicy…
Ayrtona Senny, zaplanowano 1 maja
tego roku. To jakże symboliczna data.
Minie wtedy 27 lat od ostatniego wyścigu brazylijskiego kierowcy w Grand
Prix San Marino na Imola.
Stworzenie pomnika z brązu to nie
jest jak kupno mleka w spożywczaku. To kosztowna sprawa. W części
pieniądze na jego powstanie wyłożył
Jerzy Mazur z własnej kieszeni. Nie
chce jednak zdradzić, ile całość będzie
ostatecznie kosztować. Namawia
jednak innych do wspierania tej idei.
– Jeżeli możesz, chcesz pomóc oraz
mieć swoją „cegiełkę” w przykładzie,
że można zdobywać sławę, kolejne
tytuły, ale dostrzegać innych, co jest
rzeczą niezwykłą, przekaż dowolny
datek – mówi Jerzy Mazur. Wpłat
można dokonywać na konto Our
Future Foundation lub wspomóc
zbiórkę na nowej platformie crowdfundingowej www.zbieram.pl. Lada
moment ruszy tam akcja wspierania
idei powstania w Wałbrzychu pomniTomasz Piasecki
ka Ayrtona Senny.

Fot. użyczone (Jerzy Mazur)

Jeśli nie byliście, koniecznie zajrzyjcie!

Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych założył Jerzy Mazur. Znajduje się przy ul. Ayrtona Senny w Wałbrzychu na terenie dawnej kopalni
„Teresa”. Muzeum składa się z dwóch części. W murowanej wieży wyciągowej znajdziemy eksponaty poświęcone górnictwu – m.in. narzędzia i
mundury górnicze. W okolicach szybu zgromadzono eksponaty związane
ze sportami motorowymi. W zbiorach są kombinezony kierowców (m.in.
Krzysztofa Hołowczyca i Mariana Bublewicza), ich osobiste pamiątki, a
dużą powierzchnię zajmują samochody rajdowe.
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Fot. wizualizacja (UM Świdnica)

» Po przebudowie z basenu będzie
można korzystać w 2023 roku

ŚWIDNICA

Czekając na tryskające dysze
Jesteśmy podekscytowani tą inwestycją jak kibice przed najważniejszym meczem sezonu. Świdnica wybrała firmę, która przebuduje basen letni. Prace mają kosztować niecałe 30,5 mln zł. To
mniej o 4,5 mln niż planowało wydać na to miasto.
Pod warunkiem, że inni oferenci
nie złożą ewentualnych odwołań.
A mają na to 10 dni, które upłyną
w momencie, gdy będziecie czy-

11

Co W gMINACH pISZCZY / REKLAMA

tać te słowa. Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę,
jest firma TRANSCOM z Katowic.
To ta spółka wygrała przetarg na

przebudowę basenu letniego w
Świdnicy.
Inwestycja ma zostać zrealizowana
w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Czyli firma zaplanuje, co i jak chce
zrobić, a potem to robi. Gdy basen
powstanie w Świdnicy, jesteśmy
pewni, że będą go odwiedzać ludzie

z całego regionu. Spragnieni zabaw
w wodzie. Czego tam nie będzie?!
Niecki basenów mają mieć łącznie
2,5 tys. m. kw powierzchni. Do tego
zjeżdżalnie, wodny plac zabaw,
tarasy wraz z żaglami solarnymi,
trybuny, altany wypoczynkowe. To
najważniejsza infrastruktura. O wieży
ratowniczej, przebieralni, czy małej
architekturze i nasadzeniu zieleni
chyba nie ma co wspominać.
Zatrzymajmy się chwilę przy największej nowości, którą na kąpielisku
będzie wodny plac zabaw z dwoma
zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami
zabawowymi dla dzieci. Znajdą się
tam armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie
jeżyków, liści czy też muchomorów.
Jeśli rodzice przeczytają to maluchom,
te będą pewnie wniebowzięte. Atrakcją dla nieco starszych amatorów
wodnych kąpieli będzie 60-metrowa
zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa
zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny
rekreacyjne wyposażone zostaną w
platformy dla osób niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych
znajdą się dzika rzeka, kula generująca fale, gejzery powietrzne, ścieżka
pontonowa i przyrządy do masażu.
Dotąd obecne kąpielisko odwiedzało co roku od 30 do 40 tysięcy
osób. Po przebudowie te liczby
pewnie eksplodują. W basenie po
zakończeniu prac popluskamy się w
2023 roku.
Red

Centrum Budowlane

Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 5 palet.

MAZBUD - W-CH, ul. Armii Krajowej 1

MAZBUD - W-CH, ul. Armii Krajowej 1

REKLAMA

Promocja obowiązuje przy zakupie minimum 5 palet.
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MIEROSZÓW

Remiza i stadion już wkrótce
Podpisanie dwóch kolejnych umów przez gminę Mieroszów na
zrealizowanie konkretnych zadań, jest dla wielu mieszkańców
tej gminy bardzo ważne. My to doskonale rozumiemy.

Gmina podpisała umowę na inwestycję
pn. „Rewitalizacja obiektów sportowych przy
ul. Sportowej w Mieroszowie”. W ramach
zadania zostanie wykonane zagospodarowanie tego terenu, remont bieżni i skoczni

oraz roboty rozbiórkowe, a także dostawa i
montaż urządzeń (kontenery). Projekt zakłada
także wykonanie nawierzchni (w tym utwardzonych z kostki betonowej). Wartość robót
to ponad milion złotych. Inwestycja została
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dofinansowana przez Ministerstwo Sportu w
kwocie 580 tys. zł.
Gmina podpisała również umowę na inwestycję pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mieroszowie”. W ramach zadania
zostanie wykonany budynek remizy ochotniczej
straży pożarnej z salą sportowo-edukacyjną,
niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wartość robót to blisko
2,9 mln zł. Inwestycja została dofinansowana
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z
SCB
którego gmina otrzymała aż 2,5 mln zł.

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Mieszkanki Świebodzic zatańczyły przeciwko przemocy

ŚWIEBODZICE

Dzieje się, to mało powiedziane
Przyzwyczailiśmy was do tego, że w tym miejscu piszemy przeważnie o jednej dobrej
rzeczy, która zdarzyła się w konkretnej gminie. Tym razem nie mogliśmy zdecydować
się, o czym wspomnieć, bo ostatnio tyle działo się w Świebodzicach, że grzechem byłoby
cokolwiek z tego pominąć.
Po sukcesie zeszłorocznych akcji na rzecz pomocy
chorym oraz zwiększających
świadomość ekologiczną

mieszkańców Świebodzic,
miasto nie wcisnęło przycisku „Stop”. Wręcz przeciwnie, jeszcze wzmogło

działania. Nie wierzycie?
Sami się przekonajcie.
Mieszkańcy i władze miasta
aktywnie włączyli się w po-

moc dla małej Amelii Gmyrek,
która walczy z rdzeniowym
zanikiem mięśni. Nie musimy
was przekonywać, jakie to

ważne. Chociaż zbiórka idzie
bardzo dobrze, a pieniędzy
przybywa, to jednak wciąż
potrzeba niemal 8 mln zł,

Fot. użyczone (UM Mieroszów)
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żeby dziewczynka wróciła do
zdrowia. Dlatego zachęcamy
wszystkich do wsparcia zbiórki na portalu Siepomaga.pl.
To nie było jedyne działanie
na rzecz osób potrzebujących.
Z inicjatywy pełnomocniczki
ds. kobiet Justyny Gąsior świebodziczanki po raz pierwszy
w walentynki zatańczyły na
rynku. To nie były jakieś zwykłe
pląsy, ale wyrażenie solidarności z kobietami, które doświadczają przemocy i dyskryminacji
na całym świecie.
Podsumowujemy też akcję,
o której pisaliśmy przed dwoma tygodniami. Pamiętacie,
o co chodziło z EkoWalentynkami? W dniu święta zakochanych mieszkańcy mogli
oddać zużyte baterie i wrzucać
je do specjalnych pojemników. Otrzymując w zamian
bawełniane okolicznościowe
torby i słodki upominek. Akumulatorów świebodziczanie
przynieśli tyle, że gmina zastanawia się, czy nie ustawić
kubłów na elektrośmieci w
kilku punktach na stale.
To, że Świebodzice są ekologiczne, nie trzeba przekonywać. Tym bardziej cieszą
rozmowy burmistrza z przedstawicielami Stowarzyszenia
Czysty Wałbrzych w sprawie
kolejnych edycji akcji sprzątania miasta i okolic.
Red

GMINA ŚWIDNICA

Pierwszy taki żłobek
Prace związane z budową żłobka mają się
zakończyć do 30 września tego roku, budowa
drugiego skrzydła (przedszkola) do 31 maja
2022 roku. W powstającej placówce znajdą
się trzy oddziały żłobkowe, liczące po 24 dzieci.
W przedszkolu natomiast będą dwa oddziały
liczące po 25 maluchów.
Dodatkowo przy nowym obiekcie powstanie
plac zabaw, ustawione zostaną elementy małej
architektury, wybudowany zostanie parking
na 44 samochody, a także nasadzona zostanie
zieleń.

Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy
Finansowej, na budowę nowej placówki w
latach 2020-2022 przewidziano w budżecie
gminy Świdnica kwotę ponad 10,9 mln zł, w
tym dofinansowanie z następujących programów: żłobek – w wysokości ponad 3,1 mln
zł w ramach resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „Maluch+” 2021, przedszkole – w kwocie
ponad 2,4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
KaR

Fot. użyczone (Gmina Świdnica)

Trwają prace ziemne w Pszennie przy ul. Słonecznej,
miejscu, w którym powstanie pierwszy gminny żłobek. Pojawi się tam też i przedszkole.

Powstaje hala na Villardczyków
W Wałbrzychu rozpoczęła się budowa hali przemysłowej należącej
do WSSE „INVEST-PARK”. W obiekcie oprócz powierzchni oferowanej
przedsiębiorcom pod wynajem, znajdzie się również centrum szkoleniowe, które zostanie wyposażone w nowoczesne technologie.

budowy hal przemysłowo-magazynowych,
które powstają na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie
i w Wielkopolsce. Program zakłada budowę 6

obiektów, a łączny koszt może wynieść nawet
120 mln zł, co stanowi największą inwestycję
własną WSSE od początku jej istnienia.
Wałbrzyska hala będzie wyróżniać się wśród
pozostałych, gdyż część obiektu zostanie przeznaczona na nowy projekt wałbrzyskiej strefy
– nowoczesne centrum szkoleniowe, z którego
będą mogli korzystać zarówno uczniowie szkół
zawodowych i technicznych, jak i pracownicy
firm działających w strefie. Centrum będzie
również miejscem spotkań biznesowych i konferencji. Zakończenie budowy wałbrzyskiej hali

Fot. użyczone (WSSE)

WAŁBRZYCH

Inwestycja powstaje przy ul. Villardczyków
położonej w dzielnicy Poniatów. Realizacja zadania jest częścią większego projektu – programu
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przemysłowej zaplanowano na koniec 2021
roku. Uruchomienie centrum szkoleniowego
SCB
przewidziano z kolei na przyszły rok.

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

» Zachęcamy, by przeczytać „Oddział zakaźny”. Autorka książki gościła niedawno w Głuszycy

GŁUSZYCA

Oddział, który wami wstrząśnie
Wzruszają, szokują, skłaniają do refleksji – takie są ludzkie historie opisane w książce
„Oddział zakaźny”. Jej autorka Agnieszka Sztyler-Turovsky niedawno opowiadała o pracy
nad publikacją podczas spotkania w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Głuszycy. Szkoda tylko, że nie mogli w nim uczestniczyć czytelnicy, ale…
...wydarzenie zorganizowano w formule online jako relację na żywo. Więc każdy mógł
obejrzeć wywiad w sieci. Tak,
wiemy, to nie to samo, co spo-

tkanie twarzą w twarz, ale i
tak zachęcamy, żeby zobaczyć
całą rozmowę prowadzoną
przez Sabinę Jelewską i Roberta Delegiewicza, której zapis

wciąż dostępny jest na profilu
facebookowym głuszyckiego
centrum kultury.
„Oddział zakaźny” to
książka opowiadająca o do-

świadczeniach pielęgniarek,
lekarzy i ratowników medycznych, którzy znaleźli
się na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19.

To ludzkie historie, które
wzruszają, szokują, skłaniają
do refleksji. To poruszające
świadectwo, które pozwala
poczuć grozę nie tylko cho-

roby, ale i pracy naznaczonej
chaosem i poczuciem zagrożenia. Przeczytamy szczere i
bardzo osobiste relacje pracowników służby zdrowia,
zmuszonych wykonywać
swoją pracę w przerażającej
i pełnej sprzeczności rzeczywistości pandemicznej.
To ludzkie dramaty, ale też
momenty wzruszeń i nieoczekiwany „czarny humor”.
Książka przekracza drzwi
oddziału zakaźnego, gdzie
dostęp mają jedynie lekarze
i ciężko chorzy pacjenci. Możecie zajrzeć na blog autorki,
który znajduje się pod adresem www.oddzialzakazny.
pl, gdzie znajdziecie m.in.
fragmenty rozmów z medykami z początków pandemii.
Agnieszka Sztyler-Turovsky
to dziennikarka portalu Onet,
zwyciężczyni konkursu „Sukces roku w ochronie zdrowia
– Liderzy Medycyny”, laureatka nagrody im. Barbary
N. Łopieńskiej za wywiady
z ludźmi kultury i polityki, a
także tegoroczna zwyciężczyni
konkursu „Uzależnienia XXI
w.”. Była dziennikarką Gazety Wyborczej (m.in. Dużego
Formatu), miesięcznika Twój
Styl i Elle i wydawcą serwisu
Medonet.pl.
Red

Małe rączki dla
wielkiej sprawy
Wystarczą chęci, żeby być ekologicznym. Często to
nic nie kosztuje, a ile przy tym jest radości. Takiej
szczerej, dziecięcej jak u maluchów z Niepublicznego
Przedszkola M&M „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju.
Dzieciaczki najpierw zebrały zużyte baterie, a następnie oddały do punktu zbiórki. Bijemy głośne brawa.
Niby drobny gest, a już uczy
przedszkolaków, jak należy postępować ze zużytymi bateriami. Oni wiedzą, że nie należy
wyrzucać takich przedmiotów
do pojemników na śmieci,
bo to nic dobrego dla środo-

wiska. Trzeba zbierać i oddawać do specjalnych miejsc.
Takich powstało mnóstwo w
całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji EkoWalentynki.
Bo miłość można okazywać
nie tylko do drugiej osoby, ale

również do planety. Wiadomo,
że Szczawno jest ekologiczne,
dlatego chętnie przystąpiło
do akcji. Dwa punkty zbiórki
zużytych baterii wyznaczono w
budynku urzędu miejskiego (ul.
Kościuszki) i w miejskiej biblio-

» Przedszkolaki przyniosły do urzędu
kilka woreczków zużytych baterii

tece (ul. Boya-Żeleńskiego). Do
tego pierwszego miejsca przywędrowały niedawno maluchy
ze szczawieńskiego przedszkola
M&M Małe Misie. Trudno nam
oszacować, ile dzieci przyniosły baterii i wrzuciły do specjalnego pudła, ale według

urzędników czuwających nad
akcją, na pewno było tego kilka
kilogramów. Trochę czasu dzieciaczki poświęciły, żeby zebrać
taką ilość akumulatorów. I o
to chodzi.
Namawiamy innych, żeby
poszli śladem przedszkolaków.

