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Czy wiesz, że…

na Topolowej Górce, przy
południowej bramie parku
wybudowano Pawilon Letni.
Pełnił on funkcję belwederu,
czyli miejsca widokowego.
Obiekt był bogato zdobiony,
do dzisiaj możemy podziwiać stiukową dekorację
ścienną oraz malowidła
sklepienne, przedstawiające Zamek Książ z czterech
stron świata. W 1883 r.
pawilon został przekształcony w grobową kaplicę
Hochbergów, a w skale,
na której stoi, wykuto obszerną kryptę. Jako pierwszą złożono tu bezimienną
córeczkę Księżnej Daisy.
Następnie spoczęli tu Jan
Henryk XI i jego dwie żony:
Maria von Kleist i Matylda, a także Daisy. W 1945
r. służący Hochbergów w
obawie przed zbezczeszczeniem wynieśli z Mauzoleum
Księżną oraz pozostałych
członków rodu. Obecnie
znajdują się tam 4 puste
odrestaurowane sarkofagi.

RYS: Marcin Skoczek

znaczenie? W 1734 r. na południowy-wschód od zamku,

Fot. użyczone (Woch M., Mykytyszyn M. „Zamek Książ w Wałbrzychu”, 2019)

Mauzoleum Hochbergów
miało pierwotnie inne prze-
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Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami
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Tylko u nas 40 stron!
Czas na bajabongo
Możecie ten tytuł interpretować w dowolny sposób.
Zachęcamy natomiast, by w okresie świąteczno-noworocznym trochę zwolnić, odpuścić, wrzucić na luz. My
akurat mamy taki zamiar i to samo wam radzimy. Nie
spinajmy się cały czas tak mocno, bo gumka w majtkach nie wytrzyma. Dlatego dziś oddajemy do waszych
rąk ostatni numer WieszCo w tym roku. Kolejny ukaże
się 4 stycznia 2022 roku.
Jak nietrudno się domyślić,
naszej gazety nie znajdziecie
w przyszły wtorek, 28 grudnia. Dość dawno tak właśnie
postanowiliśmy, nauczeni doświadczeniem i kierowani
szacunkiem do czytelników.

Cały czas bowiem wychodzimy z założenia, że jeśli coś
robić, to na „maksa”, albo w
ogóle. Nigdy na pół gwizdka.
Uznaliśmy, że w okresie świąteczno-noworocznym damy
sobie na luz, bo zrobienie

porządnej gazety, w której na
32 stronach będziecie mieć
na czym oko zawiesić, nie byłoby łatwą sprawą. Z różnych
względów. Choćby z tego
powodu, że wielu wybiera
zaległe urlopy, część miejsc

jest zamknięta, niektórzy nie
odbierają telefonów, inni nie
odpisują na maile. Nie to, że
wszyscy mają na wszystko
zupełnie wywalone, ale chcą
odpocząć. I my to rozumiemy, i my to szanujemy. I o to
samo prosimy was, drodzy
CZYTELNICY.
Obiecujemy, że z naładowanymi akumulatorami wrócimy
do was po tym bożonarodzeniowo-sylwestrowym „szaleństwie”. Z głowami pełnymi
pomysłów, ze świeżym spojrzeniem i z wielką energią
do pracy. Jak zwykle w prześmiewczy oraz ironiczny sposób patrzący na rzeczywistość
wokół. Tymczasem oddajemy
do waszych rąk ostatni w tym

roku numer WieszCo. Na 32
stronach znajdziecie jak zwykle wszystko, co lubicie i za
czym wyglądacie przez cały
tydzień. Papierową gazetę
znajdziecie w blisko 500 punktach kolportażu na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Ze strony www.wieszco.pl
ściągniecie nasz tygodnik w
wersji elektronicznej. Tu też
przeczytacie wszystkie archiwalne wydania.
A na koniec tak po ludzku,
zwyczajnie, bez silenia się na
jakąś wyszukaną oryginalność, tak nie po naszemu,
życzymy wszystkim Wesołych
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
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Znamy już listę projektów złożonych w ramach konkursu Fundusz Toyoty 2022, które zdobyły największą
liczbę punktów i przeszły do drugiego etapu konkursu.

rankingową wniosków z Aglomeracji
Wałbrzyskiej. 1.PSP nr 5 Boguszów
Gorce, „Kolczasty zakątek – o jeżu
nie tylko na papierze” - 415 pkt.
2.PSP nr 2 Wałbrzych, „Miasteczko

Ruchu Drogowego” - 385 pkt.
3.MKS Karolina Jaworzyna
Śląska, „Edukacja na rowerze”
- 380 pkt. 4. Koło Gospodyń
Wiejskich Golińsk, „Budowa
boiska sportowego w Golińsku” - 380 pkt. 5.Przedszkole
Samorządowe „Chatka Puchatka” Jaworzyna Śląska,
„Przedszkolaki znają przepisy
ruchu drogowego” - 375 pkt.
6.PSP nr 1 Boguszów-Gorce,

„Naukowy Plac Zabaw przy
PSP nr 1” - 370 pkt. 7.PSP nr
1 Świdnica, „EKOlogicznie,
EKOnomicznie, kreatywnie i
aktywnie na dwóch kółkach”
- 365 pkt. 8.OPS Jedlina-Zdrój,
„Horti Ogród” - 335 pkt. 9.Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 1 Wałbrzych, „Rusz ciało
i mózg! - gry stolikowe pod
chmurką” - 325 pkt.
SCB

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

» W wyniku wybuchu metanu przed 36 laty, w
kopalni „Wałbrzych” zginęło 18 górników

Śmierć przed Wigilią
Jedni tego dnia lepili pierogi, inni kończyli sprzątać mieszkania. Było też wielu
szukających prezentów i robiących ostatnie zakupy. Była niedziela 22 grudnia
1985 roku, dodajmy handlowa, a w górniczym Wałbrzychu było gwarno jak w
ulu. O 15:10 świąteczny nastrój ulotnił się przez dźwięk kopalnianych syren.
Gdy tylko zawyły, od razu było wiadomo, że stało się coś złego. Pod ziemią
doszło do wybuchu metanu. Wiadomość lotem błyskawicy dotarła do mieszkańców. W kopalni „Wałbrzych” zginęło 18 górników. W większości bardzo
młodych ludzi, którzy nie zdążyli zasiąść do wigilijnego stołu...
Była to największa katastrofa górnicza w powojennym Wałbrzychu.
Wiemy, że święta za pasem, ale
musimy wrócić do tych tragicznych
wydarzeń sprzed 36 lat.
W latach 80. ulica Słowackiego w
Wałbrzychu i niedaleki Rynek to było
prawdziwe centrum miasta. Gwarne,
zwłaszcza przed świętami, gdy kto
żyw jechał na zakupy do słynnego
PDT. Tak było 22 grudnia 1985 roku.
W sklepach tłumy spieszących się i
roześmianych ludzi, na ulicach podobnie. W KWK „Wałbrzych” znajdującej się przy ul. Beethovena górnicy
szykowali się przed południem do
swojej szychty. Odrabiali właśnie
Wigilię, by móc ze swoimi rodzinami
usiąść do wspólnego stołu. Wielu z
nich nie wiedziało, że na powierzchnię nie wrócą już żywi...
Dokładnie o 15:10 dyspozytor
zauważył na tablicy informacyjnej

migające lampki. Świadczyły one o
uszkodzeniu czujnika mierzącego
zawartość metanu oraz sygnalizujące
przerwę w ciągłości pracy wentylatora znajdującego się w przekopie
III-Zachód na trzecim oddziale wydobywczym. Prawie 700 metrów pod
ziemią. Dyspozytor nie zdążył nawet
zareagować, gdy otrzymał telefon
od sztygara przebywającego w tym
rejonie. W słuchawce usłyszał krzyk,
że doszło do wybuchu metanu.
Na miejsce natychmiast wezwano
ratowników. Wyjące syreny oraz
jadące na sygnale wozy w kierunku
kopalni zwiastowały najgorsze.
Świąteczny nastrój w jednej chwili
ustąpił niepewności, mieszającej się
z nadzieją, że może jednak nikomu
nic złego się nie stało.
Jednym z górników, który znajdował się w rejonie wybuchu był Andrzej Zieliński, wówczas 26-letni ma-

szynista. - To dziwne, ale nic z tego
dnia nie pamiętam. Ocknąłem się
dopiero 9 lub 10 stycznia w szpitalu.
Miałem poparzone 33 procent ciała.
Dużo później koledzy opowiedzieli
mi, co się stało – mówi były górnik
KWK „Wałbrzych”. Wybuch metanu
wywołała iskra z pantografu elektrowozu, w którym siedział… Andrzej
Zieliński. Siła eksplozji była tak duża,
że wyrzuciła mężczyznę z lokomotywy. Upadł twarzą do ziemi w pobliżu
koryta ściekowego, w którym zawsze był świeży prąd powietrza. To
go uratowało. Miał zresztą fart, bo
podobnie jak kilku innych ocalałych z
katastrofy górników, znajdował się w
tzw. wyrobisku upadowym o dwóch
załamaniach, co ograniczyło znacznie
falę uderzeniową. - Opowiadano mi,
że pierwszy zastęp ratowników, szukający poszkodowanych, po prostu
po mnie przeszedł, nie widząc zasy-

Fot. użyczone (Fundusz Toyoty)

Te pomysły przeszły dalej
Teraz od 28 marca do 10 kwietnia
2022 roku na stronie www.fundusztoyoty.pl odbędzie się głosowanie na
projekty zakwalifikowane do drugiego etapu. Wypada też podać listę
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panego ciała w chodniku. Dopiero
wycofujący się z miejsca katastrofy
sztygar usłyszał moje jęki i zaciągnął
mnie do szybu głównego. Później
natychmiast zostałem przetransportowany na powierzchnię – mówi Andrzej Zieliński. Większość górników,
znajdująca się w rejonie wybuchu,
nie miała tyle szczęścia. Eksplozja
była potężna, wywołując ogromną
falę uderzeniową. Temperatura
wzrosła do 2600 stopni Celsjusza,
zaś ciśnienie do około 10 atmosfer.
Niektórzy w takich warunkach spalili
się żywcem. Łącznie zginęło wtedy
18 górników. Najmłodszą ofiarą był
18-letni Władysław Bancewicz, który
dopiero drugi miesiąc pracował w
kopalni. Ledwie od miesiąca na
dół zjeżdżał inny nastolatek Artur
Mićko. Najstarszym z tych, co zginęli
był Henryk Mazurkiewicz, górnik z
23-letnim stażem. To byli mężowie,

ojcowie, bracia, którzy za dwa dni
mieli zasiąść z rodzinami przy wigilijnym stole.
Szczęśliwie w chwili katastrofy
prawidłowo zadziałały kurtyny pyłowe i wodne, ograniczając siłę uderzeniową. Gdyby doszło do wybuchu
pyłu węglowego, prawdopodobnie
nikt przebywający w tym czasie pod
ziemią by nie przeżył… - Gdy teraz
sobie o tym pomyślę, ciarki przechodzą przez całe ciało. Wciąż zadaję
sobie pytanie, czy musiało dojść do
tej tragedii. Od czerwca 1985 roku
wskazywano, że w rejonie, w którym
doszło do wybuchu metanu, szwankuje wentylacja, ale niewiele z tym
zrobiono – podkreśla Andrzej Zieliński. Obok iskry z pantografu, właśnie
brak odpowiedniej wentylacji wskazywano jako powód katastrofy. Tak
wynikało z ustaleń dwóch komisji
– rządowej i górniczej, badających
przyczyny wybuchu. Mimo błędów
i zaniedbań kierownictwa kopalni
nigdy nikogo nie skazano na więzienie, nikt nie został nawet ukarany
dyscyplinarnie. Skończyło się tylko na
odpowiedzialności służbowej. Jakże
złowrogo w tej sytuacji brzmi stare
górnicze porzekadło, że „nieważne
jest życie, liczy się wydobycie”.
Mimo upływu lat byli gwarkowie
pamiętają o 22 grudnia 1985 roku.
W rocznicę katastrofy zawsze odprawiana jest msza, a na cmentarzu przy
ul. Przemysłowej, gdzie spoczywa
najwięcej ofiar wybuchu, stoi tablica
pamiątkowa.
Tomasz Piasecki

Lista ofiar
Władysław Bancewicz (18 lat)
Jan Bielicki (38 lat)
Józef Czertarski (26 lat)
Zygmunt Garnkowski (28 lat)
Bogusław Haręża (21 lat)
Janusz Juda (40 lat)
Andrzej Kratiuk (28 lat)
Henryk Mazurkiewicz (42 lata)
Artur Mićko (19 lat)
Zdzisław Siergiej (26 lat)
Ryszard Sądzyński (23 lata)
Paweł Słomski (23 lata)
Zygmunt Słowikowski (39 lat)
Roman Staśkiewicz (18 lat)
Mirosław Sznajder (27 lat)
Ryszard Szreiter (34 lata)
Jacek Wiśniewski (21 lat)
Tadeusz Wowk (24 lata)
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Przekaż fanty na WOŚP
Nieodzowną częścią finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz ulicznej kwesty i atrakcji ze sceny, są licytacje.

Rys. Katarzyna Zalepa

- By te były udane, potrzebujemy jak największą liczbę fantów, przedmiotów, usług
– przyznaje Jarosław Buzarewicz, dyrektor
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Pieniądze
zebrane z licytacji wielkoorkiestrowych
fantów zasilają oczywiście konto zbiórki.

– Mamy już złote serduszko, które, jak
co roku, przygotowuje Grzegorz Śmigiel,
mistrz złotnictwa. Mamy obrazy, pamiątki
osobiste sportowców, płyty, wkrótce dotrą
do nas także gadżety WOŚP – wyjaśnia
Buzarewicz.

WIESZ CO | NR 51/21.12.2021 r.

Dyrektor ośrodka przekonuje, że każdy
pomysł na przekazanie fantów na licytację
WOŚP jest dobry. Z przedmiotami czy usługami można zgłaszać się do Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury zarówno na Piaskowej
Górze, jak w Starej Kopalni. Przedmioty i
usługi przekazywane na licytacje to co roku
ważna część zebranych pieniędzy na rzecz
WOŚP w Wałbrzychu. Bywa, że jest to nawet
kilkanaście tysięcy złotych. W czasie ostatniego finału akcji Jurka Owsiaka wałbrzyski
SCB
sztab zebrał ponad 200 tys. zł.

Bardzo drogo wszędzie
Co to będzie? Nie ma chyba Polaka, który nie zadawałby sobie tego pytania.
Które przed Bożym Narodzeniem nabiera dodatkowego wydźwięku. Odpowiedzi nikt nie zna, nawet te ananasy z rządu, którego ministrowie są jak te niechciane prezenty pod choinkę – wcześniej czy później wylądują w kartonie
na poddaszu. Z inflacją jest za to jak z teściową przy wigilijnym stole. Trzeba
jakoś wytrzymać. A drożyzna w sklepach przypomina zawieję przed pasterką.
Wszystko potrafi zmieść. Także pudło ze strychu.
Przyznajemy, że idąc do sklepu
rozdziawiamy coraz bardziej gębę
widząc zmieniające się cyferki na
metkach. Za chwilę będziemy jak ta
lala z sex shopu. Wiecznie zdziwiona. Nie oszukujmy się, język ludzi
widzących rosnące ceny odbiega
nieco od polszczyzny używanej
przez prof. Bralczyka lub innego
Miodka. To już chyba więcej kulturalnych zwrotów usłyszycie w
animowanym serialu „Miasteczko
South Park”, niż w sklepie spożywczym lub osiedlowej piekarni. W
społeczeństwie wszystko buzuje,
a w brzuchach za chwilę zacznie
nieznośnie burczeć. Co wtedy?

Zaraz do tego – tylko na pozór retorycznego pytania – jeszcze wrócimy.
Kiedyś symbolem drożyzny stała
się pietruszka. Był czas, że każdy
pomstował na kwoty wydawane na
bób. Dziś płaczecie i płacicie słono za
karpia, olej, masło, chleb, benzynę,
prąd, ciepło i tak moglibyśmy jeszcze
długo wymieniać. Najlepiej powiedzieć, że za wszystko więcej płacicie.
Dobrze, że jesteśmy ograniczeni
miejscem w gazecie, bo inaczej w tej
wyliczance nikt by nas nie powstrzymał. Jak kiboli Legii, którzy pobili
swoich piłkarzy. Powiedzmy wprost.
W słowniku ludzi wykształconych,
kulturalnych, obytych w świecie,

chodzących do teatru, filharmonii i
kina, trzymających przy stole łokcie
blisko ciała, a w nocy dłonie na
kołderce, nie znajdujemy słów, które
mogłyby wyrazić nasze oburzenie
sytuacją z rosnącymi cenami. A skoro
my tacy kulturalni nie jesteśmy, to
sięgnijmy do trochę innego słownika
i zapytajmy. Co jest ku**a grane?!
Dobra, musimy wam się do czegoś
przyznać. Na ekonomii znamy się
mniej więcej tak dobrze jak minister
zdrowia na systemie ochrony…
zdrowia, szef resortu obrony narodowej na… obronności, a prezes NBP
na… prognozowaniu. Zdajecie sobie
sprawę, że wieszczenie przez tego

ostatniego, jaka będzie wkrótce inflacja, średnio mu wychodzi? Bardziej
byśmy byli skłonni uwierzyć wróżącej
z ręki Cygance niż jego proroctwom.
Jak tu ufać przewidywaniom „speców” jak takim synoptykom nie udaje się nawet przewidzieć pogody na
następny dzień. A co dopiero mówić
o wskazaniu, co będzie z inflacją. W
jednym przypadku musimy zgodzić
się z prognozami. Z tym, co według
sondaży może pogrążyć rządzących.
Nie tam żadna pandemia, konflikt
z Unią Europejską, kryzys na granicy, zamach na sądy, zakaz aborcji,
skandalizujące maile wypływające
ze skrzynki ważnego ministra, ale

Fot. użyczone (WOK)
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właśnie wzrost cen żywności. W
tym przypadku wydaje nam się,
że sprawa jest dość oczywista jak
2+2=4. Chyba, że się... mylimy.
Jeśli tak, to przywalcie nam natychmiast maczugą, przynajmniej tak
dużą jak ta używana przez ogry w
serii gier komputerowych Warcraft,
do powalenia swoich przeciwników.
Żebyśmy otrzeźwieli.
Wyborców nie obchodzi to, czy
rząd robi rzeczy moralnie słuszne, czy
też nie. Gdyby nawet jutro minister
Niedzielski wydał dekret o obowiązkowym szczepieniu pięcioma
dawkami, a pojutrze prezes Glapiński
otworzył fabrykę dodrukowującą
pieniądze, a za tydzień minister
Błaszczak na polsko-białoruskiej
granicy wystrzelił serię z kałasznikowa do migrantów, to – pod
warunkiem, że wszystko zgadzałoby
się na kontach – nikt by nawet nie
pierdnął. Gdy jednak kasy brakuje w
portfelach, to i poparcie może spadać. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli za
chwilę zobaczycie wysyp rozmaitych
programów z plusem wyglądającym prawie jak przyrostek. Będzie
wódka+, prąd+, kiełbasa+, ale z
karpiem+ to już chyba nie zdążą.
Te wszystkie „plusy” to najprostsza i
najskuteczniejsza rzecz do zrobienia
jak spuszczenie wody w kiblu. Ale
jak mawiał pewien bohater filmów
Barei „chodzi o to, aby te plusy nie
przesłoniły wam minusów”.
Pewnie nie uwierzycie, ale chcieliśmy w tym tygodniu napisać jakiś
ciepły, pozytywny tekst. Wszak idą
święta. Ale jak tu nie pochylić się
nad drożyzną, która z Bożym Narodzeniem ma akurat niestety wiele
wspólnego. Pal licho, może jeszcze
uda nam się jakimś cudem odzyskać
twarz. No więc, wiadomo, że różnie
można świętować. W wersji oszczędnościowej mocząc usta w barszczu
nalanym do kieliszka mieszczącego
mniej płynu niż krawiecki naparstek
i szukając na talerzu kawałeczka
karpia tylko nieco większego od guzika garnituru. Można też popijając
kompot z dzbanów prawie tak pojemnych jak willa pewnego księdza
z Gdańska (tego od marmurów oraz
jaguara), zajadać się pierogami z kapustą i grzybami z michy tylko trochę
mniejszej od działki sprzedanej przez
żonę premiera Morawieckiego (tej
na początku stulecia kupionej od
Kościoła). To z kolei na bogato. My
życzymy, by żyło się obficie i nie tak
drogo w te święta. Wszystkim.
Tomasz Piasecki
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Fot. (red)

» Wałbrzych walczy
o pieniądze dla
ludzi, by mogli
nabyć kompetencji
niezbędnych do życia

Sąd po stronie miasta
Gmina Wałbrzych od dłuższego czasu walczy o 2 mln zł dofinansowania dla osób
społecznie wykluczonych w ramach projektu „Lepsze perspektywy”. Urząd marszałkowski odrzucił wniosek miasta, ale Naczelny Sąd Administracyjny nakazał
ponowne jego rozpatrzenie.

