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Czy wiesz, że…
oraz barak szkolny. Był także basen, który
w upalne dni skutecznie ochładzał dzieci z
Leśnego Sanatorium. Mali pacjenci leżakowali
na werandzie, spacerowali, ale także odbywali zajęcia sportowe i oczywiście szkolne.
Dla wielu dzieci pobyt w tym miejscu ratował
nie tylko zdrowie, ale także życie, bo dzięki
temu nie musiały iść do wyniszczającej pracy.
Drewniane budynki po 1945 roku niszczały,
aż rozpadły się, zostały tylko fundamenty.
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Nie można się poddawać
Gdybyśmy nie wierzyli, nie mieli ambicji, byli pozbawieni nadziei,
że się uda, nigdy byście nie dostali do rąk takiego tygodnika jak
WieszCo. Ale my od początku wiedzieliśmy, że się uda. Żeby zagościć w waszych domach, wkręcimy się w wasze umysły, wygodnie
rozsiądziemy i nie damy się wyprosić. Piszemy to w kontekście
koszykarskiego Górnika.
Zdziwieni, skąd takie zestawienie?
Już tłumaczymy. Cykl drukarski i wydawniczy wymusza, by teksty w tym
miejscu powstawały przed weekendem. A więc piszemy nie wiedząc, jak
zakończy się ostatnie, decydujące spotkanie Górnika z Czarnymi w Słupsku
o awans do ekstraklasy. Jako partner

medialny klubu jesteśmy z nim na
dobre i na złe. Czujemy wielką dumę
i satysfakcję, że możemy w obszerny
sposób relacjonować poczynania
biało-niebieskich. Teraz uważajcie, nie
ważne czy nasi wygrali, czy przegrali
w sobotę (jasne, że wolelibyśmy to
pierwsze rozwiązanie). Bez względu

jednak na wynik w dalszym ciągu
będziemy ich wspierać, wciąż zamierzamy im kibicować, nadal dodawać
otuchy. Bo to jest nasz klub.
Możecie się z nami podzielić swoimi
spostrzeżeniami na ten temat pisząc
do nas maila. Jak zwykle na adres:
redakcja@wieszco.pl. Chętnie poznamy

wasze zdanie. Nie jest trudno być kibicem mistrza Polski, zdobywcy jakiegoś
pucharu, czy rekordzisty w konkretnej
dziedzinie. Sztuką jest pozostać wiernym
i oddanym fanem, gdy coś poszło nie tak.
Jak w dwóch niedzielnych spotkaniach
Górnika tydzień i dwa tygodnie temu.
Tymczasem jak zwykle u nas proponujemy wam 32 strony niebanalnej
gazety, którą w wersji papierowej
znajdziecie w blisko 400 punktach
kolportażu na terenie prawie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nasz tygodnik możecie także ściągać na swoje
urządzenia w wersji PDF ze strony
www.wieszco.pl. Zachęcamy, żebyście
nas czytali również online. Oprócz
najnowszego numeru znajdziecie tam
ponadto wszystkie dotychczasowe
wydania naszej gazety.
Redakcja
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Na Białym Kamieniu istniało Leśne Sanatorium? Na początku XX wieku w okolicach
Wałbrzycha zaczęły powstawać pierwsze
sanatoria i prewentoria. 1 lipca 1920 roku u
podnóża Chełmca, przy obecnej ulicy Piasta,
z inicjatywy księżnej Daisy von Pless, uruchomiono leśne sanatorium dla dzieci z gruźlicą
(Waldheimstätten Weißstein-Salzbrunn für
lungenkranke Kinder). Kompleks tworzyło
kilka budynków mieszkalnych o nazwach
„Śpiąca Królewna”, „Śnieżka”, „Liczyrzepa”

W Y LU Z UJ!
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POGODA
Wtorek 25.05
Temp. 14/7
burze z piorunami
Środa 26.05
Temp. 16/6
zachmurzenie duże
Czwartek 27.05
Temp. 14/7
przelotne opady
Piątek 28.05
Temp. 15/6
zachmurzenie duże
Sobota 29.05
Temp. 15/7
pochmurno
Niedziela 30.05
Temp. 15/8
zachmurzenie duże
Poniedziałek 31.05
Temp. 14/7
przelotne opady

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.

Ta wałbrzyska dzielnica wzbogaciła się o zbudowaną dzięki funduszom
budżetu obywatelskiego plenerową siłownię. Została zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.

- Do tej pory skupialiśmy się
głównie na walce z pandemią. W
tym czasie jednak realizowane były
także projekty z budżetu partycypacyjnego. Wiele z nich wciąż jest

w trakcie realizacji. Są tworzone
w różnym tempie, ale staramy się
je wszystkie finalizować – mówi
prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej.

Realizacja projektu była dość
trudna i czasochłonna. Na jego
potrzeby częściowo usunięto drzewa i krzewy. Zainstalowane lampy
zasilane są z paneli słonecznych. W
związku z tym, że w pobliżu placu
jest jeszcze niewykorzystany teren,
mieszkańcy chcą stworzyć miejsce,
gdzie dzieci i młodzież mogliby pojeździć na rolkach, hulajnodze czy
rowerze. Koszt inwestycji wyniósł
blisko 200 tys. zł. SCB

Fot. (red)

Konradów bogatszy o siłownię
Dopełnieniem całokształtu
jest chodnik i oświetlenie, dzięki
czemu miejsce ma być łatwiej
dostępne, ale też bezpieczne po
zmroku.
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Czy wiesz, że…
2019 – 122 (5,2 mln zł)
2018 – 100 (3,2 mln zł)

2017 – 107 (3,1 mln zł)
Ojcowie z dziećmi
1728
emontowanych przez MZB mieszkań
Partnerzy z dziećmi
1702
Małżeństwa z dziećmi
21142
rodzinny

ale wg powierzchni użytkowej

Stawiać te ule jak najszybciej
Wałbrzych wkrótce doczeka się miejskiej pasieki. Dodajmy wyjątkowej, bo ule, które mają stanąć
na terenie Starej Kopalni, będą w części zbudowane z elektroodpadów! To nie żart. Teraz już wiecie, po co w mieście stoją czerwone pojemniki na elektrośmieci. Jedno z drugim ściśle się wiąże.
Liczymy, że gdy pszczoły zadomowią się w nowym miejscu, poprawi się jakość miejskiej zieleni.
Zbieraliśmy, zbieraliśmy i
się... dochrapaliśmy. Dzięki
temu, że wałbrzyszanie wrzucali do charakterystycznych
kubłów stare suszarki, tostery,
laptopy, czy smartfony, Fundacja Odzyskaj Środowisko
stworzy niedługo u nas miejską pasiekę. Ule nie będą w
całości zbudowane z plastiku.
Co to to nie, ale w części już
jak najbardziej.
Obudowa będzie metalowa, najprawdopodobniej
zrobiona z bębnów starych
pralek automatycznych lub
zmywarek. Te elementy najlepiej się do tego nadają.
W środku domki dla pszczół

zostaną zrobione z drewna.
Wiadomo, żeby owady miały jak najlepsze warunki do
bytowania. Za chwilę jeszcze
do tych pasiastych przyjaciół
wrócimy. Pasieka złożona z
6 uli stanie na terenie Starej
Kopalni. W mieście mają nadzieję, że pszczoły „wprowadzą się” do nowych domów
jeszcze w czerwcu. Najpierw
trzeba jednak wybrać pszczelarza, który będzie ich doglądał. Dbał, a w razie potrzeby
leczył i pilnował, żeby cały
proces przebiegał tip-top.
Wspomniany pszczelarz albo
kupi owady, albo sprowadzi
swoje rodziny wraz z kró-

Tu m.in. stoją już miejskie pasieki

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Cytadela w Poznaniu
Galeria Wroclavia we Wrocławiu
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
w Katowicach
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

lową. Dlatego tak ważny i
czasochłonny jest wybór tego
człowieka, od którego będzie
wiele zależało. Same ule z
elektrośmieci to jeszcze nie
wszystko. W ich sąsiedztwie
Fundacja Odzyskaj Środowisko zbuduje donice (jasne, że
z elektroodpadów), w których
zasadzi miododajne kwiaty.
No po prostu wierzyć się nie
chce. Wszystko po to, by na
początku pszczoły miały łatwiej.
Koszty związane z miejską
pasieką w Starej Kopalni w
pierwszym roku pokryje Fundacja. W kolejnych 3 latach
ten obowiązek spadnie na
miasto. Jeśli wszystko ułoży
się zgodnie z planem, z jednego ula w sezonie otrzymamy
ok. 20 litrów miodu wielokwiatowego, który następnie
trafi do słoików i stanie się
produktem regionalnym. Promującym Wałbrzych.
Wróćmy jeszcze na chwilę
do naszych pasiastych przyjaciół. Zapytacie, dlaczego

pszczoły są dla nas niezbędne? Jak pewnie wiecie, większość roślin jest owadopylna.
Czyli żeby wydać nasiona,
na roślinie musi przycupnąć
owad zapylający. U przeważającej części roślin, nasiona znajdują się w owocach,
które, a jakże, powstają z

zapylonych kwiatów. Dzieje
się to wtedy, gdy pszczoła
lub inny owad zapylający
przeniesie pyłek z jednego
kwiatu na drugi. Niby proste,
ale co jeśli pszczoły wyginą,
a wiadomo, że ich populacja
drastycznie się zmniejsza?
Nie chcielibyście wiedzieć.

Pszczoły zapylają kwiaty przy
okazji zbierania pyłku, który
jest dla nich niezbędny, ponieważ stanowi pokarm dla
ich potomstwa. Bez pszczół
nie będzie roślin, zabraknie
pożywienia dla ludzi, krótko
mówiąc, nie będzie… nas!
Tomasz Piasecki
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» Bardzo podobne do
tych ule z odzysku
staną niedługo
na terenie Starej
Kopalni
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Tu możesz przekazać żywność
Stanęła pierwsza w Wałbrzychu lodówka społeczna. Centrum
Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 to miejsce założone
przez inicjatywę Foodsharing Warszawa po to, by udostępniać
przestrzeń, w której każdy z każdym może podzielić się jedzeniem.

byśmy chętnie zjedli. Nie może to być żywność przeterminowana, zepsuta, nieświeża.
Dzieląc się lub częstując produktami z lodówki
zapobiegacie marnowaniu jedzenia. Możecie

tu przynieść żywność, której nie dacie rady
zagospodarować. Może z niej korzystać każdy,
kto tego potrzebuje.
Do lodówki społecznej możecie przynieść
produkty zapakowane hermetycznie lub w
pojemnikach, wyroby własne, np. ciasto lub
zupę starannie i szczelnie zapakowane, z
naklejonym opisem potrawy i datą przygotowania, produkty suche, napoczęte – starannie
zapakowane, np. torebki ciastek, słój mąki,
czy ryżu.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Lodówka ma charakter społeczny i odpowiedzialność za pozostawione w niej jedzenie
jest również społeczna, a to oznacza, że należy
zostawić takie artykuły spożywcze, które sami
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Gdzie jest owa szarość?
Nawet nie wiecie, że jesteście w pewnym sensie masochistami! A tak!
Przypomnijcie sobie, czy nie oglądaliście nigdy meczu polskiej ekstraklasy piłkarskiej? Lub relacji z konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego? Czytaliście o planach PO, marzącej o wygranej w wyborach z PiS?
Może widzieliście ostatnią Eurowizję? Co, nie mamy racji?! Dobrowolnie
poddajecie się cierpieniom? Tylko nie mówcie, że czerpiecie z tego przyjemność!

Tym razem to, że tytuł w żaden
sposób nie przystaje do wstępu, jest
naszym celowym zabiegiem. Na pozór jest oderwany od rzeczywistości
jak prezes PZPN Zbigniew Boniek
atakujący Kubę Błaszczykowskiego
lub Małgorzata Rozenek ciesząca się
z przejażdżki tramwajem.
A’propos Eurowizji. Chyba byśmy
woleli obejrzeć ciurkiem wszystkie
odcinki „Klanu” niż podziwiać eurowizyjne popisy, w których im występ
dziwaczniejszy, tym lepszy. No chyba,

że na scenie pojawiłaby się (pojawiłby się – to akurat jest chyba niepoprawne politycznie sformułowanie)
Conchita Wurst, czyli dziewczyna
z zarostem. To już co innego. Tak,
wiemy, są takie dni, o których chcecie
jak najszybciej zapomnieć. Z różnych względów. Ot choćby wieczór
kawalerski u dobrego kumpla. Wiadomo, że po nim będzie ból głowy
większy niż gdyby was wciągnęła
prasa w sortowni śmieci. Nieznośnie
przedłużająca się od majówki do

Bożego Ciała wizyta teściowej. Albo
przegrany najważniejszy mecz ukochanej drużyny o utrzymanie w ekstraklasie, po którym musicie utopić
smutki w restauracyjnym ogródku.
I znów wracamy do bólu głowy, ale
tym razem ciut mniejszego. Nawet
nieporównywalnego z popisami na
Eurowizji Rafała Brzozowskiego,
znanego telewizyjnego pieszczocha
władzy lub wyrzuceniem niektórych
posłów z szeregów PO. Jeśli to was
„kręci”, jesteście masochistami.

Dobra, czas wrócić do szarości z tytułu, bo jeśli dobrnęliście do tej części
tekstu, znaczy, że jesteście ciekawi.
Przestrzegamy, to nie będzie chillout
niczym odpoczynek influencerów
na plaży w Punta Cana lub spijanie
słów z dzióbków jak w programie
„Gość Wiadomości”. Życie nie jest
czarno-białe, lecz ma wiele odcieni
szarości. Ale błysnęliśmy. Sami się na
to żachnęliśmy, bo to chyba największy frazes, jaki kiedykolwiek padł w
tym miejscu. Uwaga, wpadacie w

Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)
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stereotypowe pułapki szufladkując
niektórych?
Weźmy lekarzy, którzy mają dość
roszczeniowych pacjentów. Opryskliwych i wulgarnych. Wcale się
temu nie dziwimy, ale pewnie znacie
przynajmniej kilku medyków, których
ego jest większe niż powierzchnia
Australii, a buta dorównuje pyszałkowatości ministra Piotra Glińskiego, chcącego zlustrować za wszelką
cenę stowarzyszenia i fundacje. Z
niektórymi lekarzami jest jak w tym
żarcie o sprzątaczce, która dzwoniąc
do biura informuje, że przechodzi
na zdalną pracę. Jak to?! No tak,
będzie mówiła przez telefon, co
trzeba zrobić. Może księża? To już
mniejszym ryzykiem byłoby, gdybyście puścili swoją dziewczynę
na dwutygodniowy wypad sam
na sam z Ryanem Gosslingiem niż
syna wysłali do seminarium. No
to dziennikarze. Jeśli niektórym
dacie brzytwę, to jakbyście wręczyli
niebezpieczny przedmiot małpie
w zoo. Nieodpowiednio używając
ostrza pokaleczy siebie oraz innych.
Policjant, szarpiący się z kobietą
ciskającą czerwone błyskawice tuż
przed radiowozem? Chcielibyśmy coś
więcej o tym napisać, może rzucić
złośliwością, ale nie bardzo wiemy
co. Serio! To jakby na gali MMA
zamknąć w klatce Kubę Wojewódzkiego z Mariuszem Pudzianowskim i
kazać im się bić. Nie byłoby czego komentować, wszystko widać. Szybciej
w smażalni ryb nad Bałtykiem traficie
świeżego dorsza i jeszcze zapłacicie
za porcję przyzwoitą cenę, niż zgadniecie, co siedzi w głowach części
polityków, że zachowują się jakby
szli we wrześniu do zerówki. I do
tego na zdalną naukę. Może zaszkodziło im w dzieciństwie sprawdzanie
językiem płaskich baterii Centry, czy
są rozładowane, że wygadują dziś
takie bzdury.
A teraz odrzućcie stereotypy. Jak
ciepłe piwo w środku lata albo zimną pizzę od spóźnionego dostawcy.
Przyznacie, fatalne zestawienie.
Nie wszyscy lekarze są zarozumiali,
księża zakłamani, dziennikarze
nierozważni, policjanci agresywni,
a politycy nieuczciwi. Jedni są tacy,
inni owacy. Po prostu. Dlatego lepiej
nie stygmatyzować. Po diabła masochistycznie napawać się skrajnościami. Akurat przypomniał nam się
pewien biblijny cytat: „Po owocach
ich poznacie”. Tylko nie myślcie, że
całkowicie odlecieliśmy.
Tomasz Piasecki
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Pamiętali! Piękny gest
Mieszkańcy Wałbrzycha ułożyli z kwiatów olbrzymi napis #NIEZAPOMINAJMY. Wszystko po to, by upamiętnić wałbrzyskie
ofiary COViD-19.

- To był trudny czas. To były miesiące,
w których walczyliśmy, żeby przetrwać
COViD-19. Około tysiąca z nas, tysiąca wałbrzyszan, nie przetrwało tych miesięcy. Już
ich z nami nie ma. Musimy o nich pamiętać,

ale chcemy też pamiętać o tych, którzy w
tej walce nam pomagali i wciąż pomagają
– mówi prezydent Wałbrzycha, nawiązując
tym samym do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

WIESZ CO | NR 21/25.5.2021 r.

Prezydent prosił również, by nie zważać
na to, co mówi się wokół i iść na szczepienie. - Żeby uniknąć takich obrazków
w przyszłości, proszę iść się zaszczepić.
To naprawdę ważne. Wszyscy chcemy
uniknąć czwartego etapu walki, ale żeby
do tego doszło, musimy być zaszczepieni.
Jesteśmy dobrze przygotowani i bardzo
nam zależy na tym, by uniknąć kolejnej
kontynuacji tej walki w przyszłości – dodał
Roman Szełemej.
SCB

Ulgi dla każdego
zaszczepionego

i rekreacji. Jak skorzystać ze
zniżki? - Przy zakupie biletu
wystarczy mieć ze sobą zaświadczenie o szczepieniu
oraz dokument potwierdzający fakt zameldowania w Wałbrzychu – tłumaczy Roman
Szełemej.
W praktyce zniżka 50-procentowa może okazać się dużym walorem dla osób chętnie
i często korzystających z miejskich atrakcji. Ceny biletów
wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Przykładowo wstęp do Zamku Książ to
wydatek 30 zł. Po szczepieniu
będzie to już połowa mniej.
Nisze będą także ceny na wydarzenia kulturalne i stałe zajęcia w Wałbrzyskim Ośrodku
Kultury. Promocja obowiązuje
od 18 maja i potrwa do końca
czerwca tego roku.
SCB

Wałbrzych jako pierwsze miasto w Polsce
wyszedł z inicjatywą wynagrodzenia osób,
które przyjęły co najmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Akcja ma zachęcić niedowiarków do
szczepień i przyspieszyć tempo wychodzenia z pandemii.
Zaszczep się i zgarniaj bonusy! Z takim hasłem wyszedł do mieszkańców Roman
Szełemej, dając tym samym
sygnał, że warto się szczepić.
Wałbrzych będzie więc pierwszym miastem w Polsce, gdzie
za szczepienia będą przyznawane benefity.
Na wszystkich mieszkańców
Wałbrzycha, którzy zaszczepili
się przynajmniej pierwszą
dawką przeciwko COVID-19,
czekają specjalne rabaty. Za
bilety do miejskich instytucji

zaszczepieni zapłacą aż o
50% mniej. Tym sposobem
za zwiedzanie Starej Kopalni
zapłacimy 15 zł, a godzina na
siłowni w Aqua-Zdroju będzie
kosztować jedynie 7 zł. Akcja
ma na celu zachęcenie jak największej liczby mieszkańców
Wałbrzycha do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
- Tylko dzięki szczepieniom
możemy wrócić do normalności sprzed pandemii. Chcemy
wyjść naprzeciw mieszkańcom
i zachęcić ich do skorzystania z

możliwości szczepienia. W zamian każdy, kto przyjął choćby
jedną dawkę szczepienia i
jest mieszkańcem Wałbrzycha, otrzyma 50-procentową
zniżkę na wejście na basen w
Aqua-Zdroju, do Teatru Lalki i
Aktora, Zamku Książ, Muzeum
Porcelany i Starej Kopalni –
wylicza prezydent Szełemej.
Ogłoszony przez gospodarza miasta pakiet zachęt do
szczepień obowiązywać będzie we wszystkich miejskich
instytucjach kultury, sportu

REKLAMA

Fot. (red)

» Jesteś zaszczepiony? Zapłacisz o połowę mniej za bilet do miejskich instytucji

Fot. (red)
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Ciekawa inicjatywa w Strzegomiu. Na obiektach spółki OSiR
zostaną rozpoczęte zajęcia fizjoterapii dla osób, które przeszły
chorobę COVID-19 i skarżą się na pochorobowe powikłania.

gimnastyczne w salach judo i fitness w hali
widowiskowo-sportowej – informuje Tomasz
Wanecki ze strzegomskiego magistratu.
Po każdych zajęciach istnieje możliwość
skorzystania z porad fizjoterapeutycznych,

dostosowanych do indywidualnych potrzeb
pacjenta oraz dobrania odpowiedniej
rehabilitacji, obejmującej m.in. masaż czy
kinezyterapię. Wszystkie osoby zainteresowane uczestniczeniem w zajęciach powinny kontaktować się z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza
2 (nr telefonu 74 855 15 24) lub z fizjoterapeutami prowadzącymi ćwiczenia: Maciejem Romanowskim (nr tel. 663 275 132) i
Dorotą Sas (nr tel. 531 969 890).

Fot. użyczone (UM Strzegom)

Pomogą w dojściu do siebie
- Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom
w kontekście powrotu do formy i pokonania
skutków choroby, dla pacjentów będą prowadzone zajęcia „aqua aerobiku” na krytej
pływalni „Delfinek” oraz zajęcia ruchowe i
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Skoro nie w takich miejscach, to gdzie
nasze dzieci mają czuć się bezpieczne. Dzieci
mają prawo żyć bez strachu i bólu – mówi
Agnieszka.
Rozpoczęły się intensywne poszukiwania
sprawcy. Zaczęto szukać świadków i przeglądać nagrania monitoringu, kamer w okolicy
placu zabaw nie brakowało i całe szczęście.
Ruszyła też w Świdnicy akcja na portalach
społecznościowych i w lokalnych mediach.
A 17 maja śledztwo w tej sprawie wszczęła
Prokuratura Rejonowa w Świdnicy.
Bardzo szybko udało się odnaleźć mężczyznę,
który zaatakował niewinnego chłopca. Okazał
się nim 50-letni świdniczanin. Jest on osobą
chorą psychicznie. Niedawno opuścił szpital.
Konieczne jest jego dalsze leczenie, więc zamiast do aresztu trafił on do szpitala...
- Wszczęto w tej sprawie czynności pod
nadzorem prokuratora. Na ten moment nie
możemy jednak mężczyźnie przedstawić zarzutów, musimy czekać na zakończenie leczenia
w szpitalu psychiatrycznym – mówi prokurator
rejonowy, Marek Rusin.