Fot. użyczone (Przedszkole M&M Małe Misie)

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Pojemniki w urzędzie i bibliotece postoją do kwietnia. Do tego
czasu możecie przynosić tam
zużyte baterie. Dla pierwszych
„ekologów” przygotowano
drobne upominki przekazane
przez Stowarzyszenie Czysty
Red
Wałbrzych.
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» Polna droga w sierpniowe popołudnie 1956 roku. Miejsce, w którym 20 lat później powstała Fabryka Porcelany Książ (Fot. Stanisław Marcinkowski, ze zbiorów Ryszarda Kumorka)

Książ znaczy fabryka porcelany (1)
Miała to być największa i najbardziej nowoczesna (zautomatyzowana) fabryka porcelany w Polsce i w Europie. Pod koniec lat 80. minionego wieku osiągnięto wielkość produkcji zbliżoną do 10 tys. ton porcelany rocznie, tak jak zakładali projektanci zakładu. Podczas jednej zmiany urządzenie do produkcji talerzy (a było ich
wtedy sześć) potrafiło wyprodukować 8 tys. sztuk uformowanych wyrobów! Aż przyszedł rok 1990... Ale po kolei.
Koncepcja budowy nowego zakładu porcelany stołowej narodziła
się w latach 70. XX wieku. Zdecydował o tym rosnący popyt na tego
typu wyroby, którego nie były w
stanie pokryć istniejące już zakłady,
pomimo przeprowadzenia w wielu
z nich znaczących modernizacji i ich
rozbudowy. Czasami nawet zachodziła potrzeba importu porcelany
z zagranicy. A skąd pomysł, aby
nową fabrykę wybudować właśnie
w Wałbrzychu? Zdecydowało kilka
czynników: miasto było wówczas
zagłębiem porcelanowym dysponującym doświadczoną kadrą, w
pobliżu znajdowały się złoża pod-

stawowych surowców do produkcji
porcelany, na miejscu znajdował się
zakład produkcji kalkomanii wykorzystywanej do zdobienia porcelany,
wreszcie w Wałbrzychu występował
deficyt miejsc pracy dla kobiet, w
związku z czym wiele z nich musiało dojeżdżać do pracy za granicę
(do Czechosłowacji i NRD), a nowa
fabryka miała to zmienić.
Batalia o lokalizację rozegrała
się zapewne w 1974 roku, bo już
wtedy rozpoczęły się prace przygotowawcze (w tym projektowe),
trwające do połowy 1976 roku. Już
w grudniu 1974 roku w zarządzie
Zjednoczonych Zakładów Ceramiki

Stołowej „Cerpol”, w skład których
wchodziło 14 fabryk porcelany, opracowano koncepcję organizacyjną
działania nowego zakładu. Główne
założenia koncepcji, w której nową
fabrykę określano jako „dziesięciotysięcznik” (zapewne od planowanych zdolności produkcyjnych) były
następujące: 1) z Zakładu Porcelany
Stołowej „Krzysztof” przeniesiony
zostanie do niej zakład badawczo-rozwojowy; 2) w nowej fabryce
powstanie centralna przerobownia
i przygotowalnia mas ceramicznych,
plastycznych i lejnych dla potrzeb
własnych, a także fabryk „Krzysztof”,
„Wałbrzych”, „Karolina” i „Bogucice”

(masy te będą transportowane w
specjalnych kontenerach i beczkowozach w stanie gotowym do
bezpośredniego użycia w procesie
produkcyjnym, a takie rozwiązanie
wymusi likwidację oddziałów przygotowania mas i szkliw ceramicznych w wymienionych fabrykach);
3) do fabryki doprowadzona zostanie
bocznica kolejowa ze stacji Wałbrzych Szczawienko; 4) na terenie
fabryki powstanie centralna stacja
przetwarzania danych dla potrzeb
całego kombinatu; 5) w zakładzie
znajdzie zatrudnienie około 2 tys.
pracowników (w tym ponad 200
na stanowiskach nierobotniczych).

W dokumentacji projektowej naprzemiennie używano dwóch roboczych nazw nowej fabryki porcelany:
„Wałbrzych 10000” i „Wałbrzych II”.
W 1975 roku pojawiła się nowa
nazwa – „Krzysztof II”. Zapytacie,
dlaczego akurat taka? Otóż kierownictwo kombinatu „Cerpol”
zrezygnowało z powołania specjalnej
dyrekcji budowy zakładu i powierzyło prowadzenie tej inwestycji
dyrekcji ZPS „Krzysztof”, jako zadanie własne tego zakładu. Władze
„Cerpolu” doszły do wniosku, że
„Krzysztof” najlepiej nadaje się do
tego ważnego zadania, gdyż: 1) w
latach 1961-67 i 1971-75 na terenie
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fabryki realizowano przebudowę,
rozbudowę i modernizację wielu
obiektów zakładowych i pracownicy
zdobyli doświadczenie w realizacji
dużych i skomplikowanych zadań
inwestycyjnych; 2) doświadczona
służba inwestycyjna kończąc II etap
modernizacji „Krzysztofa” może od
razu przystąpić do budowy nowej
fabryki. Na pewno było to wielkie
wyróżnienie dla „Krzysztofa”, ale
zarazem wielka odpowiedzialność i
obciążenie. Ale o tym za chwilę.
W dniu 10 września 1976 roku
Prezydium Rządu wydało decyzję nr
115/76 o budowie w Wałbrzychu
dużego i nowoczesnego zakładu
porcelany stołowej o zdolności produkcyjnej 10 tysięcy ton rocznie.
Budowa miała potrwać 36 miesięcy,
a jej koszt określono wstępnie na ponad 1,9 mld zł. W końcowym etapie
projektowania koszty zwiększyły się
do ponad 2,1 mld zł m.in. w wyniku
ujęcia w nich budowy mieszkań zakładowych na Podzamczu. Budowa
fabryki miała być finansowana na
zasadzie tzw. samospłaty dewizowej, będącej w ówczesnym czasie
podstawowym elementem strategii
przyspieszonego rozwoju gospodarczego. W wielkim skrócie chodziło o
to, aby budowę sfinansować kredytem dewizowym (umożliwiającym
m.in. import technologii, maszyn,
urządzeń, surowców z krajów kapitalistycznych) spłacanym następnie z

wpływów z tytułu eksportu wyrobów
porcelanowych.
Generalnym wykonawcą inwestycji zostało Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
nr 1 we Wrocławiu. W dniu 22 października 1976 roku miała miejsce
uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego, mającego postać aktu
erekcyjnego umieszczonego w tubie
ze stali nierdzewnej. Odczytano
treść tego aktu przygotowaną przez
Romana Orynicza (głównego specjalistę ds. organizacji zarządzania
w „Cerpolu”), a następnie tubę z
dokumentem wmurowano w zbudowany specjalnie na tę okoliczność
fragment stopy fundamentowej
głównej hali fabrycznej. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele
m.in. Ministerstwa Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych,
Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego
i Ceramicznego „Vitrocer”, miejskich
i wojewódzkich władz partyjnych
i państwowych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biura
Projektów Przemysłu Szklarskiego i
Ceramicznego, generalnego wykonawcy, zakładów wchodzących w
skład zjednoczenia „Cerpol”, zarząd
kombinatu, a także wielu pracowników wałbrzyskich fabryk porcelany.
Z kamieniem węgielnym wiąże się
pewna ciekawa historia. W miarę
postępu prac budowlanych okazało
się, że stopa fundamentowa, w

którą wmurowano tubę, w wyniku
nieprecyzyjnych pomiarów powstała
w niewłaściwym miejscu i trzeba ją
było rozebrać. W związku z tym kamień węgielny przeniesiono w inne
miejsce – w północno-wschodnią
część fundamentu łącznika między
główną halą produkcyjną a budynkiem biurowym.
Wspomniałem wcześniej, że powierzenie prowadzenia tej inwestycji
fabryce porcelany „Krzysztof” było
dla niej sporym obciążeniem. Aby
sprostać zadaniu i przy okazji nie
zawalać bieżącej produkcji, w 1977
roku dokonano zmian organizacyjnych polegających na utworzeniu
czterech zakładów wewnętrznych:
1) zakład nr 1 („stary Krzysztof”) do
bieżącej produkcji porcelany, podporządkowany zastępcy dyrektora
ds. produkcji i zbytu; 2) zakład nr 2,
tj. wspomniany „Krzysztof II” w budowie, podporządkowany zastępcy
dyrektora ds. inwestycji; 3) zakład
nr 3, tj. zakład badawczo-rozwojowy, podporządkowany zastępcy
dyrektora ds. rozwoju; 4) zakład nr
4 czyli zakład maszyn ceramicznych,
podporządkowany zastępcy dyrektora ds. utrzymania ruchu.
Zakładany 36-miesięczny termin
budowy okazał się nierealny. Planowane koszty, również. Ponieważ
w trakcie inwestycji zdecydowano
o budowie ośrodka sanatoryjno-wypoczynkowego w Kołobrzegu

» Talerz okolicznościowy z okazji otwarcia Fabryki Porcelany Książ (Fot. www.polska-org.pl, zbiory użyt. vooiteg)
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» Budowa fabryki porcelany „Krzysztof II”, nazwanej później FP Książ
(Fot. KAW, rok 1978, za www.polska-org.pl)

dla pracowników nowej fabryki, ale
również pracowników wszystkich
zakładów wchodzących w skład
„Cerpolu” (budowę rozpoczęto w
1978 roku), wartość kosztorysowa
zadania wzrosła do ponad 2,2 mld zł.
Do końca 1980 roku wydatkowano
około 1,5 mld zł na fabrykę i 48,8
mln złotych na budownictwo mieszkaniowe (na Podzamczu).
Z dniem 1 lipca 1981 roku Minister Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych zarządzeniem nr 130 zlikwidował Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej „Cerpol” przywracając samodzielność
tworzącym go zakładom porcelany.
Ta decyzja miała wpływ na losy
budowanej fabryki porcelany. Otóż
równocześnie rozpoczęto batalię
o odłączenie tego zakładu od FPS
„Krzysztof” i przekształcenie go w
samodzielne przedsiębiorstwo. Tak
też się stało. W dniu 13 stycznia
1982 Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego zarządzeniem nr
1/82 z 13 stycznia 1982 roku powołał przedsiębiorstwo państwowe
pod nazwą „Zakłady Porcelany Stołowej w budowie w Wałbrzychu”.
Na stanowisko dyrektora nowego
zakładu powołany został były dyrektor naczelny „Cerpolu”, Józef
Turlejski. W tym czasie pojawił się
problem dotyczący zakładu badawczo-rozwojowego w ZPS „Krzysztof”, który miał być przeniesiony
do struktur nowej fabryki na Szczawienku. Po likwidacji zjednoczenia
poszczególne fabryki, które stały się
samodzielnymi przedsiębiorstwami,
zaczęły rezygnować z dalszego
zlecania zadań do ZBR, uruchamiając je w swoich zakładach, co
było znacznie tańsze. To pogłębiało
straty ZBR, coraz bardziej obciążając
ZPS „Krzysztof”. Już wcześniej oka-

zało się, że ambicje kierownictwa
zakładu badawczo-rozwojowego
aspirującego do bycia wielkim samodzielnym ośrodkiem dla całego
przemysłu ceramicznego, okazały
się płonne. Działalność zakładu nie
finansowała się w żaden sposób.
Pomysł włączenia go w do nowej
fabryki upadł, a władze ZPS „Krzysztof” wewnętrznie uporządkowały
sprawę dalszego funkcjonowania
zakładu badawczo-rozwojowego.
Po wielu latach budowa nowej
wałbrzyskiej fabryki porcelany dobiegła końca. Na porcelanowym talerzu
okolicznościowym wydanym z okazji
otwarcia nowego zakładu, który
otrzymał nazwę Fabryka Porcelany
„Książ” widnieje data przejęcia go
do eksploatacji – grudzień 1987,
ale są publikacje, które wskazują
rok 1985 jako moment rozpoczęcia
działalności.
Cdn...
PS Kończąc pierwszą część artykułu o fabryce porcelany Książ
chciałbym złożyć serdeczne podziękowania autorowi publikacji „Fabryka Porcelany Krzysztof, Monografia
1831-2000” Romanowi Oryniczowi.
Tylko dzięki jego tytanicznej pracy
wykonanej przy użyciu archiwalnych
dokumentów możemy dzisiaj krok po
kroku prześledzić historię FP „Książ”
od jej powstania do upadku.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia:
1.Wałbrzyskie białe złoto. Krucha trwałość, red.
Kokowska E. M., Stowarzyszenie Ceramików
Polskich, Wałbrzych 2020;
2.Orynicz R., „Fabryka Porcelany Krzysztof
Monografia 1831-2000, Wałbrzych 2001;
3.Matusiak Z., System kredytowania dewizowego
inwestycji na zasadzie samospłaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985;
4.www.polska-org.pl (dostęp 15.02.2021).
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» W najbliższy piątek (26 lutego) o godz. 19:00 w Filharmonii
Sudeckiej usłyszymy dzieła symfoniczne Ottorino Respighiego

Kompozycje na mniejsze składy
Koncerty w Filharmonii Sudeckiej są już dostępne dla publiczności! Po trzymiesięcznym okresie pracy przy drzwiach zamkniętych, po kilku udanych
transmisjach online możemy znowu cieszyć się muzyką przeżywając ją razem
w sali koncertowej.
W najbliższy w piątek (26
lutego) o godz. 19:00 w sali
koncertowej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego usłyszymy dzieła symfoniczne Ottorino Respighiego
(1879-1936). Będzie to suita
„Ptaki” z 1928 roku oraz dwie
suity „Antycznych tańców
i pieśni na lutnię” z 1916 i
1923. To bardzo dobra okazja,
żeby posłuchać pięknej muzyki i odkryć Respighiego!
Kompozytor najbardziej
znany jest z poematów symfonicznych wchodzących w
skład tzw. Trylogii rzymskiej,
na którą składają się Fontanny
rzymskie (1916), Pinie rzymskie (1924) i Święta rzymskie
(1928). To efektowne kompozycje wymagające dużej
obsady instrumentalnej. Przy
aktualnych ograniczeniach
pandemicznych, tj. zwiększonych odległościach między
muzykami na estradzie dyrygent Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Sudeckiej Bartosz
Żurakowski zdecydował się
przypomnieć kompozycje Respighiego na mniejsze składy.
Ottorino Respighi urodził się
w Bolonii. Dorastał w mieszczańskiej rodzinie o artystycznych korzeniach (pradziadek