REKLAMA

- Nowy projekt został złożony
pod nazwą „Lepsze Perspektywy”,
z naciskiem na osoby niepełnosprawne w celu nabycia kompetencji niezbędnych do życia –

mówi dyrektor MOPS, Magdalena
Stefańska.
Przypomnijmy, że w naborze, do
którego aplikowała gmina Wałbrzych,
złożono 176 wniosków. - Pieniądze,

o które walczymy, miały zostać przeznaczone na kwalifikacje zawodowe,
czy też możliwości odnalezienia się
na rynku pracy. Część pieniędzy miała być także użyta na rehabilitację.

Całość projektu ma wynieść blisko 3
miliony złotych. Walczymy o 2 miliony
dofinansowania. Niestety, nasz wniosek został odrzucony – mówi Roman
Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego tłumaczył, że odrzucił
dokumenty z przyczyn formalnych.
– Apelowaliśmy do marszałka o
cofnięcie tej decyzji. Złożyliśmy odwołanie do sądu, który przyznał
nam rację, ale urząd marszałkowski
zamiast zastosować się do opinii
sądu, złożył wniosek o kasację wyroku
do NSA – dodaje Roman Szełemej.
Wałbrzych kwestionował m.in.
kryterium ograniczające liczbę złożonych wniosków w zakresie naborów
dotyczących podobnej tematyki i
środków europejskich. UMWD natomiast wskazywał na brak jak dotąd
wyroków sądów na to, że stosowanie kryterium ograniczającego liczbę
złożonych wniosków w naborze miałoby naruszać prawo. Wrocławscy
urzędnicy podnosili również fakt, że
wszystkie kryteria stosowane w naborach są konsultowane z członkami
komitetu monitorującego, w którego
skład wchodzi również przedstawiciel Wałbrzycha.
Mimo tych tłumaczeń, pod koniec
października, NSA wydał wyrok korzystny dla Wałbrzycha, a to oznacza,
że nasze miasto nie straciło szans na
uzyskanie dofinansowania ze wspomnianego projektu. Jak informuje
urząd marszałkowski, projekt gminy
Wałbrzych został już przekazany do
ponownej oceny. Jej efekt poznamy
prawdopodobnie dopiero w lutym
przyszłego roku.
SCB
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zarówno dla tych wszystkich,
którzy traktują łyżwiarstwo
typowo rekreacyjnie, jak i dla
tych, którzy na łyżwach jeżdżą
już bardzo dobrze.
Co ważne, miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji za-

pewnia nieodpłatną naukę
jazdy na łyżwach. Instruktorzy
codziennie przeprowadzają bezpłatne zajęcia. Nauka
ta (dla wszystkich chętnych)
odbywa się w tym sezonie
od poniedziałku do piątku od

KaR

Hej kolęda, kolęda
Przed nami czas świąt Bożego Narodzenia. To niestety kolejny rok, który
upływa pod znakiem epidemii i różnych obostrzeń. Co z tzw. kolędą, o której
wielu już myśli i pyta? Ano wizyty duszpasterskie będą przebiegały inaczej,
niż się do tego przyzwyczailiśmy.
skupa odnoszące się do planowanej
wizyty duszpasterskiej (kolędy).
Obecna sytuacja związana z epidemią kolejny raz utrudnia tradycyjne
odwiedziny kolędowe. - Wychodząc
jednak naprzeciw oczekiwaniom

wiernych, przekonanych, że w czasie pandemii duszpasterze ich nie
opuszczą i jako szafarze bożego
błogosławieństwa będą blisko nich,
zachęcam duszpasterzy do dalszej
ofiarnej służby wiernym i do osobi-

REKLAMA

Fot. KaR

» Wizyty duszpasterskie mają w tym roku
wyglądać nieco inaczej

Ze względu na trwającą epidemię i
utrzymującą się dużą liczbę zakażeń,
w trosce o zdrowie i życie ludzkie,
wzorem ubiegłego roku wszyscy
księża diecezji świdnickiej proszeni
są, aby uwzględnili wskazania bi-

Fot. (red/archiwum prywatne)

Nie lada atrakcja w Strzegomiu wróciła po rocznej nieobecności. O co
chodzi? O tzw. białego orlika, na którym można wyszaleć się na łyżwach.

godz. 16:00 do zamknięcia
lodowiska. Przy zakupie biletu
wstępu na obiekt można skorzystać również z bezpłatnych
kasków, do czego oczywiście
zachęcamy. Co ciekawe, jazda
dozwolona jest wyłącznie w
rękawiczkach. Tak że kto żyw,
niech przybywa na Mickiewicza 2 w Strzegomiu od 8:00
do 20:00.

stego rozeznania, która z form będzie
właściwa w danej wspólnocie parafialnej – informuje biskup świdnicki,
Marek Mendyk.
I tu mamy listę wytycznych, których przestrzegać mają księża z na-

szej diecezji. I tak wiernych, którzy w
poprzednich latach byli odwiedzani
przez duszpasterzy w określonym
dniu (zamieszkali przy określonych
ulicach), można zaprosić do kościoła
w godzinach wieczornych na mszę
świętą sprawowaną w ich intencji.
W sytuacji, gdyby intencja mszy była
już zajęta, można skorzystać z prawa
do binacji. Podczas nabożeństwa
należy wygłosić okolicznościową
homilię – pouczenie, tak jak miałoby
to dokonać się podczas odwiedzin w
domach parafian.
- Można podczas liturgii poświęcić
wodę, którą wierni przyniosą sami
do kościoła we własnych naczyniach,
aby potem zanieść ją do domów.
Należy zachęcić uczestników liturgii,
aby po powrocie do swoich mieszkań wraz z innymi domownikami odprawili „liturgię rodzinną”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali
w świątyni oraz kropiąc mieszkanie
wodą święconą – dodaje biskup.
Obrazki kolędowe można wyłożyć w
kościele, aby wierni mogli je zabrać
ze sobą. Tam, gdzie podczas kolędy
istnieje zwyczaj zamawiania intencji
mszalnych bądź zbierania ofiar na
cele duszpasterskie, należy je przyjąć w inny sposób. Jeśli w parafii są
rodziny lub osoby, które chciałyby
przyjąć kapłana, można się z nimi
umówić indywidualnie, w dowolnym
czasie, pamiętając o przestrzeganiu
wszelkich rygorów sanitarnych. Nie
stawia to w kłopotliwej sytuacji ani
księdza, ani parafian, którzy albo
udają, że nikogo nie ma w domu,
albo wyjaśniają, dlaczego nie są
zainteresowani wspólną modlitwą.

Wałbrzych, ul. Rynek 13, tel. 518 733 727

KaR
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Na łyżwach pod chmurką
Aura za oknami niezbyt przyjazna. Przynajmniej na razie ani
śniegu, ani mrozu. Jednak nie
na białym orliku! Strzegomskie
lodowisko już w pełni bezpieczne, a co ważne, zawsze
z idealnie przygotowaną taflą
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Wpadł podpalacz
- Funkcjonariusze Wydziału
Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w
wyniku prowadzonych czynności zatrzymali podejrzanego
o serię podpaleń, które miały
miejsce w listopadzie i grudniu
na terenie Świdnicy. Jak ustalili
funkcjonariusze prowadzący
sprawę, zatrzymany 27-latek
odpowiedzialny jest między
innymi za podpalenie 11 kontenerów na odpady, mebli i
odpadów w pomieszczeniach
budynku wielorodzinnego na
terenie miasta – informuje oficer prasowy KPP Świdnica mł.
asp. Magdalena Ząbek.
Prowadzone w sprawie
czynności pozwoliły także
na przedstawienie 27-latkowi zarzutu dotyczącego
pożaru przestrzeni piwnicznej w jednym z budynków
wielorodzinnych na terenie
Świdnicy. Mężczyzna usły-

szał także zarzut dotyczący
posiadania środków odurzających. W trakcie zatrzymania 27-latka, funkcjonariusze
ujawnili przy nim woreczek
strunowy z zawartością suszu
koloru brunatno-zielonego.
Po przebadaniu na testerze
narkotykowym okazało się,
że zabezpieczona substancja
to marihuana. Mężczyzna
posiadał kilka porcji „zioła”.
Sąd Rejonowy w Świdnicy na wniosek prokuratora
zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego
aresztowania na okres dwóch
miesięcy. Istniało bardzo realne prawdopodobieństwo,
że 27-latek znowu „zapoluje” i podpali kolejny obiekt.
Mogło dojść do tragedii.
Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara
nawet do 10 lat pozbawienia

» Podejrzany o kilkanaście podpaleń 27-latek wpadł w ręce świdnickiej policji

wolności, choć nie przyznaje się on do stawianych mu
zarzutów. Z uwagi na to, że
działać miał on pod wpływem

alkoholu i narkotyków, mężczyzna tłumaczy się niepamięcią. Czy granie tą kartą coś mu
da? Szanse są nikłe. Jedno jest

pewne, od momentu zatrzymania 27-latka podpalenia w
mieście ustały.
KaR

REKLAMA

REKLAMA

Pożar za pożarem, Świdnica
narażona została na działanie
szaleńca lubującego się w
podkładaniu ognia. Do podpaleń w mieście dochodziło
m.in. 14, 20, 21 listopada, w
nocy z 21 na 22 listopada, w
nocy z 27 na 28 listopada, a
także 2 grudnia. To nie mógł
być przypadek. To było działanie tego samego człowieka.
Analizowano zapisy monitoringu, prowadzono liczne
przesłuchania osób, które
mogły coś wiedzieć, coś widzieć. Zebrany przez śledczych
materiał dowodowy pozwolił
na postawienie mężczyźnie
zarzutów w tej sprawie. Decyzją sądu, 27-latek został
tymczasowo aresztowany
na okres dwóch miesięcy.
Co mu grozi? Nawet 10 lat
pozbawienia wolności. Lista
jego wybryków i zabaw z
zapałkami jest długa.

Fot. użyczone (OSP Świdnica)

Świdniccy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o dokonanie kilkunastu podpaleń na
terenie miasta. Lista jego wybryków i zabaw z
zapałkami jest długa.
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Poniżano nas i ośmieszano
Nie sposób o życiu za kratami w czasie stanu wojennego i po internowaniu za działalność w Solidarności opowiedzieć w kilkunastu zdaniach. Dlatego dziś druga część rozmowy z Elżbietą Kwiatkowską-Wyrwisz, działaczką opozycyjną, która na wolność wyszła po ponad pół roku. Ale tylko
na chwilę. Bo jeszcze dwukrotnie została aresztowana. Za to samo, co wcześniej. Działalność na
szkodę komunistycznego państwa.
wsiadała Pani do podstawionych na dziedziniec zakładu karnego autokarów,
wiedziałyście, że jedziecie
do Gołdapi? Przecież to tuż
przy granicy z byłym ZSRR…
- Wyglądało to tak, że rano
15 stycznia wszystkie kobiety, z całego Dolnego Śląska,
internowane w Zakładzie
Karnym we Wrocławiu zostały zebrane na dziedzińcu
wewnętrznym i rozpoczęła
się wywózka do Ośrodka
Odosobnienia Kobiet w Gołdapi. Ze swoimi tobołkami
zostałyśmy załadowane do
dwóch autokarów z Jelcza,
zwanych potocznie ogórkami. Przejazd odbywał się w
asyście wojska i milicji. Przez
cały czas miałyśmy zakaz informowania przechodniów
co to za autokary. Podobno
na przednich szybach autokarów był napis „Wycieczka”.
Mieli wyobraźnię komuniści…
- (Uśmiech). Mimo tych
zakazów wyrzucałyśmy karteczki z napisem „Gołdap”,
żeby było wiadomo, dokąd
nas wiozą. Na rogatkach
mijanych miast stali chyba
żołnierze. Wieziono nas bocznymi drogami. Cały transport
zajeżdżał na komendy milicji, aby skorzystać z toalety.
Wieczorem dotarłyśmy na
miejsce. Na leśnej szosie był
postawiony szlaban, taki jaki
jest na granicach państwa,
obok była budka wartownicza
i żołnierze pod bronią. Gdy

Fot. (red)

Trzy tygodnie spędziła
Pani w Zakładzie Karnym
we Wrocławiu. To tu zaczęło
się szykanowanie?
- Po przewiezieniu z aresztu
w Wałbrzychu do więzienia
i zakwaterowaniu zostałam
przydzielona do jednej z cel.
W której były już trzy internowane z Wrocławia, których
wcześniej nie znałam. Może
jedną z nich, z telewizji –
wrocławskiej, dziennikarkę.
Nie znałyśmy się osobiście.
Wszystkie nie znałyśmy regulaminu, który nas internowanych obowiązywał. Funkcjonariusze więzienni też nie.
Nie wiedzieli, jak nas mają
traktować? Jak aresztowane,
skazane? My także nie znałyśmy terminów więziennych.
Wpadłyśmy w konsternację,
gdy na apel wieczorny należało zdać raport o stanie celi
i wystawić kostkę…
Słucham?
- Rzuciłyśmy się do jej szukania. Bezskutecznie. W końcu
okazało się, że chodziło o
metalowy niski regał, na którym należało położyć złożone
w kostkę swoje wierzchnie
odzienie, w którym chodzi się
w ciągu dnia oraz buty. Tzw.
kostkę trzeba było wystawić
na noc, przy celi na korytarz.
Po porannym apelu należało
zabrać ją z powrotem do celi.
Podtrzymywałyście się
jakoś na duchu?
- Tak, na przykład śpiewając
kolędy i pieśni patriotyczne
przy otwartych oknach. Stojąc
na stołku i trzymając się krat.
Spośród wszystkich kobiecych
cel tylko nasza została za to
ukarana karcerem na kilka
godzin. Wtedy pozostałe internowane podniosły hałas
uderzając metalowymi kubkami w drzwi swoich cel. W
czasie osadzenia w więzieniu
byłyśmy przesłuchiwane przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z miast, z których
nas tu przywieziono. Przypominam, że we Wrocławiu
były internowane zwiezione z
całego Dolnego Śląska.
Gdy w drugiej połowie
stycznia 1982 roku wywożono was z Wrocławia i

weszli do autokaru, jeden z
nich powiedział, żeby okazać
dowody osobiste i dodał, że
nie będą nam już potrzebne.
To nas przestraszyło. Bałyśmy
się, że czeka nas taki sam
koniec jak oficerów polskich
pomordowanych w Katyniu.
Bito Panią, poniżano, zamykano w karcerze, grożono, próbowano złamać?
- Za dużo pytań w jednym
zdaniu. Nie bito. Poniżano i
ośmieszano. Były też groźby
słowne, telefoniczne od „nieznanych sprawców”. Pamiętam, gdy jeszcze pracowałam
w bibliotece, kiedyś taka „niewidzialna ręka” zamalowała atramentem witryny filii.
Jeszcze jedna rzecz jest istotna. Już w następnych latach,
byłam dwukrotnie aresztowana. Wówczas trzymano mnie
przez kilka miesięcy w areszcie śledczym z innymi aresztowanymi kobietami, oskarżonymi o różne przestępstwa
z kodeksu karnego. Niektóre
z tych osób spotykam do dziś.
Myślę, że konfrontacja w czasie aresztowania, rewizje,
ścisła obserwacja i inne formy
inwigilacji należały do arsenału psychicznego znęcania
się nade mną. Nie wiem, kto
to robił i dlaczego? W czasie
internowania w Gołdapi na
dodatkowe przesłuchanie
pewnego dnia przewieziono
mnie i koleżankę na komisariat do Gołdapi lub Suwałk?
Do dziś nie wiem, gdzie
to było.

Zapytam wprost, komuniści proponowali współpracę? Żeby donosić na
kolegów i koleżanki?
- Nie pamiętam. Możliwe.
Pamiętam, że na jednym z
przesłuchań, a w nomenklaturze służby bezpieczeństwa
były to tzw. rozmowy, powiedziano mi, że mogę skorzystać
z biletu w jedną stronę…
Jestem pełen podziwu,
że mówi Pani o tym tak
spokojnie…
- Było, minęło.
Nie wszyscy ludzie Solidarności trafili za kratki,
a Panią, działaczkę opozycyjną z ostatniego szeregu,
postanowiono aresztować?
Wygląda to na „pokazówkę”?
- Trudno mi na to pytanie
odpowiedzieć. Sama byłam
i jestem zaskoczona. Może
chodziło o to, by zniechęcić
ludzi do nawet najmniejszej
próby przeciwstawiania się, a
może ktoś

chciał się wykazać w swojej
pracy? Nie wiem.
Co dla młodej kobiety,
wyrwanej z domu rodzinnego, oznaczał pobyt za
kratkami?
- Zaskoczenie. Nie mogę
zrozumieć, że za takie działania spotkały mnie takie represje.
W końcu latem 1982 roku
wyszła Pani na wolność. Co
zrobiła Pani najpierw?
- Po zwolnieniu z obozu
internowania, a było to dokładnie 23 lipca, zostałam w
Gołdapi jeszcze na następny
dzień, ponieważ w obozie
zostały koleżanki z innych
miejscowości, a ja obawiałam
się o nie. Następnego dnia zostały zwolnione wszystkie internowane, w tym m.in. Ania
Walentynowicz. W tym dniu
został rozwiązany obóz internowanych kobiet w Gołdapi.
Moment opuszczania obozu
przez ostatnie zwolnione z
internowania koleżanki został
nagrany przez amerykańską
telewizję. Ten krótki reportaż został włączony do filmu
„Solidarność według kobiet”
Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. Można go zobaczyć na
YouTubie.
Przyjechała Pani do Wałbrzycha i…?
- W ciągu trzech dni musiałam zgłosić się na komisariat
MO. Taką informację otrzymałam przy zwolnieniu z internowania z
obozu w Gołdapi.
Na komisariat
zgłosiłam się,
czym wprawiłam w
zakło-

» - Na komisariat zgłosiłam się, czym wprawiłam
w zakłopotanie dyżurnego milicjanta, który
nie wiedział, co ma zrobić – mówi Elżbieta
Kwiatkowska-Wyrwisz, działaczka Solidarności,
internowana w czasie stanu wojennego

potanie dyżurnego milicjanta, który nie wiedział, co ma
zrobić i gdzie ma odnotować
ten fakt. Na przełomie lipca i
sierpnia poszłam do poprzedniego zakładu pracy, do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
z prośbą o przyjęcie do pracy,
co było zgodne z obowiązującymi przepisami. Zostałam
przyjęta i równocześnie zdegradowana. Miałam zakaz
pracy w działach, w których
bibliotekarz ma bezpośredni
kontakt z czytelnikiem oraz
zakaz zbliżania się do telefonu
służbowego.
To nie był jednak koniec
problemów. Jeszcze dwukrotnie została Pani aresztowana? Za co tym razem?
- Dokładnie za to samo.
Rozpowszechnianie informacji, udział w zakazanych
ówczesnym prawem działaniach. Organizacja spotkań
z działaczami opozycji. W
efekcie tych działań kilkakrotnie ukrywałam się, przebyłam
operację, był list gończy za
mną opublikowany w miejscowej prasie, zakaz wykonywania zawodu bibliotekarza.
Zakończyło się to wyrokiem
– roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata plus wysoka
grzywna, którą mogłam odsiedzieć, będąc aresztowaną.
Ponadto kilkakrotnie byłam
ukarana przez kolegium na
karę finansową za udział m.in.
w Pierwszej Robotniczej Pielgrzymce do Krzeszowa, którą
władza uznała za nielegalne
zgromadzenie.
Bezpieka rozpracowywała Panią w trzech akcjach o
kryptonimach „Odezwa”,
„Sowa” i „Puchacz”. Przecież to brzmi absurdalnie
w odniesieniu do skromnej
bibliotekarki. Co na Panią
znalazła komunistyczna
władza?
To pytanie do ówczesnych
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pojęcia nie mam.
Tak niewiele, a taki wielki
aparat zaangażowany w inwigilację.
Straszne to były czasy…
- (Długa cisza)
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Biblioteka pod Atlantami)

» Miłośnicy gier próbują swoich sił w mobilnej grze miejskiej „NoweMiastoGo”

Biblioteka, to za mało
„Młody człowiek... chłopak, tak? Na warszawskim brzegu i dookoła pracują jego
koledzy. Ty widzisz to? - Tak, teraz tak! - No widzisz! I on ją zaczyna widzieć powoli jakby, tę trasę! On ją bracie widzi w swoich marzeniach”! Tak warszawski
junak widział w swoich marzeniach powstającą Trasę Łazienkowską w niezapomnianym „Misiu” Stanisława Barei. Był taki czas, że my również staliśmy na wałbrzyskiej ulicy i w marzeniach widzieliśmy nową, przestronną siedzibę Filii nr 1.
Nadszedł jednak sierpień
2021 roku i nasze marzenia
się spełniły! Tak jak kiedyś
kierowcy mogli w końcu
wjechać na nowo otwartą
warszawską trasę, tak i my
mogliśmy zaprosić wszystkich
czytelników do nowoczesnej

siedziby, którą otwarto w
lokalu przy ulicy Piłsudskiego
51-53.
Zanim jednak ją otwarto,
pracownicy stwierdzili, że
sama, nawet najpiękniejsza
biblioteka, to za mało. Trzeba
było więc usiąść przed kom-