Fot. Archiwum prywatne

» Chłopcu po pobiciu trzeba
było założyć kilka szwów

KaR

Pobił bezbronnego
chłopca. Okropność!
Syna Agnieszki ze Świdnicy spotkało coś, co
nie powinno mieć miejsca... Koszmarna sytuacja rozegrała się jakiś czas temu na Osiedlu
Młodych. Co się stało? Trudno w to uwierzyć.
Sprawca może uniknąć odpowiedzialności.
napadnięty przez nieznanego
mężczyznę. Kiedy chłopcy
– syn i dwóch kolegów –
bawili się na placu zabaw,
podszedł do nich nieznany
im mężczyzna i nagle bez
żadnego powodu kopnął mojego syna w twarz. Syn w tym
momencie siedział na trawie,
dlatego nawet nie zdążył
zareagować w żaden sposób
na zadany mu cios – mówi
matka poszkodowanego.
W wyniku napaści chłopiec
doznał uszkodzenia twarzy,
w konsekwencji czego należało wykonać chirurgiczne
zszywanie rany, założono
cztery szwy wewnątrz dolnej wargi. Prawdopodobnie

chłopca czeka jeszcze zabieg
chirurgii plastycznej. Zupełnie
niepotrzebne i niezasłużone
cierpienie...
Dzieci w następujący sposób opisały sprawcę: mężczyzna, około 30-40 lat, wzrost
ok. 174 cm, łysiejący z krótkimi włosami w siwym kolorze,
niebieskie oczy, siwa broda...
Z wyglądu podobny zupełnie
do nikogo, utrudniło to identyfikację.
- Mojego syna spotkało
coś, co nie powinno mieć
miejsca. Zwłaszcza w „biały
dzień”, na placu zabaw. Od
dnia zdarzenia syn nie czuje
się bezpiecznie, kiedy sam
przebywa poza domem.

REKLAMA

- Chciałam podzielić się z
państwem tym, co spotkało
mojego syna. Być może ktoś
będzie mógł mi pomóc w
rozpoznaniu sprawcy, być
może ta wiadomość będzie
jedynie przestrogą dla innych,
zwłaszcza dla naszych dzieci,
ale uważam, że w obliczu
takich sytuacji nie możemy
pozostawać bierni – mówi
Agnieszka ze Świdnicy.
Na Osiedlu Młodych w
Świdnicy, na placu zabaw
przy ulicy Prądzyńskiego
(obok Kościoła NMP Królowej
Polski) doszło do wyjątkowo
nieprzyjemnego incydentu
z udziałem dorosłego i nieletniego. - Mój syn został

240_2021 STEFCZYK_SF Swidnica_ FIT_2021 prasa 128x154 [JCh].indd 1
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Fot. użyczone (DG)

» Plakaty promujące akcję pojawiły się już na nośniku reklamowym przy ul. Szarych Szeregów

W Świdnicy też dają siłę, choć…
...nie wszyscy. Miasto przyłączyło się do akcji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
pod hasłem „LGBT+ja”. Czytając jednak niektóre komentarze w internecie, można dojść do wniosku, że daleko nam do tolerancji.
Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę rozpoczęła kampanię
„LGBT+ja” zachęcającą nastolatków do okazywania
wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. W kampanię włączyła się także Świdnica. Materiały dotyczące tego
tematu opublikowane zostaną
w mediach społecznościowych, plakaty pojawiły się już
na nośniku reklamowym przy
ul. Szarych Szeregów.
W komentarzach na lokalnym portalu Świdnica dla Was
pojawił się szereg nieprzy-

chylnych akcji wypowiedzi.
Delikatnie mówiąc, nie były
one zbyt miłe... „Po co o tym
pisać? Zajmijcie się czymś pożytecznym”, „Już się w łbach
przewraca tym kolorowym.
Pogonić ich na księżyc, niech
sobie tam pedałują”, „Natychmiast skończcie promować
tę chorobę, którą wymyślają
sobie dzieci”. Te wulgarne i
niecenzuralne sobie darujemy,
ale uwierzcie, że takich nie
brakowało.
Jak przypomina fundacja,
7 na 10 nastolatków LGBT+
w Polsce doświadcza ho-

mofobicznej i transfobicznej
przemocy. W efekcie połowa

nastoletnich osób LGBT+
mierzy się z objawami depre-

sji, 70% ma myśli samobójcze.
Ich dramatyczną sytuację po-

twierdzają codzienne zgłoszenia do telefonu zaufania 116
11. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię „LGBT+ja” zachęcającą
nastolatki do okazywania
wsparcia swoim nieheteronormatywnym i transpłciowym
rówieśnikom.
Nastolatki LGBT+ często
opowiadają o nauczycielach
albo tym jednym nauczycielu,
o rówieśnikach albo nawet
jednym rówieśniku, którzy ich
wspierają. Mówią, że dzięki
nim wstają rano do szkoły, nie
poddają się, żyją. Ogromna
skala homofobicznej i transfobicznej przemocy rówieśniczej
nie oznacza, że dopuszcza się
jej większość nastolatków.
Przeciwnie, absolutna większość to świadkowie – często
otwarci, bez uprzedzeń. Niestety jednak stosunkowo
rzadko reagują na przemoc.
Celem naszej kampanii jest
uruchomienie postawy sojuszniczej – pokazanie, jak trudna
jest sytuacja ich rówieśników LGBT+, jak wiele może
zmienić wspieranie ich i jak
o nie zadbać – mówi Łukasz
Wojtasik z Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę, koordynator
kampanii „LGBT+ja”.
KaR

Co znaczy być sojusznikiem rówieśników LGBT+

•
•
•
•
•
•
•
•

Idea wsparcia promowana w ramach akcji „LGBT+ja” opiera się na serii prostych zasad rozwijanych
w kampanijnej komunikacji z młodzieżą, m.in.:
1. Pokazuję, że wspieram osoby LGBT+. Wiem, że to ważne
2. Staję po stronie osób LGBT+. Mówię, że jestem. Pytam, jak mogę pomóc
3. Reaguję na przemoc wobec osób LGBT+. Zgłaszam. Szukam pomocy
4. Nie śmieję się z homofobicznych żartów. Reaguję na nie sprzeciwem. Tłumaczę, dlaczego nie powinno się z nich śmiać
i ich powtarzać
5. Nie lajkuję treści dyskryminujących osoby LGBT+.Wyrażam swój sprzeciw, piszę, że to nie jest OK
6. Uczę się, co to znaczy należeć do mniejszości. Chcę lepiej rozumieć. Rozmawiam z tymi, którzy myślą inaczej
7. Obalam stereotypy na temat osób LGBT+. Rozmawiam z tymi, którzy myślą inaczej
8. Mówię wprost – LGBT to nie ideologia. LGBT+ to ludzie

REKLAMA

O G ŁO S Z E N I E
„SPOŁEM” PSS w Wałbrzychu ul. Gdańska 10 ogłasza przetarg ofertowy i nieograniczony na sprzedaż lub najem n/w lokali:
1.Budynek biurowy ul Gdańska 10 Wał- 3.Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Mickiewi- Przetarg odbędzie się na sprzedaż 31.05.2021 pierwszego czynszu, a pozostałym uczestnibrzych
cza 52
ro godz.13.20, na najem 31.05.2021 r
kom przetargu zostanie przelane na konto
Pow.użytkowa - 765,81 m2 SW1W/00020562/2 Pow. użytkowa - 62,14 m2 SW1W/00062577/6 o godz.13.30 w siedzibie Spółdzielni.
wpłacającego lub wypłacone z kasy Spółdzielni
Cena wywoławcza -1 838 800 zł
Cena wywoławcza: sprzedaż -62 000. zł na- Spółdzielnia posiada do sprzedaży wypo- w przypadku najmu lokalu. Jeżeli przetarg nie
Wadium w kwocie - 183 880 zł
jem – 600 zł netto
sażenie do sklepów spożywczych tj; meble dojdzie do skutku, wadium podlega zwrotowi.
Postępowanie 10 000 zł
Wadium w kwocie: sprzedaż – 6. 200 zł; sklepowe, urządzenia chłodnicze, rożna, W przypadku wycofania się wygrywającego
Sprzedający oświadcza, że w/w budynek jest najem - 600 zł
wagi, krajalnice ,urządzenia piekarnicze przetarg z podpisania notarialnej umowy
częściowo przedmiotem najmu.
Postępowanie: sprzedaż – 1 000 zł; najem kontakt 784041087.
kupna sprzedaży lub umowy najmu kwota
Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2021 r o 100zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu na za- wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
godz.12.30 w Siedzibie Spółdzielni.
Przetargi odbędą się: na sprzedaż 31.05.2021 kup lokalu jest wpłacenie wadium przelewem Wygrywający przetarg na najem lokalu zo2. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Reja 30
r o godz. 13.00 a na najem 31.05.2021r. o na konto ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1908 bowiązany jest do zapłaty kaucji wysokości
Pow. użytkowa – 133,5 m2 SW1W/00037439/3 godz 13.10 w siedzibie Spółdzielni.
1000 0022 6920 9140 do dnia 28.05.2021r jednomiesięcznego czynszu.
Cena wywoławcza sprzedaż – 81 240 zł naw przypadku najmu lokalu kwota wadium Wygrywający przetarg na zakup lokalu zobojem – 700 zł netto
4. Lokal użytkowy Wałbrzych ul. Piłsud- płatna w kasie Spółdzielni do godz. 12.00 w wiązany jest do zapłaty dodatkowo za operat
Wadium w kwocie sprzedaż – 8 124 zł. najem skiego 78
dniu przetargu.
szacunkowy określający wartość rynkową
– 700 zł
Pow. użytkowa 69,64 m2 SW1W/00045946/9 Wadium przepada na rzecz „Społem „PSS Wał- danej nieruchomości.
Postępowanie sprzedaż – 1 000 zł. najem – Cena wywoławcza sprzedaży – 69 000 zł brzych , jeżeli żaden z uczestników licytacji nie Informacji dot. przedmiotu przetargu
100 zł
najem 800 zł netto
dokona co najmniej jednego postępowania.
udziela Sekcja Techniczna „SPOŁEM” PSS
Pr z e t a r g i o d b ę d ą s i ę ; n a s p r z e d a ż Wadium w kwocie : sprzedaż – 6 900 zł Potwierdzenie wpłaty należy okazać przed Tel. 74 84 242 28, tel. kom.784 041 087
31.05.2021r.o godz.12.40,na najem najem 800 zł
przystąpieniem do przetargu. Wygrywające- Zarząd „SPOŁEM” PSS zastrzega sobie
31.05.2021r o godz.12 50 w siedzibie Spół- Postępowanie : sprzedaż -1 000 zł najem mu przetarg na sprzedaż lub najem wadium prawo unieważnienia przetargu w całości
dzielni.
100 zł
zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu lub lub części bez podania przyczyn.
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Przyznaję, popełniłem przestępstwo
Jesteśmy pełni uznania, że tak otwarcie mówi o tym wałbrzyski literat Kazimierz
Junosza. I jak dodaje: - Motywowała mnie do tego chęć zemsty za doznaną od władz
PRL krzywdę. Jeśli jesteście ciekawi tej pasjonującej historii, musicie sięgnąć po
książki tego pisarza. Olga Tokarczuk już to zrobiła...
Jak to jest kłamać, aby żyć?
zaglądanie do ich wnętrza, pozwala kulturą władz naszego miasta. się jednym z dwóch najlepszych
- Nawiązuje Pan do mojej debiu- lepiej rozumieć człowiecze odruchy i Nieraz zadawałem sobie pyta- obrazów stworzonych w Studenckim
tanckiej powieści (uśmiech)?
reakcje. Jako nastolatek wyrastałem nie – dlaczego? Nie podzielę się Centrum Filmowym „Stodoła”.
Tak
na młodocianego playboya otoczony z Panem i czytelnikami swoimi
Brak finansów uniemożliwił mi
- Pomysł na tytuł „Kłamać, aby dobrobytem. Wszystko wydawało domysłami.
zaangażowanie zawodowych akżyć” podsunął mój wydawca, jako się fajne i beztroskie, lecz ten świat
Może jednak?
torów. Niepowodzeniem okazał się
bardziej zachęcający potencjalnych się zawalił. Przyszło patrzeć na życie
- Zatrzymam je dla siebie, może to casting, w którym chciałem wyłonić
czytelników do zakupu książki. Ja z perspektywy ciężko pracującego kiedyś opiszę… Za to bardzo aktyw- efektowną dziewczynę do głównej
chciałem zatytułować powieść „Do robotnika, bankruta podejmowa- ny i szerzej znany jestem na Portalu roli. Żadna z kandydatek nie nadaex Waldenburga”. Zgodziłem się nych przedsięwzięć, rodzinnej czar- Pisarskim, w którym publikują swoje wała się do powierzenia jej prostych
na sugestię wydawcy, bo w istocie nej owcy. Dużo o tych zawirowa- utwory twórcy z całej Polski. Sam w zadań aktorskich. Zdecydowałem się
dzięki oszukiwaniu Niemców, jak i niach będzie w kolejnej powieści w swoim dossier mam 67 fragmentów na próbne zdjęcia z urodziwą nastomijaniu się z prawdą w codziennych dużym stopniu autobiograficznej.
powieści i opowiadań, które wzbu- latką. Dziewczyna poznana przez
relacjach z komunistami, rodzice
Podobno Pana książką zaintere- dzają czytelnicze zainteresowanie. kolegę o szemranej przeszłości – jej
mogli przeżyć, a przecież to im po- sowała się Olga Tokarczuk?
Na PP zawarłem liczne znajomości. chłopaka – marzyła o karierze moświęcona jest książka.
- Przede wszystkim przeczytała i Zaprzyjaźniłem się z wieloma piszą- delki. Na próbnym nagraniu wypadła
Właśnie, bo debiutancka po- napisała do mnie bardzo ciepłego cymi, też czytelnikami. Korespondu- świetnie.
wieść to opis fascynujących kolei e-maila, po komplementach od no- jemy i spotykamy się prywatnie.
Brzmi intrygująco.
losów pańskich rodziców?
blistki urosłem we własnych oczach.
Wróćmy do literatury. Nie skoń- I tak chyba jest (śmiech). Nie
- Rodzice w czasie wojny i po jej Chyba każdy – jak ja, mało znany czyło się na debiucie, bo wkrótce wiedziałem, że podobający się kozakończeniu doznali niesamowitych pisarz – podskoczyłby z radości.
do księgarń trafi pańska druga bietom partner nastolatki, którego
przeżyć, było o czym pisać, więc
Co napisała?
powieść „Buntownik”. Na ile jest także chciałem zaangażować jako
stworzyłem im literackie epitafium.
- Zacytuję: „Bardzo dziękuję za ona autobiograficzna?
aktora, był agentem specjalnym Służ„Kłamać, aby żyć”, ocieka re- książkę, którą udało mi się przeczytać
- „Buntownik” z podtytułem „Jak by Bezpieczeństwa. Nie wiedziałem
lacjami gwałtów dokonywanych w czasie świąt. Jest napisana bardzo oszukałem służby specjalne PRL” to też, że szesnastolatka ma za sobą
przez sowieckich żołnierzy i be- sugestywnym językiem i przemawia historia ważnego etapu mojego ży- debiut jako dewizowa prostytutka.
stialstwa funkcjonariuszy UB. Kie- do wyobraźni. Historia Pana rodzi- cia. Wtedy na kilka lat straciłem wia- Ala – dziewczyna pochodząca z
dy Pan dojrzał, żeby wszystko ców jest absolutnie niesamowita. rę w możliwość zostania pisarzem, nizin społecznych – była przygotoopisać?
Ma Pan wspaniałą rękę do pisania, zapragnąłem zostać filmowcem. wywana przez Ministerstwo Spraw
- Porażała mnie wiedza o ogrom- gratuluję. Jednocześnie życzę Panu w Zrealizowałem cztery krótkie filmy, Wewnętrznych do roli seks-agentki.
nej ilości gwałtów dokonywanych Nowym Roku weny twórczej i moc- przekonany, że dostanę się do łódz- Służbom specjalnym PRL podpaprzez sowietów w trakcie „wyzwa- nego zdrowia, bo – jak Pan wie – to kiej filmówki (PWSTiF). Właściwie dłem, nieświadomie dzieląc się z
lania” Polski. Także okrutny był, jest ciężka fizyczna praca.
piszę o procesie tajnym agentem wiedzą o rewolcie
To nie pomogło Panu zaistnieć
wzorowany na NKWD, terror UB
t w o r z e n i a w Trójmieście w grudniu 1970 roku.
wobec rodaków. Dojrzewałem do w świadomości lokalnego czyteln a j w a ż - Pracowałem w Nowym Porcie i zatematu długo, wreszcie po ustrojo- nika. Mam wrażenie, że bardziej
n i e j - sugerowałem, że władza znacząco
wej transformacji w dużym stopniu niż w rodzinnym Wałbrzychu,
s z e g o zaniżyła ilość ofiar zabitych przez
znany jest Pan w innych częściach
odpuściła cenzura…
f i l m u , wojsko i milicję. Taką wiedzę miałem
Jako twórca znalazłem przestrzeń Polski?
któr y od naocznych świadków i z rozgłośni
- Rzeczywiście, w Wałbrzychu
do drastycznych opisów. Przecież
o k a - Wolna Europa oraz Głosu Ameryki.
kino akcji i literatura kipi od mocnych jako literat jestem mało znaz a ł
To wystarczyło, żeby uznano mnie
scen. Podnoszą oglądalność i po- ny. Jakoś nie należę do pupilza niebezpiecznego wichrzyciela.
czytność, więc wykorzystałem moż- ków zajmujących się
Komunistyczna władza zniszczyła
liwość do wywołania w czytelniku
dreszczu emocji, wstrząśnięcia nim,
też działania na jego wyobraźnię.
Ciekawi mnie, jak zwyczajny
człowiek, ale o niezwykłym życiorysie, staje się literatem?
- To trudne pytanie, choć niejednokrotnie trawiłem je w głowie. Na pewno, aby pisać, jest
potrzebna wyobraźnia. Też
motywacja i wola tworzenia,
bo pisanie powieści jest sztuką
niełatwą, wręcz ciężką.
Jak to się ma do niezwykłości
życiorysu? Przynajmniej w
moim wyobrażeniu burzliwe
życiowe przejścia, porażki, ale też sukcesy, wzloty i
upadki pozwalają na oglądanie świata z różnych perspektyw. To ułatwia pozna» – Po komplementach od Olgi Tokarczuk urosłem we własnych oczach – mówi wałbrzyski pisarz Kazimierz Junosza
wanie ludzkich charakterów,

mi możliwość zostania realizatorem
filmowym.
Wygląda to bardziej na paradokument?
- Można i tak powiedzieć, chociaż dramaturgia oparta na faktach
jest rodzajem wspomnieniowej
fabuły, pełnej zaskakujących zwrotów akcji.
Główny bohater nie jest świętoszkiem ani herosem? Jest wielowymiarowy?
- Zgadzam się z pierwszym retorycznym pytaniem. Nie potrafię się
odnieść do drugiego…
Tym razem opisuje Pan, jak
oszukał służby specjalne PRL? No
to jak udało się oszukać UB?
- Nie UB, a SB i MSW, za czasów
początkowych krwawych poczynań
ubeków jeszcze nie było mnie na
świecie, aczkolwiek bardzo interesowałem się tą służbą, o której piszę
w kończonej ostatnio powieści o
roboczym tytule „Gnębiciele i Krzywdzeni”. Nie zdradzę Panu ani potencjalnym czytelnikom, jak oszukałem
SB i MSW. Czytelnik dowie się, jak
przeczyta tę powieść.
Jednak wyznam, że popełniłem
przestępstwo i motywowała mnie
do tego chęć zemsty za doznaną od
władz krzywdę.
Narracja jest „brudna”, „chropowata”, nie ma tu pudrowania i lukrowania rzeczywistości. Pokazuje
Pan PRL takim, jaki był?
- Tak, starałem się być rzetelny,
choć na pewno nie ustrzegłem się
subiektywizmu...
Czy obie powieści to rodzaj
rozliczenia z przeszłością?
- Trudno mi się z tym nie zgodzić.
Tematy, które Pan porusza, nie
są łatwe. Jak udało namówić się
wydawcę, że akurat te historie
zasługują, by ujrzały światło
dzienne?
- W przypadku debiutu „Kłamać,
aby żyć”, wydawca uznał, że odkrywam „białe plamy” w historii.
Natomiast „Buntownik”? Chyba
spodobała mu się opowieść. Wydawca jest odważnym facetem.
Będą kolejne książki?
- Wspomniałem o kończonej powieści „Gnębiciele i Krzywdzeni”. To
na razie tytuł roboczy. Mam zebrany
duży materiał, 500-600 stron, który
w odcinkach po dwa rozdziały publikowałem w PP, niedługo wezmę
się za nadawanie im formy powieści „Z dziejów starego Wałbrzycha”.
Będę dalej pisał.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

fakty / reklama
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Fot. użyczone (DUW)

» Wałbrzyska uchwała o obowiązkowych
szczepieniach przeciwko COVID-19 została
uchylona przez nadzór wojewody

Wałbrzych to nie Singapur
Ani starożytna Grecja, by stawiać się w roli miasta-państwa. Tak
w obrazowy sposób przedstawił swoje stanowisko wojewoda dolnośląski w sprawie wałbrzyskiej uchwały o obowiązku szczepień przeciwko
COVID-19. Przepis przyjęty przez naszych radnych został uchylony.
wymiaru merytorycznego jest jeszcze
prawo. Regulacje gmin nie mogą
być tymi, które są w kompetencjach

państwa – mówi Jarosław Obremski,
wojewoda dolnośląski, powołując
się na art. 7 polskiej konstytucji,

REKLAMA

- Intencje wałbrzyskich rajców były
ważne i służące walce z pandemią.
Ja je rozumiem, ale oprócz intencji i

zgodnie z którym organy władzy
mogą działać na podstawie i w granicach prawa. To właściwie wystar-

czy za całe tłumaczenie. Wałbrzyska
uchwała w sprawie obowiązku
szczepień przeciwko COVID-19 została uchylona przez nadzór wojewody właśnie z powodów prawnych.
Jak przekonuje wojewoda dolnośląski, ustanawianie przepisów o
przymusowych szczepieniach to nie
domena rad gmin, bo jak podkreśla
z przekąsem Jarosław Obremski,
Wałbrzych to jeszcze nie Singapur,
czy starożytna Grecja, żeby stawiać
się w pozycji miasta-państwa. Radni
nie mieli więc prawa podejmować
takiej uchwały.
Przypomnijmy, że pod koniec
kwietnia Rada Miejska Wałbrzycha
przytłaczającą większością przegłosowała przepisy, w myśl których
mieszkańcy miasta oraz osoby tu
pracujące miały zostać poddane
obowiązkowym szczepieniom przeciwko COVID-19. - Dochodzą do
mnie takie głosy, że wałbrzyska
uchwała mogła odnieść odwrotny
skutek od zamierzonego. Mogła
nawet zniechęcić tych, którzy nie są
przekonani, żeby się zaszczepić. Dla
ludzi mających wątpliwości sytuacja
przymusu może działać odstraszająco. Dlatego jestem bardziej za
perswazją niż zakazem – zaznacza
Jarosław Obremski. Jednocześnie
zgadza się z tym, że im więcej osób
zaszczepionych, tym lepiej.
Na razie obowiązkowych szczepień w Wałbrzychu nie będzie.
ToP

REKLAMA
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SZCZAWNO-ZDRÓJ

Upamiętnili rocznicę bitwy
Obchody pod pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej
z okazji 214. rocznicy bitwy na Czerwonym Wzgórzu
miały szczególną oprawę.