Giovanni i dziadek Maksymilian ze strony mamy byli
uznanymi rzeźbiarzami). Młody Ottorino, poważny i rozważny chłopiec, zainteresował
się muzyką już jako dziecko.
Ojciec, Giuseppe Respighi
– także muzyk, uczył go gry
na skrzypcach i fortepianie.
Jako nastolatek Ottorino rozwijał równolegle inne pasje.
W 1891 roku, kiedy zmarł
jego dziadek ze strony matki, rodzina przeniosła się do
odziedziczonego po dziadku
domu pod numerem 2 przy
via Castagnoli. Ottorino urządził tam pracownię, twórczą
samotnię, z której korzystał
aż do śmierci ojca w 1923.
Po ukończeniu Gimnazjum
Guinizelli przeszedł do bolońskiego Liceo musicale, gdzie
uczył się gry na skrzypcach i
altówce u Federico Sartiego
(muzyk był pierwszym skrzypkiem kwartetu bolońskiego),
kontrapunktu i fugi u Cesare
Dall’Olio, a kompozycji, najpierw u Luigiego Torchi, a
następnie pod okiem Giuseppe Martucciiego. W czerwcu
1899 r. ukończył studia na
skrzypcach i zatrudnił się w
orkiestrze Teatru Miejskiego.
Pod koniec 1900 roku podjął

pracę jako koncertmistrz altowiolista w orkiestrze Teatru
Maryjskiego w Petersburgu,
gdzie wyjechał na dwa sezony
uczestnicząc w inscenizacji
oper włoskich i francuskich. W
Rosji zetknął się z Mikołajem
Rimskim-Korsakowem. Przez
pięć miesięcy pobierał u niego
lekcje kompozycji i orkiestracji.
To był przełom w jego rozwoju artystycznym. Przygotował
pod kierunkiem Korsakowa
„Preludium, chorał i fugę”,
utwór, którym w 1901 roku
uzyskał dyplom z kompozycji.
Po powrocie do Bolonii od
1903 do 1910 występował
głównie jako instrumentalista:
skrzypek w orkiestrze miejskiej, altowiolista w Kwintecie
Mugelliniego czy pianista
akompaniujący śpiewakom.
Prowadził także badania nad
zbiorami włoskiej muzyki XVII
i XVIII wieku, które odnalazł
w bolońskim Liceo musicale.
W latach 1908-09 w Berlinie
był akompaniatorem w szkole
śpiewu węgierskiej sopranistki Etelki Gerster. Tutaj poznał
Ferruccio Busoniego, a także
światowej sławy muzyków,
takich jak Max Bruch, Bruno
Walter, Ignacy Paderewski,
Enrico Caruso. W Berlinie za-

prezentował, odnosząc sukces, transkrypcję orkiestrową
„Lamentu Ariadny” Claudio
Monteverdiego pod batutą
słynnego Arthura Nikischa.
W 1911 r. zastąpił Torchiego
jako nauczyciel kompozycji w
bolońskim konserwatorium.
W styczniu 1913 roku objął
katedrę harmonii i kontrapunktu w Królewskiej Akademii S. Cecylii w Rzymie. Dzielił
czas między stolicę – tam
pracował dydaktycznie, a Bolonię – tu wracał na wakacje.
Pod kierunkiem Respighiego
kształcili się kompozytorzy
Daniele Amfiteatrov, Carlo
Alberto Pizzini, Ennio Porrino,
Gianluca Tocchi i Vittorio Rieti,
dyrygenci Antonio Pedrotti i
Mario Rossi, pianista Pietro
Scarpini, organista Fernando
Germani, krytyk Mario Labroca.
W lutym 1915 Respighim
zainteresował się wydawca
Tito Ricordi. Rezultatem kontraktu było wydanie transkrypcji muzyki autorstwa G.
Frescobaldiego, N. Porpory,
F. Veraciniego, G. Tartiniego.
Wykonanie w grudniu 1917
roku pierwszej suity „Antiche
Arrie e danze per lute”, w której dokonał transkrypcji utwo-

rów Simone Molinaro, Vincenzo Galilei i anonimowego
XVI-wiecznego kompozytora
okazało się sukcesem „antykwariusza” rozmiłowanego w
dawnej muzyce włoskiej. Od
tego czasu Respighi realizował zamówienia na transkrypcje orkiestrowe i była to jedna
z podstawowych dziedzin
jego twórczości artystycznej.
Z wielkim uznaniem, w tym
samego Rachmaninowa, spotkały się transkrypcje pięciu
etiud fortepianowych rosyjskiego kompozytora wykonane w 1931 roku w Bostonie.
Jako kompozytor oryginalnej muzyki symfonicznej z
uznaniem spotkał się dopiero w lutym 1918 r., gdy w
Mediolanie wykonano jego
poemat symfoniczny „Fontanny rzymskie” pod batutą
Arturo Toscaniniego. Respighi
ukształtował tu swój własny
język kompozytorski oparty
o do dzisiaj zachwycające,
mistrzowskie operowanie
kolorystyką orkiestrową. Respighi przeformułował gatunek poematu symfonicznego.
Połączył impresjonistyczne, delikatne i nastrojowe
brzmienie z niezmierzonym
nagromadzeniem dźwięków

oddając w swej muzyce świat
zatrzymany do kontemplacji,
jak w malarstwie pejzażowym, architektonicznym, czy
rodzajowym. Ponownie tę
formułę zastosował w Piniach
rzymskich (1924) i w Świętach
rzymskich (1929).
W lipcu 1918 Respighi zaręczył się ze swoją uczennicą Elsą Olivieri Sangiacomo
(1894-1996), pianistką, śpiewaczką i kompozytorką, z
którą ożenił się w styczniu
następnego roku. Między
zimą a wiosną 1921 roku
para odbyła pierwsze tournée koncertowe w duecie. W
latach 1924-1926 kierował
Akademią S. Cecylii. Liczne
tournée po Europie i obu
Amerykach jako dyrygent
największych orkiestr oraz
jako pianista w duecie z Elsą
uczyniły Respighiego jednym z
najpopularniejszych włoskich
kompozytorów na świecie. W
Concertgebouw w Amsterdamie zorganizowano mu
monograficzne wydarzenia
w marcu 1926 roku, a prawdziwy Festiwal Respighiego
odbył się w Belgii w marcu
1931 r. Zmarł na zapalenie
wsierdzia w Rzymie 18 kwietnia 1936 r.
Elsa Respighi opiekowała
się twórczością Ottorino niemal 60 lat po jego śmierci.
Wyjaśniała nieporozumienia
związane z przychylnością dla
Respighiego włoskiego rządu
faszystowskiego. Niestrudzenie
propagowała jego muzykę,
grając koncerty, ale i korespondując z zainteresowanymi instytucjami na całym świecie.
W jej wspomnieniach brzmi
to tak: „Naprawdę mieliśmy
razem wspaniałe i niezwykłe
życie. Ottorino mógł wrócić do
domu po wielkim sukcesie i
natychmiast o nim zapomnieć.
W USA często mieliśmy ponad
pięć tysięcy wiwatujących ludzi,
ja czułam, że muszę pogratulować Ottorino. On zmieniał
wtedy temat i przypominał mi:
W porządku, jutro o dziewiątej
mamy próbę, o drugiej po południu musimy być tam i tam. I to
wszystko. Nigdy więcej nie podejmował do tego nie wracał.
Nigdy nie mówił o przeszłości,
interesował się tylko przyszłością. Dlatego być może nasze
codzienne życie było bardziej
znośne i lżejsze, ponieważ gdybyśmy skoncentrowali się na
przeszłości, nigdy nie bylibyśmy
w stanie żyć tak intensywnie.
Nigdy nie czytaliśmy gazet i
nie przejmowaliśmy się recenzjami. Tacy właśnie byliśmy.”
Zapraszamy do Filharmonii
Sudeckiej!
Redakcja na podstawie rozmowy
z Piotrem Jonkiem
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Fot. użyczone (TliA/W. Łomża)

» »W„Kajtuś
najbliższy
weekendtowhistoria
TLiA najbardziej niespokojnego
Czarodziej”
zobaczycie
spektakle.
chłopca nadwa
świecie.
Warto ją zobaczyć

Na takie wrażenia czekacie?
Jesteśmy pewni, że tak, bo ileż było narzekań, że wszystko jest zamknięte. To kolejny
weekend z otwartymi kinami i teatrami. Lalki znów mają dla was propozycje nie do odrzucenia – dwa przedstawienia nie z tej ziemi. Jedno jeszcze „świeżutkie” i „cieplutkie”,
drugie jako przypomnienie z zeszłego roku.
Jesteśmy pewni, że najbliższy
weekend w Teatrze Lalki i Aktora
w Wałbrzychu upłynie pod znakiem
niezapomnianych wrażeń. Czekają
na was propozycje emocjonujących
spektakli dla każdego. W sobotę (27

lutego) o godz. 17:00 zobaczycie
najnowsze przedstawienie, „Chłopcy
z placu Broni” w reż. Marty Streker,
które niedawno miało swoją premierę. To propozycja dla widzów 10+),.
W niedzielę natomiast (28 lutego) o

godz. 12:30 proponujemy „Kajtusia
Czarodzieja” w reż. Roksany Miner
(dla widzów 6+).
O „Chłopcach z placu Broni” tyle
ostatnio pisaliśmy, że nie będziemy
wam kolejny raz serwować opisów

treści spektaklu. Wspomnijmy tylko, że przedstawienie jest swoistą
zabawą w okrutny świat dorosłych,
ukazującą zarazem wrażliwość natury dziecięcej. Podejmuje ważne
tematy, uczy zrozumienia, staje się

Gwoździem po ekranie

Jaka wybuchowa miłość!
Reagujemy na obecną sytuację epidemiczną i otwarcie kin, wracając do
naszej stałej rubryki. Mocno wierzymy, że robimy to na dłużej. Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu był film „Palm Springs”
w reżyserii Maxa Barbakowa.
Kiedy niemal zapomnieliśmy, jak to jest siedzieć w
kinowym fotelu, spadła na
nas prawdziwa niespodzianka
– projektory poszły w ruch.
Już piątek – pierwszy dzień,
kiedy otwarto kina, pokazał,
ilu wałbrzyszan czekało na ten
moment.
Wraz z kilkudziesięcioma
osobami obejrzałem nietuzinkową komedię, która nie
tylko rozbawiła, ale zaoferowała coś więcej. „Palm
Springs” jest czwartą produkcją, jeszcze szerzej nieznanego, amerykańskiego
filmowca – Maxa Barbakowa.
Reakcje, zarówno krytyki jak
i widzów, świadczą o tym, że

będzie to jego bilet do kina
światowego. Obraz otrzymał
dwie nominacje do Złotych
Globów w kategorii – najlepsza komedia. „Palm Springs”
został także okrzyknięty,
przez uczestników festiwalu
Sundance, rewelacją. Film
opowiada o Nylesie, pozornie
beztroskim gościu weselnym.
Jego luz, bezpośredniość i
umiejętność przewidywania
przyszłości intryguje nie tylko
widzów, ale także wyalienowaną Sarah. Dwa społeczne i rodzinne dziwolągi
szybko przypadają sobie do
gustu. Wkrótce okazuje się,
że mężczyzna skrywa pewną
tajemnicę. Nieoczekiwany

przebieg randki powoduje,
że Sarah staje się jej częścią
– okazuje się, że teraz już
oboje są zawieszeni w czasie i przestrzeni. Utknęli na
weselu na dobre. Co by nie
robili w ciągu dnia i nocy, tak
rano, na nowo, uczestniczą w
przygotowaniach do imprezy.
Niespodziewanie, ich specyficzna niedola wiąże ich ze
sobą uczuciowo. Taka jednodniowa miłość, powtarzana
setki razy – pozornie przyjemna, okazuje się niełatwa. Czy
można to zmienić i wyrwać
się z takiego zaklętego kręgu? To się wyjaśni.
Gdyby chcieć przybliżyć
ciekawy pomysł na fabułę i

użycie abstrakcyjnego, często odważnego, humoru,

lekcją solidarności społecznej i wzajemnego szacunku oraz działania
według wyznaczonych i przyjętych
przez grupę zasad.
„Kajtuś Czarodziej” to z kolei
historia najbardziej niespokojnego chłopca na świecie, oparta na
motywach zwariowanej powieści
Janusza Korczaka o małym czarodzieju. Kajtuś nie zgadza się
na życie w Biednym Mieście, w
którym na dobre zadomowiła się
mgła, nuda i szarość. Odwraca się
od rówieśników i całego świata
dorosłych, by wkroczyć w świat
baśni. Zasłyszane od babci historie
otwierają jego serce na pragnienie
bycia czarodziejem. Nie królem, nie
detektywem, tylko właśnie czarodziejem! Pewnego dnia niespokojny
chłopiec odkrywa w sobie magiczną
moc. Jesteście ciekawi, jak wykorzysta daną mu szansę? Przyjdźcie
w niedzielę do teatru i obejrzyjcie
małą historię niegrzeczności.
Przypominamy, że w związku
z pandemią COVID-19, podczas
wszystkich spektakli lub innych wizyt
w teatrze widzowie zobowiązani są
do zakrycia ust i nosa. Obowiązek
ten nie dotyczy dzieci do 4. roku
życia.
Red

Bilety

20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12.
roku życia)
Kasa biletowa teatru, tel. 74 666
73 41, czynna godzinę przed
spektaklem
Kup bilet on-line na: www.bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl (preferowana forma zakupu)

to „Palm Springs” jest połączeniem „Dnia świstaka”
Harolda Amisa i „Kac Vegas”
Todda Philipsa. Z tym, że
obraz Barbakowa jest zdecydowanie najlepszy. Sukces
„Palm Springs” to jednak
nie tylko świetny scenariusz
(Andy Siara) i praca reżysera,
ale także odtwórców głównych ról – Andy Samberg i
Cristin Milioti. Para oczarowuje wdziękiem i osobowością. Podążamy za ich losami

z prawdziwym przejęciem,
choć wiemy, że to science
fiction na poziomie Tytusa,
Romka i A’Tomka. Mało tego,
wiemy już na początku, jak
skończy się historia, jednak
nie przeszkadza to w odbiorze filmu i nie zmniejsza
emocji. Nie ma nawet wstydu, gdy odczytujemy banalną
puentę filmu, że miłość jest
najważniejsza i nas wybawi.
Ocena 8/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Koniec, a może nowy początek?
Overwatch to gra z kategorii hero shooter, która w 2016 roku podbiła serca wielu
graczy. Wydana na PC, PS4, Xboxy czy nawet Nintendo Switch, umożliwia rozgrywkę online w najróżniejszych trybach.
W grze od ostatnich
watch 2 – kontynuacji
SKN
czterech lat regularnie
znanej serii, mającej roz-