» Spotkanie autorskie Mieczysława
Gorzki, wrocławskiego twórcy literatury
fantasy, sensacyjnej i kryminalnej

puterami i napisać wniosek
o jakże chwytliwym tytule „Nowe Miasto – Nowa
Biblioteka”. Widocznie nie
tylko tytuł, ale i jego treść
była chwytliwa, bo na zaprojektowane przez pracowników Atlantów działania

przyznano dofinansowanie
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Pomysły
były, pieniądze również, sił i
zapału nie brakowało, więc
przystąpiono do działania.
Już w dniu otwarcia nowej
siedziby na dorosłych czytelników czekała pierwsza
projektowa atrakcja. Nie lada
gratka, specjalne spotkanie
autorskie Mieczysława Gorzki, wrocławskiego twórcy
literatury fantasy, sensacyjnej
i kryminalnej.
Kolejne dni działalności Filii
nr 1 z oddziałem dziecięcym
to kolejne atrakcje. Melomani
wzięli udział w multimedialnych spotkaniach „Muzycz-

na Jedynka”, poświęconych
wybitnym kompozytorom,
patronom ulic Nowego Miasta. Regionaliści licznie stawili się nie tylko na spotkaniu
autorskim dr inż. arch. Bogny Ludwig, autorki książki
„Osiedla mieszkaniowe w
krajobrazie wałbrzyskiego
okręgu górniczo-przemysłowego (1850 -1945)”, która w swojej książce opisała
także historię osiedla Nowe
Miasto. Ale i podczas cyklu
„Historia Nowego Miasta”,
w którym zaprezentowano
najciekawsze wydarzenia,
osoby i miejsca z dziejów
tej dzielnicy. Zdecydowanie
największe emocje wzbudziło spotkanie poświęcone
Mauzoleum. O tym, że było

fascynująco, niech świadczy
fakt, że gdy przygotowana
przez Pracownię Regionalną
Biblioteki pod Atlantami prezentacja skończyła się, nikt
nie zamierzał wychodzić, a
emocjonująca dyskusja o tym
kontrowersyjnym zabytku
trwała jeszcze długo.
Jako że w nazwie filii
wyraźnie podkreślone jest
posiadanie przez nią oddziału dziecięcego, to i dla
najmłodszych nie zabrakło
atrakcyjnych spotkań. W wypełnionych po brzegi salach
Agnieszka Tyszka opowiedziała o swoich książkach,
Natalia Gołubowska pokazała bibliotekę jako miejsce kreatywnego spędzania
wolnego czasu, a Ewa Nowak pomogła w twórczym
rozwoju i rozwiązywaniu
problemów młodego pokolenia. W przytulnym Pokoju
Bajek najmłodsi czytelnicy i
ich rodzice słuchali pięknych
historii, a ci nieco starsi mogli wysłuchać ich w wielu
miejscach dzielnicy podczas
akcji „Baśniowe Nowe Miasto”, która miała charakter
międzypokoleniowej lektury
w plenerze. Miłośnicy muzyki mieli okazję zagrać na
bum bum rurkach podczas
zajęć „Wszystko Gra”, a miłośnicy gier mogli spróbować
swoich sił w mobilnej grze
miejskiej „NoweMiastoGo”.
Łatwo nie było, bo i przejść
trzeba było sporo drogi po
najciekawszych zakątkach
Nowego Miasta, i wykazać
się wiedzą na ich temat, ale
wałbrzyska młodzież dała
radę!
W pier wszym artykule
opisującym otwarcie nowej
siedziby i projektowe plany,
pisaliśmy, że „Nowa siedziba
Filii nr 1 na Nowym Mieście
ruszyła z pole position niczym
Lewis Hamilton w Formule
1. Wszak skrót F1 do czegoś
zobowiązuje”. Dziś możemy
napisać, że nasza wałbrzyska
F1 nie tylko ruszyła niczym
brytyjski kierowca wyścigowy, ale i nadal działa tak jak
on. A biorąc pod uwagę jego
dotychczasowe osiągnięcia
– 7 tytułów mistrzowskich,
102 zwycięstwa i 168 miejsc
na podium – perspektywa
rysująca się przed Filią nr 1
z oddziałem dziecięcym jest
bardzo obiecująca.
Red

Mają nowy radiowóz

Na terenie Komisariatu Policji I w Wałbrzychu odbyło się
uroczyste przekazanie kluczyków do nowego radiowozu. Samochód kupiono dzięki zaangażowaniu i wsparciu
dwóch gmin – Szczawna-Zdroju i Starych Bogaczowic.

Nowy pojazd zakupiony został dzięki
zaangażowaniu władz dwóch gmin:
Szczawna-Zdroju i Starych Bogaczowic.

Zakupiony pojazd służbowy to Kia Sportage wyposażona w silnik benzynowy o
pojemności 1.6 l i mocy 130 km. Koszt
zakupu takiego samochodu wyniósł 126
tys. zł. Dofinansowanie ze strony dwóch
gmin pokryło 50% ceny zakupu pojazdu.
Zakup kolejnego radiowozu, oprócz tego,
że przyczyni się do podniesienia komfortu
pracy funkcjonariuszy, to również realnie
wpłynie na podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

SZCZAWNO-ZDRÓJ/STARE BOGACZOWICE

Na placu przy szczawieńskim komisariacie policji odbyło się uroczyste
przekazanie oznakowanego radiowozu.
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SCB

» Sześć dzielnic Wałbrzycha będzie miało swoje przewodniki

WAŁBRZYCH

Zobaczcie,
jak tu jest
Po raz pierwszy w historii
miasta powstało sześć przewodników po najstarszych
dzielnicach. Mówimy tu o
Śródmieściu, Starym Zdroju,
Białym Kamieniu, Sobięcinie,
Nowym Mieście i Podgórzu.
Mieszkańcy tych rejonów
doskonale wiedzą, co warto
u nich zwiedzić. W każdym
zakątku „starego” Wałbrzycha jest bowiem coś, co was
zachwyci. I tego dowiecie się
z przygotowanych folderów.
Dodajmy, że te dzielnice
to podobszary rewitalizacji
miasta, które z roku na rok

zmieniają się, pięknieją i budzą coraz większą ciekawość
turystów. Pamiętacie, że w
2016 roku Biuro Rewitalizacji
UM w Wałbrzychu wspólnie
z Mateuszem Mykytyszynem,
prezesem Fundacji Księżnej
Daisy von Pless, postanowiło
połączyć i poszerzyć grono
miłośników lokalnej historii?
Właśnie w ten sposób narodził się pomysł organizacji
spacerów historycznych. Pasjonujące opowieści o miejscach, które mijacie na co
dzień i które zmieniają się
na waszych oczach, stały się

punktem wyjścia do rozmów
o ożywieniu miejskiej przestrzeni. Łącznie zorganizowano aż 24 spacery w każdej z
sześciu dzielnic. Zainteresowanie taką formą poznawania miasta było ogromne.
Niejednokrotnie wędrowało
kilkadziesiąt osób. Nawet i
siedemdziesiąt. To wszystko mocno zainspirowało
urzędników do stworzenia
przewodnika, dzięki któremu każdy mieszkaniec lub
turysta będzie mógł wyruszyć
w indywidualną podróż po
zakątkach wybranej dzielnicy.

Autorem serii „Spacer historyczny” jest Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji
Księżnej Daisy von Pless.
Któż inny mógłby to zrobić
lepiej niż ten regionalista i
popularyzator lokalnej historii. Eleganckie i bogato
ilustrowane przewodniki są
wydawnictwem bezpłatnym,
każdy będzie mógł pobrać je
ze strony internetowej www.
rewitalizacja.walbrzych.pl.
Warto też odwiedzać profil
na Facebooku Akcja Rewitalizacja Wałbrzych, bowiem na
aktywnych fejsbukowiczów

czekać będą niespodzianki
– m.in. konkursy, dzięki którym będziecie mogli wygrać

zestawy sześciu świeżutkich
przewodników.
Red

REKLAMA

Fot. użyczone (UM Wałbrzych)

Odkryjcie bogate dziedzictwo Wałbrzycha. To
nic, że zima i być może niektórym nie chce
się wychodzić z domów. Co tam śnieg i mróz,
ale za to jakie widoki! Czas na spacer po wałbrzyskim obszarze rewitalizacji z przewodnikiem w ręku.

Co W gmINaCH pISZCZY / promoCJa

WIESZ CO | NR 51/21.12.2021 r.

» Fajnie być dobrym uczniem z wysoką średnią ocen, ale jeszcze fajniej być dobrym uczniem pomagającym innym

WAŁBRZYCH

Szlachetnie jest pomagać
Do takiej szkoły sami byśmy chcieli uczęszczać. W której oprócz nauki wpajane są też
podstawowe wartości, jak pomoc najbardziej potrzebującym. Wstyd byłoby nawet pójść
na wagary. Lepiej energię spożytkować w inny sposób. Na przykład przygotowując podarki dla tych, którym się nie przelewa.
Teraz uważajcie, bo zaczniemy
mędrkować, jak niejedna dyrektorka w podstawówce. Szkoła

nie tylko powinna uczyć i wychowywać, ale być też miejscem, w
którym dzieją się naprawdę war-

tościowe rzeczy. Tak jak w PSP
nr 15 w Wałbrzychu, w której
nauczyciele, uczniowie oraz ich

JEDLINA-ZDRÓJ

Ikoną w komercję

rodzice, a także inni pracownicy
dołączyli do akcji Szlachetna
Paczka.

Chciałoby się powiedzieć ramię w
ramię, ale w tym wypadku bardziej
pasowałoby określenie ręka w rękę.
Kto tylko mógł z „Piętnastki” i jak
potrafił, zaangażował się w pomoc.
Łącznie do akcji przystąpiło 75 osób.
To one zebrały łącznie 3340 zł. I
nieważne, że ktoś dał „stówę”, a kto
inny „dychę”, bo to nie żadne wyścigi, ani licytacja, liczył się sam gest. Za
zebraną sumę kupiono przedmioty i
produkty, których nigdy nie powinno
w żadnym domu brakować – pralkę
automatyczną, szafę, 16 worków
węgla, słuchawki, buty, jedzenie oraz
chemię. Do tego dorzucono pościel
podarowaną przez nauczycielkę oraz
prześcieradło przyniesione przez
ucznia. Tak skompletowaną paczkę
dostarczono do wybranej rodziny.
Nie musimy chyba wspominać, że
prezenty wywołały wielką radość u
potrzebujących ludzi, którym choć
w małym stopniu zapewniono podstawowe potrzeby. A i jeszcze jedno.
Ten łańcuch życzliwych i pomocnych
ludzi uzupełnił rodzic jednej z uczennic, który przewiózł busem przygotowane podarki.
To nie był pierwszy raz, gdy „Piętnastka” włączyła się w pomoc.
Brawo, drodzy nauczyciele, rodzice
i uczniowie. Wolontariat szkolny kolejny raz zareagował w odpowiedni
sposób na rzecz potrzebujących.
Przypomnijmy tylko, że Szlachetna
Paczka to akcja odbywająca się od
20 lat. Tylko w ciągu ostatnich 5 w
całej Polsce wolontariusze odwiedzili
ponad 160 tys. rodzin. Dostarczając
pomoc materialną, która staje się
później dla potrzebujących impulsem
Red
do zmian w ich życiu.

» Ikony można oglądać w jedlińskim
kościele do połowy lutego

Jeśli macie dość świecidełek w galeriach handlowych i marketach, a słuchając przeboju George’a Michaela „Last Christmas” dosłownie wam się ulewa,
to mamy propozycję, by choć na chwilę oderwać się
od „komerchy”. I zobaczyć wystawę przepięknych
ikon oraz zachwycić się ręcznie wykonaną szopką.
To wszystko w jedlińskim kościele.
Autorką – tu nie boimy
się użyć tego słowa – niesamowitych ikon, jest Patrycja
Obarewicz, która studiowała
we Lwowie. Lata poszukiwań, dotyku, wpatrywania
się w moc tych prostych
dzieł, ukształtowały ją jako
artystkę. W końcu swoje
pomysły mogła zacząć realizować. – Gdy otrzymałam
dyplom mistrza pisania ikon,
zrozumiałam, że przez obcowanie z drewnem i naturalnymi barwami, mogę złożyć
w całość spójny obraz dla
człowieka z określonym wy-

obrażeniem – mówi Patrycja
Obarewicz.
Odbiór sztuki przez każdego jest sprawą indywidualną, dlatego tym bardziej
namawiamy was, byście
obejrzeli prace. Jesteśmy
ciekawi, jak zareagujecie na
jej artystyczne wizje. Nas po
prostu zachwyciły. Wystawę
ikon można już oglądać w
kościele przy ul. Jana Pawła
II w Jedlinie-Zdroju. Czynna
jest w środy i w niedziele w
godz. 12:00-12:30. Można
też umówić się telefonicznie
na inny termin. Wystarczy

zadzwonić do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju pod numer 74 851
09 75 i ustalić dogodny czas
zwiedzania. Gdybyście po
obejrzeniu ikon mieli jeszcze
chwilę czasu, warto wejść
na kościelną wieżę widokową, skąd widoki są równie
zachwycające.
W kościele czeka na was
jeszcze jedna atrakcja. Właściwie na wasze pociechy,
choć gdy zobaczycie to małe
dzieło sztuki, też nie będziecie mogli oderwać od
niego wzroku. To ręcznie wy-

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Fot. użyczone (PSP 15)
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konana krakowska szopka
przedstawiająca misterium
Bożego Narodzenia. Choć
na chwilę warto w tym miejscu porzucić codzienność.
Wystawę i szopkę możecie

oglądać w świątyni do połowy lutego przyszłego roku.
– Na zakończenie wystawy
będziemy mieli dla wszystkich chętnych prawdziwą
gratkę. Zapraszamy na trzy-

dniowe warsztaty pisania
ikon. Takiego wydarzenia
jeszcze u nas nie było – już
dziś zachęca Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny-Zdroju.
Red

WAŁBRZYCH

„Trenowali” z miotaczami
Na terenie obiektu sportowego na Białym Kamieniu w Wałbrzychu odbyły się policyjne ćwiczenia
z zakresu przywracania porządku publicznego na
stadionie piłkarskim.

Dowódcy szkolenia przypomnieli
główne przepisy związane z zabezpieczeniem spotkań sportowych na

otwartych obiektach. Przeprowadzili
z policjantami musztrę indywidualną
i zespołową. Wyznaczeni funk-

cjonariusze mieli okazję
zapoznać się z obsługą
plecakowego miotacza pieprzu. Ćwiczenia praktyczne
polegały również na doskonaleniu taktyki działania
pododdziałów w sytuacji
przywracania naruszenia
bezpieczeństwa i porządku
publicznego na obiektach
sportowych, czyli podczas
tzw. zadym stadionowych.

Przygotowanych zostało
kilka wariantów. Pierwszy
dotyczył realizacji zabezpieczenia przyjazdu kibiców
gości w rejon stadionu przy
ul. Ratuszowej 6 i wprowadzenie ich na sektor. Drugi
sytuację, podczas której
kibice drużyny przyjezdnej
usiłują sforsować ogrodzenie sektora gości i wtargnąć na płytę boiska. W

ostatnim z ćwiczeń kibice
klubu gości mieli przerwać
ogrodzenie i po konfrontacji siłowej ze służbą zabez-

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Wypożyczalnia w
Szczawnie zajęła 5
miejsce na Dolnym
Śląsku i 60 w kraju
w ogólnopolskim
rankingu bibliotek

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Mała, a jednak… wielka
To o miejskiej bibliotece w Szczawnie-Zdroju, w której mają powody do zadowolenia.
A my razem z nimi, bo lubimy, jak dobre wieści rozchodzą się lotem błyskawicy, w czym
jako WieszCo chętnie pomagamy. Placówka właśnie została doceniona w ogólnopolskim
konkursie. I to jeszcze jak doceniona!
Niech to wybrzmi oficjalnie. Miejska Biblioteka Publiczna im. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju
zajęła 60. miejsce w ogólnopol-
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skim rankingu dziennika Rzeczpospolita oraz Instytutu Książki!
Skupcie się jeszcze przez chwilę,
bo teraz będzie najważniejsze.

Szczawieńska wypożyczalnia została sklasyfikowana także na 5
pozycji wśród bibliotek na Dolnym
Śląsku!

Po pierwsze, to nie był „jakiś”
plebiscyt, ale prowadzony przez
poważne medium oraz krajowy
instytut. Po drugie, przebadano 837

pieczenia spotkania usiłowali wtargnąć na sektor
kibiców miejscowych.
SCB

bibliotek w całym kraju. Tych, które
nie mają swoich filii (nie były brane
pod uwagę powiatowe), a więc małych, działających w niezbyt dużych
miejscowościach. Kryteria były dość
restrykcyjne. Sprawdzano liczbę
czytelników, ilość książek, sam księgozbiór, zajmowaną powierzchnię
oraz także to, ile gmina przekazuje
na działalność placówki w ciągu
roku. I wyszło, że bibliotekarki w
Szczawnie-Zdroju mają powody do
dumy, a my razem z nimi. Fajnie
mieć bowiem „za rogiem” miejsce
z bogatym i nowym księgozbiorem dostrzeżone w ogólnopolskim
rankingu.
Pewnie chcecie dowiedzieć się,
czym przekonała do siebie jurorów wypożyczalnia z uzdrowiska?
Wskaźnik czytelnictwa i zajmowana powierzchnia (w przeliczeniu na
1000 mieszkańców) to odpowiednio 162 osoby i 121 m. kw. Średnio
rocznie jeden czytelnik wypożyczał
w Szczawnie ponad 14 książek.
Co trzecia pozycja została kupiona
po 2010 roku, a tylko w tym roku
przybyło 160 nowych woluminów.
Na 1000 mieszkańców przypada
5463 pozycji. I na koniec bardzo
ważny wskaźnik – władze uzdrowiska całkiem sporo przekazują na
działalność biblioteki, bo aż 1,43
proc. swojego rocznego budżetu.
Red

GŁUSZYCA

Równo jak na stole
Z zakończeniem inwestycji byłoby
krucho, gdyby nie dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pieniądze wpłynęły, więc nie może
nikogo dziwić, że udało się wykonać remonty pięciu dróg gminnych
wraz z przebudową mostu przy ul.
Częstochowskiej. Teraz ważna rzecz.
Inwestycje drogowe pochłonęły w
sumie ponad 2,3 mln zł.
Przypomnijmy tylko, że wnioski,
o których mowa, gmina skrzętnie
przygotowała i wysłała starając się

o wsparcie w ramach rządowego
programu, jeszcze w 2019 roku. No
i dzięki dofinansowaniu na poziomie
1,5 mln zł w tym roku wszystkie
zadania udało się zakończyć. Na
długości 750 m wyremontowano
drogi gminne zlokalizowane przy
ulicach Górnej, Niecałej i Przemysłowej, gdzie położono nawierzchnię z
kostki brukowej. Koszty tego zadania
to ponad milion złotych.
Zmodernizowano także ul. Częstochowską wraz z mostem i ul. Dolną.