Wszystko dzięki asyście wojskowej
oraz oprawie muzycznej przygotowanej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocła-

wiu. Standardowo też swoje poczty
sztandarowe wystawiły organizacje
kombatanckie i placówki oświatowe.
Uroczystości miały więc charakter

11

wojskowy z hymnem i salwą honorową. Odczytano również apel pamięci.
Przybyli goście zwracali uwagę na
patriotyzm i potrzebę kultywowania
tradycyjnych wartości. Z utęsknieniem
oczekujemy powrotu inscenizacji bitwy,
która dawniej była wielką atrakcją dla
miłośników historii. Organizatorami
wydarzenia byli Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju i Uzdrowiskowa
Gmina Miejska Szczawno-Zdrój.

Fot. użyczone (Ziemia Wałbrzyska)
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SCB

Fot. użyczone (UMWD)

» Wszystkim, ponad podziałami, zależy na dobrym klimacie

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Uzdrowiska dostaną wsparcie
Już w czerwcu tego roku ruszy nowy program priorytetowy NFOŚiGW „Klimatyczne
uzdrowiska”. Rządowy projekt o wartości 250 mln zł ma na celu wsparcie samorządów
posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu
odporności na skutki zmian klimatu.

REKLAMA

W spotkaniu, które odbyło się w Szczawnie-Zdroju,
uczestniczył m.in. Minister
Klimatu i Środowiska Michał
Kurtyka.
Budżet programu wyniesie
250 mln zł, a sam nabór potrwa do 2024 roku bądź do
wyczerpania środków. Jego
beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdro-

wiska lub obszaru ochrony
uzdrowiskowej, spółki prawa
handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów
lub akcji i są powołane do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
wskazanych w ustawach oraz
podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji
zadań na ich rzecz.

- Dolny Śląsk słynie z uzdrowisk. Korzystają z nich mieszkańcy całego kraju. Wsparcie finansowe dla naszych uzdrowisk
w znaczący sposób pomoże w
realizacji działań, zmierzających
w rezultacie do poprawy jakości
powietrza w całym regionie –
zaznacza marszałek województwa Cezary Przybylski.
Dolny Śląsk jest uzdrowiskowym zagłębiem w skali
całego kraju. Program „Klimatyczne uzdrowiska” będzie
składać się z dwóch części.
Adaptacji do zmian klimatu
oraz wspierania efektywności
energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej na
terenie gmin uzdrowiskowych, koordynowanej przez
departament efektywności
energetycznej oraz departament adaptacji do zmian
klimatu NFOŚiGW.
- Wszystkim nam zależy
na dobrym klimacie. Czyste

powietrze, woda, zdrowa A to oznacza dla ponad 50 przygotowanym wspólnie
żywność, możliwość życia w gmin uzdrowiskowych i miej- przez Ministerstwo Klimatu i
symbiozie z otaczającą nas scowości, które posiadają Środowiska oraz Narodowy
naturą to marzenia ponad status obszaru ochrony uzdro- Fundusz Ochrony Środowiska
jakimikolwiek podziałami. wiskowej, olbrzymie szanse, i Gospodarki Wodnej – zaznaSzczególne oczekiwania ale i wyzwania. Kapitał tych cza Michał Kurtyka, minister
mamy wobec miejscowo- samorządów to wyjątkowy klimatu i środowiska.
ści uzdrowiskowych, takich mikroklimat, o który wspólnie,
Szczegółowe informacje na
jak goszczące nas Szczawno- aktywnie musimy zadbać. temat naboru można zna-Zdrój. Tu szukamy nie tylko Ten cel przyświecał pracom leźć na www.nfosigw.gov.pl.
SCB
wypoczynku, ale i zdrowia. nad nowym programem
Kluczowe cele programu to m.in.:
upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań
w uzdrowiskach
poprawa jakości powietrza
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
inwestycje w poprawę efektywności energetycznej
zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł
działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach,
w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura
zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym budowa
i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz
sieci wodociągowych
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Fot. wizualizacja (Greg Architekci)

» Miejsce to ma szansę stać się jednym z ładniejszych zakątków mieszkaniowych w Świdnicy

ŚWIDNICA

Szpital zamienią w mieszkania
Stało się. Wiemy już, co czeka obiekt dawnego świdnickiego szpitala przy ulicy Westerplatte.
Miejsce to ma szansę stać się jednym z ładniejszych zakątków mieszkaniowych w Świdnicy.
Dla przypomnienia, ciut
historii. Zakon św. Elżbiety
wybudował szpital w latach

1927-1929. Po wojnie budynek został odebrany i utworzono tu szpital. W 2011 roku,

po przeniesieniu ostatnich
mieszczących się tu oddziałów
do nowo wybudowanego

szpitala Latawiec, budynek
wrócił do właścicielek. Od
tamtej pory z planów sprze-

SZCZAWNO-ZDRÓJ

daży budynku nic nie wychodziło. Budynek niszczał.
W 2017 roku wybuchł tam

nawet pożar, który strawił niemal całą powierzchnię dachu.
Na miejsce zjechała straż pożarna z całego regionu – przy
pożarze pracowało około 20
jednostek. Był to bardzo długi
dzień dla strażaków, jak i sygnał ostrzegawczy, że trzeba
coś z tym miejscem zrobić.
Teren ma zmienić swoje
oblicze w ciągu najbliższych
2 lat. W budynkach szpitala
powstaną mieszkania, a na
działce deweloper dodatkowo
wybuduje kolejne budynki.
Koncepcja zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu – powstaną tam również
parkingi podziemne i zieleń
towarzysząca.
- Bardzo mnie cieszy, że
tak eksponowane miejsce
i tak piękny obiekt zostaną
zagospodarowane w należyty
sposób. Wielu świdniczan
martwiły losy szpitala, zatem
z nieukrywaną radością przyjęłam informacje od inwestora na temat konkretnych i
szybkich do realizacji planów
– mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Inwestor zakończył prace
projektowe, jest na etapie pozyskiwania zezwoleń. Bardzo
ważne jest to, że koncepcja
zagospodarowania przygotowana została w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. I tak zapewne będzie.
KaR

» Alpaki nie lubią głaskania po głowie, więc
prędzej dadzą wam buziaka niż poliżą po dłoni

Przybyły alpaki dla
błogiego spokoju

Ale, ale. Niech ten wizerunek was nie zwiedzie. Wzór
zachowań tych zwierząt nie
ma wiele wspólnego z ich
„pluszowym” wyglądem. Alpaki nie lubią głaskania po
głowie, więc prędzej dadzą
wam buziaka niż poliżą po
dłoni. Pierwszą, naturalną i
prawidłową reakcją jest nieśmiałość wobec ludzi i obawa
przed dotykiem.
Dlatego dajcie im trochę
czasu na oswojenie się,
zwłaszcza, że w Dworzysku
pojawiły się niedawno. Dla

uatrakcyjnienia miejsca. To
trzy osobniki o imieniu Szampan, Walentyna i Whisky.
Jak łatwo się domyślić, to
dwa samce i samica, która
dodatkowo jest w… ciąży.
W lipcu przyjdzie na świat
pewien piękny młodzieniec.
Ciekawe, czy dostanie na
imię Piwko? A teraz poważnie. Wyobraźcie sobie, że
po niedzielnym obiedzie w
sąsiedniej restauracji idziecie
na spacer do alpak. Fajnie?
Pewnie, że taka, ale pamiętajcie, żeby nie karmić tych

zwierząt. Jeśli chcecie dłużej
cieszyć oko ich wyglądem.
Może brutalnie zabrzmiało,
ale niektóre rośliny mogą być
trujące dla alpak. To choćby
oleander, lilie, azalie, konwalie, rododendrony, cisy.
Lista jest dość długa, a niewłaściwy pokarm podawany
tym nieśmiałym zwierzętom
może spowodować problemy
zdrowotne, a nawet... śmierć.
Dlatego jeszcze raz powtarzamy – nie dokarmiajcie.
W Dworzysku już możecie skorzystać z hipoterapii,

Fot. użyczone (Kompleks Dworzysko)

Dzieci odwiedzające ze swymi rodzicami Dworzysko
będą mieć wielką radochę. Co do tego jesteśmy absolutnie pewni. Zresztą co tu dużo pisać, wystarczy
zerknąć na zdjęcie, jak prezentują się nowe „atrakcje”
tego szczawieńskiego kompleksu. Alpaki wyglądają
jak przytulanki.

a zajęcia z końmi cieszą się
olbrzymim powodzeniem.
Wkrótce być może dojdzie

też alpakoterapia. Zresztą sama obserwacja tych
zwierząt przynosi ulgę i

jakoś tak uspokaja. Spróbujcie sami.
Red
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CZARNY BÓR

Zostali perłą samorządu
Gmina Czarny Bór wzięła udział w ogólnopolskim rankingu Perły
Samorządu organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. I to się
opłaciło.

Udział w zestawieniu polegał na wypełnieniu obszernej ankiety dotyczącej m.in.
infrastruktury, budżetu, spraw społecznych,

zagadnień związanych z ochroną środowiska,
podejmowanych inicjatyw oraz współpracy z
instytucjami oraz innymi samorządami. Podsu-

mowano właśnie 9 edycję konkursu. Ze względu na pandemię galę przeprowadzono online,
a miastem gospodarzem była Gdynia. Gmina
Czarny Bór w rankingu Perły Samorządu zajęła
wysokie 3. miejsce w kategorii gmin wiejskich
do 5 tysięcy mieszkańców. Wyróżnienie w
kategorii włodarzy zdobył wójt Adam Górecki.
Gmina otrzymała również wyróżnienie w kategorii liderzy dobrych praktyk w obszarze środowisko za organizację działań proekologicznych,
m.in. akcję „Eko-dzbanek dla mieszkańca”.
- Zadebiutowaliśmy w rankingu. Tym bardziej

Fot. użyczone (UG Czarny Bór)
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cieszymy się, że zostaliśmy docenieni przez
kapitułę. Otrzymane wyróżnienie to owoc
pracy zespołowej. Gratuluję laureatom i wyróżnionym – komentuje wyniki Adam Górecki,
gospodarz gminy Czarny Bór.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Już 29 maja wszyscy świętujemy
Dzień Dziecka w Głuszycy

GŁUSZYCA

Tego dnia wszystko dla was
Pewnie najmłodsi będą mieć 1 czerwca mnóstwo wrażeń. Prezenty, atrakcje, życzenia.
Wiecie, to w końcu ich święto i to od nas dorosłych zależy, jak je spędzą. Postarajmy
się, żeby Dzień Dziecka był wyjątkowy i niezapomniany. Tak jak w Głuszycy.
Święto wszystkich dzieci – tych
małych i tych nieco starszych w
mieście ma być najpiękniejsze. Mają

się o to postarać trzy instytucje, które
skrzyknęły się i organizują dzień pełen
atrakcji. To Urząd Miejski w Głuszycy

na czele z burmistrzem Romanem
Głodem, Centrum Kultury – Miejska
Biblioteka Publiczna oraz miejscowy

ośrodek pomocy społecznej. Już 29
maja zapraszają wszystkie dzieci na
„Święto Radości”. Pamiętajcie, spoty-

SCB

kamy się o godz. 15:00 na placu
przy Centrum Przesiadkowym w
Głuszycy i rodzinnie świętujemy
do godz. 19:00.
Będzie się działo, a zabawy,
które czekają na dzieciaki, mamy
nadzieję, że choć w niewielkim stopniu osłodzą powrót
do szkół. Teraz uważajcie, co
czeka na milusińskich. O godz.
15:00 „Święto Radości” otworzy
widowisko teatralne „Awantura
w Pacynkowie” w wykonaniu
Teatru Bajka, który pojawi się
jeszcze z przedstawieniem „Leśne Ludki”. Poza tym będzie
można zobaczyć pokaz sztuczek
magicznych. Na dzieci czekać
będą ciekawe animacje i zabawy
w plenerze, wesołe konkursy,
quizy i... niespodzianki. Oczywiście nie ma mowy, żebyśmy o
nich pisali, bo co to by były za...
niespodzianki. Będzie można
także zobaczyć wozy bojowe
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Głuszycy Górnej. Na koniec prośba do dzieciaków. Lubicie się
przebierać? No to macie szansę
błysnąć swoim wystrzałowym
ubraniem. Zachęcamy was do
przebrania się w kolorowe,
bajkowe stroje! Do zobaczenia
29 maja.
Red

» Dając drugie życie ubraniom, pomagamy też innym

JEDLINA-ZDRÓJ

Niech ubrania podróżują

Ciekawi jesteśmy, czy się
przyjmie. Patrząc na los lodówki i akcji foodsharingu,
czyli dzielenia się jedzeniem,
mamy pewne obawy. A przypomnijmy, że w Jedlinie jako
pierwszej miejscowości w
powiecie, dwa lata temu stanęła lodówka społeczna. I…
jakby tu napisać najbardziej
kulturalnie jak potrafimy, zasada ,,podziel się i poczęstuj”
jakoś nie przyjęła się w mieście. Przestrzeń była niewykorzystana, często stając się

miejscem schadzek amatorów
mocniejszych trunków.
Lodówki już nie ma, a w
jej miejsce pojawiła się szafa
z ubraniami. W ten sposób w
Jedlinie zainaugurowano akcję clothes sparing, czyli dzielenia się ubraniami. Początek
więc został zrobiony, teraz
czas na mieszkańców, bo to
od was drodzy jedlinianie
zależy, czy tym razem przedsięwzięcie wypali. Można
przynosić rzeczy w dobrym
stanie, czyste, które będą słu-

żyć innym przez kolejne lata.
To nie ma być jednak miejsce,
w którym pozbywacie się
zużytej, starej odzieży lub
nienadającego się do niczego
obuwia. Jeśli chcecie wyrzucić takie rzeczy, wynieście je
na PSZOK lub do kontenerów
PCK. Tu ma trafiać odzież i
buty, które można jeszcze
użyć. Postarajcie się, aby
odzież była poukładana bądź
rozwieszona. Warto podzielić się również wieszakiem.
Niepotrzebne ubrania może-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

To absolutna nowość w regionie. Już nie tylko jedzeniem, ale również ubraniami można się dzielić. Czystymi w dobrym stanie i takimi, które jeszcze komuś na
pewno się przydadzą. Clothes sharing to szafa z odzieżą i obuwiem, która ruszyła w Jedlinie-Zdroju.

cie przekazać pracownikom
socjalnym, którzy codziennie dbają o uzupełnianie
szafy.

Clothes sharing ma być
wspólną przestrzenią. Korzystajmy z niej, wymieniajmy,
nie dajmy zginąć ubraniom,

które nam się znudziły. Szafa
stoi przy ul. Piastowskiej 11
w Jedlinie-Zdroju.
Red
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Zwierzę to nie jest zabawka
Pamiętajcie o tym, zwłaszcza gdy nigdy nie mieliście w domu czworonożnego przyjaciela. W czasie lockdownu wiele osób decydowało się na kupno
lub adopcję zwierzęcia. My oczywiście namawiamy do tej drugiej opcji. Gdy
jednak przygarniacie psa lub kota, to już na zawsze. Na dobre i na złe.
AHMED, nr ewidencyjny 144/20
Wiek: 2 lata
Data pr zyjęcia
do schroniska:
02.07.2020

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

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
31.10.2020

Cezar to psiak o trudnym charakterze,
może sprawiać problemy, stąd poszukiwany jest dla niego doświadczony, nowy
dom.

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Gajowy sporo przeszedł w swoim życiu,
to spokojny i dobry psiak, który szuka
kochającego domu, w którym zazna
spokoju i miłości.

Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

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

CZESTER, nr ewidencyjny 28/21
Wiek: około 2 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
15.04.2021

Czester to uroczy, rudy kocurek. Przeszedł operację kończyny, teraz dochodzi
do pełni zdrowia – uwielbia zabawy i
psoty.

IKS, nr ewidencyjny 345/19
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
25.11.2019

Iks to aktywny, silny psiak o mocnym charakterze, potrzebuje odpowiednich zasad
i pracy. Uwielbia spacerować i bawić się
piłką, musi być jedynakiem w domu.

BUBU, nr ewidencyjny 60/20
Wiek: około 10 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
18.03.2020

Biały psiak Bubu to uroczy senior,
może sprawiać trochę problemów wychowawczych, ale zasługuje na nowy,
kochający dom.

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

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

STEFEK, nr ewidencyjny 271/20
Wiek: około 15 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
21.12.2020

Stefek to bardzo stary pies, jest mocno
zmęczony swoim dotychczasowym, nie
do końca dobrym życiem. Czy znajdzie
nowy dom?
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Wiek: 5 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
10.11.2020

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl
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Fot. użyczone (LOT AW/Opactwo w Krzeszowie)

» Krzeszów jest kandydatem do wpisania na
światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO

Tu się oddycha historią
Opactwo Pocysterskie w Krzeszowie położone jest w niewielkiej wsi, gdzieś w leśnej dolinie rzeki Zadrny, w Sudetach Środkowych. Pomimo tej peryferyjności powstał tu monumentalny kompleks klasztorny, nazywany dzisiaj Europejską Perłą
Baroku. Odwiedzany przez licznych turystów i pielgrzymów, zachwyca najwyższej
klasy architekturą, malarstwem i rzeźbą. Dajcie się i wy porwać temu miejscu.

Kunszt barokowych artystów
docenił prezydent Polski, nadając w 2004 roku opactwu tytuł
Pomnika Historii. Krzeszów jest
również kandydatem do wpisania na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO.
Najbardziej rozpoznawalną
częścią kompleksu poklasztornego jest dawny kościół
klasztorny pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Olbrzymia budowla o wysokości 71 m dominuje nad
okolicznymi zabudowaniami.
Świątynia powstała w latach
1728-1735 z inicjatywy opata
krzeszowskiego Innocentego
Fritscha. Tak krótki czas budowy wprawia w osłupienie, jeśli
porówna się go z rozmiarami
budowli. Dzisiejsza bazylika
mniejsza zbudowana została
na planie krzyża łacińskiego
o rozmiarach 118 m – nawa
główna (włącznie z Mauzoleum Piastów Śląskich oraz
Kaplicą Marii Magdaleny) i
46 m – transept. Przy budowie kościoła pracowała grupa
najwybitniejszych artystów
m.in. z terenu Śląska czy Królestwa Czech. Stworzyli oni dzieło
komplementarne, gdzie każda

rzeźba, obraz czy detal architektoniczny współpracują ze sobą.
Wchodząc do wnętrza dawnego kościoła klasztornego na
każdym kroku możemy zetknąć
się z dziełem unikatowym. Do
takich zalicza się np. organy stworzone przez Michała
Englera Młodszego z Wrocławia. Instrument składający się
niemalże z 3000 piszczałek
obsługiwany jest przez trzy
manuały, klawiaturę pedałową
i 50 głosów. Każda z piszczałek
– czy to najmniejsze wielkości
wkładów do długopisów, czy
największe wielkości ok. 7
m – zasilane są przez siedem
miechów klinowych. Organy są
tak wielkie, że w środku stworzono klatki schodowe, aby
można było dotrzeć do każdej z
piszczałek. Instrument powstał
w latach 1732-1736. Pomimo
tego, zachowany jest niemalże
w 100% w oryginalnych częściach, a dzisiaj można grać
niemal tak jak grano na nim
prawie 300 lat temu. Organy
są wykorzystywane podczas
organizowanych koncertów i
festiwali. Przykładem są choćby Letnie Koncerty Organowe
„Muzyka Dawnych Mistrzów”,

podczas których codziennie,
przez całe wakacje wykonywane są utwory wybitnych
kompozytorów i pokazywane
są mechanizmy sprawiające,
że z tego tworu wydobywa
się dźwięk. Dodajmy, że w
weekendy letnie dla turystów
otwarte są podziemia, strych i
wieża tego kościoła.
Naprzeciwko instrumentu
znajduje się olbrzymi ołtarz
główny, który zawiera obraz
Piotra Jana Brandla „Wniebowzięcie NMP”. W tym wypadku to jednak nie wielkość
determinuje wartość, bowiem
w tym samym ołtarzu poniżej
wspomnianego przedstawienia
znajduje się mała ikona o rozmiarach 37 x 60 cm ukazująca
Matkę Bożą Łaskawą. Jest to
największy skarb krzeszowskiego opactwa, który związany był z fundacją klasztorną
niemal od samego początku
jej istnienia. Ikona Matki Bożej
jest najstarszym wizerunkiem
maryjnym na ziemiach polskich. Pochodzi z poł. XIII w.
i jest starsza od MB Częstochowskiej o ok. dwa wieki.
Częścią dawnego kościoła
klasztornego jest Mauzoleum

Piastów Śląskich, które mieści się za ołtarzem głównym.
Ściany pomieszczenia pokryte
są farbionym stiukiem, który
ma imitować włoskie marmury. We wnętrzu pochowani
zostali ostatni przedstawiciele
Piastów świdnicko-jaworskich:
Bolko I Surowy – fundator
opactwa oraz Bolko II Mały
– jego wnuk i wnuk króla polskiego Władysława Łokietka.
Obok gigantycznego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
znajduje się niewiele mniejsza
świątynia bracka pw. Św. Józefa (1690-1696). Ze względu
na zbiór polichromii ściennych

autorstwa Śląskiego Rembrandta – Michała Willmanna,
budynek nazywany jest Śląską
Kaplicą Sykstyńską. Malarz na
polecenie opata Bernarda Rosy
stworzył olbrzymi zbiór ponad
50 fresków nawiązujących
do Św. Józefa. Cała przedstawiona historia Św. Rodziny
została przeniesiona w miejscu
i czasie – z Ziemi Świętej na
teren XVII-wiecznego Śląska.
Widać to choćby po przedstawionych krajobrazach, w
których dominuje roślinność
iglasta czy dwuspadowe dachy. Wśród tych przedstawień
szczególnie atrakcyjne są te,

Musicie tu przyjechać
Kompleks można zwiedzać codziennie.
Przez cały tydzień otwarta jest trasa
podstawowa obejmująca dawny kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia
NMP, świątynię bracką pw. Św. Józefa,
Mauzoleum Piastów Śląskich z cmentarzem klasztornym oraz Kaplicą Marii
Magdaleny.
Dodatkowe obiekty takie jak strych,
podziemia i wieża kościoła klasztornego
oraz Letni Pawilon na wodzie udostępnione są w każdy weekend od maja do końca września.

które nawiązują do samego
autora i legendy powstałej na
podstawie jego życia.
Dokoła Krzeszowa jest wiele
śladów działalności cystersów.
Przykładem ich jest Kalwaria
Krzeszowska, czyli najstarsza
droga krzyżowa na Śląsku,
bowiem została założona pod
koniec XVII w. Jest to założenie składające się z 33 stacji
rozsianych na odcinku kilku
kilometrów pomiędzy kompleksem pocysterskim a pobliskim lasem.
Inną perłą krzeszowskiego
opactwa jest natomiast Letni
Pawilon na wodzie położony
dwa kilometry od Krzeszowa w tzw. Betlejem. Pawilon
jest XVIII-wieczną drewnianą
konstrukcją osadzoną nad
zbiornikiem wody. Został stworzony przez cystersów jako
dom modlitewno-medytacyjny
tutejszych opatów. Jego wnętrze pokrywają 24 malowidła
autorstwa Jerzego Neunhertza
– wnuka Michała Willmanna. Jest to prawdopodobnie
jedyna tego typu budowla w
Polsce.
Red
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» Lotnicze zdjęcie Szczawna-Zdroju wykonane ok. roku 1930 (Fot. CBN Polona za www.polska-org.pl)

Jedziemy wreszcie do wód!
Uzdrowisko w Szczawnie-Zdroju, czyli przedwojenne Salzbrunn uchodziło przez lata
za jedno z najlepszych i jednocześnie najdroższych w ówczesnych Niemczech. Zjeżdżali się tu goście z całej Europy, aby leczyć swoje dolegliwości, a przy tym wieść
bogate życie towarzyskie, o czym świadczą liczne listy, wspomnienia i relacje z tamtych czasów.