Prawnik radzi
Kto jest uprawniony do alimentów? Zastanawialiście się nad
tym kiedykolwiek. Wątpliwości
rozwiewa nasz prawnik Adam
Daraż.
Zgodnie z treścią art.128
Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego, alimenty
to świadczenie polegające na zapewnianiu środków na utrzymanie, a w
miarę potrzeby także na
wychowanie osoby, która
jest do nich uprawniona.
Zazwyczaj realizuje się je
poprzez regularne wypłacanie określonych wcześniej

kwot takiej osobie lub jej
opiekunowi.
Zgodnie z art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wysokość alimentów
zależy zawsze od usprawiedliwionych potrzeb osoby
uprawnionej oraz możliwości
zarobkowych i majątkowych
zobowiązanego. Warto zaznaczyć, że w naszym systemie funkcjonuje tzw. zasada

równej stopy życiowej dzieci i
rodziców, to znaczy, że poziom
życia dzieci powinien odpowiadać poziomowi życia rodziców. Już same te określenia
sprawiają, że zróżnicowanie
kwot może być ogromne. I
w praktyce rzeczywiście tak
jest – spotykane są alimenty
od kilkuset złotych do nawet
kilkudziesięciu tysięcy złotych
miesięcznie na jedno dziecko.
Usprawiedliwione potrzeby
to te, które znajdują uzasadnienie w danym przypadku,
mają charakter potrzeb bieżących, co oznacza, że nie zalicza się do nich takich potrzeb,
które według przewidywań
mogą nastąpić w odległej
przyszłości.
O tym, czy środki są usprawiedliwione, decydują indy-

U
WAGA KONKURS
Jeśli macie ochotę na burgera, to Złota Stacja jest strzałem w dziesiątkę,

żeby zjeść akurat tego typu danie. Szeroki wybór to tylko jeden z powodów,
dla którego warto odwiedzić to miejsce i zamówić na wynos smacznego
burgera. Inne to…, a zresztą nie będziemy wszystkiego zdradzać, sami się
przekonajcie. Dzięki nam zamówicie potrawę w tej restauracji po niższej
cenie. Jak to zrobić? Zapraszamy was do konkursu, w którym należy odpowiedzieć na proste pytanie. Partnerem zabawy jest Złota Stacja mieszcząca
się przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu. Musicie poprawnie odpowiedzieć
na pytanie. Widzicie fotografię obok? Z jakiego punktu widokowego zostało
wykonane załączone zdjęcie?
Dobra odpowiedź oznacza, że możecie skorzystać z upustu na wybranego burgera. Każdy kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do
zakupu dania z 20-procentową bonifikatą. Teraz najlepsze – nie ma
limitu, burgerów na pewno wystarczy dla wszystkich. Macie kupon,
znacie odpowiedź, kupujecie taniej. Na miłośników dobrego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Złota Stacja w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (24 lutego) do piątku (26
lutego). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.
wieszco.pl. Pamiętajcie, że burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

widualne cechy danej sprawy.
Na pewno będą to środki,
które mają prowadzić do zaspokojenia godziwej egzystencji osoby uprawnionej
i jednocześnie zmierzać do
uniknięcia sytuacji, w której
taka osoba znajdzie się w
niedostatku.
Druga przesłanka, od której
zależy wysokość alimentów,
odnosi się do osoby, która
ma je płacić. Możliwości zarobkowe to nie tylko faktycznie uzyskiwane dochody, ale
również te dochody, które
osoba obowiązana mogłaby i
powinna uzyskiwać, przy odpowiedniej staranności oraz
przestrzeganiu zasady prawidłowej gospodarki, stosownie
do swoich sił zdrowotnych i
umysłowych.

Obowiązek alimentacyjny
obciąża krewnych w linii
prostej oraz rodzeństwo, co
w zasadzie sprowadza się
do tego, że alimentów może
żądać, dziecko od rodzica czy
też rodzic od dziecka, mogą
to być również wnukowie
od dziadków i odwrotnie,
może się również zdarzyć,
że alimentów żądać może
rodzeństwo od siebie wzajemnie.
Jak dochodzić alimentów?
Najbardziej popularnym i powszechnie znanym jest wystąpienie do sądu z pozwem o
alimenty. W takiej sytuacji sąd
wyda wyrok, który może być
podstawą dalszych działań i z
którego to wyroku będzie wynikało, jaka kwota alimentów
została zasądzona. Inną opcją,

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.news.blizzard.com)

pojawiają się eventy,
szerzyć dotychczasowy
podczas których gracze
gameplay o kampanię
mają okazję odblokosingle player, nowych bować ekskluzywne skihaterów oraz dodatkowe
ny dla swoich postaci, CHALLENGER tryby gry. Początkowo inczy też inne zawartości
formacja o sequelu wzbukosmetyczne dla gry.
dziła na nowo zaintereJak się jednak okazało,
sowanie Overwatchem,
same eventy nie wystarczyły, by utrzy- jednak coraz mniejsze wsparcie i brak
mać wysokie zainteresowanie grą. nowości w pierwszej odsłonie gry, jak i
Powtarzające się tryby i schematycznie odległa data premiery kolejnej (bo wskaprzebiegające wydarzenia specjalne zywana dopiero w 2022 roku) ostudziła
przestały zachęcać do rozgrywki, a ekscytację nową zapowiedzią.
poważne problemy z balansem postaci
Czy marka Overwatch przeżyje swój
wielu zniechęciły do tytułu.
renesans? Odpowiedź na to pytanie
W 2019, gdy o grze było już zupełnie przyjdzie z czasem.
Wiktoria „Wikunya” SKN Challenger
cicho, wypuszczony został zwiastun Over-

coraz powszechniejszą, jest
postępowanie mediacyjne.
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
Z jakiego punktu widokowego zostało
wykonane załączone zdjęcie?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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» W tym spektaklu Eskimosi
zabiorą was do raju.
Zainteresowani?!

RAJ ESKIMOSÓW /
g. 19:00 /
środa 24.02 / czwar
tek 25.02 /
Scena Kameralna
Tekst: Bogusław Scha
effer
Reżyseria i muzyka:
Weronika
Krówka
Wideo i światła: Dawi
d Kozłowski
Obsada: Weronika Kr
ówka, Rafał
Kosowski

Fot. użyczone (Tobiasz Papuczys)

PO NAS CHOĆBY KOSMOS / g.
19:00, piątek 26.02 / g. 19:30,
sobota 27.02 /
Duża Scena
Tekst: Sibylle Berg
Reżyseria: Paweł Świątek
Przekład: Iwona Nowacka
Scenografia i kostiumy: Karolina
Mazur
Obsada: Karolina Bruchnicka, Angelika Cegielska, Dorota
Furmaniuk, Joanna Łaganowska,
Czesław Skwarek

Szaniawski w trójpaku
Byliście już po lockdownie w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu? Jeśli nie, to gorąco zachęcamy do odwiedzin. Szaniawski
potrzebuje was, bo dla kogo ma grać „na żywo”, jak nie dla swoich
widzów? Dawno się nie widzieliśmy z aktorami, dlatego chyba należy nadrobić zaległości. Co wy na to?
Wałbrzyski Teatr Dramatyczny
kontynuuje spotkania z widzami
„na żywo” i w nadchodzącym
tygodniu proponuje aż trzy przedstawienia. Jest w czym wybierać,

więc posłuchajcie, co dla was
przygotował zespół Szaniawskiego. Macie ochotę na muzyczny
duodram Weroniki Krówki i Rafała
Kosowskiego? „Raj Eskimosów”

U
WAGA KONKURS
Zapraszamy wszystkich do skosztowania wyjątkowych potraw w Świd-

nicy. Moglibyśmy napisać, że tu poczujecie się jak w prawdziwej czeskiej
gospodzie, bo wystrój przypomina knajpki u naszych południowych sąsiadów, ale… wiadomo, pandemia i restauracje wciąż są zamknięte. Dlatego
pozostaje jedynie próbować czeskich dań na wynos, a oferowanych przez
Restaurację Kryształowa przy ul. Równej 3 w Świdnicy. To właśnie ten lokal
jest partnerem naszej zabawy w tym tygodniu. Żeby zjeść pyszny lunch
i skorzystać z atrakcyjnego rabatu, wystarczy wziąć udział w konkursie i
poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok? Przy jakiej
świdnickiej ulicy stoi budynek ozdobiony w widoczny na zdjęciu sposób?
Przypominamy, że zasady naszego konkursu nieco się zmieniły. Mamy dla
was upust na wybrane danie w Restauracji Kryształowa w Świdnicy. Każdy
kupon z dobrą odpowiedzią upoważnia do zakupu dowolnie wybranej
potrawy z 15-procentowym rabatem! Nie musicie się spieszyć. Każdy kto
zna odpowiedź, skorzysta z bonifikaty. Na miłośników dobrego jedzenia
i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Kryształowa w
Świdnicy czekają od najbliższej środy (24 lutego) do piątku (26 lutego). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.
pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na wynos. Podstawą jest kupon z
poprawną odpowiedzią.

jest idealną propozycją. Może
poruszający monodram Ireny Sierakowskiej o Powstaniu Warszawskim, czyli „108 kostek cukru”? Jeśli
jakimś cudem jeszcze nie zaintere-

sowaliśmy was, to na tę ofertę na
pewno zareagujecie zachwytem.
Fantastyczna opowieść o kryzysie
pokolenia Millenialsów jest skrojona na miarę naszych czasów. Co

108 KOSTEK CUKRU
/ g. 18:00 /
sobota 27.02 / nied
ziela 28.02 /
Scena Kameraln
Tekst: Zuzanna Bojda a
na podstawie powstańczego pa
miętnika
Ireny Sierakowskiej
Reżyseria: Agata Pu
szcz
Scenografia i kostium
y: Karolina
Mazur
Muzyka: Krzysztof Ka
lis
Video: Przemysław Je ki
żm
irski
Lekcje stepowania:
Dariusz Dudzik
Występuje: Irena Sie
rakowska

wy na to, żeby wybrać się na „Po
nas choćby kosmos”?
W najbliższy dniach każdy ze
spektakli grany będzie dwukrotnie,
więc dla wszystkich starczy miejsca!
Przypominamy, że bilety możecie
kupić przez internet na: www.bilety.
teatr.walbrzych.pl lub bezpośrednio
w kasie teatru. Szaniawski oferuje
również atrakcyjne pakiety cenowe
na monodramy. Bilet normalny na
1 monodram – 32 zł, na 2 monodramy w jednym bloku – 30 zł, na
3 monodramy w jednym bloku – 18
zł. Pamiętajcie, że pakiety działają
wyłącznie w kasie teatru.
Red

KUPON
Przy jakiej świdnickiej ulicy stoi
budynek ozdobiony w widoczny na
zdjęciu sposób?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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STREFA ROZRYWKI

BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 14-15

Poziomo:
2 - smaczny egzotyczny owoc (pestkowiec)
6 - sito w kształcie prostokąta służące do
przesiewania
7 - wytwór wyprodukowany z materiałów
o niskiej jakości
9 - samodzielna wydawniczo część
większego wydawnictwa drukowanego
10 - zaloty, umizgi, zwłaszcza na łonie
natury
13 - uczeń, najczęściej medresy lub szkoły
koranicznej
14 - wprowadzenie do organizmu większej
ilości płynu w celu leczniczym
15 - drużyna sportowa złożona z dwóch
osób - kobiety i mężczyzny
16 - w ekonomii - kierunek zmian wartości
indeksów
Pionowo:
1 - płyn wytwarzany w nerkach i wydalany
z organizmu
2 - elastyczne włókno syntetyczne
3 - bojownik w rzymskiej Palestynie
4 - pieprzyca siewna, roślina z rodziny
kapustowatych
5 - znany gatunek kawy
8 - język zwierzęcia postrzegany jako mięso
11 - metalowa elektroda umieszczona w
wilgotnej warstwie gruntu
12 - substancja odurzająca, pozyskiwana z
niektórych gatunków kaktusa
14 - ptak z rodziny krukowatych

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - ciepły łagodny wiatr - zefir
7 - rodzaj badań statystycznych określający preferencje
danej grupy ludności - sondaż
9 - wydzielona część pokoju,
najczęściej wnęka bez okien,
przeznaczona na sypialnię alkowa
11 - ktoś rozrzutny bez granic,
zdolny utracić cały majątek utracjusz
12 - jedna z najstarszych ras
owcy domowej - karakuł
14 - nadmierne, wyolbrzymione
przedstawienie czegoś - egzageracja
16 - obiekt szpitalny lub ośrodek sanatoryjny dla osób zakaźnie chorych - izolatorium
17 - jeden z trzech podstawowych gatunków dramatu
- tragedia
18 - dokument zapewniający osobie posiadającej

go nietykalność osobistą
- glejt
Pionowo:
1 - dawna jednostka długości
równa 14.63 metra - węzeł
2 - taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie
mężczyźni - zorba
4 - zespół przykrych emocji
związanych z niemożliwością
realizacji potrzeby - frustracja
5 - cienki pasek lub linka ze
skóry - rzemyk
6 - słoma służąca za wyścielenie
jakiegoś miejsca - ściółka
8 - alotropowa odmiana tlenu
- ozon
10 - stary żołnierz, który długo
służył i brał udział w wielu
kampaniach - wiarus
13 - rodzaj niewielkiego pterozaura żyjący w okresie późnej
jury – pterodaktyl
15 - więzienie, zwłaszcza w
czasach carskich lub sowieckich
- tiurma
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NASI ULUBIEŃCY

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

Decyzja o adopcji musi być przemyślana
Razem ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu szukamy dla czworonogów nowych domów. Takich, w których zaznają miłości i gdzie
ludzie będą potrafili z kotami lub psami pracować. Do kogo, jak nie do
was, mielibyśmy zwrócić się z tym apelem. Wiemy, że to tylko kwestia
czasu, byście powiedzieli TAK , adoptujemy!
Wiek: 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
29.08.2019

Bimber to duży i dostojny pies. Jest bardzo
przyjazny wobec 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:
03.04.2017r.

Staruszka Jadzia to 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, który przeszedł
szkolenie z podstawowego posłuszeństwa.
Na początku jest dość nieśmiały, ale 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, 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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22:30
TVN

21:30

Kraina lodu II

TVP1

ﬁlm animowany, USA, 2019

Elsa słyszy tajemniczy głos. Nie ma pojęcia,
do kogo należy ani dlaczego ją niepokoi.
Wkrótce okazuje się, że Arendelle znajduje
się w olbrzymim niebezpieczeństwie. Za radą
Trolli Elsa postanawia razem z Anną, bałwanem
Olafem, Kristoﬀem i reniferem Svenem
zagłębić się w Zaczarowaną Puszczę. Tam mają
nadzieję poznać prawdę o przeszłości królestwa
i źródle mocy jego władczyni. W polskiej wersji
językowej głos podłożyli: Lidia Sadowa, Katarzyna Łaska Anna Cieślak, Magdalena Wasylik
Paweł Ciołkosz, Czesław Mozil.

Wyklęty
TVP 1

Sobota

Creed: Narodziny legendy

23:10

American Pie II

POLSAT

Grupa przyjaciół ze szkoły średniej spotyka się
po pierwszym roku college’u. Jak za dawnych
lat postanawiają spędzić razem wakacje. Jim
(Jason Biggs), Kevin (Thomas Ian Nicholas),
Oz (Chris Klein), Paul (Eddie Kaye Thomas)
i Steve (Seann William Scott) wynajmują dom
nad jeziorem Michigan. Liczą, że przeżyją
tam wiele przygód, głównie tych związanych
z miłosnymi podbojami. Przyjaciele nie
unikają jednak wpadek i zaliczają na polu
damsko-męskich relacji coraz to nowe
upokorzenia.