To drugie zadanie, które zostało
dofinansowane w ramach środków
z Funduszu Dróg Samorządowych. W
tym rejonie położono nowy asfalt na
odcinku 840 m, a most nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Częstochowskiej
został całkowicie przebudowany. To
istotne, bo stanowi on ważną przeprawę ułatwiającą komunikację nie
tylko pieszym, ale również kierowcom. Koszty realizacji tego zadania
to ponad 1,3 mln zł.
Red

» Drogi w Głuszycy są coraz lepsze

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

Rzadko piszemy w tym miejscu o inwestycjach drogowych. Bo
wydaje nam się to takie oczywiste. Ale w okresie pandemii nie
jest z tym tak „hop siup”. Tym bardziej cieszy, że w trudnym
czasie w Głuszycy udało się zrealizować wszystko to, co sobie
zaplanowano.
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Posłuchajcie serca

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

BĄBEL, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.09.2020

BIMBER, nr ewidencyjny 255/19
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 29.08.2019

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 09.06.2020

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 31.10.2020

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

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.04.2021

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.11.2020

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

MIGOTKA, nr ewidencyjny 192/20
Wiek: ok. 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

RYJEK, nr ewidencyjny 191/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 08.10.2020

SCARLET, nr ewidencyjny 166/20
Wiek: ok. 13 lat
Data przyjęcia do schroniska: 24.07.2020

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020

Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Co by powiedziały czworonogi z wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt, gdyby potrafiły mówić? Że
potrzebują miłości, bliskości, nowego domu. A może, że chcą świętego spokoju, mają dość ludzi i
straciły do nich zaufanie. Nigdy się tego nie dowiemy. Możemy jednak sprawić, by choć odrobinę
wyjść z twarzą wobec psów i kotów, które ktoś kiedyś skrzywdził. Adoptując zwierzę.
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Fot. użyczone (LOT AW)

» Do 1936 roku zabudowania obecnego
stada ogierów były stajniami zamkowymi

Jeszcze o sąsiedztwie…
…Zamku Książ. Przed tygodniem wspomnieliśmy o olśniewającej okolicy
wokół naszego najważniejszego zabytku. Było o pięknym parku i niesamowitym punkcie widokowym. Dziś zapraszamy was w dwa inne miejsca.
Do znajdującego się po sąsiedzku stada ogierów i pewnego mauzoleum.
Znajdźcie czas, by tam zajrzeć.
Oczywiście nie odwodzimy
nikogo, by odwiedzić zamek,
bo to miejsce magiczne, ale
dla urozmaicenia rodzinnego
spaceru lub wyprawy we
dwoje warto dotrzeć do innych atrakcji w pięknej okolicy
Książa.
Na przykład do Mauzoleum
Hochbergów. To nieduży budynek, w którym znajduje się
kaplica grobowa panującej
w Zamku Książ ponad cztery
wieki rodziny Hochbergów.
Początkowo budowla ta miała
zupełnie inne przeznaczenie.
Sam budynek powstał w 1734
roku podczas barokowej rozbudowy zamku oraz parku
i pierwotnie pełnił funkcję
pawilonu letniego. Wówczas był centralnym punktem
utworzonego wokół niego
ogrodu z rozchodzącymi się
promieniście alejami lipowymi.
Było to miejsce widokowe,
służące rozrywce i miłemu
spędzaniu czasu w otoczeniu
natury. Z tego okresu zachował
się wewnątrz bogaty wystrój

m. in. XVIII-wieczne malowidła sklepienne Felixa Antona
Schefflera przedstawiające
Zamek Książ z czterech stron
świata. W 1883 roku pawilon
letni został przekształcony w
rodowe mauzoleum rodziny
Hochbergów. W tym celu w
skale pod pawilonem wykuto obszerną kryptę. Funkcję
kaplicy grobowej mauzoleum
pełniło do 1945 roku. Obecnie
w krypcie znajdują się jedynie
puste sarkofagi – trzy połączone ze sobą, w których spoczęli Jan Henryk XI i jego dwie
żony oraz malutki sarkofag
dziecięcy, gdzie pochowano
zmarłą niedługo po urodzeniu
córeczkę księżnej Daisy i Jana
Henryka XV. Znajduje się tu
także podstawa pod urnę Fritza
Hochberga, brata Jana Henryka XV – hrabiego z Iłowej i
twórcy Ogrodu Japońskiego
we Wrocławiu. Jako ostatnia z
rodu została tu pochowana w
lipcu 1943 roku słynna księżna
Daisy Hochberg von Pless. Kiedy jednak do zamku wkroczyli

żołnierze Armii Czerwonej, w
obawie przed zbezczeszczeniem grobów dawni książęcy
pracownicy potajemnie przenieśli grób księżnej. Dokąd?
Być może na nieistniejący już
cmentarz ewangelicki niedaleko kościoła Św. Anny w
Wałbrzychu. Jednak to tylko
jedna z hipotez. Do dziś miejsce pochówku księżnej Daisy
pozostaje jedną z zamkowych
tajemnic…

Zachęcamy was także „zaprzyjaźnić się” z końmi ze Stada
Ogierów Książ. Pierwsze stajnie
znajdowały się na terenie podzamcza. Obecne – wzniesione
w 1844 roku w miejscu, gdzie
wcześniej znajdował się ogród
pszczeli – zajmują ok. 80 ha powierzchni, w tym 65 ha użytkowanych rolniczo. Stanowią one
zespół budynków stajni i ujeżdżalni o zabytkowej konstrukcji
szkieletowej. Przebudowane i

jednocześnie rozbudowane zostały w 1920 roku. Jeździectwo i
hodowla koni były wielką pasją
Jana Henryka XV. Do 1936 roku
zabudowania obecnego stada
ogierów były stajniami zamkowymi. Powstały one na planie
zamkniętego czworoboku, z
bramą wjazdową od strony
południowej i krytą ujeżdżalnią
(20 x 40 m, w całości wykonaną z drewna modrzewiowego) od strony północnej.

Ujeżdżalnia jest unikatowym
na skalę europejską obiektem
tego typu, zbudowana została
bowiem bez użycia gwoździ!
Stadnina jest jedyną częścią
kompleksu Zamek Książ, która przetrwała czasy II wojny
światowej w stanie nienaruszonym. Powojenna działalność stada ma swój początek
w 1947 roku. Jest to obecnie
ważny ośrodek hodowlany i
jeździecki. Hoduje się tu głównie konie rasy śląskiej. Są one
krzyżówkami koni olenburskich
z końmi wschodnio-fryzyjskimi, a hodowane były na tych
terenach od 1912 roku. Po
II wojnie światowej hoduje
się tu konie półkrwi angielskiej, które powstały na drodze
skrzyżowania koni rasy śląskiej
z końmi pełnej krwi angielskiej.
Co roku, w drugiej połowie
maja, organizowane są tu
aukcje koni, na które zjeżdżają
się hodowcy z całego świata.
Red

» Nim ten budynek stał się mauzoleum, był centralnym punktem utworzonego
wokół niego ogrodu, miejscem służącym rozrywce i miłemu spędzaniu czasu
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» Zimowa panorama wałbrzyskiego Śródmieścia widziana z Góry
Parkowej. Lata 20. XX wieku / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Święta bez „śląskiego nieba”
Chyba żaden okres w roku nie wiąże się z tyloma zwyczajami i obrzędami jak Boże Narodzenie.
Jako mieszkańcy Wałbrzycha jesteśmy w tym względzie w o tyle szczególnej sytuacji, że przyjeżdżający tu po zakończeniu wojny osadnicy ze wszystkich zakątków Polski i Europy przywozili swoje tradycje, które łącząc się w kolejnych pokoleniach, stworzyły absolutnie wyjątkowy
kalejdoskop kultur.
Spójrzmy dziś jednak, jak
wyglądały kiedyś śląskie święta i ile z dawnych zwyczajów
mieszkańców naszego regionu uda nam się odnaleźć we
własnych domach?
W wigilię Bożego Narodzenia jadało się niewiele, aby
tym większą przyjemnością
była uroczysta kolacja. Katolików obowiązywał tego
dnia post, zaś szczególnie
pobożni ludzie w ogóle nie
jedli nic, dopóki na niebie nie
dostrzegli pierwszej gwiaz-

dy. Za to zwierzętom w gospodarstwach nie żałowano
pożywienia, dodając do niego również święcone zioła.
Szczególnymi względami darzono krowy, którym mógł
się w wigilię dostać nawet
kawałek świątecznego ciasta.
Powszechna na wsiach była
wiara, że zwierzęta (ale tylko
te, które były obecne w szopie, podczas narodzin Jezusa)
w wigilijną noc rozmawiają
ze sobą ludzkim głosem, a
tematem tych rozmów są

ich ludzcy opiekunowie. Co
z pewnością było jednym z
powodów tej wyjątkowej
dbałości o zwierzęta owego
dnia. Wierzono także, że tej
nocy szczególne aktywne stają się czarownice (można je
było spotkać około północy
tańczące na rozstajach dróg)
i na różne sposoby starano
się zabezpieczyć domostwa
przed ich zgubnym działaniem. W regionie kłodzkim
np. często praktykowano rysowanie kredą kręgów wokół

» Liczne fabryki porcelany produkowały specjalne bożonarodzeniowe talerze. Tradycję tę
praktykowano także w wytwórni H. Ohme działającej w dzisiejszej dzielnicy Szczawienko. Na zdjęciu
dwa takie talerze ze zbiorów wałbrzyskiego Muzeum Porcelany / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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» Jarmark bożonarodzeniowy na wałbrzyskim Rynku. Lata 1910-1919 / www.polska-org.pl

wigilijnego stołu mających
chronić domowników przed
złymi mocami, gospodynie
rysowały też kredą krzyże na
drzwiach do stajni czy obory,
aby czarownice nie mogły
zrobić krzywdy zamkniętym
w nich zwierzętom. Innymi
sposobami ochrony przed
czarami było np. mycie krowom wymion wywarem ze
święconych ziół, co miało je
uchronić przed pozbawieniem
mleka. Gospodynie musiały też pamiętać w wigilijny
wieczór, aby wychodząc ze
spiżarni iść tyłem trzymając
przed sobą świecę lub lampę,
tak żeby pomieszczenie ani
przez chwilę nie było pogrążone w ciemnościach. Na ten
bowiem moment nieuwagi
czarownice czyhały czujnie,
aby niepostrzeżenie wślizgnąć
się do środka i narobić szkód
Kiedy zadbano już w należny sposób o zwierzęta,
rodzina mogła zasiąść do
uroczystej wieczerzy. W najbiedniejszych domach składała się ona jedynie z zupy
mlecznej, w której namaczano
bułki oraz ciastek, jabłek i
orzechów. Z rzadka raczono
się słynnym „śląskim niebem”
(schlesisches Himmelreich),
czyli gotowanym mięsem wieprzowym z kluskami w sosie z
suszonych owoców.
Najczęściej jednak śląska
wigilijna kolacja to tzw. żółta
zupa, czyli wspomniana już
zupa mleczna z namoczonymi
w niej bułkami, posypana rodzynkami, cukrem i szafranem,
karp w sosie piernikowym z kiszoną kapustą (zwany karpiem
po polsku), kluski z makiem
oraz na zakończenie – strucla,
jabłka i orzechy. Nieco bardziej
bogatą wieczerzę jadano na

Górnym Śląsku, szczególnie po
polskiej stronie granicy – tam
na wigilijnym stole pojawiały
się dodatkowo pieczony karp,
kapusta z grochem oraz grysik
albo ryż ze śliwkami. Resztki z
kolacji pozostawiano na stole
na całą noc – miały nimi pożywić się anioły (lub, jak wierzono np. w okolicach Nowej
Rudy – „zbłąkane dusze”). Ten
zwyczaj (podobnie jak i niektóre inne) to echo dawnych
germańskich wierzeń, zgodnie
z którymi na domowym piecu
pozostawiano jedzenie jako
ofiarę dla bogów.
W niektórych rodzinach po
kolacji następowało obdarowywanie się prezentami,
choć w większości śląskich
domów zwyczaj ten praktykowano dopiero w pierwszy
dzień świąt. Pozostałą część

wieczoru spędzano natomiast
na wróżbach. Podobnie jak w
Andrzejki lano wosk lub ołów,
ale istniały też wróżby ściśle
związane wyłącznie z tym
dniem. I tak np. kiedy przed
wieczerzą zapalano światło,
wszyscy bacznie przyglądali się
swoim cieniom, istniał bowiem
przesąd, że kto nie dostrzeże w
zarysie własnego cienia głowy,
umrze w nadchodzącym roku.
Gospodynie zaś, kiedy już zasiadły przy wigilijnym stole,
nie mogły od niego wstawać
aż do zakończenia kolacji, w
przeciwnym bowiem razie
w kolejnym roku uciec miały
kury z kurnika. Nie wolno było
także sprzedawać niczego w
wigilijny wieczór, bowiem w
ten sposób pozbywało się z
domu powodzenia. Ciekawym
zwyczajem było wstawianie

» Wałbrzyski Rynek w zimowej scenerii na noworocznej
kartce z 1895 roku / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

ogarków świec w łupiny po
orzechach i puszczanie ich w
misce z wodą. Łupinom przypisywano imiona znajomych
chłopców i dziewcząt – jeśli się
do siebie zbliżyły, oznaczało to
oczywiście, że osoby te zostaną wkrótce parą.
Niemal wszędzie na Śląsku powszechny był zwyczaj
kładzenia siana pod wigilijny
stół bądź pod obrus. Z siana
tego pleciono po wieczerzy
powrozy, którymi obwiązywano drzewa owocowe, aby
zapewnić urodzaj. Opaski
te zdejmowano dopiero na
Wielkanoc. Tuż przed północą
kończono wróżby i Ślązacy
wyznania katolickiego ruszali
na pasterkę – każdy z własną
świecą. Takie mrowie świateł
w kościele sprawiało z pewnością niezapomniane wra-

» Kiedyś to były prawdziwe zimy…! Tramwaj zmierza przez
Nowe Miasto (dzisiejszą ul. Piłsudskiego) w kierunku
Śródmieścia. Lata 30. XX. wieku / www.polska-org.pl

żenie. Wierzono także, że w
czasie pasterki każda płynąca
woda zamienia się w wino.
Biada jednak bezbożnemu
śmiałkowi, który chciałby ten
cud wykorzystać do własnych
celów – w różnych okolicach
powtarzano sobie podobne
opowieści o tych, którzy chcieli zaczerpnąć przemienionej w
wino wody ze strumyka czy
rzeki i przypłacili to śmiercią.
Po pełnym wrażeń wigilijnym wieczorze następował
świąteczny dzień. I tu ciekawostka – dopiero tego ranka,
wczesnym świtem w domach
pojawiała się choinka. Następnie budzono dzieci, dla
których przystrojone drzewko

było każdego roku wyczekiwaną niespodzianką. Pod nim
znajdowały drobne prezenty,
najczęściej słodycze, rzadziej
zabawki. Sama choinka jest
natomiast najmłodszą tradycją bożonarodzeniową.
Choć jej genezy znów można
dopatrywać się w dawnych
germańskich czy celtyckich
wierzeniach, w których drzewa darzono szczególną czcią,
to jako ozdoba świąteczna
pojawia się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, początkowo wśród luterańskich
mieszczan, skąd rozpoczęła
swą wędrówkę na podbój
całej ówczesnej Europy.
Opr. J. Drejer
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Sylwester na
„odtrutkę”
Wiadomo, jeśli ostatnia noc w roku, to musi być
wystrzałowa. Przed szaleństwami na parkiecie
dobrze jest jednak zrobić „podkład” i zaserwować sobie „odtrutkę”, żeby nie zamęczyła was ta
muzyczna sieczka puszczana 31 grudnia. Mamy
na to lekarstwo. W przeddzień sylwestra można
się doskonale pobawić w Filharmonii Sudeckiej
im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Nuda?
Nic bardziej mylnego. Przekonajcie się sami.
Filharmonicy przygotowali sylwestrowy
koncert, na który tradycyjnie zapraszają w
przeddzień kalendarzowego sylwestra, czyli
30 grudnia 2021. Punktualnie o godz. 19:00
zabrzmią piosenki z najsłynniejszych musicali
w koncercie zatytułowanym „W tonacji sylwestrowej – musicale, musicale”.
Jest co najmniej kilka powodów, by tego
wieczora wybrać się do sali koncertowej
przy ulicy Słowackiego 4 w Wałbrzychu. Po
pierwsze muzyka! Przygotowane specjalnie
dla orkiestry Filharmonii Sudeckiej aranże musicalowych produkcji w rodzaju „Hamilton”,
„Upiór w operze”, „Król lew”, „Evita”, „Chicago”, „Kraina lodu”, „Hercules”, „Czarnoksiężnik”, „Dirty dancing”, „Cats”, „The Book of
Mormons” czy „Jekyll & Hyde” są gwarantem
świetnej zabawy. Tutaj warto podkreślić, że
Michał Jańczyk, który przygotował aranże,
sprawdził się już doskonale w tym charakterze
w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Zadbał w
przygotowanych partyturach o efektowne
zaprezentowanie niektórych naszych muzyków, a wiemy, że poziomem profesjonalizmu
dorównują najlepszym i tylko czekają, żeby

wam to pokazać! Po drugie, charyzmatyczni
soliści! Zaproszono Agnieszkę Przekupień i
Filipa Cembalę, wokalistów i aktorów najlepszych teatrów muzycznych w Polsce – od
Szczecina, przez Gdynię, Poznań, Gliwice i
Łódź po Warszawę. Doświadczenia estradowe
zebrane przez oboje artystów zapowiadają
niezwykle energetyczny koncert. Po trzecie,
konferansjerka! Gospodarzem wieczoru „W
tonacji sylwestrowej” będzie Marcin Kydryński, którego radiowy głos przenosi słuchaczy
prowadzonych przez niego audycji w świat
wyobraźni i niejednej muzycznej sjesty.
Orkiestrę Filharmoników Sudeckich poprowadzi Bartosz Żurakowski. Ukochane fragmenty z superprodukcji muzycznych, obiegające
cały świat melodie musicalowych piosenek,
elektryzujące duety – z tych starszych musicali,
jak i tych zupełnie nowych ogrywanych przy
pełnej widowni, a potem ekranizowanych –
przygotowano na ten grudniowy wieczór w
formie zupełnie nowego programu. Sylwestrowo w Filharmonii Sudeckiej, prawda, że brzmi
intrygująco?!
Red

30.12.2021
godz. 19:00

Orkiestra Filharmonii Sudeckiej
Bartosz Żurakowski - dyrygent
`
Agnieszka Przekupień i Filip Cembala - spiew
.
autorskie aranzacje Michał Jańczyk

Kasa biletowa:

501-674-397
REKLAMA

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» Na sylwestrowy koncert w Filharmonii Sudeckiej
zapraszamy 30 grudnia 2021 o godz. 19:00
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Fot. Paulina Bogdańska

» Mimo pandemii gwiazdy
odwiedzają nasz region.
Ostatnio wystąpili Czesław
Mozil i Michał Bajor

Trzy głosy na trzy sceny
Jak na nieustępującą pandemię, to kulturalny koniec roku należy uznać za udany. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprosił na solowy występ Czesława Mozila. W
Starej Kopalni wystąpił Artur Rojek, a w szczawieńskim Teatrze Zdrojowym po
raz kolejny gościł Michał Bajor. Miłośnicy różnych stylistyk powinni być usatysfakcjonowani.
Koncertowy maraton rozpoczął
Czesław. Artysta przyjechał do
Świdnicy głównie z materiałem z
nowej płyty „#Ideologiamozila”
(premiera – październik 2021).
Autor przeboju sprzed 14 laty –
„Maszynka do świerkania” – nagrywa obecnie bardziej ambitne
piosenki. Odważnie śpiewa o tym,
co go dotyka i drażni. To jednak nie
jedyne zmiany w jego twórczości.
Obecne występy to nie tylko zestaw utworów zaprezentowanych
na żywo, lecz także rodzaj stand-

-upu. I dokładnie takiego Czesława
oglądaliśmy w Świdnicy. Zaśpiewał,
akompaniując sobie na klawiszach
i akordeonie, około 17 kompozycji.
Około, ponieważ Czesław często je
zaczynał i nie kończył albo przerywał i nie wracał już do nich. Mało
tego, ostatni tytuł zabrzmiał z playbacku. Można to wszystko uznać
za rodzaj artystycznego szaleństwa,
połączonego z eksplozją jego wyobraźni. Jednak… to się broni.
Muzyk, z niezwykłą łatwością,
obsługiwał dwa keyboardy, a jego

melodie, zarówno te starsze, jak i te
z najnowszego krążka, skutecznie
uwodziły. Czesław zadbał również
o swój atrakcyjny wygląd na scenie.
Miał szałowe spodnie typu alladynki. Szybko wydało się jednak, że to
nie jego sukces, lecz żony – Dorotki. Kobieta jeszcze nie raz była
bohaterką zabawnych opowieści.
Czesław, jako kabareciarz, oparł
swój show na własnych doświadczeniach. Często sięgał do bardzo
osobistych wspomnień (striptiz w
oknie). Nie stronił też od wycieczek

Gwoździem po ekranie

Jaka jest twoja cena?
Najważniejszą propozycją kinową ostatnich kilkunastu dni był film „Dziewczyny z Dubaju” w reżyserii
Marii Sadowskiej.
Takie pytanie pada na początku „Dziewczyn z Dubaju”.
Skierowane jest bezpośrednio
do widzów. Pomyślałem, że to
zły znak, że zaraz zobaczę film,
który ma uzasadniać wybory
dziewczyn do wynajęcia. Na
szczęście tak źle nie było. Obraz Marii Sadowskiej oferuje
coś więcej niż tylko nagie tyłki,
wulgaryzmy i tanie love story.
„Dziewczyny z Dubaju” mają
sporo niedociągnięć scenariuszowych, naiwności oraz
rażących uproszczeń. Mimo
to, film autorki „Dnia kobiet”,
uznaję za wart obejrzenia.
Fabuła jest prosta. Emi (Paulina Gałązka) – dziewczyna z

prowincji – marzy o karierze
w świecie blichtru i pieniędzy.
Po kolejnym nieudanym występie w lokalnych wyborach
miss, dostaje propozycję od
jednego ze sponsorów imprezy. Nastolatka bez wahania
spędza z nim noc i zarabia
w ten sposób pierwsze pieniądze. Emi szybko poznaje
świat elitarnej prostytucji. Jej
ambicje są jednak większe.
Nie chce zarabiać tylko ciałem, zamierza organizować
spotkania arabskich szejków z
ekskluzywnymi dziewczynami
z Polski. Proceder się udaje,
ale czy przyjdzie za niego
zapłacić?