» Letnią atrakcją uzdrowiska był także odkryty basen kąpielowy otwarty
w 1927 roku (Fot. Rogge O., Mittmann W., Neubauten im Waldenburger
Industriegebiet, Berlin 1930)

Wkrótce postaramy się je wam
przybliżyć. Dziś jednak przyjrzyjmy
się fenomenowi kurortu w Salzbrunn, a okazją do tego niech będzie wydana w latach 30. ubiegłego
wieku broszura dla gości przybywających do uzdrowiska.
Na kuracjuszy czekały lecznicze
wody z aż czterech źródeł – każda o
innym składzie chemicznym, a co za
tym idzie – innych właściwościach
leczniczych. Najstarszym źródłem
jest tzw. źródło górne (Oberbrunnen
– obecnie woda lecznicza Mieszko)
znane już od początków XII wieku.
Kuracje wodą z tego źródła były
zalecane od początku XVII wieku,
po tym jak w latach 90. XVI wieku
ich analizy dokonał jeleniogórski
lekarz i badacz Caspar Schwenckfeld. Jak piszą autorzy informatora

lecznicze działanie wody – przyjmowanej na zimno, ciepło bądź też
z mlekiem lub serwatką – polega
przede wszystkim na łagodzeniu
stanów zapalnych błon śluzowych.
Kronenquelle (źródło Korona, obecnie Dąbrówka), eksploatowane od
1879 roku dostarczało z kolei wody
szczególnie pomocnej przy schorzeniach dróg moczowych, cukrzycy.
Skład chemiczny wody pozwalał
na picie jej w dużych ilościach, co
przyczyniało się do oczyszczania organizmu ze szkodliwych substancji i
dostarczania mu cennych minerałów.
Odkryte w 1790 roku źródło Mühlbrunnen (obecnie Młynarz) polecane
było z kolei przy wszelkiego rodzaju
schorzeniach układu pokarmowego,
a źródło Książańskie (Fürstensteiner,
wcześniej znane jako Marthaquelle,

stąd obecna nazwa wody Marta) odkryte w 1904 roku dostarczało wody
bogatej w naturalny dwutlenek węgla,
co sprawiało, że był to popularny w Salzbrunn napój podawany do posiłków.
Picie wód mineralnych nie było
jedynym (choć najpopularniejszym)
sposobem korzystania z dobrodziejstw uzdrowiska. Na kuracjuszy
czekały zakłady lecznicze wykorzystujące bardzo nowoczesne jak na
owe czasy metody i urządzenia. I
tak w reprezentacyjnym budynku
hotelu Schlesischer Hof (obecnie
Dom Zdrojowy) znajdowały się dwie
sale do inhalacji, w których pacjenci, odpoczywając w wygodnych
wiklinowych fotelach, oddychali
rozpyloną na drobniutką mgiełkę
wodą zdrojową, do której – zależnie
od zaleceń lekarza – dodawano

WIESZ CO | NR 21/25.5.2021 r.

» Łazienki Luizy, czyli Luisenbad to nieistniejący już przepiękny budynek wzniesiony na
początku XX wieku, w którym kuracjusze mogli korzystać z wielu rozmaitych zabiegów
kąpielowych (Fot. Piątek E. i Z., Szczawno-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska, Szczawno
Zdrój 1996 za www.polska-org.pl)

olejki eteryczne z eukaliptusa
bądź sosny. W tym samym
budynku urządzono też cztery
pokoje do indywidualnych
inhalacji, gdzie 54 kuracjuszy
mogło wdychać aerozol wód
zdrojowych wzbogacony w
olejki eteryczne za pomocą
specjalnych aparatów.
Na kuracjuszy cierpiących
na choroby układu oddechowego czekał zakład leczniczy wyposażony w specjalne
urządzenia ułatwiające oddychanie skonstruowane przez
berlińskich inżynierów. Zasada
ich działania polegała na tym,
że pacjent wdychał powietrze

pod zwiększonym ciśnieniem,
wydech zaś następował do
zbiornika o obniżonym ciśnieniu. Dostarczane powietrze
było dodatkowo nawilżane
z użyciem wód zdrojowych,
wzbogacane o olejki eteryczne i dodatkowo dla komfortu
ogrzewane. Oprócz dwudziestu stanowisk wyposażonych
w tego typu aparaturę, do
dyspozycji kuracjuszy była
też komora hiperbaryczna
wspomagająca oddychanie i
zwiększająca ilość tlenu dostarczanego do organizmu.
W tzw. Łazienkach Luizy
(Luisenbad), o których jeszcze
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będzie mowa, znajdowała się
sala wyposażona w specjalistyczne urządzenia zaprojektowane przez dra Zandera ze
Sztokholmu służące do zabiegów, które dziś określilibyśmy
jako fizjoterapię. Mechaniczne
aparaty pozwalały na różnego
rodzaju masaże, opukiwania i
ugniatania mające przynieść
dobroczynne działanie korzystającym z nich kuracjuszom.
Sam natomiast zakład kąpielowy zwany Luisenbad
znajdował się w nieistniejącym już, a zbudowanym na
początku XX w. budynku w
miejscu obecnego zakładu

przyrodoleczniczego. Pacjenci
mogli tu zażywać przeróżnych
kąpieli w wodach mineralnych
wzbogacanych o dodatkowe
składniki, takie jak sole czy
olejki. Kąpiele w wannach,
prysznice, sauny, ale także
naświetlania czy też masaże
wykonywane przez – jak zapewniano – wykwalifikowany
personel poprawiały krążenie i
pracę serca, poprawiały przemianę materii i wzmacniały
system nerwowy.
W pobliżu Łazienek Luizy
na szczawieńskich gości czekała też nowatorska kuracja
za pomocą fango, czyli błota pochodzenia wulkanicznego o wysokiej zawartości
minerałów wykazującego,
co ciekawe, właściwości radioaktywne. Rozgrzewające
działanie tej kuracji pomagać
miało przede wszystkim przy
reumatyzmie i chronicznych
stanach zapalnych.
Jak wspomniano wcześniej,
wody lecznicze, z których słynął kurort, podawano często
z mlekiem bądź serwatką,
samo mleko i jego przetwory
były również traktowane jako
środek leczniczy, a więc dla
renomy uzdrowiska produkty te nie mogły pochodzić z
niewiadomego i przypadkowego źródła. Produkowano
je wyłącznie w gospodarstwie
przynależącym do Dworu Idy
(Idahof, dzisiejsze Dworzysko), które znajdowało się
w bezpośrednim zarządzie
dyrekcji uzdrowiska.
Mimo że z leczenia w Salzbrunn można było korzystać
przez cały rok, główny sezon
przypadał na okres od 1 maja

» Duma Salzbrunn, czyli Grand Hotel Schlesischer Hof w całej okazałości (Fot. www.polska-org.pl)

» Z dobrodziejstw leczniczych źródeł można też było
korzystać bez odwiedzania uzdrowiska kupując
szczawieńską wodę w takiej formie (Fot. www.polska-org.
pl)

do 30 września. Kiedy pogoda w letnich miesiącach była
sprzyjająca, kuracjusze mogli
skorzystać z jeszcze jednej
atrakcji – otwartego w 1927
roku odkrytego basenu. Cały
kompleks został zaprojektowany przez szczawieńskiego architekta R. A. Küglera
zgodnie z najnowocześniejszymi panującymi ówcześnie
trendami. Nieckę basenu w
całości wybetonowano, aby
zapewnić czystą i klarowną
wodę korzystającym z niej
gościom oraz podzielono na
dwie części – dla pływających
o wymiarach 50 x 40 m oraz

płytszą dla nieumiejących pływać o powierzchni 800 m. kw.
Całość uzupełniono o brodzik
dla dzieci i „plażę”, na którą
piasek przywieziono znad
Odry. W domu kąpielowym
tuż obok basenu można było
skorzystać z wanien i pryszniców z ciepłą wodą.
Przybywający na leczenie
goście mogli skorzystać z całego mnóstwa będących do ich
dyspozycji hoteli, pensjonatów,
willi i pokoi. Powodowało to,
że uzdrowisko było dostępne
praktycznie dla wszystkich,
niezależnie od zasobności portfela. Oczywiście najbardziej
okazałym, reprezentacyjnym
i pożądanym obiektem był
wspomniany już Schlesischer
Hof, czyli Dwór Śląski. Oddany
do użytku w lecie 1910 roku
hotel dysponował 200 łóżkami
w 130 pokojach, ogrodem,
licznymi balkonami i tarasami,
windami osobowymi i towarowymi, elektrycznym oświetleniem, centralnym ogrzewaniem, bieżącą wodą w każdym
pokoju, telefonami na każdym
piętrze, a nawet własnym
salonem fryzjerskim. Można
tu było wynająć również całe
apartamenty z salonem, sypialnią, łazienką, toaletą oraz
balkonem. Oprócz regularnych
posiłków hotelowa kuchnia
była w stanie sprostać wszelkim dietetycznym potrzebom
gości zalecanym przez uzdrowiskowych lekarzy. A tych,
o czym warto wspomnieć,
było wówczas w Salzbrunn aż
dziesięciu.
Na podst.: Bad Salzbrunn in Schlesien,
Heilkräftig bei…, Hoffmann&Reiber,
Görlitz ok. 1930 opr. i tłum. J. Drejer
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Czekając na
ucztę dla uszu

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

W końcu, chciałoby się napisać! Filharmonia Sudecka
im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu na czerwiec
przygotowała cztery koncerty. Zapowiada się bogaty
w wydarzenia muzyczne miesiąc. Chyba na to czekaliście?

» Ewę Gądek-Rosiak zobaczymy w koncercie zamykającym 43
sezon artystyczny Filharmonii Sudeckiej

Na początek ważna uwaga. Przypomnijmy, że w sali koncertowej zasiąść
będzie mogła połowa widowni, czyli
około 200 osób. Teraz o przeżyciach
muzycznych, które czekają na wszystkich melomanów.
Na początek koncert dla dzieci.
We wtorek 1 czerwca o godz. 18:00
młodzi słuchacze usłyszą i zobaczą
klasyczną bajkę muzyczną „Piotruś i
wilk” Sergiusza Prokofiewa. Postacie
kota, ptaszka, kaczki, wilka, dziadka
i Piotrusia odtwarzać będą muzycy
kwintetu instrumentów dętych: Szymon Fortuna – klarnet, Ildiko Juhasz
– flet, Ilona Hlubek-Długołęcka – obój,
Grzegorz Mondry – waltornia i Alicja
Korpal-Karasiewicz – fagot. W postać
narratora wcieli się Angelika Cegielska
z wałbrzyskiego teatru dramatycznego,
a Paweł Kuźma z TLiA w Wałbrzychu
animować będzie lalki. Organizatorzy
zapowiadają wieczór niespodzianek,
wyobraźni i muzyki.
Programując zakończenie sezonu
Bartosz Żurakowski – dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej
postawił na młodych solistów. I tak
11 czerwca 2021 usłyszymy I koncert
fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka
Chopina w wykonaniu Andrzeja Wiercińskiego.
Młody artysta dwa lata temu ukończył AM im. K. Szymanowskiego w
Katowicach w klasie fortepianu profesora Wojciecha Świtały. Uczestniczył
w kursach mistrzowskich u takich
wybitnych pedagogów jak Katarzyna
Popowa-Zydroń, Andrzej Jasiński,
Dang Thai Son, czy Janusz Olejniczak.
Obecnie jest studentem na jednym z
najbardziej renomowanych uniwersytetów w Europie – Mozarteum w
Salzburgu, w klasie profesora Pawła
Giliłowa. Jego wysiłki zaowocowały
wieloma nagrodami na prestiżowych
konkursach pianistycznych w Polsce,
Niemczech, Słowenii, na Węgrzech, we
Włoszech, Austrii, Francji czy Hong Kongu. Nagrody przyniosły mu kontrakty
płytowe i trasy koncertowe po Europie
i Chinach. Jest laureatem Stypendium
Artystycznego im. Franciszka Wybrańczyka Fundacji Sinfonia Varsovia,
Stypendium Artystycznego Krystiana
Zimermana oraz Stypendium Artystycz-

nego Yamaha. Koncertował także w
Kanadzie, Japonii i Indonezji. Jednym
z ważniejszych koncertów w jego życiu
był występ podczas festiwalu Polski na
EXPO w Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, gdzie wykonał Koncert
fortepianowy e-moll op. 11 Chopina z
towarzyszeniem orkiestry Filharmonii
Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka. Wystąpił również na prestiżowym
festiwalu Music Fest Perugia we Włoszech, gdzie wykonał recital składający
się z dzieł Rachmaninowa, Liszta i
Chopina. Artysta skupia się nie tylko na
muzyce solowej, ale również na graniu
kameralnym. Drugą część wieczoru 11
czerwca wypełni IV Symfonia d-moll
op. 120 Roberta Schumanna. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej poprowadzi Bartosz Żurakowski.
W piątek 18 czerwca 2021 w koncercie symfonicznym z muzyką towarzyszącą wielkim dziełom operowym
wystąpi Natalia Dragan – skrzypce.
W jej wykonaniu usłyszymy słynną,
wirtuozowską Fantazję „Carmen”
Pablo de Sarasate. Natalia Dragan
urodziła się w 2009 roku. Mieszka i
uczy się w Legnicy. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych, ściślej
– skrzypcowych. Naukę rozpoczęła
w wieku 5,5 roku podczas Kursów
Mistrzowskich „Uczniowie Mistrzów”
w Krzyżowej i po kilku dniach zagrała
swoje 3 pierwsze koncerty. Zadebiutowała z orkiestrą w wieku 6 lat, grając
Koncert a-moll A. Vivaldiego i Obertasa
H. Wieniawskiego. Natalia ponad 20
razy zagrała z orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi. Mimo młodego
wieku grała w prestiżowych salach:
Filharmonii Sudeckiej, Złotej Sali Zamku
Królewskiego w Warszawie, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Sali Balowej Zamku Książ,
Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej
w Legnicy, Muzeum Miedzi w Legnicy,
Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej, AM i w NFM
we Wrocławiu oraz w prestiżowym
Konzerthaus w Berlinie. Jest triumfatorką na 30 konkursach skrzypcowych
ogólnopolskich i międzynarodowych.
W 2021 roku zdążyła zająć pierwsze
miejsce w Radda Rise International
Violin Competition Nowy Jork (marzec)

i pierwsze miejsce „Sergey Prokofiev”
International Music Competition Europe-Russia-China „Silk Way” Moskwa
(styczeń). Ponadto, pasją Natalii jest
akrobatyka, kubki Speed Stacks i montaż filmów – dla przyjemności.
W programie koncertu 18 czerwca
znajdą się także dzieła Verdiego: Uwertura do opery „Nabucco”, Pucciniego:
Intermezzo z opery „Manon Lescaut”
i Gounoda: muzyka baletowa z opery
„Faust. Symfoników Sudeckich poprowadzi dyrygent Radosław Droń, który
przed kilku laty był dyrygentem-rezydentem w Filharmonii Sudeckiej.
Na zakończenie 43 sezonu artystycznego usłyszymy: Koncert na fagot
z orkiestrą Gioacchino Rossiniego
w wykonaniu Marcina Orlińskiego
oraz słynną suitę „Sen nocy letniej”
Felixa Mendelssohna. Marcin Orliński
pierwsze lekcje gry na fagocie odbył w
wieku 13 lat. Studia na UM Fryderyka
Chopina w Warszawie w klasie fagotu
dra hab. Artura Kasperka zakończył
dyplomem z wyróżnieniem w 2018
roku. W latach 2014-2018 kształcił
się również w Hochschule für Musik
und Theater München w klasie prof.
Daga Jensena. Marcin jest laureatem
kilkunastu konkursów ogólnopolskich
i międzynarodowych. Swoje umiejętności doskonalił u wielu wybitnych
pedagogów we Francji, w Niemczech
czy na Słowacji. Jest także stypendystą programu „Młoda Polska”. Został
również dwukrotnie nagrodzony stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Był stypendystą Akademii Orkiestrowej Orkiestry Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia oraz Akademii Sinfonia
Varsovia. Marcin brał udział w wielu
festiwalach występując jako solista,
muzyk kameralny i muzyk orkiestrowy.
Od 2018 roku prowadzi zajęcia z budowy stroików i konserwacji instrumentu
na UM F. Chopina, a od 2019 roku jest
asystentem w klasie fagotu na UM F.
Chopina oraz jego filii w Białymstoku.
Koncert poprowadzi Ewa Gądek-Rosiak, wałbrzyszanka, dyrygent-rezydent w Filharmonii Sudeckiej w
latach 2019-2020.
Redakcja na podstawie rozmowy
z Piotrem Jonkiem
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Fot. użyczone (Stowarzyszenie Composingart)

» Młodzi ludzie mogli błysnąć talentem pokazując na rysunkach, jak ich zdaniem wygląda opowiadanie science-fiction

Mają fantazję, nie ma co!
Lubicie prozę Stanisława Lema? Dobra, wiemy, niedorzeczne pytanie.
Przepadający za powieściami tego pisarza mogli niedawno wykazać
się też wyobraźnią. Dzięki wałbrzyskiemu stowarzyszeniu Composingart dzieci i młodzież błysnęli kreatywnością na temat „Jak wygląda
opowiadanie science-fiction?
Pewnie zapytacie, skąd pomysł
na taki właśnie konkurs plastyczny?
To proste, wszystko ma związek z
Rokiem Stanisława Lema. „Bajki Robotów” i „Opowieści o pilocie Pirxie”

w ilustracji młodych czytelników
twórczości naszego znakomitego pisarza, wypadły więcej niż dobrze. W
konkursie wzięli udział uczniowie z
klas VI-VIII szkół podstawowych oraz

Zanim do kina

Miłość w słuchawce
Kina zostały już otwarte, ale nim wrócimy do recenzji filmowych nowości (już za
tydzień), dziś jeszcze raz zachęcamy was
do sięgnięcia po płytę DVD. Tradycyjnie
dzielę się z wami tytułami, które z różnych
względów stały się dla mnie ważne. Dziś
polecam film „Ona” Spike’a Jonze’a.
„Ona” potrafi wywołać skrajne
emocje. Z jednej strony jest rasowym
uwodzącym widza romansem. Z
drugiej, przeraża wizją niedalekiej
przyszłości.
Spike Jonze podjął w swoim
filmie z 2013 roku temat narastających trudności w nawiązywaniu
relacji współczesnych mężczyzn i
kobiet. Bohaterem jest Theodore
Twombly (Joanquin Phoenix) –
pisarz wyrzucony z prestiżowego
wydawnictwa. Ma żonę, z którą
nie żyje i czuje się samotny. Wy-

darzenia mają miejsce w jakiejś
metropolii, w bliżej nieokreślonej
przyszłości. Według reżysera i
twórcy scenariusza, ówczesna
technika i tu znajdzie zastosowanie. Futurystyczni programiści
stworzą program, który będzie w
stanie zrealizować potrzebę ludzkiej miłości. Wystarczy kupić coś
w rodzaju aplikacji, zainstalować
ją i po chwili można usłyszeć zmysłowy głos wymarzonej kobiety
czy mężczyzny. W przypadku Theodore’a jest to Samantha (Scarlett

młodzież z liceów. Łącznie wpłynęło
36 prac. Jesteśmy pod wrażeniem
tej liczby.
Jury miało twardy orzech do
zgryzienia. Wałbrzyski artysta Jan

Walkowiak, Wirginia Grochowska
z Biblioteki pod Atlantami oraz członkowie stowarzyszenia Composingart
wybrali po trzech laureatów w każdej kategorii. Gdyby mogli, pewnie

Johansson). Pisarz w każdej chwili
spędzanej z nią, a zasadniczo z
jej głosem, czuje się szczęśliwszy.
Kochanka, obecna w słuchawce,
potrafi z nim flirtować godzinami.
Mężczyzna oczywiście zakochuje
się w niej i marzy o spotkaniu w
realnym życiu. Tymczasem spędza
z nią noce i jeździ na wycieczki. Z
tego cybernetycznego szaleństwa
uczuć wyrywa go dopiero odkrycie, że wokół niego mnóstwo ludzi
zachowuje się tak samo. Wszyscy
rozmawiają z maszynami i nic z
tego nie wynika.
Spike Jonze dostrzegł coraz powszechniejsze zjawisko samotności
i szukania potrzeb bliskości w wirtualnym świecie i z artystyczną wrażliwością opowiedział o tym. Twórca
nie ocenia zjawiska czy zachowania
bohatera. Jonze po prostu opowiada
miłosną historię. Udaje mu się to
znakomicie, ponieważ dokładnie
tak ogląda się film „Ona”, refleksje
pojawiają się dopiero później.
Ta skromna i przegadana produkcja wciąga i intryguje. Ciężar filmu
skutecznie dźwiga odtwórca głównej roli – Joaquin Phoenix. Aktor

emanuje ciepłem i od razu zjednuje
sobie widzów. Mimo, że póki co
oglądamy wyłącznie wymyśloną
wizję przyszłości, to filmowcy nadali
jej przekonującej realności. Aktor,
do tej pory kojarzony z bardziej
wyrazistymi rolami jak Gladiator i
Johnny Cash, tym razem posługuje

daliby nagrody każdemu, bo rysunki
były wprost zjawiskowe. Po włożonej pracy widać było, że uczniowie
uwielbiają Lema, a co więcej, mają
niesamowite pomysły, by pokazać,
jak wyobrażają sobie opowiadanie
science-fiction. Dodajmy jeszcze, że
podsumowanie konkursu odbyło
się w ExploraParku. Lepszego miejsca chyba nie można było sobie
wymyślić.
Composingart to nowe stowarzyszenie na mapie Wałbrzycha.
Świetnie, że chce im się chcieć i wymyślają nowe inicjatywy. Powstało
w styczniu tego roku z inicjatywy
Mariusza Anniuka, Łukasza Cieloszyka i Marka Stankiewicza. Teraz
nie będzie oryginalnie, bo celem jest
aktywizacja artystyczna i kulturalna
twórców z różnych dziedzin, ale...
już dalej jest bardziej nieszablonowo. Stowarzyszenie chce promować
pionierskie i niekonwencjonalne
koncepcje artystyczne. To już nam
się bardziej podoba. Ludzie z głowami pełnymi pomysłów założyli
Composingart, aby organizować
wydarzenia kulturalne w Wałbrzychu i regionie.
Super, że twórczość Stanisława
Lema stała się inspiracją dla konkursu plastycznego. Jeszcze lepiej,
że nie jest to jedyna inicjatywa
nawiązująca do tego wybitnego
twórcy literatury science-fiction. W
planach jest wiele innych wydarzeń, ale na razie nikt nie zdradza
szczegółów. My już czekamy na
nie jak na szpilkach, ciekawi co
stowarzyszenie wymyśli kolejnego
pod szyldem Projekt Lem 2021.
Podsumowaniem ma być z kolei
Festiwal Lema, który zaplanowano
wczesną jesienią tego roku. Fiu, fiu,
gdyby to się powiodło...
Red

się umiarkowanymi środkami wyrazu. Jego emploi zmienia urokliwy
wąs. „Ona” została doceniona
nie tylko przez widzów, ale przez
krytykę. Film zdobył aż trzynaście
nagród, a wśród nich statuetkę
Oscara za najlepszy scenariusz
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Rysunkowa „rozwałka” powraca
Ile to już razy byliśmy w stanie wcielić się w dobrze znanego nam, żółtego przedstawiciela
rasy Lombax oraz jego „roboczego” towarzysza. Od 2002 roku jesteśmy w stanie śledzić jego
wyczyny, kiedy to nieraz ocalił galaktyki Solane, Bogon czy Polaris. Tak będzie się działo i teraz w najnowszej odsłonie przygód „Ratchet & Clank: Rift Apart”.