21:00
TVP2

dramat obyczajowy, USA, 2015

Tylko dla odważnych
dramat biograﬁczny, USA, 2017

Praca w straży pożarnej jest pasją i powołaniem
Erica Marsha, który służy w niej od ponad
dwóch dekad. Żona strażaka, Amanda, każdego
dnia mierzy się z lękiem o jego życie. Mężczyzna
stoi na czele ekipy Granite Mountain Hotshots,
która zdobyła certyﬁkat superjednostki
i specjalizuje się w gaszeniu pożarów lasów. Do
grupy dołącza zmagający się z uzależnieniem
od narkotyków Brendan, który podjął decyzję
o zmianie swojego życia po narodzinach córki.
Eric, który sam w przeszłości miał problemy
z używkami, postanawia dać mu szansę.

Adonis Johnson marzy o karierze zawodowego boksera. Nigdy nie poznał ojca - mistrza
świata wagi ciężkiej Apolla Creeda, który
zmarł tragicznie na ringu wskutek odniesionych ran - jest jednak gotów na wiele
wyrzeczeń, aby osiągnąć sukces. Choć pasję
i talent odziedziczył po słynnym przodku,
nie może znaleźć trenera z powodu swojego
trudnego charakteru. Chłopak opuszcza Los
Angeles i przyjeżdża do Filadelﬁi. Spotyka
Rocky’ego Balboę - zaciekłego rywala ojca,
a zarazem jego lojalnego przyjaciele.

Wtorek

komedia, USA, 2001

Niedziela

WIESZ CO | NR 8/23.2.2021 r.

Środa

00:35

Nigdy więcej

TVP1

thriller, USA, 2002

Kelnerka Slim (Jennifer Lopez) poznaje
przystojnego i bogatego Mitcha Hillera (Billy
Campbell). Jest przekonana, że to mężczyzna
jej życia. Zakochuje się w nim z wzajemnością
i wkrótce biorą ślub. Małżonkowie mieszkają
w pięknym domu, a kiedy rodzi im się dziecko,
młoda matka czuje się bardzo szczęśliwa.
Jednak idylla nie trwa długo. Pewnego dnia
Slim odkrywa, że jej partner ma kochankę.
Początkowo próbuje ratować swoje małżeństwo, ale Mitch staje się wobec niej coraz
bardziej brutalny.

Czwartek

Krew, pot i... kłamstwa

23:10
POLSAT

thriller, USA, 2018

Melissa (Hannah Barefoot) w dramatycznych
okolicznościach rozstaje się ze swoim wieloletnim chłopakiem. Choć nie jest jej łatwo,
próbuje zapomnieć o przeszłości. Za namową
przyjaciółki udaje się do klubu ﬁtness.
Tam poznaje przystojnego trenera, który
zaintrygowany Melissą, przygotowuje dla
niej specjalny program treningowy. Kobieta
przez jakiś czas stosuje się do jego zaleceń.
W końcu jednak przestaje czuć się komfortowo. Postanawia zerwać nową, toksyczną
znajomość, ale okazuje się to skomplikowane.

Spadkobiercy
komediodramat, USA, 2011

Wzięty prawnik, Matt King (George
Clooney), mieszka wraz z rodziną na
Hawajach. Właśnie przygotowuje się do
sprzedaży działki, którą on i jego kuzyni
odziedziczyli po arystokratycznych
przodkach. Na wartym fortunę skrawku
ziemi inwestorzy zamierzają wybudować
ekskluzywny kompleks hotelowy. Sprawy
ﬁnansowe schodzą jednak na dalszy plan,
gdy żona Matta, Elizabeth (Patricia Hastie),
wskutek wypadku na motorówce zapada
w śpiączkę bez szans na wybudzenie.

piątek
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05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody
13:20 Natura w Jedynce
- Cudowny świat przyrody.
Dziwaczna mina

05:50 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:45 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Zacznij od nowa
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
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 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport, Pogoda
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
- serial kryminalny
prod. Polska
Detektywi z Warszawy rozwiązują skomplikowane
zagadki kryminalne.
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
- serial kryminalny
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Teledyski
07:50 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:15 Powidoki - Shakespeare
Henryk IV - program
publicystyczny
08:30 Katarzyna Przezwańska - portret - reportaż
08:55 Którędy po sztukę
- Savery - magazyn
09:05 Panna Nikt - dramat
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:30 Na kredyt - ﬁlm
obyczajowy
13:15 Sami Yaﬀa na tropie
dźwięków
- cykl dokumentalny, prod.
Finlandia, 2017
15:15 Pinokio - ﬁlm fabularny
17:35 Mała Moskwa - serial
obyczajowy TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Co dalej?
19:15 Którędy po sztukę
19:25 Antyfonie

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM FABULARNY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Ojciec Mateusz - serial
21:55 Blondynka - serial TVP
22:55 Nie lubię
poniedziałku
- komedia
00:50 Drive Hard - ostra jazda
- ﬁlm fabularny

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Przepis dnia
- magazyn
20:55 Postaw na milion
21:50 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
22:45 Muzyka, Taniec, Zabawa - koncert
23:50 Oddział Delta - ﬁlm
fabularny, prod. USA,
Izrael, 1986, reż. Menahem
Golan, wyk. Chuck Norris
02:05 Wypisz, wymaluj...
miłość - ﬁlm obyczajowy
04:05 Więzy krwi - thriller,
prod. Niemcy, 2016
05:35 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 King Kong
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2005, reż.
Peter Jackson, wyk.
Naomi Watts, Adrien
Brody, Jack Black, Thomas
Kretschmann, Colin Hanks,
Andy Serkis, Jamie Bell
00:05 Prawdziwa
zbrodnia
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1999, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Isaiah Washington, James Woods,
Lisa Gay Hamilton, Denis
Leary, Bernard Hill,
Diane Venora
02:40 Kuba Wojewódzki
03:45 Noc magii
- program ezoteryczny

20:00 Kraina lodu II
Dlaczego Elsa urodziła
się obdarzona magiczną
mocą? Odpowiedź na
to pytanie nie daje jej
spokoju i... zagraża całemu
królestwu! Dlatego razem
z Anną, Kristoﬀem, Olafem
i Svenem wyruszają w
niebezpieczną i niezwykłą
podróż.
22:15 Deadpool
Historia byłego agenta
służb specjalnych, który
w nielegalnym eksperymencie zdobywa umiejętności samouzdrawiania.
00:45 Ciężkie czasy
03:20 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Strzały po zmierzchu
- Dobry, zły i brzydki
- ﬁlm fabularny, prod.
Włochy, Hiszpania, 1966,
reż. Sergio Leone, wyk.
Clint Eastwood, Chelo
Alonso, Mario Brega, Rada
Rassimov
23:05 Tego się nie wytnie
00:50 Gomorra
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, 2014
01:45 Teraz animacje!
02:25 Co dalej? - Czy prawo
nadąża za covidową
rzeczywistością - program
publicystyczny
02:45 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
03:15 Kino Mistrzów - Julieta,
prod. Hiszpania, 2016
05:05 Koncert

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
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.
21:00 W potrzasku
22:30 Po prostu walcz 3
00:45 Ip Man 3
03:00 Castle
03:55 Reporterzy.
Z życia wzięte

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Szkoła
13:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Ten moment
17:55 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
20:00 Brzydula - serial
20:30 Ślub od pierwszego
wejrzenia
MELODRAMAT

21:30 Pamiętnik
- ﬁlm melodramat,
USA, 2004, reż. Nick Cassavetes, wyk. Ryan Gosling,
Rachel McAdams, James
Garner, Gena Rowlands,
James Marsden, Sam
Shepard, Joan Allen, Kevin
Connolly
00:05 Starcie Tytanów
- ﬁlm przygodowy, USA,
2010, reż. Louis Leterrier,
wyk. Sam Worthington,
Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Gemma Arterton,
Mads Mikkelsen, Alexa
Davalos, Jason Flemyng,
Pete Postlethwaite, Polly
Walker
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

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
15:00 STOP Drogówka 16:00
Z miłości do dziecka 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 21:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Koszmar z ulicy Wiązów
Remake kultowego horroru
o okrutnym zabójcy, Freddym
Kruegerze, nawiedzającym
grupę nastolatków w ich
snach . Senne koszmary
ziszczają się w rzeczywistości, a jedynym sposobem
uniknięcia spotkania
z Kruegerem jest nigdy nie
zasypiać. 02:05 Interwencja
02:25 Disco Polo Life

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Ojciec Klemens Vismara
12:55 Jerash 13:10 Aktywna
zima 13:30 Msza Święta
14:30 Zrozumieć Antycywilizacje 14:55 Słowo Życia
15:00 Modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia 15:20 Mocni
w wierze 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Święty na każdy dzień
17:00 Droga Krzyżowa 17:25
Poczet Wielkich Polaków
17:30 Antykulkura III 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

23
27 lutego
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:05 Klan - telenowela TVP
06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
- magazyn dla niepełnosprawnych
09:10 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
09:35 Fascynujący świat
- Klasztory Europy - żywe
ośrodki duchowości
10:40 Blondynka - serial TVP
11:40 Geronimo, amerykańska legenda
- ﬁlm fabularny
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Przyrodnik na tropie

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Przepis dnia - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Policzmy się dla Polski
11:05 Rodzinny ekspres
11:35 Alternatywy 4
- serial komediowy TVP
13:00 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2020 - widowisko
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę - Jak
poznać Boga czyli ostatnia
próba Abrahama
18:00 Panorama

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Kobieta na krańcu
świata
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
13:10 Na Wspólnej - serial
15:00 Wyjątkowe domy
15:35 Appaloosa
- ﬁlm western,
USA, 2008, reż. Ed Harris,
wyk. Ed Harris, Viggo
Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons, Timothy
Spall, Lance Henriksen
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport, Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:25 Spider-Man 3
Po raz trzeci Sam Raimi
stworzył imponujące widowisko w gwiazdorskiej
obsadzie, gwarantując
widzom rozrywkę na
najwyższym poziomie.
Peter Parker ostatecznie
odnalazł równowagę
między swoimi uczuciami
do M.J., a obowiązkami
superbohatera.
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:45 Rolnicy
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń

07:00 Ewa Bem - koncert
08:05 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha
- Przygody Gapiszona
- serial animowany
08:50 Od ucha do ucha
- To pewna wiadomość
- ﬁlm animowany
09:00 Od ucha do ucha - Ako
Jozinko menil, az vymenil
- ﬁlm animowany, prod.
Czechosłowacja, 1981
09:05 Od ucha do ucha
- Józio wędkarzem
- ﬁlm animowany
09:25 Od ucha do ucha
- Awantura o Basię
10:35 Serialowa nostalgia
- Kariera Nikodema Dyzmy
- serial TVP
11:35 Wydarzenie aktualne
12:05 Kobra - Szal - spektakl
13:15 ... Gdziekolwiek jesteś
panie prezydencie...
- ﬁlm fabularny
15:10 Tego się nie wytnie

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
20:00 Fighter
Znajdujący się w
beznadziejnej sytuacji
rodzinnej Micky Ward,
były bokser, za sprawą
swojej dziewczyny
postanawia stanąć do
walki o mistrzowski tytuł.
21:55 Triumf
sprawiedliwości
Były agent federalny,
Decker pracuje jako ochroniarz w supermarkecie.
Kiedy ratuje piękną
nieznajomą, Lisę przed jej
chłopakiem.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:15 Szkoła
07:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:10 Ten moment
10:40 Andrzej Bargiel
- Śnieżna Pantera
11:40 Hotel Paradise
13:40 Wiedźmy - ﬁlm przygodowy, Wielka Brytania,
1990, reż. Nicolas Roeg,
wyk. Anjelica Huston, Mai
Zetterling, Jasen Fisher,
Rowan Atkinson, Bill
Paterson, Brenda Blethyn
15:35 Nasze wielkie
rodzinne wesele
- ﬁlm komedia, USA, 2010,
reż. Rick Famuyiwa, wyk.
Rick Famuyiwa, Forest
Whitaker, America Ferrera,
Carlos Mencia
17:45 Starcie Tytanów - ﬁlm
przygodowy, USA, 2010

06:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 06:30 Dzielna Mysz
06:50 Żona dla milionera
08:50 Galileo
10:50 Dziewczyny z drużyny:
Walcz do końca Linie Cruz,
pewnej siebie cheerleaderce,
świat wywraca się do góry
nogami, kiedy wraz z rodziną
musi przenieść się z centrum
Los Angeles do plażowego
miasteczka Malibu. W nowej
szkole natychmiast popada
w konﬂikt z Avery, popularną
kapitan lokalnej drużyny
cheerleaderek. 13:00 STOP
Drogówka
14:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Galileo 20:00
Święty 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 00:05
Oczy szeroko zamknięte
Bill Harford jest lekarzem,
a jego żona Alice prowadzi
galerię. 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

THRILLER

FILM SENSACYJNY

15:05 Osiecka
- serial TVP
16:05 Skoki Narciarskie
- Mistrzostwa świata
w Oberstdorﬁe
17:30 Teleexpress
17:40 Skoki Narciarskie
- Mistrzostwa świata
w Oberstdorﬁe
18:30 Sanatorium miłości
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial
21:30 Hit na sobotę - Creed:
Narodziny legendy
23:55 Nie lubię
poniedziałku
- komedia
01:45 Drive Hard - ostra jazda
- ﬁlm fabularny
03:25 Z pamięci - felieton
03:30 Zakończenie

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 The Voice Kids
22:15 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
23:10 Oświadczyny
po irlandzku
- komedia romantyczna,
prod. Irlandia, USA, Wielka
Brytania, 2010, reż. Anand
Tucker
00:55 Tylko dla odważnych
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2017
03:10 Tylko dla twoich
oczu
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1981
05:15 Zakończenie

20:00 Czego pragną
dziewczyny
- ﬁlm komedia, USA, 2003,
reż. Dennie Gordon, wyk.
Amanda Bynes, Colin
Firth, Kelly Preston, Eileen
Atkins, Anna Chancellor,
Jonathan Pryce, Oliver
James, Sylvia Syms
22:10 Sekrety i grzeszki
- ﬁlm komedia, USA,
2011, reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly,
Winona Ryder
00:40 W sieci zła
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1998, reż. Gregory
Hoblit
03:15 Uwaga!
- magazyn
03:35 Noc magii