Na pewno na gratulacje zasługują osoby odpowiedzialne
za obsadę. Paulina Gałązka w
roli Emi wypada wiarygodnie.
Jej „etyczna” postawa budzi
mieszane uczucia, ale jednocześnie dziewczyna szybko
wzbudza sympatię wśród widzów. Nie brakuje jej również
erotyzmu. Mogą go jej pozazdrościć np. Maria Dębska, która próbowała być sexbombą
z lat 60. – Kaliną Jędrusik i
Anna Maria Sieklucka, czyli
Laura – bohaterka filmu „365
dni”. Męskiej obsadzie także
niczego nie brakuje. Giulio Berruti, w roli Sama, super przystojniaka, ma klasę i błyszczy

politycznych (Andrzej Duda) czy
społecznych (tradycyjna katolicka
rodzina). Jego bezkompromisowe
wypowiedzi, a czasami nawet kontrowersyjne, były szczere i niezwykle
trafne. Mimo płynącej z nich goryczy, jak bojkot jego twórczości przez
szefa muzycznego Radia 3,5,7,
bawiły. Świdnicka publiczność nie
szczędziła na koniec śmiechów i
oklasków. Czesławowi w nowej
odsłonie mówię zdecydowane tak.
W przypadku występu Michała
Bajora w Teatrze Zdrojowym, żad-

wdziękiem. Dla porównania,
w kojarzącym się stylistyką i
tematyką, przywołanym już
obrazie, „365 dni” to także
się nie udało. Tam obiektem
kobiecych westchnień jest Don
Massimo (Michele Morrone),
który na ekranie jest jak kłoda
drewna. Gamę postaci z branży sex biznesu obok Gałązki i
Berruti uzupełniają: Olga Kalicka, jako Kamila i jej matka
Dorota – Katarzyna Figura.
Do ostatniej pary można mieć
uwagę, że panie są często
przerysowane, wręcz groteskowe. Mimo to „Dziewczyny
z Dubaju” kleją się. Historia
drogi na szczyt i upadku Emi
wciąga. Wizyjnie film także się
broni. Jest atrakcyjnie i bogato.
Reżyserka i zespół autorów
scenariusza nie ocenia swoich
bohaterek. Po prostu je pokazuje. Powiedzmy, że informacje
o zjawisku prostytucji Polek na
Bliskim Wschodzie, zawarte
na początku i na końcu filmu,
podnoszą jego wartość.

nych kontrowersji nie było. Artysta
do Szczawna-Zdroju przyjechał z
piosenkami z ostatniego albumu z
2019 roku „Kolor Cafe”. I, jak się
można było spodziewać, większość
z nich zaśpiewał. Na fortepianie
towarzyszył mu Tomasz Krezymon.
Niestety, oprócz pięknego brzmienia
fortepianu i głosu wokalisty, musieliśmy również słuchać orkiestry z
playbacku. Jeszcze gorzej zdarzyło
się podczas ostatniego bisu, kiedy
Michał Bajor imponująco zinterpretował „Hymn do miłości” Edith Piaf.
Wówczas pianista odszedł od fortepianu, a w głośnikach zabrzmiał
(orkiestrowy) podkład muzyczny.
To bardzo zepsuło odbiór tego poruszającego utworu. Zapominając
jednak o tym zdarzeniu, to ponad
półtoragodzinne spotkanie z piosenkami – ramotami z lat od 30. do
80. – było bardzo ciekawe. Jak sam
Bajor opowiadał pomiędzy utworami, nagrany zestaw tytułów nie
jest przypadkowy. Z każdym z nich
wiąże się jakaś historia. I wokalista
czarował nas anegdotami z życia
ich francuskich i włoskich autorów
i wykonawców. Kiedy słuchałem
tłumaczeń Rafała Dziwisza, takich
hitów sprzed lat jak „Bella Ciao”,
uświadomiłem sobie, że nie można
przecenić tego, co robi Michał Bajor.
Artysta, z prawdziwym szacunkiem,
wręcz uwielbieniem, traktuje swoje
muzyczne perełki. I z powodzeniem
nadaje im nowe życie. Był to w pełni
uczciwie zagrany koncert. Tylko te
podkłady... Tu miała pojawić się
również trzecia relacja z koncertu...
Artura Rojka. Niestety (podobno)
agencja organizująca jego występ
nie była zainteresowana współpracą z naszą redakcją, byśmy mogli
zrecenzować występ byłego wokalisty Myslovitz.

Oczywiście „Dziewczyny…”
nie staną się przez to filmem
artystycznym tzw. festiwalowym. Są jednak tytułem wartym zainteresowania. Dzięki
niemu można zrozumieć, jak
działa ta branża. Jakie są zyski, a jakie mogą być straty.
Głos Marii Sadowskiej i jej
zespołu filmowego może być
głosem w sprawie. Być może

Piotr Bogdański

pomoże jakiejś dziewczynie
w podjęciu słusznej dla niej
decyzji. Poza tym film jest
najczęściej wybieranym tytułem przez Polaków. Może
warto zatem wyrobić sobie
swoje zdanie, czy istotnie
„Dziewczyny z Dubaju” są
warte grzechu.
Ocena 7/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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Okiem gracza

Był potencjał i na tym…

SKN

CHALLENGER
…się skończyło. Na początku byłam zła na siebie, że w okresie lockdownu zapomniałam napisać o Dead by Daylight, ponieważ ten multiplayer dobrze by się sprawdził przy zdalnej integracji. Jednak gdy zaczęłam pracę nad artykułem, przypomniałam sobie, czemu
już nie sięgam po ten tytuł.

W sprawie służebności mieszkania
wypowiada się nasz prawnik Adam
Daraż.
styczną jest możliwość ich
ustanowienia na rzecz ściśle
oznaczonej osoby fizycznej,
zwanej służebnikiem. Jej
przedmiotem jest nieruchomość, którą obciąża się prawem tego rodzaju zgodnie z
art. 296 kodeksu cywilnego.
Ustanowienie służebności
może obejmować cały lokal
mieszkalny, albo też przybrać
formę ograniczoną jedynie do
jego części – ściśle określonych pomieszczeń. W takim

Julia SKN Challenger

przypadku służebnik nie ma
prawa do pozostałej części
nieruchomości i nie może z
niej korzystać.
Służebność mieszkania
umożliwia zabezpieczenie
interesów rodziców, którzy
zamierzają przenieść własność swojego mieszkania
na dzieci. Jednak chcą sobie
zapewnić prawo dalszego,
niezakłóconego w nim przebywania. Granice uprawnień
osoby, której przysługuje
służebność mieszkania, wyznaczają jej uzasadnione
osobiste potrzeby, jednak
uwzględniając zasady współżycia społecznego i miejscowe zwyczaje.
Najczęstszą formą powstania służebności mieszkania
jest umowa cywilnoprawna

zawierana pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej oraz osobą uprawnioną,
na rzecz której zostaje ona
ustanowiona. Oświadczenie
właściciela powinno zostać
złożone w formie aktu notarialnego. To oznacza, że gdy
przybierze ona inną postać, na
przykład ustną lub po prostu
pisemną, jednak bez udziału
notariusza, będzie nieważne z
mocy samego prawa. Oświadczenie drugiej strony może
przybrać całkowicie dowolną
postać, jednak dla celów dowodowych powinno przybrać
przynajmniej formę pisemną
– art. 245 1 kc. Umowa o
ustanowienie służebności
może mieć charakter całkowicie odrębny i samodzielny
lub też stanowić część innej

UWAGA KONKURS

To może być dobry sposób na spędzenie udanego wieczoru, nim
na święta przyjedzie do was liczna rodzina. Żeby przed świątecznym
gwarem wyciszyć się przy jakiejś pysznej potrawie podanej pod nos
przez kelnerkę. Jest to do zrobienia w Kryształowej Gospodzie Kuflowej. Dokąd możecie się wybrać jeszcze przed Bożym Narodzeniem.
A przy okazji skorzystacie z rabatu na wybrane danie. Żeby mniej
zapłacić, musicie wziąć udział w konkursie i dobrze odpowiedzieć na
pytanie. Zerknijcie na fotografię obok. Ratusz jakiego dolnośląskiego
miasta przedstawia zdjęcie makiety?
Jeśli wiecie, wpiszcie odpowiedź do blankietu, który następnie
pokażcie w restauracji podczas składania zamówienia. Wtedy skorzystacie z 15-procentowej bonifikaty na wybrane danie z menu.
Na miłośników przepysznego jedzenia i posiadaczy kuponów z
naszej gazety w Kryształowej Gospodzie Kuflowej w Wałbrzychu
czekają tylko w najbliższą środę i czwartek (22 i 23 grudnia).
Dokładny regulamin konkursu znajdziecie na stronie www.wieszco.
pl. Potrawę zjecie na miejscu i otrzymacie na wynos. Podstawą jest
kupon z poprawną odpowiedzią.

umowy np. darowizny. Mocą
tej umowy ustanawiający
służebność zrzeka się części
praw do swojej własności na
rzecz przyszłego służebnika.
Wskazując jednocześnie pomieszczenia, których będzie
dotyczyła służebność oraz
zakres korzystania z tej nieruchomości. Przy czym dotyczyć
to może nie tylko samego
prawa zamieszkiwania, ale
także na przykład zapewnienia również ogrzewania czy
opału.
Służebność mieszkania
musi zostać ujawniona, a
więc wpisana do księgi wieczystej danej nieruchomości
w jej dziale III. Służebność
mieszkania może powstać
także w drodze orzeczenia
sądowego.

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Prawnik radzi
Ustanowienie służebności
mieszkania stanowi jedną z
przewidzianych obowiązujących porządkiem prawnym,
form korzystania przez osobę
uprawnioną z nieruchomości.
Nie jest ona prawem sięgającym tak daleko, jak prawo
własności, jednakże zapewnia szereg korzyści osobie, na
rzecz której ją ustanowiono.
Służebność mieszkania, należy do kategorii osobistych,
których cechą charaktery-

Among Us, mapy i poziomy w Dead by
Daylight wyglądają prawie tak samo i nie
wprowadzają żadnych innowacji. Jedyne co
się zmienia, to sceneria i postacie. Chociaż
muszę przyznać, że opcja wyboru wyglądu
zabójcy jest akurat bardzo fajna, zwłaszcza
kiedy wiesz, że twój znajomy panicznie boi
się królików.
Niestety zadanie gracza jest ciągle
takie samo, a żeby je wykonać, cały czas
korzysta z tych samych narzędzi i mechanizmów. Nawet grając ze swoją ulubioną
ekipą w pewnym momencie jest się po
prostu znudzonym ciągłym powtarzaniem
tego samego. A szkoda, bo był tutaj duży
potencjał.

Fot. użyczone (www.epicgames.com)

Sam zamysł Dead by Daylight jest
pomysłem wartym miliony! Jeden z
graczy zostaje losowo wybrany na
zabójcę i ma za zadanie pozbycia
się swoich kolegów, którzy z kolei
współpracują, aby uciec śmierci.
Niektórzy powiedzą, że jest to receptura na zniszczenie przyjaźni,
ale ja uważam, że skoro środowisko
graczy przetrwało Among Us, to
przetrwa już prawie wszystko (może
poza Mario Party).
W moim przypadku problem i
niezadowolenie pojawiło się mniej
więcej po dziesięciu godzinach gry,
ponieważ wtedy zaczęłam odczuwać rutynę. W przeciwieństwie do

Radca prawny Adam
Daraż z Kancelarii Radcy
Prawnego DAR AŻ i DO RADCY ul. Chrobrego
12/4, 58-300 Wałbrzych,
tel. 601472787, e-mail:
kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Ratusz jakiego dolnośląskiego
miasta przedstawia zdjęcie
makiety?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Gospoda Kuflowa przy
ul. Dunikowskiego 20 w Wałbrzychu
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» Nawet jeśli maluch do tej pory nie wybrzydzał, nie
oznacza to, że w pewnym momencie nie zacznie

Jak nakarmić
małego niejadka?

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

To dla rodziców nie lada wyzwanie. Każdy posiłek
wiąże się z długim namawianiem i ostatecznie pozostawieniem większości na talerzu. Ciągłe poszukiwanie dania, które dziecko zaakceptuje, rozczarowujące porażki i stres, czy wszystko robimy dobrze. Czy
możemy temu zaradzić?

W ostatnim numerze dowiedzieliście się, jak prawidłowo rozszerzać dietę dziecka i jeśli wcielicie
w życie tamte wskazówki, jest
duża szansa, że wasza pociecha
niejadkiem się nie stanie. Jeśli natomiast mleko się już wylało i macie przed sobą klasyczny przykład
wiercącego się podczas jedzenia
i niechcącego spróbować no-

UWAGA

wych smaków niejadka, to nadal
jest nadzieja!
Jako dietetyk, a wkrótce także
psychodietetyk, przychodzę do was
dzisiaj z najbardziej podstawowym
sposobem na niejadka – oswojeniem go z nową potrawą. Czy
wiecie, że poznawanie nowych
smaków, może być dla dziecka
bardzo stresujące? Zupełnie obcy

maluchowi brokuł pojawiający się
na jego talerzu znienacka, w połączeniu z zestresowanym rodzicem,
to nie lada wyzwanie. Dlatego
właśnie świetnym sposobem na to,
by zachęcić dzieci do jedzenia, jest
oswajanie ich z nowymi produktami
zanim jeszcze trafią one do menu
malucha. Najlepiej sprawdzą się
wszelkie zabawy związane z gotowaniem i jedzeniem – to może być
zabawa pluszowymi warzywami,
czytanie książek o tematyce kulinarnej, opowieści o tym, co jedzą
ulubieni bohaterowie dziecka, aby
byli zdrowi, wspólne chodzenie
do sklepu, wspólne gotowanie
i wiele innych. Możliwości jest
mnóstwo, właściwie w każdą aktywność dziecka można mimochodem wpleść przyjemne słówko na
temat jedzenia warzyw, czy innych
produktów, które sprawiają waszej
pociesze trudność.
Pamiętajcie też, że aby dziecko
polubiło jakiś nowy smak, musi mieć
okazję go poznać. Zgodnie z badaniami dziecko potrzebuje średnio 10
razy spróbować nowego smaku, aby
go zaakceptować. Kluczowe jest tu
słowo „średnio”, oznacza to bowiem,
że jedno dziecko polubi nowy produkt od razu, a inne dopiero po 20
próbach. Małe dzieci rosną, rozwijają

się i zmieniają bardzo szybko, tak
samo zmieniają się ich smaki, więc
nie zrażajcie się, bo to wasz upór w
próbowaniu jest kluczem do sukcesu.

KONKURS

Jeśli chcecie choćby na chwilę zapomnieć o przedświątecznym szaleństwie i zjeść dobry posiłek w miłej atmosferze, to zachęcamy was
do tego najmocniej jak potrafimy. Nie tylko sprzątaniem człowiek żyje.
Podarujcie sobie odrobinę oddechu. Najlepiej w świdnickiej Restauracji Kryształowa. Zjecie tu pyszny lunch lub kolację w niższej cenie.
Oczywiście dzięki nam. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie i
poprawnie odpowiecie na pytanie. Wtedy otrzymacie 15-procentowy rabat na wybrane danie. Zerknijcie na fotografię obok? W jakiej
miejscowości znajduje się dom Gerharta Hauptmana, którego model
widoczny jest na zdjęciu?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go w restauracji przy
składaniu zamówienia, a zapłacicie o 15 proc, mniej za wybraną
potrawę. Na miłośników dobrego jedzenia i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa
czekają tylko w najbliższą środę i czwartek (22 i 23 grudnia).
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.wieszco.pl. Danie
otrzymacie na wynos i na miejscu. Podstawą jest kupon z poprawną
odpowiedzią.

Mam dla was więcej sposobów na
niejadka, ale o pozostałych opowiem
za tydzień.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
W jakiej miejscowości znajduje się
dom Gerharta Hauptmana, którego
model widoczny jest na zdjęciu?

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

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

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

22

WIEMY JAK ŻYĆ

WIESZ CO | NR 51/21.12.2021 r.

WIEMY JAK ŻYĆ

Nie zawsze chodzi o grzybicę
Nie każdy żółtawy, zgrubiały i twardy paznokieć musi być objęty grzybicą. Prawdą jest, że
dolegliwością wielu osób są „brzydkie” paznokcie. Bardzo często słyszę wtedy: „Ja mam
grzybicę, leczę się już 2 lata i nic...”
Problem w tym, że większość tych paznokci wcale
nie jest zarażonych grzybicą.
Ludzie z paznokciami żółtymi,
zgrubiałymi, twardymi i łuszczącymi się nie dopuszczają
myśli, że może to być zupełnie
inna przypadłość.
Wtedy pojawia się wątpliwość, dlaczego stosowane preparaty nie działają?

A no dlatego, że podstawą do leczenia jest trafna
diagnoza. A sprawdzić, czy
paznokieć jest opanowany
przez grzyby, można bardzo
łatwo – wykonując badanie
mykologiczne. Niejednokrotnie w swoim gabinecie
pobierałam materiał do badania. Następnie próbkę
wysyłam do laboratorium,

gdzie zawartość mojej przesyłki jest badana. Najpierw
pod mikroskopem, następnie – w skrócie – zamykana jest z pożywką w pojemniku na prawie miesiąc.
Wynik pierwszego badania
– pod mikroskopem znany
jest szybko, bo już po kilku
dniach. Pełny obraz mamy
po zakończeniu hodowli czy

po wspomnianym miesiącu.
Wtedy jest pewność, czy
faktycznie mamy do czynienia z grzybicą, a jeśli tak, to
z jakim gatunkiem grzyba.
Jak wygląda postępowanie,
jeśli wynik badania jest pozytywny? Otóż paznokieć należy oczyścić z zainfekowanej
części i stosować regularnie
odpowiednie preparaty. Do-

datkowo lekarz może przepisać leki doustne.
A co, gdy grzybicy nie
ma? Paznokieć może być np.
łuszczycowy – ta choroba
nie tylko daje swoje oznaki
na skórze. Lub być może w
przeszłości doszło do urazu i
teraz paznokieć rośnie zmieniony lub jest to zwyczajne
zaniedbanie i nieprawidłowa

pielęgnacja. Niejednokrotnie
oczyszczałam paznokieć, który
wizualnie nie podobał się
swojemu właścicielowi. Po
zabiegu zostawała jego ładna,
zdrowa część. Przy należytej
pielęgnacji i stosowaniu indywidualnie dobranych preparatów paznokieć nierzadko
wracał do „normalności”.
Barbara Krause-Maniowska

REKLAMA

Fot. użyczone (Studio 8)

» „Brzydkie” paznokcie to
bolączka wielu osób. Nie
zawsze oznacza to grzybicę

WIESZ CO | NR 51/21.12.2021 r.
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Fot. użyczone (Kreisel)

» Grunty są po to, aby podłoże zbyt szybko
nie „wyciągnęło” wody zarobowej

Nim zaczniecie kleić płytki
kolejnych prac. Ogólne ramy
czasowe, po których produkt
wiąże, określane są normami
oraz dobrą praktyką budowlaną i wynoszą
od-

Fot. użyczone (Kreisel)

Na początek sezonowanie
podłoża, czyli czas na „dojrzewanie”, wiązanie wykonanych wcześniej elementów
przed wykonaniem

» Gruntem, który zmniejszy nam chłonność
podłoża, będzie głęboko penetrujący EXPERT 5

powiednio: minimum 2 tygodnie
dla tynków gipsowych i jastrychów
anhydrytowych, 4 tygodnie dla tynków i jastrychów na bazie cementu
oraz dla ścian murowanych, od 3 do
6 miesięcy dla betonów. Reasumując
po wymienionym wcześniej okresie
czasu wykonany produkt osiągnie
pełnię swoich wytrzymałości. Zawsze warto sprawdzać zapisy na
opakowaniach, ponieważ niektóre
produkty mogą mieć szczególne
wytyczne.
Sezonowanie to jeden aspekt, ale
drugi to gruntowanie. Grunty zwykle
stosowane są do tego, aby zmniejszyć chłonność podłoża czyli, żeby
nie spowodowało ono zbyt szybkiego
„wyciągnięcia” wody zarobowej z kolejnej nakładanej warstwy np. z kleju,
czy wylewki. Zbyt szybkie schnięcie
często powoduje problemy, a są to
najczęściej: pęknięcia oraz osłabienie wytrzymałości. Gruntem, który
zmniejszy nam chłonność podłoża,
będzie głęboko penetrujący EXPERT
5. To dobry wybór przy wylewaniu
wylewek samopoziomujących czy
pracy z klejami do płytek. Dzięki gruntom na pewno będzie nam łatwiej
wykonać kolejne prace.
Cementowe wylewki samopoziomujące i kleje mają najczęściej bardzo
wysokie wytrzymałości mechaniczne,

dlatego wymagają mocnych
i zwartych podłoży. Słabe
podkłady pod wylewki samopoziomujące wymagają
często wzmocnienia gruntami głęboko penetrującymi, takimi jak wymieniony
wcześniej EXPERT 5, który na
pewno znajdziemy w firmie
MAZBUD w Wałbrzychu.
Grunt ten zdecydowanie lepiej penetruje podłoże oraz je
wzmacnia niż zwykły środek
gruntujący. W niektórych
przypadkach, gdy podłoże
jest bardzo słabe (po potarciu
ręką bardzo intensywnie się
osypuje) lepiej je całkowicie
wymienić, używając zaprawy
wyrównawczej 428. Dobór
gruntu jest bardzo istotny,
każde podłoże należy potraktować indywidualnie.
W niektórych przypadkach
standardowe rozwiązania
nie pomagają, dlatego w
przypadku wątpliwości warto
skonsultować się z doradcami
z firmy MAZBUD.
BP