Prawnik radzi
Czy warto założyć jednoosobową
spółkę z o.o.? Na to bardzo aktualne
pytanie odpowiedzi szuka nasz prawnik Adam Daraż.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się
popularnością dzięki niskim
kosztom jej założenia oraz
ograniczeniu ryzyka gospodarczego. Wspólnicy spółki
z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, a jedynie
do wielkości wniesionego

przez siebie wkładu. Jednoosobowa spółka z o.o.
charakteryzuje się jednak
w niektórych przypadkach
dodatkowymi obostrzeniami
ze strony ustawodawcy.
Jednoosobowa spółka z
o.o. nie może być zawiązana
wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawodawca przewidział
szczególny sposób składania
oświadczeń woli w jednoosobowej sp. z o.o. Mianowicie, gdy wszystkie udziały
spółki przysługują jedynemu
wspólnikowi lub jedynemu
wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika
składane spółce wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. Kwestia ta dotyczy oświadczeń woli, które
są składane przez jedynego
wspólnika występującego
wobec spółki w charakterze
osoby trzeciej np. jako kontrahent spółki.
Natomiast w przypadku,
gdy jednoosobowa spółka z

o.o. ma wspólnika, który jest
zarazem jedynym członkiem
zarządu – czynności prawne
dokonane między wspólnikiem a reprezentowaną
przez niego spółką wymagane są w formie aktu notarialnego. Ta forma będzie
konieczna np. do zawarcia
umowy o pracę jedynego
wspólnika, w charakterze
członka zarządu lub w przypadku umowy najmu lokalu,
w którego posiadaniu jest
jedyny wspólnik – w celu
przeznaczenia go na siedzibę spółki. Co istotne, o
każdorazowym dokonaniu
takiej czynności notariusz
zawiadamia sąd rejestrowy,

UWAGA KONKURS

Już za chwileczkę, już za momencik siądziecie wewnątrz każdej restauracji, w końcu zjecie jak ludzie posiłek. Na przykład w docenianej
przez wielu za wyśmienitą kuchnię Kryształowej Gospodzie Kuflowej w
Wałbrzychu. Ten lokal kolejny raz jest partnerem w naszej zabawie, w
której możecie zjeść lunch z rabatem. Jak to, zapytacie. Wystarczy, że
dobrze odpowiecie na pytanie konkursowe, a „parę groszy” zostanie w
kieszeni. Widzicie fotografię obok? Jak nazywa się polodowcowy kocioł
widoczny na zdjęciu?
Każdemu, kto zdecyduje się z nami pobawić, proponujemy upust
na wybrane danie. Kupon z poprawną odpowiedzią upoważnia do
zamówienia dowolnie wybranej potrawy z 15-procentowym rabatem!
Wystarczy znać odpowiedź, wyciąć kupon i pokazać go w lokalu przy
składaniu zamówienia. Wtedy skorzystacie z bonifikaty. Na miłośników
dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu czekają od najbliższej
środy (26 maja) do piątku (28 maja). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę otrzymacie na wynos lub
zjecie ją w restauracyjnym ogródku Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

przesyłając wypis aktu notarialnego.
W jednoosobowej sp. z
o.o. jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia
przysługujące zgromadzeniu wspólników. W konsekwencji, przy podejmowaniu
uchwał nie jest potrzebne
liczenie głosów, ponieważ
jedyny wspólnik dysponuje
nimi wszystkimi. Dodatkowo,
nie jest konieczne formalne
zwoływanie zgromadzenia
wspólników. Cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,
a oczywiście nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia
zgromadzenia, czy ustalenia
porządku obrad.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.eurogamer.pl)

W tej części akcja zabiera nas
mobilności bohaterów – podwójSKN
jednak do innego wymiaru. Podny skok, dodatkowa kotwiczka
czas walki z doktorem Nefarioprzyciągająca do specjalnych
usem nasz duet przypadkowo
punktów zaczepnych oraz bieniszczy maszynę do podróży
ganie po ścianach. Czeka nas
międzywymiarowych, co skutwiele eksploracji w tętniących
kuje opłakanymi w skutkach ano- CHALLENGER życiem i powalających graficznie
maliami czasoprzestrzennymi. W
światach. Oczywiście miejmy też
ten sposób zaczynają tworzyć się
oko na różne ukryte poziomy oraz
portale do innych wymiarów. Niefortunnie, zagadki, bo choć opcjonalne, to od zawsze były
nasi bohaterowie wpadają do jednego z nich, warte zachodu.
tylko po to, aby znaleźć się w alternatywnej
Jak widzicie kontynuacja przygód Ratcheta
rzeczywistości rządzonej przez Nefariousa. jest godna uwagi, choć posiada też jedną
Tam właśnie spotykają Rivet, członkinię ruchu istotną bolączkę. Jest nią bycie exclusivem
oporu, z którą to łączą siły przeciwko tyranowi. na PS5. Tak więc bez konsoli Sony sobie nie
Tradycyjnie będziemy posiadali dostęp pogramy. Natomiast wszystkim szczęśliwcom,
do masy najróżniejszego uzbrojenia pozwa- którzy posiadają „Soniaka”, życzę powodzenia
lającego nam siać postrach w szeregach w obaleniu Nefariousa i powrocie do swojego
przeciwników, świetnie się przy tym bawiąc. wymiaru. I nie zapomnijcie o świetnej zabawie.
„Venegeur” SKN Challenger
Dużą zmianą Rift Apart będzie zwiększenie

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
Jak nazywa się polodowcowy kocioł
widoczny na zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Gospoda Kuflowa
przy ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Singletracki robią ostatnio wielką furorę

Rower jest OK

Jazda po singletrackach
Region Sudetów to raj dla rowerów MTB. Nie ma wątpliwości. Mnogość
górskich szlaków rowerowych o różnej skali trudności od Świeradowa-Zdroju aż po Prudnik tylko to potwierdza. Nie trzeba nawet wyjeżdżać z
najbliższych okolic Wałbrzycha, by się o tym przekonać.
Okoliczne trasy mam nadzieję już znacie nie tylko z
opisów w kolejnych numerach
WieszCo, ale również z pleneru. Korzystajcie z nich, bo
naprawdę warto.
Nasz sudecki region jest bogaty w singletracki. To system

UWAGA

jednokierunkowych tras dla
rowerów górskich, który już od
lat jest hitem wśród rowerzystów. Dokładniejsza definicja
takich ścieżek to specjalnie
wybudowane jednokierunkowe trasy o szerokości do 1
metra, wybudowane w sposób

naturalny, nie szkodzący przyrodzie. Właściwie przeznaczone dla każdego rowerzysty, bo
wytycza się je o różnej skali
trudności, od bardzo łatwych
po naprawdę trudne.
Zyskują one wciąż coraz
większą popularność wśród

rowerzystów, stąd też wciąż
coraz gęstsza ich sieć. To
właśnie tu w Sudetach, na
Dolnym Śląsku znajduje się
nawet najgęstsza i największa sieć singli. Poniżej zestawienie sieci szlaków, bo propozycji na to, gdzie wybrać

KONKURS

Wiemy, że przyzwyczailiście się do zamawiania posiłków do domów,
ale co było robić. Wkrótce to się zmieni. Na wynos dalej będziecie
mogli zabierać lunch, ale zjecie go także w restauracji. I to jest to!
Dzięki nam obiad zamówicie z 15-procentową ulgą. Umożliwia to
udział w cotygodniowym konkursie, którego partnerem jest świdnicka
Restauracja Kryształowa. Musicie się jednak wykazać pewną wiedzą
i poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Widzicie fotografię obok?
W jakim mieście w Karkonoszach znajduje się widoczny na zdjęciu
wodospad?
Należy wpisać odpowiedź do kuponu i wycięty blankiet pokazać
przy zamówieniu w lokalu. Tylko wtedy skorzystacie z 15-procentowej bonifikaty na wybrany posiłek. Każdy kto zna odpowiedź, w
knajpce zje taniej. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z gazety w Restauracji Kryształowa w Świdnicy
czekają od najbliższej środy (26 maja) do piątku (28 maja).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że potrawę otrzymacie na wynos oraz zjecie
ją w ogródku restauracyjnym. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

się w wolnym czasie, jest
naprawdę wiele.
Najpopularniejsze i największe – Singletrack Glacensis to
aż 27 pętli na terenie całej Ziemi Kłodzkiej od Bielawy, przez
Srebrną Górę aż po Jagodną i
Złoty Stok. Są ułożone tak, że

można nimi objechać całą Kotlinę Kłodzką! Łącznie to ponad
260 km tras skonstruowanych
tak, by zawsze można było
wrócić w to samo miejsce,
gdzie zostawiliście samochód.
Inne, kaczawskie singletracki powstały w 2019 roku.
To około 55 km tras, które są
mniej popularne, a po prostu
przyjemne i w pięknym krajobrazie. Dobra alternatywa dla
zatłoczonych Gór Izerskich i
Karkonoszy. Z tras skorzystacie najlepiej w czterech
lokalizacjach: Świerzawie,
Proboszczowie, Wojcieszowie
i Lubiechowej.
Trasy Pasma Rowerowe Olbrzymy w okolicach Jeleniej
Góry i Piechowic to największa
sieć singli po Glacensis. Aż 70
km naprawdę ciekawych i wartych grzechu tras, ale uwaga,
dla zaawansowanych. Wymagają sporych umiejętności
technicznych i kondycji. Idealne
do szlifowania formy na zawody. Maja Włoszczowska, która
konsultowała te trasy, chyba
zrobiła je trochę pod siebie.
Rowerowa Kraina posiada
singletrack Szklarska. Pętla
ma 21 km, z czego single to
większa część z tej trasy. Jest
jednym ze szlaków sieci MTB
Rowerowa Kraina. Widoki na
Karkonosze niemal na wyciągnięcie ręki.
Chyba najstarszy i najbardziej znany system singli znajduje się w Świeradowie-Zdroju. Połączony jest z częścią po
stronie czeskiej. Każdy na nich
znajdzie coś dla siebie. Ponad
70 km naprawdę koniecznych
do odwiedzenia tras.
To nie wszystko. Wiele ciekawych miejsc znajdziecie po
czeskiej stronie granicy, a i
w Polsce znajdziecie jeszcze
mniejsze trasy, jak w Masywie
Ślęży, czy Złote Ścieżki.
Nie ma na co czekać. Trzeba
iść na rower.
Tomasz Czeleń

KUPON
W jakim mieście w Karkonoszach
znajduje się widoczny na zdjęciu
wodospad?

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

Nagroda do odebrania
w Restauracji Kryształowa
Świdnica przy ul. Równej 3
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Bezpieczeństwo i
higiena to podstawa

» Myjka ultradźwiękowa

to swoim działaniem sprawia,
że zanieczyszczenia odrywają
się od przyrządu.
Po wykonanej dezynfekcji,
myciu i wysuszeniu można
przygotować narzędzia do
sterylizacji. Wszystkie cęgi,
frezy, sondy itp. należy zapakować w foliowo-papierowe
koperty. Wiele osób na pewno
je kojarzy, mają charakterystyczny wygląd i niebieski
kolor. Ja do każdego takiego
pakietu dodatkowo zamieszczam test, który wskazuje, czy
proces przebiegł pomyślnie.
Takie wskaźniki posiadają na
swojej powierzchni pasek lub
owal w kolorze niebieskim
lub żółtym, a po sterylizacji
zmienia on kolor na czarny.
Wtedy wiadomo, że wszystko
przebiegło pomyślnie.

Sterylizacja wykonywana w
gabinetach kosmetycznych i
podologicznych wykonywana
jest w autoklawach z użyciem
pary wodnej. To urządzenie
zapewnia odpowiednią temperaturę i ciśnienie. Wszystko
po to, aby zniszczyć wszelkie
pozostałe formy biologiczne
mogące znajdować się na
przyrządach.
Tak przygotowane narzędzia, po opisaniu i wprowadzeniu do „Zeszytu kontroli
sterylizacji” są gotowe do
użycia. Dzięki tym wszystkim czynnościom klienci
mogą być pewni, że wykonywane zabiegi są w pełni
bezpieczne i nie pozostaje
nic innego, jak czerpać z
nich przyjemność.
Barbara Krause-Maniowska

Większość osób odwiedzających gabinety kosmetyczne, podologiczne czy stylizacji paznokci zdaje sobie
sprawę, że w takich miejscach na pierwszym miejscu
jest czystość i higiena.
Jednak co oznacza, że narzędzia są zdezynfekowane
lub po co je dodatkowo
sterylizować? Dlaczego jest
to tak ważne, aby wykonać

te wszystkie czynności? Otóż
dezynfekcja i sterylizacja
są to dwa osobne procesy, bardzo ważne w celu
zapewnienia w pełni higie-

nicznego i bezpiecznego
zabiegu.
Dezynfekcja narzędzi to
zniszczenie grzybów, wirusów
i bakterii znajdujących się na

przyrządach. Stosuje się do
tego odpowiednie środki chemiczne, a sam proces może
być wykonywany np. w myjce
ultradźwiękowej. Urządzenie

» Narzędzia w charakterystycznej kopercie

REKLAMA

Fot. użyczone (Studio 8)

» Dezynfekcja i sterylizacja to bardzo ważne procesy w gabinetach kosmetycznych czy podologicznych
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Fot. użyczone (Kreisel)

» Jeśli mamy odpowiednie narzędzia, nie
bójmy się drobnych prac budowlanych

Co z wylewką samopoziomującą?
Dobór odpowiedniego produktu to nie wszystko. Nie mniej ważne jest przygotowanie
podłoża, zapoznanie się z instrukcją stosowania i… poproszenie o pomoc drugą osobę np. przysłowiowego szwagra. Są prace, których nie wykonamy samemu, a do nich
należy właśnie wylewanie samopoziomu.
Zacznijmy od przygotowania naszego miejsca do wylania, tu na
pewno poradzimy sobie sami. W
tym przypadku należy sprawdzić
nośność podłoża, spróbujmy zatem
zarysować je szpachelką. Jeśli jest
twarde, na pewno nie będzie ono
problemem, ale jeśli mocno się
osypuje, nawet pod niewielkim
naciśnięciem, warto przemyśleć
jego wymianę. Grunt może wtedy
nie dać rady. Na wszystkie chłonne podłoża zaleca się zastosować

grunt głębokopenetrujący. Dobrym
wyborem będą koncentraty, które
możemy rozcieńczyć w zależności
od tego, jak wygląda nasze podłoże
np.: środek EXPERT 5 firmy KREISEL.
Jeżeli mamy wątpliwości co do
rodzaju gruntu, warto skonsulto-

wać to z profesjonalnym doradcą
z firmy MAZBUD z Wałbrzycha.
Każdy grunt nanosimy metodami
malarskimi czyli pędzlem, wałkiem.
Nie należy zapominać o wykonaniu
dylatacji oddzielających wylewkę od
ścian i innych elementów.
Wylewkę samopoziomującą, pomimo tego, że łatwo się rozlewa,
najlepiej wykonać do określonego
wcześniej poziomu. Czynność ta
jest bardzo istotna, nie pozwala
na „wylewanie w ciemno”. Jak go
określić? Można to wykonać za
pomocą kołków rozprężnych z wkrętami, których główki wyznaczają
poziom wykonywanej warstwy.
Inny sposób to skorzystanie np. z
poziomnicy laserowej. Po dobrym
przygotowaniu podłoża wylewanie
to już tylko formalność. Nie można
zapomnieć tylko odpowiedniej ilości
wody wskazanej na opakowanie
produktu. W tym przypadku warto
zapoznać się z instrukcją producenta.
Po wymieszaniu, produkt musi mieć
jednolitą konsystencję gęstej śmietany. Ilość wody też ma znaczenie. Nie
można dopuszczać do jej przelania.

» Najlepiej, gdy jedna osoba miesza
produkt, a druga wylewa i odpowietrza
go wałkiem kolczastym

Zwiększenie jej ilości powoduje, że
wylewka może dłużej wiązać oraz
tracić na wytrzymałości.
Przy wylewaniu warto skorzystać z
czyjejś pomocy. Najlepiej, gdy jedna
osoba miesza wybrany produkt, a
druga wylewa i odpowietrza go
wałkiem kolczastym. Jedna osoba na
pewno nie da sobie rady, ponieważ
prace muszą być wykonywane w
sposób ciągły. Nie zapomnijmy, że
wylewanie zaczynamy od miejsca
najbardziej oddalonego od wejścia

do pomieszczenia, tak aby nie trzeba
było chodzić pod świeżej wylewce.
A jaką wylewkę wybrać? Jest ich
wiele na rynku, najlepsze są te uniwersalne np. EXPERESS 419 firmy KREISEL.
Po ok. 2 godzinach od jej wykonania
można na nią wchodzić, a po 24 godzinach przyklejać płytki. Jeśli mamy
odpowiednie narzędzia, nie bójmy się
drobnych prac budowlanych, wystarczy przeczytać instrukcję, ewentualnie
skonsultować się z doradcą i wziąć się
BP
do roboty.
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)
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Poziomo:
3 - potocznie wirus, wywołujący jedną z
odmian gorączki krwotocznej
5 - rejestr publiczny o gruntach, budynkach,
ich właścicielach i władających
7 - pas przygranicznej ziemi, kresy, granica
9 - ruch społeczny, którego naczelną
ideą jest równouprawnienie kobiet
12 - pospolita pierścienica
z gromady dżdżownic
14 - odgłos lecących ptaków
15 - urzędowe pozwolenie na wykonywanie
jakichś czynności, jakiegoś zawodu
17 - tradycyjna łódź wiosłowa Indian
północnoamerykańskich
18 - znak graficzny nad lub pod literą
informujący o sposobie jej wymawiania
Pionowo:
1 - samica jelenia lub daniela
2 - część owocu, powstająca ze
ściany zalążni
4 - osoba, która żyje cudzym
kosztem
6 - część sufitu ozdobiona malowidłem lub
płaskorzeźbą
8 - część ucha wewnętrznego,
odpowiedzialna za zmysł słuchu i
równowagi
10 - mieszanina ciekła przygotowana jako
lekarstwo
11 - pogardliwe określenie łodygi
rośliny
13 - żartobliwie, z pobłażliwością
o dziecku, które psoci i dokazuje
16 - bardzo słodki sok, który wabi owady

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania

Poziomo:
5 - odrobina – krztyna
6 - wyznaczona porcja pożywienia – racja
8 - nietrafienie do celu - pudło
12 - alternatywne dla rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi - agroturyzm
14 - kolorowy, niekształtny
rysunek o abstrakcyjnych motywach – bohomaz
15 - słynny szwedzki reżyser
filmowy i teatralny – Bergman
17 - organizacja zawodowa,
zrzeszająca przedstawicieli
danego zawodu - izba
18 - przystosowanie jakiegoś
dzieła do nowych potrzeb –
adaptacja
19 - przyrząd służący do
wykonywania kary śmierci
poprzez ścięcie głowy - gilotyna

Pionowo:
1 - np koń lub goniec w szachach - figura
2 - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki – łyżka
3 - kształt utworzony przez
prostopadłe przecięcie dwóch
odcinków – krzyż
4 - rzadka masa powstała
po przetarciu owoców lub
warzyw – przecier
7 - sytuacja, w której coś jest
weryfikowane, poddawane
próbie – egzamin
9 - jeden z elementów cyklu
miesiączkowego – owulacja
10 - kombinacja oceniana
negatywnie pod względem
etycznym – machinacja
11 - wylewanie się magmy na
powierzchnię ziemi – erupcja
13 - musujący napój z mleka
fermentowanego – kefir
16 - alotropowa odmiana
tlenu – ozon

Strefa roZryWkI / promoCJa
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program tv

Piątek

00:10
TVP2

piątek
20:00

28 maja - 3 czerwca 2021
Poniedziałek

21:00
TVP1

01:10

Iskry miłości

TVP1

komediodramat, USA, 2014

20:05

Orka

POLSAT

Georg (Marcin Przybylski) zajmuje się malarstwem i projektowaniem stron internetowych.
Kiedy umiera jego ojciec, mężczyzna przyjeżdża wraz z partnerką Yvonne (Pola Błasik)
do domu rodzinnego na wsi. Po pogrzebie ma
zamiar zająć się formalnościami związanymi
ze sprzedażą gospodarstwa. Na miejscu spotyka gospodynię Marię (Agnieszka Przepiórska),
która po śmierci matki Georga wspierała
jego ojca w ciężkiej pracy na roli. Zjawia się
również dawny przyjaciel młodego przybysza,
stolarz Christoph.