20:00 Czarna pantera
T’Challa po śmierci ojca
wraca do rodzinnego
kraju, by objąć tron.
Wkrótce Wakanda zostaje
napadnięta przez dawnego wroga. Młody władca
zbiera sojuszników, aby
pokonać przeciwnika i
ochronić swój lud.
22:55 Punisher
Frank Castle powraca
w świetnej ekranizacji
kultowego komiksu z
wydawnictwa Marvel.
01:45 Wykiwać klawisza
- komedia
04:20 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:40 Retro kino
- Człowiek w połowie
drogi
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1953, reż. Carol
Reed, wyk. James Mason,
Ernst Schroder, Aribert
Wascher, Hildegard Kneﬀ
18:25 Tamte lata, tamte dni Maja Komorowska
18:55 Scena muzyczna Kapela Fedaków - koncert
20:00 Bilet do kina - Lady M.
- dramat
21:35 Jane’s Addiction: Ritual
De lo Habitual
- koncert
23:15 Mocne Kino - Sid
i Nancy - dramat
01:15 Strzały po zmierzchu
- Dobry, zły i brzydki
- ﬁlm fabularny

23:45 Długi pocałunek
na dobranoc
Samantha, nauczycielka
i pani domu, cierpi na
amnezje, nie pamiętając
swojej przeszłości. Kiedy
ktoś chce ją zabić, kobiecie
udaje się uciec.
02:05 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - serial

20:00 Dziedzictwo
Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2012, reż. Tony
Gilroy, wyk. Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward
Norton, Stacy Keach,
Dennis Boutsikaris, Oscar
Isaac, Joan Allen, Albert
Finney, Scott Glenn
22:50 Ronin
- ﬁlm sensacyjny, Wielka
Brytania, USA, 1998, reż.
John Frankenheimer,
wyk. Robert De Niro, Jean
Reno, Natascha McElhone,
Stellan Skarsgard, Sean
Bean, Michael Lonsdale,
Jonathan Pryce
01:20 Druga strona medalu
- talk show
01:55 Noc magii

TV Trwam
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Aktywna
zima 13:20 Ocalić od zapomnienia 13:30 Msza Święta
z kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
na Jasnej Górze
14:30 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 14:35
Inna Teresa 15:30 Wierzę
w Boga 16:00 Informacje
dnia 16:10 Historia generała
„Bora” 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:30 Mocni
Jego mocą 17:55 Poczet
Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

28 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę - Jak
poznać Boga czyli ostatnia
próba Abrahama
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:00 Weterynarze z sercem
09:30 Przyrodnik na tropie
10:05 Stulecie Winnych
- serial TVP
10:55 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Pasterz - serial
13:15 BBC w Jedynce - Błękitna
planeta. Powrót. Opowieść
o rekinach
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Okrasa łamie przepisy

05:25 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
07:00 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Policzmy się dla Polski
10:35 Ostoja
11:05 Zacznij od nowa
- Finał - magazyn
11:40 The Voice Kids
- Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021
- widowisko muzyczne
16:15 Kabaret. Super Show
Dwójki - program
kabaretowy
17:05 Program rozrywkowy
- mini audycja
17:15 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:40 Lajk!
18:00 Panorama

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula - serial
12:35 Co za tydzień
13:10 Tajemnica
zawodowa - serial
14:10 Patent na dom
15:10 In Vitro. Nauka czy cud
16:10 Listy do M.4 - kulisy
powstawania ﬁlmu
16:45 Bardzo Dziki Zachód
- ﬁlm western, USA, 1999,
reż. Barry Sonnenfeld,
wyk. Will Smith, Kevin
Kline, Kenneth Branagh
19:00 Fakty
19:25 Sport, Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:15 Gdzie jest Nemo?
Mały Nemo niespodziewanie traﬁa z oceanu
wprost do akwarium
w gabinecie dentystycznym w Sydney. Jego ojciec
Marlin, choć cierpi na
lęk przed otwartym
oceanem, wyrusza
synkowi na ratunek.
W tej niezwykłej podróży
towarzyszy mu zapominalska Dory.
10:30 Jumanji
Dwunastoletni Alan Parrish znajduje tajemniczą
grę planszową o nazwie
„Jumanji”, za sprawą
której przenosi się do
magicznej, dzikiej dżungli.
Dopiero po 26 latach
zostaje z niej przypadkowo
uwolniony przez nieświadome niczego dzieci.

07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Brzozie
08:25 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard
Bernstein - Spotkania z
muzyką - Młodzi artyści
09:30 Od ucha do ucha
10:35 Arsene Lupin - serial
11:35 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:15 Przekładaniec - komedia, prod. Polska, 1968,
reż. Andrzej Wajda
13:05 Bilet do kina
- Powrót do Howards End
- ﬁlm fabularny
15:35 Przed Wielkim
Konkursem - Seong
17:15 Niedziela z...
Janem Ptaszynem
Wróblewskim
18:05 Niedziela z...
Janem Ptaszynem
Wróblewskim
19:35 Niedziela z...
J. P. Wróblewskim

05:35 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:15 Zabójcza
11:20 Kariera frajera
Bohaterem ﬁlmu jest
Bobby Boucher, trzydziestoletni mężczyzna, który
nie potraﬁ wyrwać się
spod skrzydeł matki.
13:05 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Złodziej nad złodziejami
14:25 Najpiękniejsze
baśnie: Kalosze
szczęścia
15:40 Piękna i bestia
- ﬁlm przygodowy
17:50 Kopciuszek
20:00 Focus
Profesjonalny oszust
uczy fachu młodą
dziewczynę. Tworzące
się między nimi uczucie
komplikuje ich relacje
zawodowe.

05:00 Szpital - program
obyczajowy
06:00 Kosmiczny wykop
06:30 Ten moment
07:00 Szkoła
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Ten moment
11:35 Andrzej Bargiel
- Śnieżna Pantera
12:40 Hotel Paradise
14:40 Ślub od pierwszego
wejrzenia
15:45 Przybysz z daleka
- ﬁlm western, USA, 1996,
reż. Charles Haid, wyk.
Ed Harris, Amy Madigan,
Henry Thomas, Robin
Tunney, Norbert Weisser,
G.D. Spradlin
17:50 Jestem na tak - ﬁlm
komedia, USA, Australia,
2008, reż. Peyton Reed,
wyk. Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper,
John Michael Higgins

SERIAL KRYMINALNY

PROGRAM ROZRYWKOWY

FILM SENSACYJNY

FILM ANIMOWANY

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

15:00 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
16:45 Skoki Narciarskie
- Mistrzostwa świata
w Oberstdorﬁe
16:55 Teleexpress
17:00 Skoki Narciarskie
- Mistrzostwa świata
w Oberstdorﬁe
19:30 Wiadomości
20:15 Sanatorium miłości
21:10 Sanatorium miłości.
Kulisy programu
21:20 Wyklęty - dramat
23:20 Creed: Narodziny
legendy - dramat
01:40 Życie za życie
- dramat, prod. USA,
Niemcy, 2003
03:55 Skok - ﬁlm TVP
04:55 Z pamięci - Ewa
Starowieyska - felieton

18:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
18:55 Smaki świata
po polsku - magazyn
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Postaw na milion
21:00 Tylko dla odważnych
- ﬁlm akcji, prod. USA,
2017
23:25 Kino bez granic
- Kochankowie
z Księżyca
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2012
01:05 Ptaki śpiewają
w Kigali
- dramat
03:10 Oddział Delta
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, Izrael, 1986
05:20 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Szybcy i wściekli
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Niemcy, 2001, reż. Rob
Cohen, wyk. Paul Walker,
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,
Rick Yune,
Ted Levine, Ja Rule
22:15 Godzina zemsty
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1999, reż. Brian Helgeland,
wyk. Mel Gibson, Gregg
Henry, Maria Bell,
David Paymer, Bill Duke,
Deborah Unger, Lucy
Liu, William Devane, Kris
Kristoﬀerson
00:25 Klinika bez tajemnic
01:25 Kuchenne rewolucje
02:25 Uwaga!
- magazyn
02:45 Noc magii

12:40 Kraina lodu II
- ﬁlm animowany
14:50 Czarna pantera
17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo
w Państwie
20:00 Love Island.
Wyspa miłości
22:10 Faceci w czerni 3
00:35 Transporter
Frank, były komandos,
żyje z bycia kierowcą,
który działa na usługi
przestępców i przewozi
tajemnicze przesyłki.
02:35 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Love Story - ﬁlm prod.
USA, 1970, reż. Arthur
Hiller, wyk. Ali MacGraw,
Ryan O’Neal, John Marley
21:45 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
22:25 Birdman czyli - dramat,
prod. USA, 2014
00:30 Teraz animacje! - Grand
Bassin - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2018
00:40 Teraz animacje!
- Norma - animowany
00:45 Teraz animacje!
- Katarzyna - ﬁlm
animowany
00:55 Teraz animacje! - Jeż
01:15 Kino nocne - Rycerz pucharów - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
03:20 Egoiści - dramat
05:15 Teledysk

22:05 Pozdrowienia
z Paryża
00:00 Zmowa
- kryminał prod. Polska
Wigilijna noc 1976 roku,
autobus wjeżdża w młode
małżeństwo i nastolatka
na oczach kilkudziesięciu
osób. Milicja prowadzi
śledztwo, lecz świadkowie
milczą.
02:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:20 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Gniew Tytanów
- ﬁlm przygodowy,
USA, Hiszpania, 2012,
reż. Jonathan Liebesman,
wyk. Sam Worthington,
Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Édgar Ramírez,
Rosamund Pike,
Bill Nighy
22:10 Chłopaki nie płaczą
- ﬁlm komedia, Polska,
1999, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr,
Cezary Pazura, Michał
Milowicz, Mirosław
Zbrojewicz, Anna Mucha,
Wojciech Klata, Mirosław
Baka, Bohdan Łazuka
00:25 Druga strona
medalu
- talk show
02:10 Noc magii

TV 4
06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 07:00 Żona dla
milionera 09:00 Dziewczyny
z drużyny: Walcz do końca
11:10 Galileo 13:20 STOP
Drogówka 14:20 Gwiazdy
Kabaretu 15:30 Wierna jak
pies. Policjantki i Policjanci
17:00 Quest Nowy Jork, lata
20. ubiegłego wieku. Historia
Chrisa Dubois, młodego
chłopaka, który uciekając
przed gangsterami dostaje
się na statek płynący do Hong
Kongu. 19:00 Galileo
20:05 Straszny ﬁlm 5 Komedia
parodiująca najsłynniejsze
ﬁlmy z ostatnich lat. Młode
małżeństwo adoptuje trójkę
dzieci. Wkrótce w ich życiu
następuje szereg coraz dziwniejszych zdarzeń. 21:55
Najemnik 23:55 Śmierć na
1000 sposobów 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów 04:25 TOP 10

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:25
Juan Diego - posłaniec
z Gwadelupy 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem 12:20 Wieś
- to też Polska 13:30 Papież
Polak do Rodaków 14:15
Charlie - historia zabawki
15:50 100 cudownych miejsc
na świecie. Cartagena,
Kolumbia
16:00 Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00
Gorzkie Żale z Sanktuarium
pw. Narodzenia NMP z Okulic.
17:30 Nowa Ewangelizacja
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 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

24
poniedziałek

program tv

TVP 1
05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
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
08:30 Policzmy się dla Polski felieton
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 Program rolny
12:50 BBC w Jedynce - Błękitna
planeta. Powrót
SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Policzmy się dla Polski
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Gala Festiwalu Kultury
Narodowej „Pamięć
i Tożsamość”
22:20 Świat bez ﬁkcji
23:25 Warto rozmawiać
00:25 Wyklęty - dramat
15:00
15:15
15:35
16:00
16:05
17:00
17:15
17:55

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

Górscy ratownicy
Policzmy się dla Polski
Coś dla Ciebie
Familiada - teleturniej
Policzmy się dla Polski
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski
Rodzinka.pl - serial
Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
Koło fortuny
- teleturniej
Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
Górscy ratownicy
Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
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 Stulecie Winnych
- serial TVP
23:40 Van Gogh. U bram wieczności - ﬁlm fabularny,
prod. Szwajcaria, Irlandia,
Wielka Brytania, Francja,
USA, 2018,
reż. Julian Schnabel
01:35 Warto kochać - serial
02:30 Kochankowie z Księżyca
- ﬁlm fabularny
04:10 Rodzinka.pl s.XII
- serial komediowy
05:00 Zakończenie

TVN
05:10
05:20
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
13:50
14:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:25
19:55
20:10
20:15
20:55
21:30

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
Jesteśmy w domu!
Ukryta prawda
- program obyczajowy
LAB
Szpital
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
LAB
Ukryta prawda
Fakty
Uwaga! koronawirus
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
Milionerzy
Równi sobie
KOMEDIA

22:30 American Pie II
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2001,
reż. James B. Rogers,
wyk. Jason Biggs,
Shannon Elizabeth,
Alyson Hannigan,
Chris Klein, ThomasIan
Nicholas, Natasha Lyonne,
Tara Reid, Seann William
Scott, Mena Suvari
00:45 Co za tydzień
- magazyn
prod. Polska
01:20 The shooter
- serial, USA
02:20 Uwaga!
- magazyn
02:40 Noc magii
04:00 Szpital
- program obyczajowy
prod. Polska

POLSAT
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
- serial kryminalny
prod. Polska
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM SENSACYJNY

20:05 MEGA HIT - Transporter
Frank, były komandos,
żyje z bycia kierowcą,
który działa na usługi
przestępców i przewozi
tajemnicze przesyłki.
22:05 Love Island.
Wyspa miłości
23:10 Zakładnik
z Wall Street
Lee Gates, zwany „guru
Wall Street”, prowadzi
popularny telewizyjny
show, w którym doradza
ludziom, jak i w co inwestować pieniądze.
01:20 W imię zasad
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

1 marca
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TVP Kultura

TV Puls

07:00 Muzyczne poranki
08:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
09:35 Tego się nie wytnie
10:00 Reżyserzy - cykl
dokumentalny
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:20 Opowieści Oﬀenbacha
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Figury niemożliwe
i inne historie II
- ﬁlm animowany
13:45 Lotnisko - ﬁlm animowany, prod. Chorwacja,
Szwajcaria, 2017
14:05 Niedziela z...
14:55 John Ford, człowiek
który wymyślił Dziki
Zachód - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2018
16:05 Latająca maszyna
- ﬁlm animowany
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny
nteres - serial
obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

18:55 Wszystko dla pań
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2012
20:00 Generał Nil
- dramat historyczny
22:10 Kronos - Odpowiedzialność - magazyn
22:45 Panorama kina
polskiego
- Wyklęty
- dramat, prod. Polska,
2017, reż. Konrad Łęcki,
wyk. Wojciech Niemczyk
00:45 Scena muzyczna Kapela Fedaków - koncert
01:45 Rok 2020
- cykl dokumentalny
02:15 Informacje kulturalne
02:40 Żelazna klasyka
- Przez całą noc - dramat
04:20 List z Masanjia
- ﬁlm dokumentalny