» W wielu przypadkach podłoże jest
bardzo słabe i należy użyć zaprawy
wyrównawczej 428

Fot. użyczone (Kreisel)

O tym musicie pamiętać! Podstawa to przygotowanie podłoża. Wydaje się, że jest to najważniejsza część prac budowlanych. To, jak ją wykonamy, będzie
rzutować na efekt końcowy. Składa się na nie wiele czynności.
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 11

Wałbrzyszanka

Poziomo:
1 - pocisk używany do strzelania z kuszy
5 - miara, która miała długość rozpostartych
ramion dorosłego mężczyzny
9 - usunięcie wszystkich organów
związanych z płodnością
10 - organiczny związek chemiczny,
koordynujący pracę zegara
biologicznego u ssaków
12 - miotana broń myśliwska w postaci
grotu z zadziorami, osadzonego na drzewcu
14 - hałas w połączeniu z zamieszaniem
15 - chrześcijanin ustanowiony do pomocy
kapłanowi i diakonowi w sprawowaniu
liturgii
16 - jednorodna tkanka roślinna, która
wypełnia znaczną część organizmów roślin
17 - podziemne schronienie zwierząt
Pionowo:
1 - sztuczna przynęta wędkarska na ryby
drapieżne, potocznie nazywana blachą
2 - ogólna nazwa ryby charakteryzującej się
spłaszczonym, asymetrycznym ciałem
3 - rodzaj lalki teatralnej nakładanej na dłoń
jak rękawiczka
4 - stan znacznego poruszenia umysłu
6 - zakład, w którym wyprawia się surowe
skóry
7 - zbiornik lub urządzenie do
przechowywania zgromadzonej wody, cieczy,
gazów
8 - największy księżyc Saturna
11 - obiekt samopodobny albo nieskończenie
złożony
13 - element ogłowia wkładany koniowi do
pyska w celu kierowania nim

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - grzybek ze żwirkiem – Muchomorek
5 - rzeka przed Escobarem – San
7 - umowa z gościńcem – kontrakt
11 - zdobiona Ania z PISu – pisanka
12 - do walki z sercem w środku - klatka
13 - zlekceważ pozyskiwany z wątroby rekina – olej
Pionowo:
1 - zamieniony w diabła zespół muzyczny bez końca – demon
2 - dzianina z kotkiem – trykot
3 - przestawiona reklamowana przyprawa dla psa – miska
4 - ważna przed wyborami narodowa wspólnota wojsk koczowniczych - ordynacja
6 - na początku po angielsku idź i płacz po porażce – gorycz
8 - deser do walki – kisiel
9 - piękny dla mnie do kierowania statkiem – mister
10 - gdy nie ma ryb jest rybą – rak

StreFa roZrYWkI / reklama
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program tv

Piątek

23:05

Grudniowa panna młoda

20:00

TVP2

komedia romantyczna, Kanada, USA, 2016

POLSAT

Layla jest znaną w swoim środowisku
zawodowym dekoratorką wnętrz. Jej
największym marzeniem jest przyrzeczenie
dozgonnej miłości temu jedynemu. Ma to się
odbyć w grudniu. Niestety, plany ślubne Layli legną w gruzach, gdy narzeczony Jack (Jay Hindle)
porzuca ją dla jej kuzynki Jessiki. Jakby tego było
mało, niedoszła panna młoda wkrótce otrzymuje
zaproszenie na ich wesele. Podczas uroczystości
towarzyszy jej bankier Seth Murphy. Layla nie jest
zadowolona z jego partnerstwa, to on bowiem
przedstawił sobie Jacka i jej kuzynkę.

Maria
z Nazaretu (cz. 1)
sobota
6:45

TVP 2

24 - 30 grudnia 2021
Poniedziałek

21:35
TVN

Sobota

20:05

Masz wiadomość

POLSAT

Kathleen Kelly (Meg Ryan) prowadzi
w Nowym Jorku księgarnię, którą odziedziczyła po mamie. Nie jest to zwykły sklep.
Odznaczająca się wielkim zamiłowaniem
do literatury Kathleen stworzyła magiczne
i pełne ciepła miejsce, w którym spotykają się miłośnicy literatury i przyjaciele
właścicielki. Mimo swojej wyjątkowości
księgarnia Kelly nie ma szans wygrać z wielkim korporacyjnym domem wydawniczym.
A taki właśnie ma powstać tuż obok. Kobieta
nie załamuje się.

00:10

Titanic
dramat katastroﬁczny, Australia, Meksyk, USA, 1997

TVP1

Anglik, który mnie kochał
komedia romantyczna, Wielka Brytania, USA, 2014

Richard (Pierce Brosnan) odnosi sukcesy jako
wykładowca literatury na prestiżowej uczelni.
Ma też powodzenie u kobiet. Ten niezwykle
przystojny mężczyzna zdaje się wieść życie
idealne. Pewnego dnia na swojej drodze spotyka Olivię (Salma Hayek), która zmienia jego
spojrzenie na świat. Richard chce porzucić dla
niej swoje dotychczasowe zwyczaje. Okazuje
się jednak, że jego poprzednia kochanka,
21-letnia Kate (Jessica Alba), jest z nim
w ciąży. W dodatku obie panie doskonale
się znają.

Łowca skarbów przeszukuje wrak „Titanica”,
chcąc odnaleźć bezcenny brylant zwany
„Sercem Oceanu”. W spoczywającym na
dnie morza sejﬁe natraﬁa jedynie na
szkic przedstawiający dziewczynę, która
ma na sobie naszyjnik z tym klejnotem.
Informacja o tym dociera do wiekowej
Rose Dawson Calvert (Gloria Stuart), która
rozpoznaje siebie na rysunku. Kontaktuje
się z poszukiwaczami i opowiada im swoją
historię. W 1912 roku płynęła liniowcem jako
17-letnia dziewczyna.

Wtorek

komedia romantyczna, USA, 1998

Niedziela
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Środa

World War Z
horror sf, Malta, USA, 2013

Były pracownik ONZ, Gerry Lane (Brad Pitt),
jest szczęśliwym mężem Karin (Mireille Enos),
z którą wychowuje dwie córki, Constance
(Sterling Jerins) i Rachel (Abigail Hargrove).
Pewnego dnia, podróżując samochodem
ulicami Filadelﬁi, Gerry i jego bliscy są świadkami przerażających scen. Na ulice miasta
wylegają ludzie zarażeni zagadkową chorobą,
zamieniającą zarażonych w bezrozumne
bestie. Zainfekowani atakują zdrowe osoby,
zarażając je. Kolejne amerykańskie miasta
pogrążają się w chaosie.

Czwartek

21:40

Zabójcza broń IV

23:50

TVN

ﬁlm sensacyjny, USA, 1998

TVP2

Detektywi Martin Riggs i Roger Murtaugh
wielokrotnie udowodnili, że nie mają sobie
równych - wszystkie powierzone im śledztwa zakończyły się sukcesem. Jednakże
za każdym razem, kiedy strażnicy prawa
starają się zaprowadzić porządek na ulicach
Los Angeles, doprowadzają miasto niemal
do ruiny. W związku z tym władze policji
powierzają Riggsowi i jego partnerowi
pracę biurową. Niebawem jednak nadarza
się kolejna okazja do poprowadzenia
trudnego śledztwa.

12 godzin
ﬁlm sensacyjny, USA, 2012

Nowy Orlean. Will Montgomery (Nicolas
Cage), mistrz złodziejskiego fachu,
dokonuje skoku na bank. W trakcie
ucieczki zostaje złapany przez agentów
FBI, którymi dowodzi Tim Harlend (Danny
Huston). Sąd wymierza przestępcy karę
zaledwie ośmiu lat więzienia, ponieważ
w chwili zatrzymania nie znaleziono przy
nim skradzionych 10 milionów dolarów.
Gdy Montgomery wychodzi na wolność,
stara się naprawić relacje z nastoletnią już
córką, Alison (Sami Gayle).

piątek

24 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:30 Święta wśród dzikiej
przyrody - ﬁlm
dokumentalny
06:30 Agape - magazyn
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Film dokumentalny
08:35 Film fabularny
09:50 Maleńka przyszła
miłość - widowisko
10:20 Film dokumentalny
11:50 Film fabularny
13:10 „Gdy się Chrystus rodzi...” kolędy na Jasnej
Górze - koncert
15:05 Dzień dziś wesoły...
- koncert kolęd
17:00 Teleexpress
17:25 Wielkie Kolędowanie
we Lwowie - koncert
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie abp Tadeusza
Wojdy na Boże Narodzenie

05:50 Gorące święta
- komedia familijna, prod.
USA, 2012, reż. Gregory
Poppen, wyk. Tom Arnold,
Thomas Howell, Brooke
Langton, Casey Graf,
Bryson Sams, Karan Brar
07:30 Pytanie na śniadanie
10:25 Panorama
10:35 Pytanie na śniadanie
11:10 Gwiazdy w południe
- Działa Navarony, prod.
Wielka Brytania, USA
14:00 Familiada - teleturniej
14:40 Koło fortuny
15:35 Świąteczne
przeznaczenie - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA,
2018
17:15 Płyń Kolędo! - wielki
koncert kolęd
18:00 Panorama
18:30 Wakat
19:25 Uroczysta Pasterka z
Watykanu z udziałem
papieża Franciszka

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
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Jak ukraść księżyc - ﬁlm
komedia, USA, Francja,
2010, reż. Pierre Coﬃn,
Chris Renaud, wyk. Steve
Carell, Jason Segel, Russell
Brand, Julie Andrews, Will
Arnett, Kristen Wiig
19:00 Fakty
19:45 Raport smogowy
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:00 Pierwsza gwiazdka
09:55 Nie wierzcie
bliźniaczkom
12:45 Wielkie Kolędowanie
z Polsatem
14:50 Golec uOrkiestra.
Kolędowanie z Janem
Pawłem II w 100-lecie
urodzin Świętego
15:50 Wielkie kolędowanie
z Polsatem - Mariańskie
Porzecze 2020
16:50 Wielkie kolędowanie
z Polsatem 2021
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Kevin sam w domu
Rodzina McAllisterów
zamierza spędzić Święta
we Francji. W dzień wyjazdu omal nie spóźniają
się na samolot.

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Co dalej? - program
publicystyczny
08:30 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
09:05 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Jego Wysokość
George Windsor
09:40 Wnusio - komedia
11:00 Lalka - serial TVP
12:30 Partytury Peryta
- ﬁlm dokumentalny
13:45 ...a miłość największym
jest darem... - widowisko muzyczne
14:15 Janosik - ﬁlm przygodowo-historyczny
16:35 Rafael - książę sztuki
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Włochy, 2018
18:10 Kolędy Śląska - koncert
19:00 Reżyserzy - Stanley Donen - cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
19:50 Kolęda domowa
- na ludowo - magazyn

05:55 Święta
na Manhattanie
Żona Mikołaja stwierdza,
że jej zapracowany mąż
zapomina o świątecznym
nastroju. Organizuje więc
wyjazd do Nowego Jorku,
aby przywrócić świętom
magię.
07:45 12 świątecznych
randek
09:35 Świąteczna
przemiana
11:30 Giganci ze stali
13:50 Pamiętnik
księżniczki 2
Mia przyjeżdża do Genovii,
aby zasiąść na należnym
jej tronie. Jednak zgodnie
z prawem księżniczka
przed objęciem władzy
musi wyjść za mąż.
16:20 Królewskie święta
18:10 Opowieść wigilijna
20:00 Asterix i Obelix:
Misja Kleopatra

05:40 Szpital - program
obyczajowy
06:35 Rozwód. Walka o
wszystko
07:35 Papiery na szczęście
- serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Szpital - program
obyczajowy
13:15 Receptura
- serial, Polska
14:15 Sąd rodzinny - program
sądowy
15:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
16:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
17:15 Brzydula - serial, Polska
17:50 W krzywym zwierciadle: Witaj Święty
Mikołaju! - ﬁlm komedia,
USA, 1989
19:55 Miłe wieści

06:00 Galileo 08:00 Nasz
nowy dom 09:00 Jaś Fasola
09:35 Kochane pieniądze
10:40 Dwaj bracia 12:50
Flintstonowie Flintstonowie
i Rubble’owie to nowoczesne
rodziny z epoki kamienia
łupanego. Fred i Barney pracują w Slate and Company,
gdzie wysadzają skały.
14:45 Bóg nie umarł: Światło
Kościół położony na terenie
kampusu uniwersyteckiego
zostaje zniszczony przez
pożar. Władze uczelni wykorzystują to jako pretekst by
pozbyć się paraﬁi z miasteczka akademickiego.
17:00 Wesołych świąt 19:00
Policjantki i Policjanci serial obyczajowy prod.
Polska 20:00 Dawno temu
w Petersburgu 23:00 August
Rush 01:15 Drive 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

20:15 Zniewolona
- serial kostiumowy
21:15 Gwiazdy na Gwiazdkę
- koncert kolęd
23:15 Gwiazdy kolędują
w Zakopanem
- koncert
24:00 Pasterka z Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Podhala
w Ludźmierzu
01:35 Radosne święta
- komedia, prod. Kanada,
2019, reż. Marita Grabiak,
wyk. Erica Deutchman,
Chad Connell, Tianna Nori
03:20 Miłość w Wiedniu
- komedia romantyczna,
prod. Francja, 2018, reż.
Alexandre Laurent, wyk.
Barbara Cabrita
04:55 Zakończenie

21:15 Wyjście awaryjne
- komedia, reż. Roman
Załuski, wyk. Bożena
Dykiel, Jerzy Michotek,
Andrzej Golejewski,
Zbigniew Buczkowski,
Krzysztof Kowalewski
23:05 Grudniowa
panna młoda
- komedia romantyczna,
prod. Kanada, 2017, reż.
David Winning, wyk.
Jessica Lowndess, Daniel
Lissing, Jay Hindle
00:40 Oświadczyny
po irlandzku
- komedia
02:30 Czekając na cud
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA, 2004,
reż. Chazz Palminteri
04:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Pada Shrek
- ﬁlm komedia, USA, 2007,
reż. Gary Trousdale, wyk.
Mike Myers, Eddie Murphy,
Cameron Diaz, Antonio
Banderas
20:25 Listy do M.
- ﬁlm komedia, Polska,
2011, reż. Mitja Okorn,
wyk. Maciej Stuhr, Roma
Gąsiorowska, Tomasz
Karolak, Agnieszka
Dygant, Piotr Adamczyk,
Wojciech Malajkat
22:55 Tango i Cash
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1989, reż. Andriej
Konczałowski
01:00 Zjawa - ﬁlm przygodowy,
USA, Hong Kong, Tajwan,
2015
03:50 MasterChef

22:10 Dlaczego on
Ned, nadopiekuńczy
lecz kochający ojciec,
przyjeżdża wraz z żoną
ze świąteczną wizytą do
córki, która studiuje
w college’u. Na miejscu
musi stawić czoło swemu
największemu koszmarowi - poznaje bowiem
chłopaka córki, Lairda,
sympatycznego, ale
ekscentrycznego miliardera z Krzemowej Doliny.
00:45 Książę
w Nowym Jorku
03:05 I kto to mówi 2
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Cudowny chłopak
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Hongkong, USA, 2017
22:05 Gentleman z rewolwerem - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2018
23:45 Teraz animacje!
- O Matko!
24:00 Teraz animacje!
00:25 Julieta - ﬁlm
prod. Hiszpania, 2016
02:15 Zagraniczny
korespondent
- dramat
04:15 Kolęda domowa
04:35 Ślizgiem do nieba
05:00 Teledyski
05:20 Sylwetki kompozytorów - Antoni Stolpe
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2 na
stream.tvp.pl

22:15 Asterix i Obelix
kontra Cezar
Mieszkańcy galijskiej
wioski stawiają opór
Rzymianom dzięki
magicznemu napojowi,
który daje im nadludzką
siłę. Gdy Cezar porywa
druida znającego
recepturę trunku,
na ratunek wyruszają
Asterix i Obelix.
00:20 Szpieg, który
mnie rzucił
02:30 Castle - serial
kryminalny
03:30 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:30 Reporterzy.
Z życia wzięte

20:00 Fantastyczne
zwierzęta i jak je
znaleźć
- ﬁlm przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2016, reż. David Yates,
wyk. Eddie Redmayne,
Katherine Waterston,
Dan Fogler, Colin Farrell,
Samantha Morton, Jon
Voight, Johnny Depp
22:45 Johnny English:
Reaktywacja
- ﬁlm komedia, USA,
Wielka Brytania, Francja,
2011, reż. Oliver Parker,
wyk. Rowan Atkinson,
00:50 King Kong
- ﬁlm przygodowy, Nowa
Zelandia, USA, Niemcy,
2005, reż. Peter Jackson,
wyk. Naomi Watts,

TV Trwam
11:25 Głos Polski 11:35 100
cudownych miejsc na
świecie 11:45 Reﬂeksje
nad Psalmem XXIII 11:55
Prymas Stefan Wyszyński
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20
Ziemia Obiecana 13:00 Boże
Narodzenie
13:30 Msza święta 14:20 100
cudownych 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Boże Narodzenie w Krainie Jezior część
II 16:25 Wieczerza Wigilijna
u Państwa Pietrasik
17:10 Życzenia Bożonarodzeniowe 17:30 Reportaż świąteczny 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Życzenia 18:20 Bóg się
rodzi na Podlasiu 19:20
Życzenia 19:30 Msza Święta
Pasterska 21:00 Apel

27
25 grudnia

program tv

WIESZ CO | NR 51/21.12.2021 r.
sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:05 Święta rodzina - ﬁlm
fabularny, prod. Włochy,
2007, reż. Raﬀaele Martes,
wyk. Alessandro Gassman,
Ana Caterina
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Kolędy
08:55 Wielkie Kolędowanie
we Lwowie - koncert
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
11:50 Urbi et Orbi - transmisja
błogosławieństwa
papieskiego z Watykanu
12:55 Maleńka przyszła
miłość - widowisko
13:35 Gwiazdy na Gwiazdkę
15:45 Cud Życia - koncert
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?