21:40

Taniec pustyni

TVP2

Banita
ﬁlm przygodowy, Kanada, Chiny, USA, 2014

Następca cesarskiego tronu Chin Zhao (Bill
Su Jiahang) staje się celem zamachu, który
zorganizował jego sadystyczny starszy brat,
Shing (Andy On). Młody książę zmuszony jest
do ucieczki z królestwa i znalezienia ochrony.
Jego jedyną nadzieją pozostaje Jacob (Hayden
Christensen) - zmęczony walką wojownik,
uczestnik krwawych krucjat do arabskich miast.
Mężczyzna pokonuje własne demony, po czym
angażuje do pomocy legendarnego krzyżowca
Gallaina zwanego Białym Duchem (Nicolas
Cage).

Grupa młodych Irańczyków ryzykuje życie,
chcąc zrealizować swoje artystyczne marzenia. Mimo że władze wprowadziły zakaz tańca, Afshin Ghaﬀarian (Reece Ritchie) i jego
przyjaciele postanawiają stworzyć zespół.
Omijając internetowe blokady, uczą się
dzięki zamieszczonym w serwisie ﬁlmowym
relacjom z występów Piny Bausch, Gene’a
Kelly’ego, Rudolfa Nurejewa i Michaela
Jacksona. Ich sceną staje się pustynia - tam,
z daleka od czujnych oczu policji obyczajowej,
mogą korzystać z wolności.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2021

Niedziela
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dramat biograﬁczny, Rumunia, Wielka Brytania, 2014

Hank (Christopher Jacot) zamierza się oświadczyć Amy (Meghan Markle), początkującej
dziennikarce. Tymczasem ona mówi mu,
że dostała ciekawą ofertę pracy w Chicago
w redakcji gazety. Hank zdaje sobie sprawę,
że rozłąka nie wpłynie dobrze na ich związek.
Amy zamierza jednak skorzystać z tej
niepowtarzalnej okazji. Wkrótce opuszcza
rodzinne miasteczko. Jest jednak rozczarowana życiem w dużym mieście. Nie układa się
jej także w nowym związku z zapracowanym
biznesmenem Philem.

Aladyn
POLSAT

Sobota

Środa

Piraci z Karaibów:
Na nieznanych wodach
ﬁlm przygodowy, USA, 2011

Londyn. Kapitan Jack Sparrow (Johnny Depp)
zostaje pojmany i przywieziony przed oblicze
króla Jerzego II Hanowerskiego. Brytyjski władca
chce, by wraz z kapitanem Barbossą (Geoﬀrey
Rush), który po utracie Czarnej Perły zrezygnował z piractwa i został kaperem służącym dla
marynarki, poprowadził on ekspedycję, mającą
na celu odnalezienie Fontanny Młodości. Charyzmatyczny awanturnik odmawia i wykorzystując
swój spryt, ucieka. Niedługo później spotyka
dawną miłość, Angelicę.

23:40
TVP2

Czwartek

Nie ma tego złego...

22:35
TVN

komedia, Belgia, Francja, 2017

Marie - Francine (Valerie Lemercier) zostaje
porzucona przez męża, który zakochał się
w znacznie młodszej kobiecie. Ponieważ nie
stać jej na wynajem satysfakcjonującego lokum
jest zmuszona wrócić do domu rodziców.
Mieszczańscy rodzice, traktują swoją córkę jakby
nadal była dzieckiem. Nie tylko strofują ją na
temat tego o której wraca do domu - matka
gotuje ulubione śniadanie z czasów dzieciństwa
i stara się rozweselić dorosłą kobietę
szmacianymi lalkami. Marie-Francine poznaje
sympatycznego kucharza.

Kochaj i tańcz
komedia romantyczna, Polska, 2008

Początkująca dziennikarka Hania Mrozowska
wiedzie uporządkowane życie u boku swojego
narzeczonego, pedantycznego stomatologa
Sławka (Wojciech Mecwaldowski). Dziewczyna
przygotowuje się do ślubu i stara się o pracę
w popularnym piśmie dla kobiet. Jej życie
nieoczekiwanie się zmienia, gdy do Polski
przyjeżdża słynny tancerz i choreograf Jan
Kettler (Jacek Koman). To ojciec Hani, który
porzucił jej matkę Basię (Katarzyna Figura),
gdy była w ciąży, i wyjechał za granicę, by tam
robić karierę.

piątek

28 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 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 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Odyseja wilka - ﬁlm

05:20 Na dobre i na złe - serial
06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:25 Dookoła Bałtyku
- magazyn kulinarny
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
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 obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:05 Va Banque - teleturniej

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
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga!
koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:05 Miłe wieści

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
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Aladyn
Aladyn to uroczy rozrabiaka, którego domem
są ulice miasta Agrabah.
Pragnie porzucić życie
drobnego złodziejaszka.

08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - Przeznaczenie
09:15 Młyn i krzyż - ﬁlm
kostiumowy, prod. Polska,
Szwecja, 2010, reż. Lech
Majewski, wyk. Rutger
Hauer, Michael York, Charlotte Rampling, Joanna
Litwin, Dorota Lis
11:00 Modrzejewska
- Początek - serial TVP
12:30 Koncert na 707 ulic
- program rozrywkowy
13:30 Testimonium Veritatis.
7 cnót według Papieża i
Prymasa
14:30 Wydarzenie aktualne
14:55 Dziwor - ﬁlm dokumentalny, prod. Polska, 2019
15:40 Ogień pod pokładem
- ﬁlm fabularny
17:45 Co dalej?
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy
20:00 Wieczór kinomana

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań. Są to zarówno
osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak
i młode, które zastawiają
na kilka dni laptop czy
telefon.

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

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 obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ojciec Mateusz - serial
22:00 Wielka majówka
- komedia
23:40 Gotówka - thriller
01:40 S. W. A. T - Jednostka
specjalna - serial

18:30 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:15 Siatkówka mężczyzn
21:40 Centralne Biuro
Humoru - program
rozrywkowy
23:05 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:10 Kino relaks - Iskry
miłości - ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2014,
reż. Gary Yates,
wyk. Meghan Markle
01:50 USS Squalus
zatonął
- thriller, prod. USA, 2001,
reż. James Keach
03:25 Legend - dramat, prod.
USA, Wielka Brytania,
Francja, 2015
05:40 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Warcraft: Początek
- ﬁlm przygodowy,
Chiny, Kanada, Japonia,
USA, 2016, reż. Duncan
Jones, wyk. Travis Fimmel,
Paula Patton, Ben Foster,
Dominic Cooper, Toby
Kebbell, Daniel Wu, Clancy
Brown
22:50 Blade: Mroczna trójca
- ﬁlm horror, USA, 2004,
reż. David S. Goyer, wyk.
Wesley Snipes, Kris
Kristoﬀerson, Dominic
Purcell, Jessica Biel, Ryan
Reynolds, Parker Posey
01:10 Kuba Wojewódzki
- talk show
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii
04:00 Szpital

22:50 Lara Croft Tomb Raider:
Kolebka życia
Gdzieś w afrykańskim
buszu, w miejscu
nazywanym, ukryta jest
mityczna Puszka Pandory.
W jej wnętrzu czają się
niebezpieczne dla ludzkości siły. Zanim wpadnie
w niepowołane ręce musi
ją odnaleźć światowej
sławy Tomb Raider czyli
Lara Croft.
01:25 Pakt milczenia
Film opowiada historię
czterech studentów
związanych ze sobą
niezwykłym rodowodem.
03:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:05 Wieczór kinomana
- Złodziejaszki - dramat,
prod. Japonia, 2018
22:15 Tego się nie wytnie
- talk-show
23:55 Gomorra - serial
01:00 Teraz animacje!
- Nad zakurzone morze
- ﬁlm animowany
01:10 Teraz animacje!
- Bloeistraat 11
- ﬁlm animowany,
prod. Niderlandy, Belgia,
2018
01:25 Co dalej? - program
publicystyczny
01:50 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Czarny kot,
biały kot - ﬁlm
04:05 Czy czujesz rytm?
Jak muzyka dance
podbiła świat - serial

09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Sabotaż
22:05 Rocky 4
23:55 Uliczny wojownik
02:00 Castle
02:55 Reporterzy. Z życia
wzięte
03:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby

TVN 7
05:55 Szkoła - obyczajowy
06:55 Szpital - program
obyczajowy
07:55 Po pierwsze kino
08:00 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:30 Rozwód. Walka
o wszystko
09:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:30 Ten moment
12:00 Szpital - program
obyczajowy
13:00 Szkoła - obyczajowy
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Sąd rodzinny
15:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
16:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:30 Rozwód. Walka
o wszystko
18:30 Brzydula
- serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda
FILM OBYCZAJOWY

20:00 Wytańczyć marzenia
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2006, reż. Liz Friedlander,
wyk. Antonio Banderas,
Alfre Woodard, Rob
Brown, Yaya DaCosta, John
Ortiz, Jenna Dewan
22:30 Miłe wieści
22:40 Volta - ﬁlm komedia,
Polska, 2017, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Andrzej
Zieliński, Olga Bołądź,
Aleksandra Domańska,
Michał Żurawski, Jacek
Braciak, Joanna Szczepkowska
00:55 Z archiwum X
- serial S-F, USA
01:55 Druga strona
medalu
- talk show
02:30 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 09:30 Pierwsza
miłość 10:20 Nowe Sekrety
Sąsiadów 10:50 Detektywi
w akcji 11:50 Kobra - oddział
specjalny 12:55 STOP
Drogówka 13:55 Galileo
14:55 Z miłości do dziecka
15:55 Policjantki i Policjanci
16:55 Najgroźniejsi kierowcy
świata 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:00 Zadyma w Bangkoku
Pełen adrenaliny, scen walki
i kaskaderskich popisów
ﬁlm akcji, rozgrywający
się w zawrotnym tempie
w niepowtarzalnej scenerii
Bangkoku. Czterech Brytyjczyków jedzie do Tajlandii, by
zaszaleć - imprezując, pijąc
i grając w kasynach.

TV Trwam
12:03 Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:20 100
cudownych miejsc na świecie
13:30 Msza święta 14:20
100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje
14:55 Słowo życia 15:00 Modlitwa 15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie
ręki-Ziemia Święta 16:55
Święty na każdy dzień 17:00
Regał Mistrzowie 17:30
Geopolityka 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
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

27
29 maja

program tv
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:05 Klan - telenowela TVP
05:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
06:50 Policzmy się dla Polski
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Prywatne życie zwierząt - reportaż
09:40 Fascynujący świat
10:45 Sprawa dla reportera
11:50 Łowcy skalpów - western, prod. USA, 1968
13:45 Okrasa łamie przepisy
14:15 Z pamięci
14:25 Ozdrowieńcy - magazyn
14:55 To był rok!
15:50 Siatkówka mężczyzn
18:00 Lekkoatletyka
19:25 Sport
19:30 Wiadomości

05:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:20 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
11:30 Rodzinny ekspres
- Dziecko, wychowanie
chrześcijańskie
12:10 Leśny wojownik - ﬁlm
przygodowy, prod. USA
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
15:45 Smaki świata po polsku
- magazyn
16:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
17:20 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
17:50 Słowo na niedzielę
- Najmniejszy lud w
największych kłopotach
18:00 Panorama

05:10 Uwaga!
- magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Wymarzone ogrody
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:15 Blues Brothers
- ﬁlm komedia, USA, 1980,
reż. John Landis, wyk.
John Belushi, Dan Aykroyd,
Carrie Fisher, Donald
Dunn, Murphy Dunne,
Kathleen Freeman, John
Candy, James Brown, Cab
Calloway, Aretha Franklin,
Ray Charles
15:55 Równi sobie
16:55 Budując marzenia
- program lifestylowy
17:25 Wymarzone ogrody

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:25 Alvin i wiewiórki:
Wielka wyprawa
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Wolni od długów
12:40 Bogaty dom
- Biedny dom
13:40 Łowcy nagród
14:40 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Avengers:
Koniec gry
Po dramatycznych
wydarzeniach z ﬁlmu Iron
Man samotnie dryfuje
w kosmosie, połowa superbohaterów przestała
istnieć, a Kapitan Ameryka
próbuje pogodzić się z
porażką.

07:00 Starszy pan. I’m sorry
07:50 Informacje kulturalne
08:15 Od ucha do ucha
- Denka od butelek
08:25 Od ucha do ucha
- Jonasz i morze - ﬁlm
animowany, prod. Niderlandy, 2015
08:35 Od ucha do ucha - The
Fiddle / Der Fiddle - ﬁlm
animowany, prod. Izrael
08:50 Od ucha do ucha
- Sposób na Alcybiadesa
- serial TVP
10:00 Serialowa nostalgia
- Czarne chmury - serial
11:10 Enter Enea Festival
2020 - Kamil Piotrowicz
Sextet - koncert
11:45 Jazz się dzieje w państwie duńskim
12:10 Urodzeni artyści
12:35 Radwan - ﬁlm
13:05 Teatr Sensacji - Stawka
większa niż życie
14:30 Tego się nie wytnie

06:00 Castle
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Mocne sobotnie
kino: Rocky 5
Rocky traci majątek i ze
względów zdrowotnych
rezygnuje z boksu.
Postanawia zostać trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy’ego Gunna.
22:05 Odwet
Agent służb antynarkotykowych postanawia
wymierzyć sprawiedliwość
mordercom żony.

SERIAL KRYMINALNY

TELETURNIEJ

PROGRAM KULINARNY

THRILLER

KOMEDIA

KOMEDIA

20:05 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów - Finał:
Manchester City
- Chelsea Londyn
23:30 Wielka majówka
- komedia,
prod. Polska, 1981,
reż. Krzysztof Rogulski,
wyk. Zbigniew Zamachowski, Jan Piechociński,
Anna Moczkowska,
Roman Kłosowski, Ewa
Wiśniewska
01:10 Taniec pustyni - dramat
03:05 Miasto prywatne - ﬁlm
sensacyjny, prod. Polska
04:25 Z pamięci
- Marek Hłasko
- felieton
04:30 Zakończenie

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
19:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
20:00 Step Up: All In
- ﬁlm muzyczny,
prod. USA, 2014, reż. Trish
Sie, wyk. Ryan Guzman,
Briana Evigan, Adam
Sevani, Stephen Boss
22:00 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
23:05 Papierowe gody
- komedia,
prod. Kanada
00:45 Banita - ﬁlm fabularny,
prod. Chiny, Francja, USA,
2014, reż. Nick Powell
02:30 Złote runo - komedia,
prod. Polska, 1996
04:00 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP

18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Praktykant - ﬁlm komedia, USA, 2015, reż. Nancy
Meyers, wyk. Robert De
Niro, Anne Hathaway,
Rene Russo
22:30 Chłopaki też płaczą
- ﬁlm komedia, USA, 2008,
reż. Nicholas Stoller, wyk.
Jason Segel, Kristen Bell,
Mila Kunis
01:00 Maggie
- ﬁlm horror, USA,
Szwajcaria, 2015
03:00 Uwaga! - magazyn
03:20 Noc magii

23:55 Resident Evil: Ostatni
rozdział
Po wydarzeniach, które
rozegrały się w ﬁlmie, Alice jest jedną z nielicznych
ocalałych z tego, co miało
być ostatnim bastionem
ludzkości w walce z
Nieumarłymi. Teraz musi
wrócić do miejsca, gdzie
rozpoczął się koszmar - do
laboratorium zwanego
Ulem w Raccoon City,
w którym korporacja
Umbrella gromadzi swe
siły do ostatecznego
uderzenia w jedynych
ocalałych z apokalipsy.
02:45 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

16:00 Retro kino - Pan Smith
jedzie do Waszyngtonu
- komedia, prod. USA,
1939, reż. Frank Capra,
wyk. James Stewart, Jean
Arthur, Thomas Mitchell
18:10 Tamte lata, tamte dni Andrzej i Jacek Zielińscy
18:45 Czy czujesz rytm? Jak
muzyka dance podbiła
świat - serial
20:00 Bilet do kina - Dobrze
się kłamie w miłym
towarzystwie
21:45 Muse live at Rome
Olympic Stadium
23:00 Seans kultowy
- Życie Carlita - ﬁlm
sensacyjny
01:25 Urodzeni artyści
- Aga i Janusz Prus
- cykl reportaży

00:00 Co ty wiesz
o swoim dziadku?
- komedia
Mający niebawem
się ożenić Jason zabiera
swojego dziadka
na przejażdżkę po
Florydzie.
02:05 Castle
- serial obyczajowy
03:00 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:50 Menu na miarę
04:25 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
04:50 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7

TV 4

Szkoła - obyczajowy
Kosmiczny wykop
Wiza na miłość
Ten moment
Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:05 Hotel Paradise
14:05 Akademia policyjna
IV: Patrol obywatelski - ﬁlm komedia, USA,
1987, reż. Jim Drake, wyk.
Steve Guttenberg, Bubba
Smith, David Graf, Michael
Winslow, Sharon Stone,
George Gaynes
15:50 Władcapierścieni:
Powrótkróla - ﬁlm przygodowy, Nowa Zelandia,
USA, Niemcy, 2003, reż.
Peter Jackson, wyk. Elijah
Wood, Ian McKellen, Viggo
Mortensen, Sean Astin,
Bernard Hill, John Noble,
John Rhys-Davies, Billy
Boyd, Dominic Monaghan,
Orlando Bloom

06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 06:30 Dzielna Mysz
06:50 Najgroźniejsi kierowcy
świata 08:50 Galileo 10:50
Zagniewani młodociani
12:35 STOP Drogówka 13:40
K-9 Choć Thomas Dooley jest
znakomitym policjantem,
wśród kolegów z brygady
antynarkotycznej ma
opinię wariata i nikt nie
chce z nim pracować. 15:50
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 18:50 Domowe
rozgrywki 19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci
22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 00:00 Czas
zemsty Robert Burns prowadzi prace wykopaliskowe
w Chinach, przypadkowo
wplątuje się w aferę narkotykową. Zostaje niesłusznie
oskarżony i skazany. 01:55
Śmierć na 1000 sposobów
02:25 Disco Polo Life

05:15
06:15
06:30
07:30
08:00

FILM PRZYGODOWY

20:00 Łowca i królowa lodu
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, 2016, reż.
Cedric Nicolas-Troyan,
wyk. Chris Hemsworth,
Charlize Theron, Jessica
Chastain Emily Blunt,
Nick Frost, Rob Brydon
22:30 Zaginione miasto Z
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. James Gray,
wyk. Charlie Hunnam,
Robert Pattinson, Sienna
Miller, Tom Holland,
Edward Ashley, Ian
McDiarmid
01:20 Z archiwum X
- serial S-F, USA
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii

TV Trwam
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Warto
zauważyć... 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:35 Święty Patryk, apostoł
Irlandii 15:30 Wierzę w Boga
16:00 Informacje dnia 16:10
Mój Tatuś walczył pod Monte
Cassino 16:30 100 cudownych miejsc na świecie 16:40
Poczet Wielkich Polaków
16:45 „Jubileusz Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi” 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
18:55 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 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

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

30 maja

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
- Najmniejszy lud w
największych kłopotach
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Przyrodnik na tropie
10:05 Wielkie rodziny
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
13:15 BBC w Jedynce
14:15 Z pamięci
14:30 Lekkoatletyka
16:20 Kolarstwo szosowe
17:00 Teleexpress

05:20 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:30 Dookoła Bałtyku magazyn kulinarny
12:00 Gwiazdy w południe
- Kolty siedmiu
wspaniałych - western,
prod. USA, 1969
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:15 Na sygnale - serial
16:45 Lajk!
17:00 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
17:15 Moje życie XXL
18:00 Panorama
18:10 Pogoda
18:20 Wojciech Cejrowski
18:50 Smaki świata po polsku
19:15 Siatkówka mężczyzn

05:05 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 Budując marzenia
- program lifestylowy
12:05 Co za tydzień
12:50 Rozenek cudnie chudnie - program lifestylowy
13:25 Szadź 2
13:55 Lego Masters
15:30 Warcraft: Początek
- ﬁlm przygodowy, Chiny,
Kanada, Japonia, USA,
2016, reż. Duncan Jones,
wyk. Travis Fimmel
18:00 Totalne remonty
Szelągowskiej
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:35 Asterix na olimpiadzie
11:00 Aladyn
Aladyn to uroczy rozrabiaka, którego domem
są ulice miasta Agrabah.
Pragnie porzucić życie
drobnego złodziejaszka,
ponieważ wierzy, że
został stworzony do
ważniejszych rzeczy.
13:50 Avengers: Koniec gry
Po dramatycznych
wydarzeniach z ﬁlmu Iron
Man samotnie dryfuje
w kosmosie, połowa superbohaterów przestała
istnieć, a Kapitan Ameryka
próbuje pogodzić się z
porażką.
17:40 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo

08:25 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu. Pięć lat później
09:00 Od ucha do ucha
- Wschodzące gwiazdy
baletu. Pięć lat później
09:40 Od ucha do ucha
- Piotruś i wilk - ﬁlm
10:20 Od ucha do ucha - Gabriela Balcerek - Koncert
w Gostyniu
10:50 Francuskie śniadanie
- Arsene Lupin - serial,
prod. Francja, Włochy
11:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
12:35 Andriej Tarkowski.
W świątyni kina
- ﬁlm dokumentalny
14:30 Bilet do kina - Dobrze
się kłamie w miłym
towarzystwie
16:15 Koncert
17:15 Niedziela z... rolami
Bogumiła Kobieli
20:00 Młody Tancerz Roku

06:00 Rodzinny interes
09:00 Alex i spółka:
Jak dorosnąć pod okiem
rodziców
Nastoletni Alex wraz z
przyjaciółmi postanawia
założyć zespół. Pomysł ten
nie podoba się rodzicom
ani nowej dyrektor ich
szkoły.
10:55 Bibliotekarz:
tajemnica włóczni
Flynn Carsen otrzymuje
posadę bibliotekarza.
Praca wygląda zupełnie
inaczej, niż sobie wyobrażał.
12:50 Najpiękniejsze
baśnie braci
Grimm: Księżniczka
Maleen
14:15 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Woda życia
15:25 Giganci ze stali
17:50 Plan gry