20:00 Kod nieśmiertelności
Kapitan Colter Stevens
budzi się, nie pamiętając
niczego. Wkrótce
odkrywa, że bierze udział
w misji, której celem
jest złapanie terrorysty
podkładającego bomby na
terenie Chicago.
21:35 Focus
23:55 W klatce
02:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:00 Dyżur - serial
dokumentalny
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Szkoła
13:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Ten moment
17:55 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:30 Chłopaki nie płaczą
- ﬁlm komedia, Polska,
1999, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr,
Cezary Pazura, Michał
Milowicz, Mirosław
Zbrojewicz, Anna Mucha,
Wojciech Klata, Mirosław
Baka, Bohdan Łazuka
23:40 Ostatni dom
po lewej
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. Dennis Iliadis, wyk.
Sara Paxton, Garret
Dillahunt, Spencer Treat
Clark, Riki Lindhome,
Monica Potter
02:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom - magazyn
09:00 Sędzia Judy 09:55
Gliniarz i prokurator 10:55
Detektywi w akcji - serial
obyczajowy prod. Polska
11:55 Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka 13:55
Rubi 14:55 Z miłości do
dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci - serial obyczajowy prod. Polska
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - serial obyczajowy
prod. Polska 21:40 Hooligans
2 - do ostatniej krwi
Kontynuacja losów słynnej
grupy fanatycznych kibiców
West Ham United. 23:30
Galileo 01:30 Pękniesz ze
śmiechu 02:35 Graﬃti 02:50
SuperLudzie

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuarium Matki
Bożej 13:15 Chrystus w Biblii
13:30 Msza Święta 14:30
Droga do wolności Edwarda
Taraszkiewicza 15:40 100
cudownych miejsc na świecie
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 Natura obiektywnie
17:55 Poczet Wielkich
Polaków 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

2 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
06:50 Policzmy się dla Polski felieton
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
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 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 Program rolny
12:50 Natura w Jedynce

05:00 Cafe piosenka
- talk-show
05:30 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2010
06:20 Policzmy się dla Polski
06:25 To Bóg daje talenty
- reportaż
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
13:15 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy - serial

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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 obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Ninja Warrior Polska
22:10 Love Island. Wyspa
miłości

07:25 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne informator kulturalny
08:25 Rok 2020 - cykl
dokumentalny
09:00 Wydarzenie aktualne
09:30 Latająca maszyna
- ﬁlm animowany, prod.
Polska, Wielka Brytania,
Chiny, Norwegia, 2011,
reż. Martin Clapp, Geof
Lindsey, wyk. Lang Lang,
Heather Graham, Jamie
Munns, Kizzy Mee
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:25 Rita Hayworth, bogini
miłości - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2019,
reż. Julia Kuperberg, Clara
Kuperberg
13:30 Tego się nie wytnie
- talk-show
15:00 Portret osobisty
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Polska, 2017

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
16:00 Rodzinny
interes
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

DRAMAT

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Górski - 100 lat
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show
23:50 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:25 Białe noce - dramat

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Stulecie Winnych
- serial TVP
22:35 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
22:45 Stulecie Winnych
23:35 Historia, której nie
pamiętam - ﬁlm
00:40 Paciorki jednego
różańca - dramat

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Chyłka-Rewizja
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
- talk-show
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Klinika
bez tajemnic
01:05 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
02:05 Niewierni
- serial, USA
03:05 Uwaga!
- magazyn
03:25 Noc magii

23:10 Nigdy więcej
Slim, młoda kelnerka
poznaje mężczyznę
swych marzeń i wkrótce
wychodzi za niego.
Mitch jest przemiłym,
przystojnym i bogatym
właścicielem ﬁrmy
budowlanej. Wspólnie
rozpoczynają idylliczne
życie, jednak wkrótce
po urodzeniu córki Slim
zauważa, że osobowość
Mitcha ma również drugą,
mroczną stronę.
01:50 12 rund 2
03:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

16:10 Blanka - dramat,
prod. Włochy, Filipiny
17:35 Co dalej?
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Maja Komorowska
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystko dla pań
20:00 Teatr Telewizji
- Ożenek
- ﬁlm prod. Polska, 1976,
reż. Ewa Bonacka
21:40 Lekkie obyczaje
- Peggy Sue wyszła za
mąż - ﬁlm fabularny
23:25 Co dalej?
23:45 Informacje
kulturalne - informator
kulturalny
00:15 Młoda Polska - Córka
00:50 Panorama kina
polskiego - Wyklęty
- dramat, prod. Polska

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Inﬁltrator
22:10 W potrzasku
23:55 Wieczny student
01:50 Dyżur - serial
dokumentalny
02:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
03:35 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:55 Na jedwabnym
szlaku - serial
dokumentalny
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital - program
obyczajowy
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:45 Szpital
12:45 Szkoła
13:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Ten moment
17:55 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:30 Ronin
- ﬁlm sensacyjny,
Wielka Brytania, USA,
1998, reż. John Frankenheimer, wyk. Robert De
Niro, Jean Reno, Natascha
McElhone, Stellan Skarsgard, Sean Bean, Michael
Lonsdale, Jonathan Pryce
00:05 Dziedzictwo
Bourne’a
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Japonia, 2012, reż.
Tony Gilroy, wyk. Jeremy
Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Stacy Keach,
Dennis Boutsikaris, Oscar
Isaac, Joan Allen, Albert
Finney, Scott Glenn
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 09:55 Gliniarz i prokurator - serial kryminalny
prod. Polska 10:55 Detektywi w akcji 11:55 Kobra oddział specjalny 12:55 STOP
Drogówka - magazyn prod.
Polska 13:55 Rubi 14:55
Z miłości do dziecka
16:00 Policjantki i Policjanci
17:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:40 W otchłani Scott i Marco
budzą się w sąsiadujących ze
sobą celach na łodzi podwodnej, wyposażonej w głowice
nuklearne. Czy uda im się
wydostać ze śmiertelnie niebezpiecznej pułapki i odkryć,
kto i dlaczego ich uwięził?
23:50 STOP Drogówka 01:50
Pękniesz ze śmiechu 02:50
Trans World Sport 2021

TV Trwam
11:05 Mocni w wierze 11:35 Myśląc Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Wenanty Katarzyniec
13:30 Msza Święta 14:30
Koncert Pasyjny „Krzyż”
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Ukrzyżowanie 17:00 100
cudownych miejsc na świecie
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Rajd Katyński 17:55
Poczet Wielkich Polaków
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
05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się
dla Polski - felieton
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
08:30 Policzmy się dla Polski
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce Kazuar - ptasi dinozaur
13:50 Policzmy się dla Polski
SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Geniusze i marzyciele.
Józef Hofmann - ﬁlm
22:10 Historia bez tajemnic
- Kakofonia Donbasu
23:25 McMaﬁa - serial
00:35 Krew, pot i... kłamstwa
- ﬁlm fabularny

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

Górscy ratownicy
Policzmy się dla Polski
Pożyteczni.pl
Familiada - teleturniej
Policzmy się dla Polski
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
Va Banque - teleturniej
Na sygnale - serial
Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
Koło fortuny
Familiada - teleturniej
Więzień miłości
Panorama
Va Banque - teleturniej

SERIAL KOSTIUMOWY

18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu
„Na dobre i na złe”
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Stulecie Winnych
- serial TVP
23:45 Kilka słów o miłości
- ﬁlm prod. USA, 2016,
reż. Rick Bota, wyk.
Charlotte Sulivan, Corey
Sevier, Christie Laing
01:20 W pułapce miłości
- dramat
02:25 Żyć pełnią
życia
- ﬁlm dokumentalny
03:30 Defekt - serial
04:30 Zakończenie

25
3 marca
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TVN
05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Tajemnica
zawodowa - serial
22:30 Kroniki Riddicka
- ﬁlm S-F, USA, 2004,
reż. David Twohy, wyk.
Vin Diesel, Colm Feore,
Thandie Newton, Judi
Dench, Karl Urban
01:00 Superwizjer
- magazyn reporterów
01:35 Klinika
bez tajemnic
02:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:55 Noc magii
04:15 Szpital - program
obyczajowy

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
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom
21:05 Komisarz Mama
22:10 Love Island. Wyspa
miłości
FILM SENSACYJNY

23:25 John Tucker musi odejść
Trzy atrakcyjne i
podziwiane dziewczyny
z rywalizujących ze
sobą licealnych paczek
odkrywają, że każda z nich
spotyka się z tym samym
facetem: przystojnym i
klawym kapitanem szkolnej drużyny koszykówki,
Johnem Tuckerem.
01:20 Grzanie ławy
Trójka kolegów
postanawia nadrobić
niewykorzystane szanse
z młodości.
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:00
08:35
09:30

11:00
12:25

13:30
13:45
14:10
14:45

Teledysk
Informacje kulturalne
Niedziela z...
Blanka - dramat,
prod. Włochy, Filipiny,
2015, reż. Kohki Hasei,
wyk. Cydel Gabutero, Peter
Millari, Jomar Bisuyo
Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
Jack Lemmon
- nieprzeciętny Everyman - ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2019, reż.
Julia Kupenberg, Clara
Kupenberg
Urszula Broll. Atman
znaczy oddech
Którędy po sztukę
- Pieter Brueghel
- magazyn
Tamte lata, tamte dni
- Maja Komorowska
Odkrywając Beethovena - V symfonia c - moll
op. 67 - dokumentalny

FILM FABULARNY

16:00 Zazie w metrze
- ﬁlm fabularny
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Wszystko dla pań
20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy
21:10 Na wschód od Hollywood - Yomeddine.
Podróż życia
- ﬁlm fabularny
22:55 Więcej niż ﬁkcja
- Szkoła w chmurze - ﬁlm
00:30 Jazz Juniors 2020
01:55 Co dalej?
02:20 Informacje
kulturalne
02:45 Lekkie obyczaje
- Peggy Sue wyszła
za mąż - ﬁlm fabularny

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
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
FILM SENSACYJNY

20:00 Nocny łowca
Porucznik Marshall
przeżywa trudne chwile
w życiu osobistym, kiedy
dostaje sprawę śmierci
nastolatki. Odkrywając
i aresztując jej oprawcę,
podejmuje współpracę z
emerytowanym sędzią,
który na własną rękę
eliminuje pedoﬁlów.
22:00 Kod nieśmiertelności
23:50 Wieczny student 2:
Taj rządzi
01:50 Dyżur - serial
dokumentalny
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:30 Taki jest świat
04:25 Z archiwum policji
- magazyn
05:00 Rodzinny interes

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Szkoła
13:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Ten moment
17:55 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:30 Skazani
na Shawshank
- ﬁlm sensacyjny,
prod. USA, 1994,
reż. Frank Darabont,
wyk. Tim Robbins,
Morgan Freeman,
Bob Gunton, William
Sadler, Clancy
Brown
00:30 Mściciel
- ﬁlm western,
prod. USA, 1973,
reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Verna Bloom, Mariana
Hill, Mitchell Ryan,
Jack Ging
02:45 Noc magii
- program ezoteryczny
- rozrywkowy
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Sędzia
Judy 09:55 Gliniarz i prokurator Serial sensacyjny,
w którym lokalny prokurator
walczy z przestępczością
w Los Angeles (a później na
Hawajach).
10:55 Detektywi w akcji 11:55
Kobra - oddział specjalny
12:55 STOP Drogówka 13:55
Rubi 14:55 Z miłości do
dziecka 16:00 Policjantki
i Policjanci 17:00 Kochane
Pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci - serial obyczajowy 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Podróże
z diabłem Transport kokainy
przemycanej przez Stany
Zdjednoczone z Meksyku
do Kanady znika gdzieś po
drodze. 23:35 Śmierć na
1000 sposobów 01:35 Ucho
Prezesa

TV Trwam
09:50 100 cudownych miejsc
10:00 Audiencja Generalna
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki 11:15 Hwange 11:25
Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Katedra w Chartres 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Powrót 15:45 Święty
na każdy dzień
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Rykoszetem 17:55
Poczet Wielkich Polaków
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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

4 marca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:10 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
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
08:30 Policzmy się dla Polski
08:40 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Zainwestuj
w marzenia
12:45 Natura w Jedynce

04:55 Cafe piosenka - zespół
Goose Bumps - talk-show
05:25 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
06:10 Policzmy się dla Polski
06:20 Zacznij od nowa
06:50 Familiada - teleturniej
07:20 Policzmy się dla Polski
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Policzmy się dla Polski
11:25 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:50 LAB
14:55 Szpital - program
obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 LAB
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
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
20:05 Nasz Nowy Dom
- magazyn
prod. Polska
21:05 Przyjaciółki
22:10 Love Island.
Wyspa miłości

07:00 Teledysk
08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
08:25 Tamte lata, tamte dni
- magazyn
09:15 Zazie w metrze
- ﬁlm fabularny, prod.
Francja, 1960, reż. Louis
Malle, wyk. Catherine
Demongeot
11:00 Blisko, coraz bliżej
- serial TVP
12:20 Świat kina w obiektywie agencji Magnum
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Rok 2020
13:55 Trzeci punkt widzenia
14:30 Mali bohaterowie
- ﬁlm dokumentalny
16:00 Dama z Szanghaju
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1948
17:30 Co dalej?
17:55 Rzecz Polska
18:05 Reportaż z wystawy
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem jest
sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
09:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany
anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Sprawa dla reportera
21:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
22:30 Magazyn kryminalny
23:15 Motel Polska
23:50 Tanie Dranie
00:35 Londyńczycy - serial

16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„Na sygnale”
20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Stulecie Winnych
- serial TVP
23:45 Ośmiorniczka
- ﬁlm sensacyjny
01:55 Larry Crowne
- uśmiech losu
03:40 Bez tożsamości - serial,
prod. Hiszpania

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
prod. Polska
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Po prostu przyjaźń
- ﬁlm komedia, Polska,
2016, reż. Filip Zylber,
wyk. Agnieszka Więdłocha, Magdalena Różczka,
Maciej Zakościelny, Piotr
Stramowski, Bartłomiej
Topa
01:15 Chyłka-Rewizja - serial
02:20 Uwaga!
- magazyn
02:40 Noc magii
04:00 Szpital - program
obyczajowy

23:10 Spadkobiercy
Wzięty prawnik z
Hawajów Matt King wraz
z krewnymi przygotowuje się do sprzedaży
ziemi odziedziczonej
po arystokratycznych
przodkach.
01:45 Dzień matki
Każda rodzina obchodzi
Dzień Matki na swój
sposób. Jedni w podniosłej
i uroczystej atmosferze, inni na luzie i ze
śmiechem, ale wszyscy
przede wszystkim z
miłością.
04:25 Kabarety
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

18:55 Wszystko dla pań
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2012
20:00 Tego się nie wytnie
- talk-show
21:25 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
21:30 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Miłość po
południu - komedia
romantyczna, prod. USA
23:50 Tego się nie wytnie
00:15 Lato miłości
- ﬁlm dokumentalny
01:10 Co dalej? - program
publicystyczny
01:25 Informacje
kulturalne
01:50 Na wschód od Hollywood - Yomeddine.
Podróż życia
- ﬁlm fabularny

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Narzeczony
mimo woli
22:05 Ekstrakt
00:00 Pozdrowienia
z Paryża
01:50 Menu na miarę
02:10 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:25 Taki jest świat
- program informacyjny
04:05 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Rodzinny
interes - serial
obyczajowy