04:55 Latający renifer
06:35 Orędzie
06:45 Maria z Nazaretu
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, 2012, reż. Giacomo Campiotti, wyk. Alissa
Jung, Paz Vega
08:40 Wymarzone święta
- ﬁlm obyczajowy, prod.
USA, 2018, reż. David
Jackson, wyk. Caitlin
Thompson, James Henri
- Thomas
10:10 Rodzinny ekspres
- Bóg się rodzi dla każdego
- magazyn
10:45 Potop Redivivus
- ﬁlm fabularny
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:15 Postaw na milion
16:20 Święta pachnące
miłością - ﬁlm
17:50 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
18:00 Panorama

05:40 Uwaga! - magazyn
05:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Na Wspólnej - serial,
Polska
09:40 Happy Feet: Tupot
małych stóp - ﬁlm komedia, USA, 2006, reż. George
Miller, Warren Coleman,
Judy Morris, wyk. Elijah
Wood, Robin Williams,
Nicole Kidman, Brittany
Murphy, Hugh Jackman
11:50 Idealny facet - ﬁlm
komedia, USA, 2005, reż.
Mark Rosman, wyk. Hilary
Duﬀ, Heather Locklear,
Chris Noth, Mike O’Malley,
Ben Feldman, Vanessa
Lengies
13:55 Listy do M. - ﬁlm komedia
16:20 Kolekcja smaków 2

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:25 Świętastyczne
kolędowanie
08:40 Smerfy: Opowieść
wigilijna
09:05 Epoka lodowcowa:
Mamucia gwiazdka
09:35 Ewa gotuje
10:20 Świąteczna gorączka
Arnold Schwarzenegger
występuje tym razem w
roli zamożnego businessmana Howarda Langstona.
Kocha swoją rodzinę, lecz
zawodowe obowiązki
pochłaniają go tak bardzo,
że nie poświęca jej
wystarczającej ilości czasu
i uwagi. W ostatniej chwili
przypomina sobie, że obiecał synkowi na Gwiazdkę
zabawkę, popularnego
Turbo Mana.
12:10 Święty Mikołaj z 34
Ulicy

06:50 Rozrywka Retro
- Kolędy Retro
07:45 Caravaggio - dusza
i krew - ﬁlm
09:30 Wstęp do Dziadka
do orzechów
09:40 Dziadek do orzechów
- widowisko artystyczne
11:15 Serialowa nostalgia
- Zmiennicy - serial TVP
12:25 Kolędy na szlaku
Kolberga - koncert
13:25 Lawrence z Arabii - ﬁlm
fabularny, prod. USA,
Wielka Brytania, 1962
17:25 Retro kino
- Ada, to nie wypada!
- komedia
19:05 Kolędy z Mazowszem
- koncert
20:00 Chaplin - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1992
22:25 Kolęda domowa - na
jazzowo - magazyn
22:40 Warszawskie Combo
Taneczne - koncert

06:00 Castle - serial
kryminalny
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
07:50 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
08:45 Przyjaciel Świętego
Mikołaja
10:40 Opowieść wigilijna
Scrooge zostaje nawiedzony przez trzy duchy,
które pomogą mu w staniu
się lepszym człowiekiem.
12:40 Królewskie święta
14:30 Najpiękniejsze
baśnie: Dziewczynka z
zapałkami
15:45 Teraz albo nigdy
17:45 Asterix i Obelix: Misja
Kleopatra
- ﬁlm przygodowy
20:00 Mocne sobotnie kino:
Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
22:25 W imię króla

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:40 Receptura - serial, Polska
12:45 Grinch: Świąt
nie będzie - ﬁlm
rodzinny, USA, 2000, reż.
Ron Howard, wyk. Jim
Carrey, Taylor Momsen,
Jeﬀ rey Tambor, Christine
Baranski, Bill Irwin, Molly
Shannon
14:55 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
17:20 Miłość jest
wszystkim - ﬁlm komedia, Polska, 2018

SERIAL KOSTIUMOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

FILM KATASTROFICZNY

KOMEDIA

18:25 Zniewolona - serial kostiumowy, prod. Ukraina
Sport
Wiadomości
Pogoda
Zniewolona - serial kostiumowy, prod. Ukraina
21:00 Maryla. Tak kochałam
- ﬁlm dokumentalny
23:05 Wariatka tańczy - 50 lat
na scenie. Jubileusz Maryli
Rodowicz
00:55 Wielki Szu
- ﬁlm sensacyjny, reż.
Sylwester Chęciński, wyk.
Jan Nowicki, Andrzej
Pieczyński, Karol Strasburger, Dorota Pomykała,
Leon Niemczyk, Grażyna
Szapołowska
02:45 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
19:25
19:30
20:05
20:15

18:25 Oświadczyny
po irlandzku
- komedia romantyczna,
prod. Irlandia, USA, Wielka
Brytania, 2010, reż. Anand
Tucker,
wyk. Amy Adams
20:10 Creed: Narodziny
legendy
- dramat,
prod. USA, 2015,
reż. Ryan Coogler,
wyk. Michael B. Jordan,
Sylvester Stallone
22:35 To właśnie miłość
- komedia, prod. Wielka
Brytania, USA, 2003, reż.
Richard Curtis, wyk. Hugh
Grant, Rowan Atkinson,
Colin Firth
00:55 Święta Last Minute
- komedia

16:55 Minionki rozrabiają
- ﬁlm komedia, USA, 2013
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Miłe wieści
20:05 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny, Chiny,
Japonia, USA, 2017, reż. F.
Gary Gray, wyk. Vin Diesel,
Jason Statham
22:55 Krytyczna decyzja
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1996, reż. Stuart Baird,
wyk. Kurt Russell,
Halle Berry, John
Leguizamo
01:40 Zabójcza broń
- ﬁlm sensacyjny
03:45 MasterChef

14:40 Zawód święty Mikołaj
Lucy Cullins już
w dzieciństwie przestała
wierzyć w Świętego
Mikołaja. Po niespełnionej
prośbie dziewczynka uznała, że Boże
Narodzenie jest wielkim
oszustwem.
16:30 Kevin sam
w domu
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
20:00 Titanic, cz.1
22:05 Rodzinny dom
wariatów
00:20 Bruce Wszechmogący
02:30 I kto to mówi 3
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy
TV Okazje

23:50 Basen - ﬁlm obyczajowy,
prod. Wielka Brytania,
Francja, 2003
01:40 Mieszczanie żywieccy
- Antoni i Aleksander
- cykl dokumentalny
02:25 Cudowny chłopak
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Hongkong, USA, 2017
04:25 Hieronim Bosch.
Diabeł o skrzydłach
anioła
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2017
05:30 Tamte lata,
tamte dni
- Radosław Piwowarski
- magazyn
05:55 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
06:00 Zakończenie

01:00 Żywioł. Deepwater
Horizon
- ﬁlm katastroﬁczny
Wybuch morskiej
platformy wiertniczej
doprowadza do
największego
wycieku ropy
w historii USA.
03:00 Castle - serial
kryminalny
04:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:55 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:30 Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska

20:00 Sekretne życie zwierzaków domowych
- ﬁlm komedia, Japonia,
USA, Francja, 2016, reż.
Chris Renaud, Yarrow
Cheney
21:50 Holiday
- ﬁlm komedia, USA,
2006, reż. Nancy Meyers,
wyk. Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law, Jack
Black, Eli Wallach, Edward
Burns, Rufus Sewell
00:35 Lina
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1984, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
Genevieve Bujold, Dan
Hedaya, Alison Eastwood
02:55 Druga strona
medalu
- talk show

TV 4
06:00 Dzielna Mysz 06:20
Galileo 08:30 Gwiazdka
Księżniczki Łabędzi 12:05
Asteriks i Obeliks: Osiedle
bogów - ﬁlm przygodowy
13:55 Świąteczny domek ﬁlm przygodowy
15:50 Czarny rycerz - ﬁlm przygodowy 17:50 Ostatni legion
Imperium Rzymskie chyli się
ku upadkowi. Po najeździe
barbarzyńców na Rzym
12-letni cesarz, Romulus
Augustulus zostaje pojmany
i wysłany do strzeżonej fortecy na Capri. Towarzyszy mu
tam jego opiekun i nauczyciel
Ambrosinus .
20:00 Czego pragną kobiety
- komedia obyczajowy
22:45 Ulepszenie
00:50 Noc oczyszczenia:
Anarchia 03:00 Ucho
Prezesa 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy
TV Okazje

TV Trwam
09:30 Msza Święta 10:30
Ocalić od zapomnienia 10:40
Koncert „Narodziny Nadziei”
w Grajewie 11:55 Słowo
życia 12:00 Błogosławieństwo „Urbi et Orbi”
12:30 Boże Narodzenie w zamku
14:10 Koncert „Pierwsza
gwiadka nad Trzebinią”
16:00 Informacje dnia
16:10 Kantata „Cicha noc”
16:30 Święty na każdy dzień
16:35 Święty Mikołaj historia prawdziwa
17:30 Reportaż świąteczny
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 Manna
z Nieba 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50
Życzenia 21:00 Apel
Jasnogórski

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

niedziela

26 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Święta rodzina - ﬁlm
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:25 Wielkie kolędowanie z
Ostrej Bramy - koncert
09:05 „Gdy się Chrystus rodzi...” kolędy na Jasnej
Górze - koncert
10:55 Słowo na niedzielę
- Jedyny plan B
11:00 Msza Święta
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:55 BBC w Jedynce - Zimowa
opowieść o wilczycy - ﬁlm
dokumentalny
14:10 Wielkie Kolędowanie
we Lwowie - koncert
14:55 Maryla. Tak kochałam
17:00 Teleexpress

05:10 Rodzina Świątecznych
w krainie elfów - ﬁlm
obyczajowy, prod. Dania,
2016, reż. Carsten Rudolf,
wyk. Pelle Falk Krusbk,
Herman Knop, Paw
Henriksen
06:40 Maria z Nazaretu
- serial, prod. Włochy,
Niemcy, 2012
08:35 Magiczne święta - ﬁlm
obyczajowy, prod. USA,
2017, reż. Don McBrearty,
wyk. Jessica Lowndes,
Brendan Penny, Farah
Merani
10:10 Vabank
- komedia sensacyjna, reż.
Juliusz Machulski, wyk.
Jan Machulski, Leonard
Pietraszak, Witold
Pyrkosz, Jacek Chmielnik,
Krzysztof Kierszonowski,
Ewa Szykulska, Józef Para,
Elżbieta Zającówna, Henryk Bista, Leon Niemczyk

05:30 Uwaga! - magazyn
05:45 Ukryta prawda - program obyczajowy
06:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:35 Nowa Maja w ogrodzie program
08:05 Akademia ogrodnika program
08:15 Pada Shrek - ﬁlm
komedia, USA, 2007, reż.
Gary Trousdale, wyk. Mike
Myers, Eddie Murphy,
Cameron Diaz, Antonio
Banderas
08:45 Happy Feet: Tupotmałych stóp II - ﬁlm
komedia
10:45 Krudowie
- ﬁlm komedia
12:40 Kolekcja smaków
13:15 Ostatni smok - ﬁlm przygodowy, USA, 1996, reż.
Rob Cohen, wyk. Dennis
Quaid, David Thewlis

TELETURNIEJ

KOMEDIA

KOMEDIA

17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:25 Zniewolona - serial
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Zniewolona - serial
21:15 Rolnik szuka żony
- reality show
22:20 Wielki Szu
- ﬁlm sensacyjny, reż.
Sylwester Chęciński, wyk.
Jan Nowicki, Andrzej Pieczyński, Karol Strasburger,
Dorota Pomykała, Leon
Niemczyk
00:10 Anglik, który mnie
kochał - ﬁlm fabularny
02:00 Miłość w Sankt Petersburgu - komedia
03:50 Jaka to melodia?
04:40 Zakończenie

12:05 Vabank II, czyli riposta
- komedia sensacyjna
14:00 Familiada
- teleturniej
14:35 Koło fortuny - Specjalny
1180 - teleturniej
15:20 Szansa na sukces.
Odcinek Świąteczny
16:25 Uratujmy święta
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Tony Halik. Urodzony
dla przygody - ﬁlm
20:00 40 - stka Bayer Full
22:15 Dzień dziś wesoły...
- koncert kolęd
00:10 To właśnie miłość
- komedia
02:30 Creed: Narodziny
legendy
- dramat
04:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

15:30 Grinch - ﬁlm komedia,
USA, Francja, Japonia,
Chiny, 2018
17:20 Despicable Me 3
- ﬁlm komedia
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Madagwiazdka
- ﬁlm komedia
20:30 Listy do M. II - ﬁlm
komedia, Polska, 2015,
reż. Maciej Dejczer, wyk.
Maciej Stuhr
22:50 Wydział pościgowy
- ﬁlm sensacyjny
01:25 Nad życie - ﬁlm obyczajowy, Polska, 2012
03:20 MasterChef
04:35 Kto was tak urządził

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

Nowy dzień z Polsat
Dziadek do orzechów
Brzdąc w opałach
Bruce Wszechmogący
Bruce słynie z zabawnych
reportaży kręconych dla
lokalnej telewizji, które
cieszą wszystkich poza
nim. Ma także śliczną
dziewczynę Grace, która
kocha go mimo wszystkich
jego wad. Zwolniony z
pracy w najgorszym dniu
swojego życia, Bruce
ośmiela się czynić wyrzuty
samemu Bogu.
14:10 Książę w Nowym Jorku
Akeem, następca tronu
afrykańskiego królestwa,
kończy 21 lat, a tradycja
nakazuje mu się ożenić.
Ponieważ nie jest
zachwycony partnerką,
którą wybrali mu rodzice,
postanawia sam znaleźć
żonę.

07:00 Rozrywka Retro
08:00 Od ucha do ucha
- O pięknej Parysadzie
08:05 Od ucha do ucha - Król
Midas - ﬁlm animowany
08:30 Od ucha do ucha
- Teatro Lirico di Cagliari
10:10 Czeskie śniadanie
- Kobieta za ladą
11:05 Kolęda domowa
11:20 Trzeci punkt widzenia
11:50 Między nutami - ﬁlm
13:00 Maroko - melodramat
14:35 Muzyka Skalnego
Podhala
14:45 Opera national de Paris
17:15 Niedziela z...
tworczością Jeremiego
Przybory
18:10 Niedziela z...
twórczością Jeremiego
Przybory
19:25 Wędrowiec
20:00 Działa Navarony
22:40 Przed sklepem
w Osjakowie

06:45 Córka Mikołaja 2
08:35 Szczęśliwego
Nowego Roku
10:35 Pamiętnik
księżniczki 2
12:50 Najpiękniejsze
baśnie: Dziadek
do orzechów
14:15 Najpiękniejsze
aśnie braci Grimm:
Pani zamieć
15:25 Asterix i Obelix
kontra Cezar
17:35 Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
Złowrogi korsarz ucieka
z mitycznego więzienia i
planuje zgładzić wszystkich piratów na morzach.
Aby mu przeszkodzić,
Jack Sparrow musi zdobyć
Trójząb Posejdona.
20:00 Niedziela
z gwiazdami:
Mechanik: Konfrontacja

05:05 Szkoła
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:15 Makłowicz w drodze
08:50 Receptura
- serial, Polska
10:50 Sekretne życie
zwierzaków
domowych - ﬁlm komedia, Japonia, USA, Francja,
2016, reż. Chris Renaud,
Yarrow Cheney, wyk. Louis
C.K., Eric Stonestreet,
Kevin Hart, Albert Brooks
12:40 King Kong
- ﬁlm przygodowy,
Nowa Zelandia, USA,
Niemcy, 2005, reż.
Peter Jackson, wyk.
Naomi Watts, Adrien
Brody, Jack Black, Thomas
Kretschmann, Colin Hanks,
Andy Serkis

06:00 Dzielna Mysz 06:25 Dwaj
bracia Beztroskie dzieciństwo
dwóch małych tygrysków
- Sanghi i Kumala - zostaje
przerwane, gdy zostają
schwytane przez ludzi.
08:35 W 80 dni dookoła świata
11:00 Mały Manhattan 13:00
Wesołych świąt 14:55 Dawno
temu w Petersburgu 17:55
Gwiazdy Kabaretu 19:00
Galileo 20:00 Afera Thomasa
Crowna 22:35 Psy maﬁi
Rosyjska grupa maﬁjna, na
czele której stoi Irina Vaslov,
szantażem zmusza kilku
skorumpowanych policjantów
i gangsterów z Atlanty do
przeprowadzenia napadu
w biały dzień na pilnie strzeżony bank. Zadanie wydaje się
niewykonalne, chyba że uda
się odwrócić uwagę policji.
00:55 Ulepszenie 03:00 Ucho
Prezesa 03:25 TOP 10 - Lista
przebojów 05:30 Telezakupy

PROGRAM ROZRYWKOWY

PUBLICYSTYCZNY

FILM AKCJI

FILM PRZYGODOWY

06:00
07:40
09:45
11:50

16:45 Twoja Twarz Brzmi
Znajomo
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo
w Państwie
20:00 Titanic, cz.2
22:05 Prawdziwe kłamstwa
Międzynarodowy agent
do zadań specjalnych
Harry Tasker to prawdziwy
as wśród szpiegów:
włada biegle sześcioma
językami, ma nienaganne
maniery, ale potraﬁ też
unieszkodliwić każdego
przeciwnika.
01:05 Skok przez miotłę
03:35 Love Island.
Wyspa miłości
04:40 Disco Gramy

23:40 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
00:10 Obiecaj mi! - dramat,
prod. Serbia i Czarnogóra,
Francja, 2007
02:30 Teraz animacje!
- O Matko! - ﬁlm
02:40 Teraz animacje!
- ﬁlm animowany
03:00 Kolęda domowa
- operowa
- magazyn
03:20 Kino nocne
- Do utraty sił - dramat,
prod. USA
05:30 Muzyka Skalnego
Podhala - Pastorałki i
nuty kolędników
05:50 Teledyski
05:55 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

22:00 Momentum
Para złodziei diamentów
wplątuje się w brutalne
morderstwo.
23:55 Teoria chaosu
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur - serial
dokumentalny
prod. Polska
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:35 Z archiwum
policji
- program informacyjny
prod. Polska

16:20 Fantastyczne
zwierzęta i jak
je znaleźć - ﬁlm
przygodowy, USA,
Wielka Brytania, 2016, reż.
David Yates, wyk. Eddie
Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler
19:00 Projekt Lady
20:00 Gladiator
- ﬁlm przygodowy, Wielka
Brytania, USA, 2000, reż.
Ridley Scott, wyk. Russell
Crowe, Joaquin Phoenix,
Connie Nielsen, Oliver
Reed, Richard Harris,
Derek Jacobi
23:15 Wrogowie publiczni
- ﬁlm sensacyjny
02:00 Cicha noc
- ﬁlm obyczajowy,
Polska

TV Trwam
12:00 Anioł Pański z Ojcem
Świętym Franciszkiem 12:20
Wieś - to też Polska 13:30
Spektakl baletowy Królewna
Śnieżka 15:05 Motywy
Bożego Narodzenia zawarte
w sztuce Bazyliki Santa Maria
Maggiore w Rzymie
15:45 Życzenia Bożonarodzeniowe Pasterzy Kościoła
Katolickiego w Polsce 16:00
Informacje dnia 16:10
Koncert życzeń 17:00 Kantata „Mędrcy świata” 17:25
Życzenia Bożonarodzeniowe
Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce
17:30 Reportaż świąteczny
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 Jezus 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel
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poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:50 BBC w Jedynce - Mieszkańcy śnieżnych krain
w ukrytej kamerze

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:20 Kolędowanie przy
kominie z zespołem
Pectus
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
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, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Uśmiech losu - serial
obyczajowy, prod. Portugalia, 2019
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
Wiadomości
Alarm! - magazyn
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga - serial
Teleexpress
Jaka to melodia?
Klan
- telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Chwała i Zwycięstwo!
22:40 Świat bez ﬁkcji - ZSRR.
Rozpad mocarstwa - ﬁlm
23:45 Terrorysta
- ﬁlm fabularny
01:40 Drogi wolności - serial
02:45 Oﬁcerowie - serial
15:00
15:15
15:35
16:05
17:00
17:15
17:55

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość
- serial kostiumowy,
prod. Rosja, 2013
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:55 Vabank - komedia
sensacyjna, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Jan
Machulski, Leonard Pietraszak, Witold Pyrkosz,
Jacek Chmielnik
22:55 Walc w alejkach
- ﬁlm obyczajowy
01:10 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
02:10 Święta Last Minute
- komedia, prod. USA

TVN
05:10
05:25
05:50
06:00
07:00
08:00
11:35
11:45
12:50
13:55
15:55
17:00
18:00
19:00
19:50
19:55
20:10

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN magazyn
Miłe wieści
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Tajemnice miłośc
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Tajemnice miłości
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Raport smogowy
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Masz wiadomość
- ﬁlm komedia, USA, 1998,
reż. Nora Ephron, wyk.
Tom Hanks, MegRyan,
Greg Kinnear, Parker
Posey, Jean Stapleton,
Dabney Coleman, Steve
Zahn
00:00 Złodziej życia
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Kanada, 2004, reż. D.J.
Caruso, wyk. Angelina
Jolie, Ethan Hawke,
Kiefer Sutherland,
Gena Rowlands, Olivier
Martinez, Tcheky Karyo,
Jean-Hugues Anglade
02:10 Uprowadzona
03:10 Noc magii
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TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
Akcja serialu dzieje się w
Warszawie, największym,
najbogatszym, ale także
- jak wynika z policyjnych
statystyk - najniebezpieczniejszym mieście w
Polsce.
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

07:00 Muzyczne poranki
08:05 Ostatnie tango - ﬁlm
dokumentalny, prod.
Argentyna, Niemcy, 2015,
reż. German Kral
09:40 Gra o wszystko - ﬁlm
obyczajowy
11:00 Chłopi - serial TVP
13:30 Fotel - ﬁlm animowany,
reż. Daniel Szczechura
13:35 Biel
13:40 Maszyna - ﬁlm
animowany
13:45 Zmiany - ﬁlm animowany,
reż. Maja Minic
13:50 Arena, reż. Daniel
Szczechura
14:00 Reżyserzy
15:00 Dom moich synów - ﬁlm
TVP, reż. Gerard Zalewski
16:10 Maroko - melodramat
17:55 Urodzeni artyści - Gosia i
Tomek Rygalikowie
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny
18:55 Jane Eyre - serial

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
06:50 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
11:00 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
obyczajowy
20:00 Poniedziałkowy
Hit: Terminator
22:10 Cyborg

05:55 Szpital - program
obyczajowy
06:50 Rozwód. Walka o
wszystko
07:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
10:55 Rozwód. Walka o
wszystko
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Receptura
- serial, Polska
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
16:55 Ugotowani
- magazyn kulinarno-rozrywkowy
17:55 Rozwód. Walka o
wszystko
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy

FILM SENSACYJNY

FILM FABULARNY

FILM AKCJI

FILM OBYCZAJOWY

20:05 MEGA HIT
- Aniołki Charliego
Elena Houghlin i Jane Kano
pracują dla tajemniczego
Charlesa Townsenda,
którego agencja ochroniarsko-śledcza rozszerzyła swoją działalność na
cały glob. Najmądrzejsze,
najodważniejsze i najlepiej
wyszkolone kobiety na
całym świecie tworzą
zespoły Aniołków kierowane przez wielu Bosleyów.
22:40 1000 lat po Ziemi
00:50 Krwawy biznes
03:10 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
prod. Polska
03:35 Love Island
- program rozrywkowy