TELETURNIEJ

FILM FABULARNY

THRILLER

FILM SENSACYJNY

MUSICAL

FILM AKCJI

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:55 EURO 2020 - konferencja
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Pamiętam Ciebie z
Tamtych Lat - The best
of Krzysztof Krawczyk
- koncert
22:20 To był rok!
23:30 Zakochana Jedynka
- Bella Germania
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2019
01:20 Truskawkowe dni
- thriller
03:05 Cała prawda
o nadwadze - ﬁlm
dokumentalny
04:05 Z pamięci: Stanisław
Baj - cykl felietonów

21:40 Banita
- ﬁlm fabularny, prod.
Chiny, Francja, USA, 2014,
reż. Nick Powell, wyk.
Hayden Christensen,
Nicolas Cage, Alexandre
Bailly, Yifei Liu
23:25 Kino bez granic
- Iwan, syn Amira
- dramat, prod.
Rosja, 2013, reż. Maksim
Panﬁłow, wyk. Karolina
Gruszka, Dmitrij Diużew,
Bobur Juldaszew
02:05 Zabawa zabawa
- dramat, prod. Polska,
2018, reż. Kinga Dębska,
wyk. Dorota Kolak
03:35 To ja, złodziej - komedia
sensacyjna, prod. Polska,
2000, reż. Jacek Bromski
05:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Rafa
- ﬁlm thriller, Australia,
2010, reż. Andrew
Traucki, wyk. Adrienne
Pickering, Damian
Walshe-Howling
21:55 Plaga
- ﬁlm horror, USA, 2007,
reż. Stephen Hopkins,
wyk. Hilary Swank, David
Morrisey, Idris Elba, Anna
Sophia Robb, Stephen Rea,
William Ragsdale
00:00 Blade: Mroczna
trójca - ﬁlm horror, USA,
2004, reż. David S. Goyer,
wyk. Wesley Snipes, Kris
Kristoﬀerson, Dominic
Purcell, Jessica Biel
02:20 Kuchenne rewolucje
03:25 Uwaga! - magazyn
03:45 Noc magii

22:05 Ja, szpieg
Niebezpieczny handlarz
bronią wykrada
supernowoczesny,
eksperymentalny samolot
szpiegowski, który ma
zamiar przekazać w ręce
międzynarodowego terrorysty. Z misją odzyskania
samolotu rząd Stanów
Zjednoczonych wysyła
zapatrzonego w siebie
boksera i niezawodnego
agenta do zadań
specjalnych .
00:10 Człowiek zasad
- ﬁlm akcji
02:25 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

21:30 Hair - musical,
prod. USA, 1979, reż.
Milos Forman, wyk. Treat
Williams, John Savage,
Beverly D’Angelo
23:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
00:15 Gra tajemnic
- dramat, prod. USA,
2014, reż. Morten Tyldum,
wyk. Benedict Cumberbatch, Keira Knightley,
Matthew Goode, Mark
Strong,
02:15 Teraz animacje!
- Nad zakurzone morze
- ﬁlm animowany
02:35 Kino nocne - Niewinne
- dramat, prod. Belgia
04:35 Skatepark królów
- ﬁlm dokumentalny
05:50 Zakończenie

20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Prawo zemsty
Kiedy żona i córka
Clyde’a Sheltona zostają
brutalnie zamordowane,
a ich zabójca unika kary,
bohater przygotowuje
plan zemsty nie tylko na
oprawcach, ale i wymiarze
sprawiedliwości.
22:05 Zabójcze polowanie
00:05 Kill Bill część 2
02:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:30 Taki jest świat
- program informacyjny
04:15 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:30
06:30
07:25
07:30
08:00
08:30
12:30
13:30
15:30

17:35

20:00

Szkoła - obyczajowy
Wiza na miłość
Po pierwsze kino
Ten moment
Kosmiczny wykop
Ukryta prawda
Rozwód. Walka
o wszystko
Hotel Paradise
Akademia policyjna V:
Misja w Miami Beach
- ﬁlm komedia, USA, 1988,
reż. Alan Myerson, wyk.
Matt McCoy, Janet Jones,
George Gaynes, G.W.
Bailey, René Auberjonois,
Bubba Smith
Łowca i królowa lodu
- ﬁlm przygodowy, USA,
Chiny, 2016, reż. Cedric
Nicolas-Troyan, wyk. Chris
Hemsworth, Charlize
Theron, Jessica Chastain
Emily Blunt, Nick Frost,
Rob Brydon
Jumper - sensacyjny

FILM SENSACYJNY

21:55 Pasażer 57
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1992, reż. Kevin Hooks,
wyk. Wesley Snipes, Bruce
Payne, Tom Sizemore,
Alex Datcher, Bruce Greenwood, Elizabeth Hurley
23:45 Jackie Chan: Pierwsze
uderzenie
- ﬁlm sensacyjny,
Hong Kong, USA, 1996,
reż. Stanley Tong,
wyk. Jackie Chan, Chen
ChunWu, Jackson Lou,
Bill Tung, Jouri Petrov,
Nonna Grishajeva
01:25 Z archiwum X
- serial S-F, USA
02:25 Druga strona
medalu
- talk show
03:35 Noc magii

TV 4
06:00 Szczeniak zwany Scooby
Doo 07:05 Dzielna Mysz
07:25 Tom i Jerry: Magiczny
pierścień 08:40 Agent XXL:
Rodzinny interes Niezrównana Mamuśka znowu w akcji!
Martin Lawrence powraca
w kolejnej znakomitej komedii sensacyjnej o wyczynach
agenta FBI, Malcolma
Turnera i jego drugiego
wcielenia - Mamuśki.
10:50 Galileo 12:50 STOP
Drogówka 13:50 Gwiazdy
Kabaretu 14:55 Czarny
rycerz 16:55 Biały tygrys
19:00 Galileo 20:00 Straszny
ﬁlm 5 Szalona komedia
parodiująca najsłynniejsze ﬁlmy z ostatnich lat.
21:50 W podziemnym
kręgu Rebecca, niepokonana
zawodniczka, uwalnia się od
swojej przyszłości na ringu,
by zacząć nowe życie. 23:50
Gwiazdy Kabaretu

TV Trwam
11:35 Jesteśmy katolikami
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:00 Eksodus - Droga
Narodu Wybranego 16:00
Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Zostań
Żołnierzem RP 17:15 Prawda
a Historia
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 21:20 Informacje dnia
21:40 Retrospekcja 21:45
Geniusz Stworzenia 23:00
Jak my to widzimy - z daleka
widać lepiej

28
poniedziałek
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
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
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Naczelne

05:20 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:15 Cichy legion - Krew
kapłańska. Śledztwo i
śmierć księdza Józefa
Fudalego - cykl reportaży
06:30 Cichy legion - Z życia
do życia. Ksiądz Michał
Pilipiec - cykl reportaży
06:50 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 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
- teleturniej
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP

05:20 Nowa Maja w ogrodzie
05:50 Akademia ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:35 Miłe wieści
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
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 MEGA HIT - Iluzja 2
Grupa magików tym
razem wpadnie w nie lada
tarapaty. Ich żądny zemsty
rywal doprowadzi do
katastrofy...

07:00 Muzyczne poranki
08:10 Tego się nie wytnie
10:00 Reżyserzy - Alan J. Pakula
- cykl dokumentalny
11:00 Modrzejewska - Peregrynacje - serial TVP
12:30 William Holden, między
światłem a cieniem
13:35 Oczekiwanie - ﬁlm
animowany, reż. Ludwik
Perski, Witold Giersz
13:45 Neonowa fraszka
- ﬁlm animowany
13:55 Red Light Train
- ﬁlm animowany
14:10 Niedziela z... rolami
Bogumiła Kobieli
15:00 Rita Hayworth, bogini
miłości - ﬁlm dokumentalny, prod. Francja, 2019,
reż. Julia Kuperberg, Clara
Kuperberg
16:05 Kurara - dramat
17:30 Rok 2020
17:55 Trzeci punkt widzenia
18:30 Informacje kulturalne

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 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
obyczajowy
20:00 Pan życia i śmierci

05:30 Szkoła
- obyczajowy
06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Po pierwsze kino
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:05 Rozwód. Walka
o wszystko
09:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
13:05 19 + - obyczajowy
13:35 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:35 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:35 Idealna niania
18:00 Brzydula - serial obyczajowy, Polska
19:00 19 + - obyczajowy

06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker jest jednym
z najlepszych Strażników
Texasu. 08:00 Nasz Nowy
Dom 09:00 Pierwsza miłość
09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20 Detektywi w akcji
12:20 Kobra - oddział specjalny 13:25 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard
16:00 Policjantki i Policjanci
17:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:05 Maruderzy Willis wciela
się w rolę właściciela banku,
który stał się celem napadu.
Z początku to na niego spadają wszystkie podejrzenia,
ale szybko okazuje się, że
intryga ta jest dużo bardziej
skomplikowana. 23:20
Wzór 00:20 Śmierć na 1000
sposobów

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

THRILLER

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
obyczajowy, prod. Turcja
16:55 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Orka
22:25 Świat bez ﬁkcji
23:30 Do przyjaciół Moskali
00:35 Bella Germania
- serial obyczajowy

15:00 Koło Fortuny
- teleturniej
15:05 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy
15:50 Zainwestuj
w marzenia - serial TVP
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:15 Promyk nadziei - serial
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:40 Krawcowa z Madrytu
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Wieża. Jasny dzień
- ﬁlm fabularny

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Inwazja
- ﬁlm S-F, USA,
Australia, 2007, reż. Oliver
Hirschbiegel, wyk. Nicole
Kidman, Daniel Craig,
Jeremy Northam, Jackson
Bond, Jeﬀ rey Wright,
Veronica Cartwright
00:35 Co za tydzień
- magazyn
01:20 Strzelec
- serial, USA
02:20 Uwaga! - magazyn
02:40 Noc magii
04:05 Szpital - program
obyczajowy

22:55 Królestwo niebieskie
Kowal Balian stracił
rodzinę i bliski jest
utraty wiary. Wojna
religijna w odległej Ziemi
Świętej nic dla niego
nie znaczy, a mimo to
wciągnięty zostaje w
jej wir. We wstrząsanej
intrygami średniowiecznej
Jerozolimie zakochuje się
w siostrze króla, wyrasta
na przywódcę i staje na
czele mieszkańców, którzy
bronią miasta przed
przeważającymi siłami
wroga...
02:00 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Do utraty sił - dramat,
prod. USA, 2015
22:10 Kronos - Sielanka
22:45 Panorama kina
polskiego - Wilkołak
00:25 Enter Enea Festival
2020 - Kamil Piotrowicz
Sextet - koncert
01:00 Jazz się dzieje
w państwie duńskim
01:25 Rok 2020
01:55 Informacje
kulturalne
02:25 Żelazna klasyka
- Tristana - dramat
04:15 Westwood: punkówa,
ikona, aktywistka
- ﬁlm dokumentalny

22:35 Domino śmierci
- thriller
Mężczyzna prowadzący
słabo prosperujący hotel
wynajmuje pokój zdesperowanej kobiecie.
00:15 Saper
Dowódca oddziału wojsk
ONZ, Christian Erickson
wraz ze swoimi żołnierzami prowadzi operacje
usuwania min pozostałych
po konﬂikcie w Angoli w
Afryce.
02:25 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:15 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Hotel Paradise
21:00 Na bank się uda
- ﬁlm komedia,
Polska, 2019, reż. Szymon
Jakubowski, wyk. Marian
Dziędziel, Lech Dyblik,
Adam Ferency,
Maciej Stuhr, Józef
Pawłowki, Paulina
Gałązka, Marian Opania,
Bronisław Cieślak
23:20 Rytuał
- ﬁlm horror,
USA, Włochy, Węgry,
2011, reż. Mikael
Hafström, wyk. Anthony
Hopkins, Colin O’Donoghue, Alice Braga
01:40 Trzy noce z duchami
02:50 Noc magii

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:45 Kolory
Świętości 11:55 Święty na
każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz
13:10 100 cudownych miejsc
na świecie 13:20 Spotkania
z ekologią 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
W hołdzie Ojczyźnie i Maryi
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 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 Jasnogórski
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wtorek

1 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Policzmy się dla Polski
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
08:40 Ranczo - serial
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
- Milutkie i dzikie
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Silny w wierze
- św. Seraﬁn - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:35 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:10 Nabożeństwo Kościoła
Chrześcijan Baptystów
w Gdańsku
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2016
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
14:55 Szpital - program
obyczajowy
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy

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 Piraci z Karaibów: Na
nieznanych wodach
Ścieżki kapitana Jacka
tym razem skrzyżują się ze
ścieżkami pewnej kobiety
z jego przeszłości.

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
16:50 Łączy nas EURO
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 Mecz towarzyski Polska
– Rosja
23:00 Ocaleni - reality show
24:00 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
00:35 Wielki napad na pociąg
- ﬁlm sensacyjny
02:35 Film fabularny
04:40 Notacje

17:15 Promyk nadziei - serial,
prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Policzmy się dla Polski
20:55 Krawcowa
z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania
22:40 Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Ludzkie historie - Hugo
- ﬁlm dokumentalny
00:50 Marysia i Napoleon
- komedia
02:55 Wieża. Jasny dzień
- ﬁlm fabularny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

21:35 W samym sercu morza
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, Australia,
Hiszpania, 2015,
reż. Ron Howard,
wyk. Chris Hemsworth,
Benjamin Walker, Cillian
Murphy, Brendan Gleeson,
Ben Whishaw, Michelle
Fairley
00:00 Kuba Wojewódzki
- talk show
01:00 Porwani
- serial, USA
02:00 Oszuści
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:20 Noc magii
04:40 Szpital - program
obyczajowy

23:00 Czterej bracia
Po tym, jak podczas
napadu na jeden
z lokalnych sklepów,
bandyci zamordowali
ich adopcyjną matkę,
bracia Mercer - porywczy
Bobby, ulubieniec
kobiet Angel, biznesmen
i ojciec rodziny Jeremiah
oraz muzyk rockowy
Jack - spotykają się,
aby odnaleźć morderców
i osobiście pomścić śmierć
kobiety,
która ich wychowała.
01:15 Ghost Rider 2
03:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:25
07:55
08:20
08:50
09:15

10:35
11:00
12:25

13:25
14:50
15:55
17:35
17:55
18:30

Teledyski
Informacje kulturalne
Rok 2020
Literatura dziecięca
- reportaż - reportaż
Kurara - dramat, prod.
Japonia, 2017, reż. Takao
Kato, wyk. Aoi Miyazaki,
Hiroki Miyake, Ryuthei
Matsuda, Kimiko Yo
Co dwie sztuki, to nie
jedna - reportaż
Modrzejewska
- Czerniowce - serial TVP
Mysz - ﬁlm TVP, reż.
Wiktor Skrzynecki, wyk.
Zuzanna Antoszkiewicz,
Sławomir Kozieniec
Tego się nie wytnie
Scena muzyczna - Kusy
Janek - koncert
Mirai - ﬁlm animowany
Co dalej? - program
publicystyczny
Tamte lata, tamte dni
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Teatr dla Dzieci
- Dzieci z Bullerbyn
- spektakl teatralny, reż.
Mikołaj Grabowski, wyk.
Karolina Nowak, Michał
Grabowski, Ludwik Popiel,
Weronika Suchodolska,
Iwona Bielska
20:50 Lekkie obyczaje
- Fantastyczny
Pan Lis - ﬁlm
22:25 Co dalej? - program
publicystyczny
22:45 Informacje kulturalne
23:10 Młoda Polska
- Jaskinia żółwi - ﬁlm
23:40 Panorama kina
polskiego - Wilkołak
01:20 Kino nocne - Tato
- dramat obyczajowy

TV Puls
06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 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
obyczajowy
FILM AKCJI

20:00 Więzienie w ogniu
- ﬁlm akcji
Jack Stone traﬁa do tego
samego więzienia co
Rosjanin Balama. Tam
postanawia się zemścić
za mord na jego rodzinie.
21:35 Sabotaż
23:55 Conan Barbarzyńca
02:10 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
02:50 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:30 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

TVN 7
05:30 Szkoła - obyczajowy
06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Zakochani po uszy
08:05 Miłe wieści
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła - obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
13:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Idealna niania
18:00 Brzydula
- serial obyczajowy,
Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:00 Pasażer 57
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1992, reż. Kevin
Hooks, wyk. Wesley
Snipes, Bruce Payne, Tom
Sizemore, Alex Datcher,
Bruce Greenwood,
Elizabeth Hurley
22:50 Niesamowity
jeździec
- ﬁlm western, USA, 1985,
reż. Clint Eastwood, wyk.
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn, Richard
A. Dysart
01:15 Z archiwum X
- serial S-F, USA
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Pierwsza
miłość Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi się
do Wrocławia, by studiować
medycynę. 09:50 Święty
10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji 12:20
Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka
15:30 Hardkorowy lombard
Les Gold wraz z dwójką
dzieci prowadzi największy
w Detroit lombard. 17:00
Septagon
18:00 Kochane Pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Wszyscy
jesteśmy Chrystusami 23:20
Wzór 00:20 Śmierć na 1000
sposobów 01:50 Pękniesz ze
śmiechu 02:50 Trans World
Sport 2021 03:55 SuperLudzie 05:30 Telezakupy

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Mojżesz 13:10 Co by było
gdyby zwierzęta mówiły?
Niedźwiedź Wojtek 13:20
Święty na każdy dzień 13:30
Msza święta 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Cudowne przejście
przez Morze Czerwone 15:30
Dinozaury
15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem
mamą 16:30 Kalejdoskop
Młodych 16:50 Reﬂeksje nad
Psalmem XXIII 17:00 100 cudownych miejsc 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 XX Rajd
Katyński 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
05:15
06:05
06:50
07:00
07:30
08:00
08:10
08:15
08:40
09:35
10:35
11:25
12:00
12:10
12:35
12:40
12:50
13:00
14:00
15:00
15:15
15:35

Przysięga - serial
Elif - serial, prod. Turcja
Policzmy się dla Polski
Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
Rodzinny ekspres
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo - serial
Komisarz Alex - serial
Ojciec Mateusz - serial
Kasta - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Agropogoda - magazyn
Rok w ogrodzie Extra
Zainwestuj w marzenia
- serial TVP
Natura w Jedynce
- Wilcza rodzina
Elif - serial, prod. Turcja
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka

SERIAL OBYCZAJOWY

16:00 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja, 2020
16:50 Łączy nas EURO
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 Wielki Test o Skarbach
Ziemi
22:30 Historia bez tajemnic
23:30 Fałszywa miłość
- ﬁlm fabularny
01:10 Film fabularny
03:20 Wojsko - polskie.pl
03:45 Pogoda na piątek
- serial obyczajowy TVP
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TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Policzmy się dla Polski
11:35 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia - serial
12:10 Msza Święta Kościoła
Polskokatolickiego
w 2021 roku
13:15 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Górscy ratownicy
- serial obyczajowy,
prod. Niemcy, 2009
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 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
14:55 Szpital
16:00 LAB
17:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy - program

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
20:05 Jak rozpętałem
II wojnę światową
cz. 1 - Ucieczka
Jedna z najlepszych,
polskich komedii opisująca
przygody szeregowca
Franka.

07:00 Teledyski
07:45 Informacje kulturalne
08:15 Niedziela z... rolami
Bogumiła Kobieli
09:10 Mirai - ﬁlm animowany
11:00 Modrzejewska
- Tworzenie siebie - serial
12:35 Porcelana w składzie
słonia - ﬁlm TVP, reż.
Andrzej Czekalski
13:30 Zimna Rewolucja.
Społeczeństwa Europy
Środkowo - Wschodniej
wobec socrealizmu
13:45 Rzecz Polska
14:05 Tamte lata, tamte dni
14:40 Zakazane ﬁlmy.
Dziedzictwo nazistowskiego kina
15:45 Pora umierać
- ﬁlm obyczajowy
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
09:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
10:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów - serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Osaczony
Troje nastolatków
włamuje się do domu
bogatej rodziny i bierze
zakładników. Policjant
Jeﬀ Talley postanawia
ponownie przyjąć rolę negocjatora, którą porzucił
kilka lat wcześniej.

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

17:15 Promyk nadziei
- serial, prod. Turcja, 2019
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
- felieton
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Krawcowa z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Nie ma tego złego...
01:25 Geniusz: Picasso
03:30 Elżbieta Bowes Lyon.
Jak zostać królową?