TVN 7
05:35 Szkoła
06:35 Szpital
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:10 Ten moment
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Szkoła
13:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:45 Brzydula - serial
17:20 Ten moment
17:55 Kryminalni - serial
kryminalny, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial
20:30 Hotel Paradise
KOMEDIA

21:30 Legendy ringu
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2013,
reż. Peter Segal,
wyk. Robert De Niro,
Sylvester Stallone,
Kevin Hart, Alan Arkin,
Kim Basinger, LL Cool J,
Mike Tyson
23:55 Słodki listopad
- ﬁlm melodramat,
prod. USA, 2001,
reż. Pat O’Connor,
wyk. Keanu Reeves,
Charlize Theron,
Jason Isaacs, Greg
Germann, Liam Aiken,
Robert Joy, Frank
Langella
02:35 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00
Sędzia Judy 09:55 Gliniarz
i prokurator
10:55 Detektywi w akcji
Trzymający w napięciu, pełen
emocji i nieoczekiwanych
zwrotów akcji serial opowiada o pracownikach agencji
detektywistycznej Septagon
i prowadzonych przez nich
sprawach. 11:55 Kobra oddział specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Rubi 14:55
Z miłości do dziecka 16:00
Policjantki i Policjanci 17:00
Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:40 Dziś
13, jutro 30 23:45 Śmierć
na 1000 sposobów 01:45
Ucho Prezesa 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10 Lista
Przebojów

TV Trwam
09:30 Laus in Ecclesia 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 Święty
Józef, w imieniu Ojca 15:25
100 cudownych miejsc na
świecie 15:35 Filmowe
życiorysy 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 Modlitwa w intencji
rodzin i obrony życia 19:25
Akademia pro-life
19:30 Przyjaciele i bohaterowie
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel 21:20 Informacje
dnia 21:40 Polski Punkt
Widzenia 22:00 „W męce
Mojej szukaj siły i światła”

Fot. użyczone (Archiwum Zenona Kaczora)
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» Lata 90. ubiegłego wieku, drużyna bokserów
pierwszoligowej Victorii Wałbrzych

Bić się trzeba umieć
Lubiliście pooglądać Tysona, jak pokonywał następnych rywali?
Fascynowaliście się kolejnymi rekordami Michalczewskiego? Może
w Wałbrzychu i okolicach nie mieliśmy takich gwiazd boksu (tu puszczamy oczko), ale pięściarstwo obecne tu było od powojnia.

Zaryzykujemy stwierdzenie, że była to jedna z pierwszych dyscyplin, którą zaczęto
uprawiać po wojnie na Ziemi
Wałbrzyskiej. „Bić” lubili się
przede wszystkim Kresowiacy,
ale reemigranci z Francji nie
pozostawali w tyle.
Pierwszą bokserską sekcję
powołano przy Górniku-Zamek (Dolnośląskie Zrzeszenie
Przemysłu Węglowego). Jej
założycielami byli Benedykt
Grduszak i Stanisław Michalik.
Co ciekawe, ten drugi przed
wojną boksował w Łodzi. Michalak został trenerem, potem
ściągnął do Wałbrzycha swoich dwóch braci, którzy, jak to
się ładnie mówi, pięściarstwo
mieli we krwi.
Pierwsze zawody bokserskie odbyły się w Wałbrzychu
w październiku 1946 roku.

Towarzysko boksowali zawodnicy Górnika-Zamek i
Orła Międzylesie. Zwyciężyli
gospodarze, a punkty zdobyli:
T. Pluskota, Longin Michalak,
I. Kreczmer, Stanisław Michalak, Stefan Michalak oraz Bolesław Branecki. Zatrzymajmy
się na chwilę przy Braneckim.
Ten ostatni przed wojną był
mistrzem Wołynia w wadze
ciężkiej i wyróżniał się wyraźnie w sekcji. Wyszkoleniem
i doświadczeniem. W 1947
roku dwaj wałbrzyszanie:
Edmund Dominiak i Stanisław
Kwiatkowski zostali mistrzami
Dolnego Śląska. Ten drugi
dostał nawet powołanie do
reprezentacji Polski i walczył
ze słynnym Laszlo Papem,
późniejszym trzykrotnym mistrzem olimpijskim. Kwiatkowski z Węgrem zremisował

i zadziwił tym bokserski świat.
W 1948 sekcję pięściarską
powołano również w innym
klubie, Julii. Treningi prowadzono w sali gimnastycznej na
Białym Kamieniu, a mecze rozgrywano na scenie w świetlicy
szybu „Jan”. Sekcja przetrwała
do 1955 roku. W Wałbrzychu
pięściarstwo uprawiano też w
Górniku Mieszko, w którym
sekcję założono w 1951 roku,
a mecze rozgrywano w Sali
„Cyganerii”. Boksowano też
w Lustrzance.
Najlepszych bokserów w regionie skupiał jednak Górnik.
W latach 50. w klubie walczyli: Kreczmer, Bryks, Brzezicha,
Kozera, Adamkiewicz, Stelmach, Richter, Pękas, Czapula,
Hajdacki, Urban, Młotkowski,
a także zawodnicy, którzy
przechodzili z innych klubów

jak bracia Linkowscy, bracia
Szczygielscy czy Sury i Rudak.
Na przełomie lat 50. i 60.
sekcje bokserskie w mniejszych klubach zaczęły przeżywać kłopoty. Tak było choćby
w Górniku, nad którego sekcją
bokserską najpierw patronat
przejął Start Wałbrzych, a
później lepsi zawodnicy przeszli do Kuźnic Świdnickich.
To tam malutki dotąd klub
KS Barbara urósł w siłę. Jego
założycielami byli Franciszek
Kaprak i Kazimierz Woźniak,
a trenerem Mieczysław Bugaj.
Walczyli tu m.in.: Krzysztof
Szeląg, Marian Furmanowski,
Ferdynand Gwiazda, Aleksander Górka, Włodzimierz
Wojdyło, Jan Tatarczyk, Stefan Czapla, Józef Wołczacki,
Ryszard Budny, Stanisław Boczek, Franciszek Głuchowski,

Jan Stec czy Edward Frącek.
Następnie tę utalentowaną
grupę zawodników wziął pod
swoje skrzydła sprowadzony z Poznania trener Janusz
Lüdtke. W 1968 roku na bazie
Barbary utworzono Górniczy
Klub Sportowy Victoria Wałbrzych i jeszcze w tym sezonie
wywalczył on awans do II ligi.
Zaledwie rok później Victoria
zapewniła sobie wejście do
pięściarskiej ekstraklasy, ale
nie rozegrała w niej żadnego
meczu ze względu na reformę
rozgrywek. Chyba najlepszym
bokserem Victorii na przełomie lat 60. i 70. był Ryszard
Budny, który dostąpił zaszczytu występów w reprezentacji
Polski juniorów. W 1969 roku
zdobył brązowy medal podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich. Kilka razy wywalczył

mistrzostwo i wicemistrzostwo Dolnego Śląska. Obok
niego w sekcji Victorii wyróżniali się: Czesław Sołtysiak,
Ryszard Trynkiewicz, Tadeusz
Walczak, Wiesław Kaczmarek,
Franciszek Głuchowski, Wacław Trynkiewicz, Ferdynand
Gwiazda, Stanisław Boczek,
Edward Piotrowski, Edward
Frącek, Stefan Pyrzyński, Włodzimierz Górecki, Edward
Załomski, Zygmunt Fuksowicz,
Tadeusz Mietliński i Włodzimierz Wojdyło. W 1972 roku
Budny i Górecki zdobyli tytuły
mistrzów Dolnego Śląska, zaś
rok później najlepsi w regionie byli Stec i Kwit. W 1974
roku Jan Stec został mistrzem
Dolnego Śląska, a w finale
pokonał Leszka Strasburgera
z Gwardii Wrocław.
Wychowankiem Victorii był
Czesław Dawiec, który pod
koniec lat 70. już jako zawodnik Czarnych Słupsk otrzymał
powołanie do reprezentacji
Polski. Warte przypomnienia
jest, że brązowymi medalistami MP zostali w 1974 roku
Jan Stec (waga musza) i Ryszard Budny (waga lekka) oraz
w 1983 roku Janusz Misiak
(waga papierkowa). Liczącym
się w kraju zawodnikiem
był też Piotr Treczyński, m.in.
zdobywca brązowego krążka
młodzieżowych mistrzostw

Europy, które rozegrano w
Kopenhadze.
W 1983 roku Victoria nawiązała współpracę z Polonią Świdnica przejmując zza
miedzy drużynę seniorów.
W jednej chwili w składzie
wałbrzyszan, którzy w tym
czasie występowali w II lidze,
znaleźli się dwaj utalentowani pięściarze zza naszej
wschodniej granicy – Gienadij Staruszenko i Aleksander
Szpakow. W 1989 roku Rafał
Rudzki został mistrzem Polski seniorów oraz brązowym
medalistą mistrzostw Europy i
były to ostatnie sukcesy sekcji
bokserskiej Victorii. Likwidacja kopalń spowodowała, że
pięściarzy spod Chełmca przygarnęła… świdnicka Polonia.
Po 10 latach od tamtych
wydarzeń – w 1999 roku były
trener Victorii Zenon Kaczor
założył przy SM Podzamcze
szkółkę bokserską. W bardzo
krótkim czasie wychował on
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wielu zawodników, którzy
w młodzieżowych mistrzostwach kraju wdrapali się na
podium. Podopiecznymi Zenona Kaczora byli choćby Krzysztof Sadłoń (trzykrotny mistrz
Polski w młodzieżowych kategoriach wiekowych), Mariusz Burzyński (wielokrotny
medalista MP), Paweł Peczyński (brązowy medalista
mistrzostw Europy i świata
kadetów w wadze muszej)
oraz syn trenera Rafał Kaczor,
który 12 razy stawał na podium MP. Rafał, boksujący w
wadze muszej sześciokrotnie
był mistrzem Polski. W 2007
roku awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w
Chicago. W 2008 roku Rafał
Kaczor pojechał na IO w Pekinie. W stolicy Chin przegrał
jednak już swoją pierwszą
walkę eliminacyjną na punkty
z Kazachem Miratem Sarsembajewem i odpadł z turnieju.

» Zenon Kaczor (z lewej) boksuje
w barwach Miedzi Legnica

Tomasz Piasecki

Kolekcjonują medale!
Lekkoatleci Górnika Wałbrzych świetnie weszli w 2021 rok, zajmując
czołowe lokaty w halowych młodzieżowych mistrzostwach Polski oraz
halowych mistrzostwach Dolnego Śląska. Największy sukces odniosła
płotkarka Maja Olszak.
Górnik także zameldował się
w czołówce! Halową mistrzynią Dolnego Śląska U-16 w
» Maja Olszak (w środku)
z dumą ściska złoty
medal MP

Fot. użyczone (Archiwum Mai Olszak)

Od kilku miesięcy LKS Górnik jest dużo aktywniejszy w
mediach społecznościowych.
Nie ma się co dziwić, bo jest
o czym informować. Atletki i
atleci tego klubu osiągają bardzo dobre wyniki. W styczniu
odbyły się mistrzostwa Dolnego Śląska, a biało-niebiescy
startowali w trzech kategoriach wiekowych. Zawody w
pchnięciu kulą miały miejsce
w Wałbrzychu, a przewagę
własnego obiektu świetnie
wykorzystali gospodarze.
W kategorii U-16 mistrzostwo Dolnego Śląska zgarnęli Kacper Kuczaj i Wiktoria
Nowacka, a brąz wywalczył
Krzysztof Jamuła, poprawiając
przy okazji rekord życiowy.
W kategorii U-18 ponownie
brylowali nasi, bo ze złota
cieszyli się Ala Gnyp i Maciej
Wojciechowski. Mało? W najstarszej grupie U-20 także do
głosu doszli wałbrzyszanie.
Pierwsze miejsce na podium
zajął Kamil Kuczaj, a drugie
Kuba Kanik. Wicemistrzynią
Dolnego Śląska została za to
Kamila Ślawska.
W rozgrywanych w Łodzi
zawodach biegowych LKS

biegu na 60 m przez płotki
oraz na 300 m została Amelia
Kielar, a druga w skoku w dal

była Hania Kobylska. W U-18
bezkonkurencyjne okazały się
Maja Olszak (60 m przez płot-

ki) i Martyna Sterenga (skok
w dal), a w U-20 na „pudło”
wskoczyły z wielką energią
Weronika Ożga (srebro w
biegu sprinterskim na 60 m)
i Ada Polerowicz (druga w
skoku w dal).
Pewnie zastanawiacie się,
dlaczego mistrzostwa Dolnego Śląska zostały rozegrane
w Łodzi? Cóż, pandemia nie
pozwoliła sportowcom na
tradycyjną z tej okazji wyprawę do… Czech. To właśnie w
czeskim Jabloncu dolnośląscy
atleci walczą o medale, bo
w naszym województwie od
lat brakuje obiektu lekkoatletycznego, gdzie bieganie po
bieżni pod dachem byłoby
możliwe. Przyznacie, trochę
wstyd… Światełkiem w tunelu jest kompleks sportowy
Ślęzy Wrocław z halą lekkoatletyczną, który powstaje w
stolicy Dolnego Śląska i ma
zostać oddany do użytku pod
koniec przyszłego roku.
Wracamy jednak do osiągnięć Górniczek. Sukcesy
w regionie to przecież nie
wszystko! Niedawno kapitalnie na młodzieżowych mistrzostwach kraju spisały się

wspomniane wyżej Olszak i
Polerowicz. Ta pierwsza została mistrzynią Polski U-18
w biegu na 60 m przez płotki,
ta druga zajęła trzecie miejsce
w kraju w skoku w dal (U-20).
Wywodząca się z Kamiennej
Góry Olszak szybko odskoczyła rywalkom i ze sporą przewagą wbiegła pierwsza na
metę z czasem 8,52 sek, poprawiając tym samym rekord
życiowy! Blisko zawieszenia
krążka na szyi była czwarta
w skoku w dal U-18 Martyna
Sterenga.
- Nie stresowałam się, dobrze czułam się już na starcie,
w blokach. Wyłączyłam głowę, a potem już tylko do przodu, mocny atak w płotki. Nie
jestem szczególnie szybka, ale
nadrabiam techniką. Chciałabym związać przyszłość z
płotkami, z lekkoatletyką. Już
mój tata trenował w przeszłości biegi długodystansowe. Ja
zaczynałam od wieloboju, ale
okazało się, że najlepiej radzę
sobie w biegu przez płotki
– skomentowała (za www.
pzla.pl) swój start urodzona
w 2004 roku wałbrzyska złota
płotkarka.
Zarówno Olszak, jak i Polerowicz prowadzi ten sam
trener – Grzegorz Banaszek.
To kolejny sukces tego szkoleniowca w ostatnich latach.
W 2017 roku do halowego
mistrzostwa Polski seniorek w
pięcioboju doprowadził Weronikę Grzelak. Od kilku lat areną
zawodów o krajowe medale
jest piękny obiekt w Toruniu.
Jak się okazuje, obiekt dla
Górnika naprawdę szczęśliwy!
Dominik Hołda
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