21:30 Na zabójczej ziemi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1994, reż. Steven Seagal,
wyk. Steven Seagal,
Michael Caine, Joan Chen,
John C. McGinley, R. Lee
Ermey, Billy Bob Thornton
23:40 W samym sercu
morza
- ﬁlm przygodowy, USA,
Australia, Hiszpania,
2015, reż. Ron Howard,
wyk. Chris Hemsworth,
Benjamin Walker, Cillian
Murphy, Brendan Gleeson,
Ben Whishaw, Michelle
Fairley
02:15 Uwaga!
- magazyn
02:35 Noc magii
03:55 Szpital - program
obyczajowy

21:55 Tysiąc słów
Jack McCall jest agentem
literackim, który żyje
z tego, że gada jak najęty
i często mija się z prawdą.
Skoncentrowany na
pracy, zaniedbuje żonę i
małego synka. Pewnego
dnia dowiaduje się, że
jego życie zależy od
magicznego drzewa, które
ma 1000 liści.
23:55 Niezaliczona
Rozczarowani życiem
30-latkowie postanawiają
powrócić do beztroskich
czasów studenckich.
01:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Genialna przyjaciółka
- serial, prod. Włochy,
2020
21:15 Na wschód
od Hollywood - Dureń
23:25 Więcej niż ﬁkcja
- Antropocen: Epoka
człowieka - ﬁlm dokumentalny, prod. Kanada,
2018, reż. Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier,
Jennifer Baichwal
01:00 Jazz - Jazz w Akwarium
01:35 Jazz w Akwarium.
Koncert Kwartetu
Janusza Muniaka
02:15 Co dalej?
02:35 Informacje
kulturalne
03:05 Lekkie obyczaje
- Fantastyczny Pan Lis
- ﬁlm animowany

22:10 Prawo zemsty
Kiedy żona i córka
Clyde’a Sheltona zostają
brutalnie zamordowane,
a ich zabójca unika kary,
bohater przygotowuje
plan zemsty nie tylko na
oprawcach, ale i wymiarze
sprawiedliwości.
00:15 Męska rzecz
02:20 Zobacz to! Blok
rozrywkowy: Dyżur
- serial dokumentalny
03:00 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

TVN 7
05:30 Szkoła - obyczajowy
06:30 Szpital - program
obyczajowy
07:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:05 Szpital - program
obyczajowy
12:05 Szkoła
- obyczajowy
13:00 19 + - obyczajowy
13:30 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:30 Idealna niania
18:00 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Hotel Paradise
FILM SENSACYJNY

21:00 Z archiwum X:
Chcę wierzyć
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2008, reż. Chris
Carter, wyk. David
Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy
Connolly, Callum Keith
Rennie, Xzibit
23:15 Pakt z diabłem
- ﬁlm sensacyjny,
Chiny, USA, 2015,
reż. Scott Cooper,
wyk. Johnny Depp, Joel
Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson,
Kevin Bacon
01:55 Z archiwum X
- serial S-F, USA
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50 Święty 10:20 Food Factory 11:20
Detektywi w akcji Detektywi
zmagają się z najdziwniejszymi sprawami, którą
trapią ich nie mniej dziwnych
zleceniodawców.
12:20 Kobra - oddział specjalny
13:25 STOP Drogówka magazyn 15:30 Hardkorowy
lombard 17:00 Septagon
18:00 Kochane Pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 M jak
morderca. Emerytowany
detektyw z wydziału
zabójstw, Ray Archer wraz
z kryminalnym proﬁlerem
Willemem Ruineymem
i dziennikarką śledczą Christi
Davies próbują schwytać
seryjnego mordercę. 23:10
Wzór

TV Trwam
11:25 Jestem mamą 11:40 Prosto o gospodarce 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz - 10 przykazań 13:15 Młodzi Światu
- Kasia K 13:30 Msza święta
z Jasnej Góry 14:20 100
cudownych miejsc na świecie
14:30 Filmowe Życiorysy.
Wichura - Zielony Trójkąt
15:35 Filmowe życiorysy. Biegnę
całym swoim sercem 15:50
Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Na zdrowie
16:30 Wyszyński - historia
16:55 Święty na każdy dzień
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 Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

czwartek

3 czerwca

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:15 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:40 Biała sukienka - ﬁlm
TVP, prod. Polska, 2003,
reż. Michał Kwieciński,
wyk. Sambor Czarnota,
Paweł Małaszyński, Izabela Dąbrowska, Bogdan
Kalus, Elżbieta Karkoszka
09:15 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
10:10 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
11:00 Msza Święta
13:00 Fascynujące miejsca
13:40 Tam, gdzie mieszka
Bóg - ﬁlm fabularny, prod.
Watykan, Argentyna, 2017,
reż. Graciela Rodriguez
Gilio, Charlie Mainardi

05:35 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:15 Rin Tin Tin
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Policzmy się dla Polski
11:20 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
11:55 Gwiazdy w południe
- Złoto dla naiwnych
- komedia, prod. USA,
1994, reż. Paul Weiland,
wyk. Billy Crystal
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces. Opole
2021 - widowisko
16:10 Artur i zemsta Maltazara - ﬁlm animowany
17:45 Siatkówka mężczyzn
- Liga Narodów: Australia
- Polska
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale

05:40 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 Tu jest pięknie
- program lifestylowy
12:35 Mój przyjaciel delﬁn
- ﬁlm przygodowy, USA,
2011, reż. Charles Martin
Smith, wyk. Harry Connick
Jr., Ashley Judd, Nathan
Gamble, Kris Kristoﬀerson,
Morgan Freeman, Frances
Sternhagen
14:50 Tylko mnie kochaj
- ﬁlm komedia, Polska,
2006, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Maciej Zakościelny, Agnieszka Grochowska,
Julia Wróblewska

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:10 Anna i Król
10:20 Opowieści
na dobranoc
12:35 Opowiesci z Narnii:
Lew, czarownica i stara
szafa
II wojna światowa,
Londyn. Piotr, Zuzanna,
Edmund i Łucja Pevensie
ze względów bezpieczeństwa zostają wysłani
na wieś do posiadłości
zdziwaczałego profesora
Kirke’a. Odkrywają tam
zaczarowaną szafę, która
otwiera przed nimi drogę
do magicznej krainy
Narnii, gdzie żyją baśniowe stworzenia i zwierzęta,
które mówią ludzkim
głosem. W tej niezwykłej
krainie, za sprawą rządów
Białej Wiedźmy, trwa
wieczna zima.

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Andrzej i Jacek Zielińscy magazyn
09:00 Pora umierać - ﬁlm
obyczajowy, reż. Dorota
Kędzierzawska, wyk. Danuta Szaﬂarska, Krzysztof
Globisz, Marta Walder,
Patrycja Szewczyk
11:00 Modrzejewska - Warszawa - serial TVP
12:25 Claudia, La Misteriosa
- ﬁlm dokumentalny
13:30 Rok 2020
- cykl dokumentalny
13:55 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:50 Pan Wołodyjowski
- ﬁlm historyczny,
reż. Jerzy Hoﬀ man
17:45 Rzecz Polska
18:00 Willmann. Opus minor
18:30 Obraz - ﬁlm animowany,
prod. Belgia, Francja

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Hook
10:10 Książę i ja 4:
W krainie słoni
Duńska para królewska
wyrusza do Azji na ślub
księżniczki Myry. Tuż
przed ceremonią znika
święta słonica, której
obecność według tradycji
jest gwarantem szczęścia
nowożeńców.
11:50 Bibliotekarz:
tajemnica włóczni
13:45 Garbi: Super bryka
Nastolatka Maggie dostaje
od ojca sportowe auto. Po
pewnym czasie okazuje
się, że samochód ma niezwykłe właściwości.
15:50 Plan gry
18:00 Pacyﬁkator
- ﬁlm akcji
20:00 Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra
22:15 Asy bez kasy

05:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:00 Miłe wieści
08:05 Czary mary
- ﬁlm rodzinny, USA, 1993,
reż. Stuart Margolin, wyk.
Mary-Kate Olsen, Ashley
Olsen, Cloris Leachman,
Phil Fondacaro, Eric
McCormack, Kelly Fox
10:15 Szpiedzy tacy jak my
- ﬁlm komedia, USA, 1985,
reż. John Landis, wyk.
Chevy Chase, Dan Aykroyd,
Steve Forrest, Donna
Dixon, Bruce Davison,
William Prince
12:30 W krzywym zwierciadle: Europejskie wakacje - ﬁlm komedia, USA,
1985, reż. Amy Heckerling,
wyk. Chevy Chase, Beverly
D’Angelo, Dana Hill, Jason
Lively, John Astin

KOMEDIA

SERIAL FABULARYZOWANY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

15:15 Nie ma róży bez ognia
- komedia
16:50 Łączy nas EURO
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - Romans - serial
paradokumentalny TVP
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:15 Dekalog AD 2021
- koncert, prod. Polska,
2021
21:35 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
23:50 Motel Polska
00:30 Tanie Dranie
01:05 Londyńczycy - serial
01:55 Ocaleni - reality show

20:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:50 Krawcowa z Madrytu
- serial, prod. Hiszpania
22:45 The Good Doctor
- serial obyczajowy
23:40 Przeczucie
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2007, reż. Mennan Yapo, wyk. Sandra
Bullock, Julian McMahon,
Nia Long, Kate Nelligan,
Amber Valletta
01:25 Siła spokoju
- dramat, prod. Niemcy,
USA, 2006, reż. Victor
Salva, wyk. Nick
Nolte, Amy Smart, Scott
Mechlowicz
03:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
04:15 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

16:55 Jak wytresować
smoka II
- ﬁlm przygodowy, USA,
2014, reż. Dean DeBlois,
wyk. Jay Baruchel, Cate
Blanchett, Gerard Butler
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Kochaj i tańcz - ﬁlm
komedia, Polska, 2009
01:05 Równi sobie
02:10 Uwaga! - magazyn
02:30 Noc magii

15:30 Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian
Od przygód Łucji, Zuzanny,
Edmunda i Piotra Pevensie
w Narnii minął już rok.
Zgodnie z obietnicą
Aslana, dzieci powracają
tam, jednak w czasie ich
nieobecności w Narnii
minęło ponad 1000 lat
i wiele się zmieniło.
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość Wydarzeń
20:00 Wolni od długów
21:05 Zmierzch
23:50 American Beauty
02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Chłopiec z burzy
- ﬁlm obyczajowy
21:45 Wstęp do ﬁlmu
- Zgadnij, kto przyjdzie
na obiad
21:50 Zgadnij, kto przyjdzie
na obiad - ﬁlm
fabularny, prod. USA
23:45 Skąd się wzięli Beatlesi?
- ﬁlm dokumentalny
01:25 Pożegnanie z Alaską
- ﬁlm dokumentalny
02:55 Na wschód
od Hollywood
- Dureń
05:05 Kino nocne
- Granica,
reż. Bartosz Brzesiński,
wyk. Alona Szostak,
Cezary Morawski
05:40 Aﬁsz kulturalny
05:55 Zakończenie

00:10 Sztos 2
- komedia sensacyjna
Podczas stanu wojennego
“Synek” i Janek transportują do Warszawy
poszukiwanego działacza
Solidarności.
02:10 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
- program rozrywkowy
prod. Polska
02:55 Zobacz to! Blok
rozrywkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:45 Menu na miarę
- program rozrywkowy
04:10 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska

14:35 Wakacje w Las Vegas
- ﬁlm komedia, USA, 1997,
reż. Stephen Kessler
16:40 Bliźniacy
- ﬁlm komedia,
USA, 1988, reż. Ivan
Reitman
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Hotel Paradise
21:00 Bardzo Dziki Zachód
- ﬁlm western, USA, 1999,
reż. Barry Sonnenfeld,
wyk. Will Smith
23:15 Dopóki piłka w grze
- ﬁlm obyczajowy, USA,
2012, reż. Robert Lorenz,
wyk. Clint Eastwood
01:35 Z archiwum X
- serial S-F, USA
02:45 Noc magii

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator 07:00
Strażnik Teksasu 08:00 Gang
Szklanych Kulek 10:00 Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów
11:50 Dziewczyny z drużyny
Whittier ma szansę zostać
gwiazdą szkolnej drużyny
cheerleaderek.
13:45 Błękitna laguna 16:00
Czas pionierów Historia
lotu statku kosmicznego
„Woschod 2” i pierwszego
spaceru człowieka w otwartej przestrzeni kosmicznej.
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny 21:00
Kariera Nikosia Dyzmy 23:15
Komornik Mistrz sztuk walki
zatrudnia się do ściągania
długów dla maﬁi. Praca
wydaje się prosta, do chwili,
gdy jeden z klientów wciąga
go w sytuację, która okazuje
się mieć drugie dno. 01:25
Śmierć na 1000 sposobów

TV Trwam
11:25 Święty na każdy dzień
11:30 Ja jestem z wami
przez wszystkie dni aż do
skończenia świata 12:00
Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce 12:20
Ziemia Obiecana 13:20 Koncert Zaufaj Płocku. Przyszłość
zaczyna się dzisiaj
14:50 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 14:55
Serce i oblicze Boga 15:10
Poczet Wielkich Polaków
15:15 Hostia stała się Ciałem, wino stało się Krwią
15:30 Filmowe Życiorysy.
Boże Ciało - skromność w kościele 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 Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 19:25
Akademia pro-life 19:30
Spotkanie Jednego Serca
Jednego Ducha 21:00 Apel
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» Grą wałbrzyskiej drużyny dyryguje Belg
Arne Vandenbergh (nr 2)

Uciszą ryczące lwy?
Miners Krause Wałbrzych rozpędzają się w Polskiej Futbol Lidze
2. Po trzech meczach mają na koncie dwa zwycięstwa. W niedzielę, 30 maja o godz. 12:00 zmierzą się u siebie z Białymi Lwami
Gdańsk. Zapowiadają się wielkie emocje, tym bardziej, że spotkanie będzie otwarte dla publiczności.
Wydaje się, że wałbrzyscy futboliści pragną w tym sezonie odkupić
grzechy. Ich dobra postawa na
murawie ma zatrzeć ślady po
nieudanej
ubiegłorocznej
kampanii.

» Kacper Woźniak jeden z
wyróżniających się zawodników
ekipy „Górników”

W rozgrywkach 2020 wygrali tylko
jedno z sześciu spotkań, zajmując
ostatecznie dwunaste miejsce w
stawce piętnastu ekip na poziomie
drugiej ligi.
W tym sezonie nasi ponownie
walczą na zapleczu elity, ale już z
mocno przemeblowaną formacją
ofensywną. Grą drużyny dyryguje
Belg Arne Vandenbergh, który futbolowe szlify zdobywał w angielskim
Bristolu. Jego podania z kolei
odbiera dynamiczne trio prosto
z Ukrainy – Dmytro Serbin, Ivan
Oleksiuk oraz Oleksi Zorin. Wspomniana czwórka dopiero od niedawna reprezentuje Górników,
ale z miejsca stała się siłą napędową zespołu. Nie można
także zapominać o grupie
lokalnych zawodników, z
których spore grono reprezentuje Miners od samego
początku istnienia klubu, czyli
od 2016 roku. Międzynarodowe
towarzystwo z polskimi walczakami
spaja nowy trener wałbrzyskiej
drużyny, Amerykanin Austin Stubbs,
który na stanowisku zastąpił Pawła
Sołtysiaka (pozostał w strukturach
organizacyjnych klubu). Amerykanin
to doskonale znana lokalnym fanom
futbolu postać. W sezonie 2019
kierował grą Miners z murawy, jako

rozgrywający, prowadząc kolegów
do półfinału drugiej ligi. Skazywani
na pożarcie w najlepszej czwórce
wałbrzyszanie zademonstrowali charakter, przegrywając z Silesią Rebels
jedynie 16:21.
W trwających zmaganiach Miners
przegrali u siebie z Armią Poznań
» W tym sezonie Miners
trenuje Amerykanin Austin
Stubbs (w czarnej bluzie)

6:36. Ekipa z Wielkopolski pozostaje
niepokonana, to zresztą faworyci
rozgrywek, wicemistrzowie drugiej
ligi 2020. W kolejnym starciu podopieczni Stubbsa zaprezentowali
swoją wartość. Najpierw pokonali
pod Katowicami Hammers Łaziska
Górne 27:10, a potem na Pod-

karpaciu ograli Rzeszów Rockets
20:6. Niedzielna potyczka z Białymi Lwami Gdańsk zapowiada się
bardzo ciekawie, bo rywale mogą
pochwalić się identycznym bilansem
co Miners. Spotkanie odbędzie się
na stadionie Aqua-Zdroju, a poluzowane pandemiczne obostrzenia
pozwolą kibicom obejrzeć spotkanie
na żywo! Bilet wstępu kosztuje 10
zł, dzieci do lat 7 wchodzą za darmo
(pod opieką rodziców). Organizatorzy meczu zapewniają profesjonalny
komentarz spikera, muzykę DJ-a
i pokazy pirotechniczne, a także
oferują catering.
Przypomnijmy, że w ostatnich
miesiącach w polskim futbolu amerykańskim zaszło sporo zmian organizacyjnych. Najważniejsza to
powstanie Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce (ZFAP), co
pozwoliło traktować tę dyscyplinę
w kategoriach sportu kwalifikowanego (może ubiegać się o wsparcie
m.in. z Ministerstwa Sportu). ZFAP
powołał nowy format rozgrywek
– Polską Futbol Ligę (PFL), która
nie tylko zyskała odświeżoną identyfikację wizualną, ale i nowych
partnerów oraz sprawnie funkcjonujący marketing. Jeden ze sponsorów figuruje przy wręczanej po
każdym spotkaniu nagrodzie MVP
dla polskiego gracza. W Łaziskach
Górnych wyróżniono w szeregach
Miners Jakuba Zielińskiego, jednego
z liderów formacji defensywnej.
Rodzimym MVP pojedynku z rzeszowskimi „Rakietami” wybrano z
kolei Dawida Jędrasika.
Polskie kluby futbolowe próbują
także swoich sił w Europie. Panthers Wrocław, czyli etatowy mistrz
Polski, w tym roku zrezygnował ze
zmagań na krajowym podwórku,
stawiając na grę w nowym formacie, czyli w European League of
Football (EFL), gdzie jak na razie
startują zespoły niemieckie oraz
jeden hiszpański.
Dominik Hołda
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» Nie udało się Górnikowi drugi raz
wygrać w tym sezonie w Słupsku

To były minuty w ogniu
Górnik Trans.eu Wałbrzych ze srebrnymi medalami w Suzuki 1 Lidze. W piątym, decydującym meczu finałowej serii biało-niebiescy
przegrali z Grupą Sierleccy-Czarnymi Słupsk 59:83, choć do przerwy jeszcze prowadzili.

Przewaga parkietu w decydującym meczu finałów to fajna sprawa.
Okazuje się bowiem, że dysponujesz
pewnymi środkami, które mają
za zadanie wyprowadzić rywala
z równowagi. I tak nasi na „rzutówce” w słupskiej hali spotkali
się z włączoną tablicą świetlną,
która przedstawiała wynik drugiego
meczu tej serii, wygranego przez
Czarnych aż 105:44. Podczas tego

samego rozbiegania pod dachem
wysłużonej hali Gryfia mogli dojrzeć
transparent z napisem: „Dla was
piekło, dla nas raj”.
Po pierwszej połowie wydawało
się jednak, że w płomienie wchodzą
gospodarze. Górnicy schodzili do
szatni z prowadzeniem 39:35, grali
cierpliwie, a presja wyniku po nich
spływała. Jeszcze przed meczem
Kamil Zywert potwierdził w wywia-

dzie, że faworytem są słupszczanie i
że biało-niebiescy w tym ostatnim,
decydującym starciu to bardziej
mogą, a nie muszą. W połowie
trzeciej kwarty wałbrzyszanie prowadzili już 47:40, a koszykarze
Czarnych wchodzili między sobą w
dyskusje. Wydawało się, że podopieczni Łukasza Grudniewskiego
ujrzeli na horyzoncie wielki puchar
i jeszcze większe perspektywy na

przyszłość. I właśnie mniej więcej
wtedy do kosza zaczął trafiać Jakub
Musiał, który w ciągu następnych
nieco ponad pięciu minut zdobył 9
pkt. Trafiał także, nieco z drugiego
szeregu, z ławki, młody Błażej Kulikowski. Seria punktowa 17:3 sprawiła, że nasi przegrywali po trzeciej
kwarcie 57:50. W międzyczasie
czwarte przewinienie popełnił Maciej Bojanowski.

W ostatniej kwarcie każdy z zawodników Górnika był nieco jak
Romain Grosjean, kierowca Formuły
1, który w poprzednim sezonie rozbił
bolid podczas Grand Prix Bahrajnu,
po czym dosłownie stanął w ogniu.
Słupszczanie raz po raz podpalali
obręcz trafieniami z dystansu (znów
Kulikowski!), a nasi z tej powstałej
kuli ognia już się nie wydostali (w
przeciwieństwie do Grosjeana). Kolejne minuty w płomieniach sprawiły,
że Górnicy przegrali pierwszy fragment czwartej kwarty 3:15 (72:53).
Biało-niebiescy, wraz ze swoimi
kibicami i zgodnie z transparentem
pod dachem, wylądowali w piekle.
Emocje w meczu się zakończyły, a
kilka minut później rozgrzanych od
emocji słupskich kibiców ochłodziły
krople szampana. Tak, kibiców, bo
w zamkniętym z powodu pandemicznych obostrzeń obiekcie jedna
z trybun oraz miejsca za koszami
były w znacznym stopniu zapełnione.
20 punktów dla gospodarzy zdobył
wspomniany Musiał, po 14 dorzucili
Kulikowski oraz Dawid Słupiński.
Czarni w meczu nr 5 finału trafili
aż trzynaście razy za trzy, Górnicy
z kolei zanotowali ledwie 30 proc.
skuteczność z gry. Słupszczanie zademonstrowali swoją siłę w hali Gryfia,
gdzie w całym sezonie przegrali tylko
jedno z dwudziestu dwóch spotkań
(porażka z biało-niebieskimi na
początku finałów). Ekipa z Pomorza
otrzymała prawo gry w Energa Basket Lidze, do której wraca po trzech
latach. W 2018 roku upadł klub ekstraklasowy, a jego odświeżona wersja na bazie zespołu młodzieżowego
znalazła się w 1 lidze dzięki „dzikiej
karcie”. A Górnik? Mozolnie pracuje
na swoje dni chwały. Zawodnikom
należą się podziękowania i brawa
za ten sezon. Pokonali w drodze
na szczyt wielu, dotarli do finału, a
do wygrania ligi zabrakło jednego
zwycięstwa.
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk –
Górnik Trans.eu Wałbrzych 83:59
(22:17, 13:22, 22:11, 26:9)
Górnik Trans.eu: Zywert 11,
Ochońko 11, Cechniak 9, Jakóbczyk
7, Koperski 6, Malesa 6, Bojanowski
5, Wróbel 4, Durski 0, Ratajczak 0,
Makarczuk 0.
Dominik Hołda

Trudno, tak czasem bywa. Panowie, dziękujemy!
Co byśmy nie napisali, to i tak będzie wtórne. Może banalne, a może
przesadnie emocjonalne. A niech tam, niech takie będzie. W głowach
cały czas przewija nam się jedno zdanie. „Ależ szkoda tego meczu”.
Było tak blisko, ale się nie udało. Trudno.
Bez względu na wynik całej ekipie należą się podziękowania. Za
walkę, ogromne serduchu, za emocje, radości i smutki, zwyczajnie
za długi i cholernie ciężki sezon. Koszykarzom, sztabowi trenerskiemu, zarządowi, kibicom, sponsorom. Wszystkim, którzy pchali ten
wózek w jednym kierunku. Głowa do góry, Panowie. Jesienią startują
nowe rozgrywki. Musicie być gotowi. Pokazać sportową złość. My
wierzymy w ten projekt. Jesteśmy z wami i obiecujemy wspierać na
każdym kroku.
Znamienny był obrazek płaczącego w Słupsku Krzyśka Jakóbczyka.
W ten sposób wyrzucił z siebie całą złość. Widać było, jak mu zależało. Wiedział, że jako liderowi ostatni mecz mu nie wyszedł, ale
nikt o zdrowych zmysłach nie powinien mieć o to do niego pretensji.

To przecież w dużej mierze dzięki jego dyspozycji i punktom
drużyna znalazła się tu, gdzie teraz. To zespół przegrywa i zespół
wygrywa. Jasne, że indywidualności mają duży wpływ na wyniki,
ale w tym spotkaniu Krzyśkowi ewidentnie nie „żarło”. Może był
maksymalnie wykończony? Nie szukamy usprawiedliwienia i nie
chcielibyśmy, aby stał się symbolem tej porażki. Absolutnie na to
nie zasłużył. My po jednym z takich pojedynków, w którym grał
Jakóbczyk, potrzebowalibyśmy pewnie dwutygodniowego wyjazdu na Zanzibar z zestawem kroplówek w walizce. A on takich
meczów rozegrał w tym sezonie ponad 40! Podobnie zresztą jak
pozostali zawodnicy.
Dobra, jeszcze raz dziękujemy za wszystko, bijemy brawo, zapominamy (na jakiś czas) o Czarnych i patrzymy z optymizmem w
przyszłość. Bierzemy się za jaja i pokazujemy za rok swoją wartość.
Krzysiek ty też!
Tomasz Piasecki
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