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Czysta formalność
- ﬁlm fabularny
22:05 Kronos - magazyn
kulturalno-społeczny
22:40 Panorama kina polskiego - Ostatnia rodzina
- dramat
00:50 Scena muzyczna
- Angelika Górny - Kolędy
trzech narodów - koncert
01:55 Dokąd człowieku
- ﬁlm fabularny
03:10 Informacje
kulturalne - informator
kulturalny
03:45 Wirtualna Republika
Ludowa
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2 na
stream.tvp.pl

00:00 Jawajska gorączka
Jake Travers wraz
z muzułmańskim
detektywem ścigają niebezpiecznego terrorystę
odpowiedzialnego
za ataki bombowe
w Indonezji.
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Oszukane
- ﬁlm obyczajowy,
Polska, 2013, reż. Marcin
Solarz, wyk. Katarzyna
Herman, Karolina Chapko,
Paulina Chapko, Ewa
Skibińska, Artur Żmijewski
22:10 Mama
- ﬁlm horror, Hiszpania,
Kanada, 2013, reż.
Andy Muschietti, wyk.
Jessica Chastain, Nikolaj
Coster-Waldau, Megan
Charpentier, Isabelle
Nelisse, Daniel Kash
00:15 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:15 Druga strona
medalu
- talk show
03:00 Noc magii
- ptogram ezoteryczny

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Kochane
Pieniądze 10:50 Hardkorowy
lombard 11:50 Święty 12:55
Pamiętniki z wakacji
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty Rzecz dzieje się
w niewielkim podwrocławskim Uroczysku, gdzie mieści
się „Święty Mikołaj” - bar
Mikołaja Białacha (Mariusz
Węgłowski). Choć Białach
zrzucił mundur i zajął się
prowadzeniem lokalu, nadal
nie potraﬁ przejść obojętnie,
kiedy ktoś potrzebuje
pomocy, a jego policyjny
instynkt wciąż daje o sobie
znać i nigdy nie zawodzi.
18:00 Kochane pieniądze 19:00
Policjantki i Policjanci 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 01:10 Śmierć na
1000 sposobów

TV Trwam
11:20 Opowieść wigilijna 11:50
Święty na każdy dzień 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz-10
przykazań 13:10 Kantata
„Cicha noc” 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc na
świecie 14:30 Antarktyda
- podróż na kraniec Ziemi
15:25 Wodzirejski maraton
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Sanktuaria polskie
16:30 NIe Przelewaj 16:55
Spotkania z Lasem 17:05
Kantata „Anioł pasterzom
mówił” 17:30 Na łowy 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 Król Chwały 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Kościół z bliska
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:30 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
- Superwiewiórki

05:30 Na dobre i na złe - serial
TVP
06:25 Wdzięczni w nowe
stulecie - reportaż
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
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, prod.
Rosja, 2013
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Uśmiech losu
- serial obyczajowy,
prod. Portugalia, 2019
16:00 Koło fortuny
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
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga!- magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

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
21:05 Pełny obraz
22:00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23:05 Ocaleni - reality show
00:10 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:55 Vabank II, czyli riposta
- komedia sensacyjna, reż.
Juliusz Machulski
22:50 Ludzkie historie
- Syndrom Zimowników
- ﬁlm dokumentalny
00:20 Zemsta - komedia,
reż. Andrzej Wajda,
wyk. Roman Polański,
Janusz Gajos, Andrzej
Seweryn
02:15 Walc w alejkach - ﬁlm
obyczajowy
04:25 Rodzinka.pl - serial

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Fokus
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2015, reż. Glenn Ficarra,
John Requa, wyk. Will
Smith, Margot Robbie,
Adrian Martinez, Gerald
McRaney, Rodrigo Santoro
23:45 Kuba Wojewódzki
00:50 Na granicy światów
- serial, USA, Wielka
Brytania
01:45 Chyłka
- serialowy fenomen
02:10 MasterChef
03:40 Uwaga
- magazyn
prod. Polska
03:55 Noc magii
05:15 Kto was tak urządził

20:05 World War Z
Pewnego zwyczajnego
dnia, podczas spokojnej
jazdy samochodem,
Gerry Lane i jego rodzina
wpadają w olbrzymi
korek. Lane, były śledczy
ONZ szybko wyczuwa, że
to z czym mają do czynienia nie jest zwykłą uliczną
blokadą. Na niebie słychać
policyjne śmigłowce, po
ulicach krążą policjanci
na motocyklach, a miasto
pogrąża się w chaosie.
22:40 Gloria
00:50 Człowiek zasad
02:55 Kabaretowa
Ekstraklasa
- program rozrywkowy
03:35 Love Island
- program rozrywkowy

TVP Kultura
07:00
07:20
08:00
08:30
09:05
09:30
11:00
13:10

14:55
15:45
18:15
18:25
18:55
20:00

21:45

Wydarzenie aktualne
Muzyczne poranki
Informacje kulturalne
Urodzeni artyści - Gosia i
Tomek Rygalikowie
Wydarzenie aktualne
Fatima - ﬁlm fabularny
Chłopi - serial TVP
Dzieci z Dachu Świata
- ﬁlm dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018,
reż. Zara Balfour, Marcus
Stephenson
Pas de deux - ﬁlm TVP
Działa Navarony
Muzyka Skalnego
Podhala - Pastorałki i
nuty kolędników - felieton
Co dalej? - program
publicystyczny
Jane Eyre - serial
„Podróż zimowa”.
Balet w choreograﬁi
Christiana Spucka
- widowisko muzyczno
Portrety

FILM FABULARNY

21:55 Lekkie obyczaje
- Kochankowie
z Księżyca
- ﬁlm fabularny,
prod. USA, 2012, reż. Wes
Anderson, wyk. Bruce
Willis, Edward Norton, Bill
Murray
23:40 Co dalej? - program
publicystyczny
00:15 Młoda Polska
- Elizabeth - ﬁlm
krótkometrażowy
00:55 Panorama kina polskiego - Ostatnia rodzina
- dramat
03:05 Portrety
03:25 Wyprawa Kon - Tiki
- ﬁlm fabularny
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka
duchów
- serial fantasy
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:55 Szpital - program
obyczajowy
06:50 Rozwód. Walka o
wszystko
07:50 Miłe wieści
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
10:55 Rozwód. Walka o
wszystko
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 Receptura
- serial, Polska
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Ugotowani
- magazyn kulinarno-rozrywkowy
17:55 Rozwód. Walka
o wszystko
18:55 Ukryta prawda

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

20:00 Wasabi: Hubert
zawodowiec
Paryski policjant, Hubert
Fiorentini, przylatuje do
Tokio, by wziąć udział
w pogrzebie dawnej
narzeczonej. Na miejscu
dowiaduje się, że ma
nastoletnią córkę, którą
ściga japońska maﬁa.
22:00 Moje skarby
23:50 Ucieczka z piekła
01:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Na
jedwabnym szlaku
02:25 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
02:50 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Wyzwanie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2016, reż. Henry Joost,
Ariel Schulman Ariel
Schulman, wyk. Emma
Roberts, Dave Franco,
Emily Meade, Miles Heizer,
Juliette Lewis
22:10 Żółtodziób - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1990, reż.
Clint Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Charlie Sheen,
Raul Julia, Sonia Braga,
Tom Skerritt, Lara Flynn
Boyle
00:40 Zbrodnia
w sąsiedztwie
01:45 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Gliniarz i prokurator
07:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck Norris)
walczy ze wszystkimi formami przestępczości w stanie
Teksas. 08:00 Nasz nowy
dom 09:00 Pierwsza miłość
09:50 Kochane pieniądze
10:50 Hardkorowy lombard
11:50 Święty
12:55 Pamiętniki z wakacji
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci - serial obyczajowy 20:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
21:00 Wilkołak: Bestia wśród
nas W świetle księżyca
tajemnicze stworzenie terroryzuje wioskę. 23:00 Noc
oczyszczenia: Anarchia 01:10
Śmierć na 1000 sposobów
01:40 Gordon Ramsay: 24
godziny w piekle

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Mojżesz 13:15 Kolędy
i pastorałki 13:25 Słowo
życia 13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Śladami apostoła
Pawła 15:20 Blask szopki
15:50 Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Jestem mamą
16:30 Pędzelkiem z ogona
wiewiórki pisane 17:00 100
cudownych miejsc 17:10
Prosto o gospodarce 17:30
Zostań Żołnierzem RP 17:45
Ogrody światła 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potraﬁ 19:45 Modlitwa 20:00
Informacje dnia 20:20 Różaniec 20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce

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
11:25 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, prod. Rosja
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:10 Uśmiech losu
- serial obyczajowy,
prod. Portugalia, 2019
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
11:35 Doradca smaku
11:45 Ukryta prawda - program obyczajowy
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:00 Turniej Czterech
Skoczni, Oberstdorf
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:40 Kroniki Pucharu Świata
w skokach narciarskich
19:50 Pogoda
19:55 Raport
smogowy
20:00 Uwaga!
- magazyn
20:15 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela TVP
18:20 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:05 Anglik, który mnie
kochał
- ﬁlm fabularny
22:55 Historia bez tajemnic
24:00 Zabójcza przysięga
- ﬁlm fabularny
01:40 Tajemnica Enigmy

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
kostiumowy, prod. Rosja,
2013
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial TVP
22:00 Zniewolona: Felix
Austria - dramat, prod.
Ukraina, 2020, reż. Christina Sivolap, wyk. Marianna
Januszewicz
23:55 Świąteczna zamiana
- komedia
01:35 McMaﬁa - serial
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SERIAL OBYCZAJOWY

20:20 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
21:00 Milionerzy
21:40 Zabójcza broń IV - ﬁlm
sensacyjny, USA, 1998, reż.
Richard Donner, wyk. Mel
Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, Rene Russo, Chris
Rock, JetLi, Steve Kahan,
Kim Chan
00:10 Wojna Charliego
Wilsona
- ﬁlm obyczajowy, USA,
Niemcy, 2007, reż. Mike
Nichols, wyk. Tom Hanks,
Julia Roberts, Philip
Seymour Hoﬀ man, Amy
Adams, Ned Beatty, Emily
Blunt
02:20 MasterChef - program
03:45 Uwaga! - magazyn
04:05 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Wkręceni 2
22:05 Oﬁcer Blart
w Las Vegas
FILM SENSACYJNY

00:25 Łatwa dziewczyna
Jak większość nastolatek
Olive Penderghast chce
być popularna. Chce tak
bardzo, że na pytanie
koleżanki jak spędziła
weekend, naprędce
wymyśla ekscytującą i
mocno pikantną historyjkę
o upojnej nocy z przystojnym studentem. Ale to
małe kłamstewko zaczyna
żyć własnym życiem i
nagle wszyscy zaczynają
plotkować o Olive.
02:10 Telemaniak
04:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy TV Okazje

TVP Kultura
07:00
08:05
08:30
08:50
09:00

11:00
13:30

14:10
14:40
16:15
17:50
18:30

Muzyczne poranki
Co dalej?
Do dzieła - magazyn
Portrety - Romuald
Twardowski
Awantura o Basię
- ﬁlm obyczajowy, reż.
Kazimierz Tarnas, wyk.
Paulina Tworzyańska,
Agata Marciniak,
Maria Kaniewska, Piotr
Fronczewski, Andrzej
Szczepkowski
Chłopi - serial TVP
Rzeczpospolita modernistyczna
- Architektura Kultury
- cykl dokumentalny
Tamte lata, tamte dni
- Maciej Wojtyszko
W rytmie Kuby
- ﬁlm dokumentalny
Przygody Münchhausena - ﬁlm przygodowy
Mieszczanie żywieccy
Informacje kulturalne

SERIAL KOSTIUMOWY

18:55 Wielkie nadzieje
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Na wschód od Hollywood - Walc w alejkach
22:15 Więcej niż ﬁkcja
00:10 Jazz - ENTER Enea Festival
2017 - Leszek Możdżer,
Gloria Campaner
- program muzyczny
01:15 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
01:50 Lekkie obyczaje
- Kochankowie z Księżyca
- ﬁlm fabularny
03:35 Kino nocne
- Monteverdi.
U źródeł opery - ﬁlm
dokumentalny
04:50 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówka rodziny DiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 W sieci kłamstw
22:00 Dzielnica strachu
00:00 Dorwać Cartera

05:55 Szpital - program
obyczajowy
06:50 Rozwód. Walka o
wszystko
07:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
10:55 Rozwód. Walka o
wszystko
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 SOS Ekipy
w akcji
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Ugotowani
- magazyn kulinarno-rozrywkowy
17:55 Rozwód. Walka
o wszystko
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
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.
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Na jedwabnym
szlaku

20:00 Teoria wszystkiego
- ﬁlm obyczajowy,
Japonia, Wielka Brytania,
USA, 2014, reż. James
Marsh, wyk. Eddie
Redmayne, Felicity Jones,
Charlie Cox, Emily Watson,
Simon McBurney, David
Thewlis
22:35 Akcja na Eigerze
- ﬁlm sensacyjny, USA,
1975, reż. Clint Eastwood,
wyk. Clint Eastwood,
George Kennedy, Vonetta
McGee, Jack Cassidy, Heidi
Brühl, Thayer David
01:10 Zbrodnia
w sąsiedztwie
02:15 Druga strona
medalu
- talk show
03:25 Noc magii

TV 4
07:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz nowy dom 09:00 Pierwsza miłość 09:50 Kochane
pieniądze 10:50 Hardkorowy
lombard 11:50 Święty
12:55 Pamiętniki z wakacji
13:55 STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard 16:55
Święty 18:00 Kochane
pieniądze
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi Wydział Kryminalny 21:05
Ści gany Światowej sławy
skrzypek, Harrison, zakochuje się w pięknej kobiecie,
która zamordowała swojego
męża.
23:00 Egzorcysta: Początek
Kair, rok 1949. Lankester
Merrin, odkąd po tragicznych
doświadczeniach wojennych
stracił wiarę i odszedł
z kapłaństwa, jest archeologiem. 01:25 Śmierć na 1000
sposobów

TV Trwam
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10 przykazań 13:05
Tam, gdzie rodzi się Chrystus
13:25 Kolory Świętości
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie
14:30 Gala Polskiej Muzyki
Filmowej 15:35 Ivato 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

30 grudnia

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:20 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:10 Elif - serial, prod. Turcja,
2018
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Pełnia Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial obyczajowy TVP
09:35 Komisarz Alex - serial
kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 To się opłaca - magazyn
12:55 Natura w Jedynce
- Alpejskie opowieści

05:25 Na dobre i na złe
- serial TVP
06:25 Smaki świata - pośród
mórz - magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:25 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
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 Uśmiech losu - serial
obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama

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
12:50 Tajemnice miłości
13:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:00 Tajemnice miłości
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Piewsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
20:00 Nowożeńcy
Młody prezenter radiowy,
Tom Leezak, który
doszedł do wszystkiego
dzięki ciężkiej pracy,
poznaje Sarah McNerney,
dziewczynę pochodzącą ze
snobistycznej i niezwykle
bogatej rodziny.

07:00 Muzyczne poranki
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
tworczością Jeremiego
Przybory
09:25 Przygody Münchhausena - ﬁlm przygodowy,
prod. Czechosłowacja,
1962, reż. Karel Zeman,
wyk. Nadim Sawalha
11:00 Chłopi - serial TVP
13:30 Wydarzenie aktualne
13:45 Mieszczanie żywieccy
14:25 Trzeci punkt widzenia
14:55 Michel Legrand, niech
gra muzyka - ﬁlm prod.
Francja, 2018,
reż. Gregory Monro
16:05 Twój Vincent - ﬁlm
animowany, prod. Wielka
Brytania, Polska, 2017, reż.
Dorota Kobiela
17:45 Rzeczpospolita modernistyczna Fido, Ewa
Rozwadowska
18:25 Co dalej?

06:00 Zbuntowany anioł
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
11:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
12:00 Zaklinaczka duchów
- serial fantasy
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Kariera Nikosia
Dyzmy
Pracownik zakładu pogrzebowego przypadkiem
traﬁa na wystawny
bankiet. Zdobywa uznanie
wpływowych ludzi, dzięki
którym zaczyna robić
karierę polityczną.

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM OBYCZAJOWY

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

18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Kozacka miłość - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz
- felieton
20:55 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP
21:55 Film fabularny
23:50 12 godzin - ﬁlm
akcji, prod. USA, 2012, reż.
Simon West, wyk. Nicholas
Cage, Malin Akerman
01:35 Świąteczna
zamiana
- komedia, prod. USA,
2007, reż. Bert Kish, wyk.
Craig Haas
03:10 Bankowa gra
04:10 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:40 Laura
- ﬁlm obyczajowy, Polska,
2010, reż. Radek Dunaszewski, wyk. Anna Seniuk,
Sonia Bohosiewicz,
Julia Kornacka, Marian
Dziędziel, Krzysztof
Respondek
00:20 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny, Chiny,
Japonia, USA, 2017, reż. F.
Gary Gray, wyk. Vin Diesel,
Jason Statham, Dwayne
Johnson
03:00 MasterChef
04:25 Noc magii

22:05 Nigdy więcej
Slim, młoda kelnerka
poznaje mężczyznę
swych marzeń i wkrótce
wychodzi za niego.
Mitch jest przemiłym,
przystojnym i bogatym
właścicielem ﬁrmy
budowlanej. Wspólnie
rozpoczynają idylliczne
życie, jednak wkrótce
po urodzeniu córki Slim
zauważa, że osobowość
Mitcha ma również drugą,
mroczną stronę.
00:45 I kto to mówi 3
02:45 Śnieżna akademia
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

18:55 Wielkie nadzieje
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania
20:00 Solaris - ﬁlm science
ﬁction, prod. ZSRR, 1972,
reż. Andriej Tarkowski
22:50 Res Poloniae
23:30 Zatańczyć Beethovena
01:05 Co dalej? - Gdzie się
podziali młodzi konserwatyści?
01:35 Na wschód
od Hollywood
- Walc w alejkach
- ﬁlm obyczajowy
03:50 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Jego Wysokość
Edward Windsor
- rozmowa
04:30 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury

22:10 Śniadanie do łóżka
Życie Piotra nie układa
się po jego myśli do
momentu, gdy nieoczekiwanie traﬁa na okładkę
poczytnego magazynu.
23:55 Teoria chaosu
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Ziemia Święta
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

TVN 7
05:55 Szpital - program
obyczajowy
06:50 Rozwód. Walka o
wszystko
07:50 Miłe wieści
07:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
10:55 Rozwód. Walka o
wszystko
11:55 Szpital - program
obyczajowy
12:55 SOS Ekipy
w akcji
13:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:55 Ugotowani - magazyn
kulinarno-rozrywkowy
17:55 Rozwód. Walka
o wszystko
18:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
FILM SF

20:00 Marsjanie atakują
- ﬁlm S-F, USA, 1996,
reż. Tim Burton, wyk. Jack
Nicholson, Glenn Close,
Annette Bening, Michael
J. Fox, Pierce Brosnan,
Sarah Jessica Parker,
Martin Short, Lisa Marie,
Rod Steiger, Danny DeVito,
Natalie Portman, Lukas
Haas, Pam Grier
22:15 Góra Dantego
- ﬁlm katastroﬁczny, USA,
1997, reż. Roger Donaldson, wyk. Pierce Brosnan,
Linda Hamilton
00:25 Zbrodnie
godne Hollywood
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
03:10 Noc magii

TV 4
08:00 Nasz nowy dom 09:00
Pierwsza miłość 09:50
Kochane pieniądze 10:50
Hardkorowy lombard 11:50
Święty 12:55 Galileo 13:55
STOP Drogówka 15:55
Hardkorowy lombard
16:55 Święty 18:00 Kochane
pieniądze 19:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
21:00 U-571. 23:35 Zwierz
Podczas wakacji we Francji
rodzina Porterów pada
oﬁarą bestialskiego napadu
w lesie. O zbrodnię oskarżony
zostaje mieszkający w pobliżu odludek. Jego obrony
podejmuje się adwokat
Kate Moore, która z pomocą
detektywa i naukowca
zamierza udowodnić jego
niewinność. Sprawa wydaje
się coraz bardziej tajemnicza,
a kolejne tropy coraz bardziej
zastanawiające.

TV Trwam
11:35 Przyroda i ludzie 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia
Obiecana 13:25 Święty na
każdy dzień 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc
14:30 Kontrowersje wokół
klimatu 15:30 Tam, gdzie
rodzi się Chrystus 15:50
Ma się rozumieć 16:00
Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05
Wodzirejski maraton 17:30
Odpowiedzialni za Kościół
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 Mały Pasterz 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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» Cała Europa przyjechała do Boguszowa na 16. turniej Heros Lady Open

WIESZ CO | NR 51/21.12.2021 r.

Boguszów
jak stolica…

…kobiecych zapasów. Ta niewielka miejscowość
przynajmniej na chwilę była na ustach fanów tej
dyscypliny sportu z całej Europy. To właśnie w Boguszowie-Gorcach na początku grudnia odbył się
prawdziwy zapaśniczy festiwal z udziałem kilkuset dziewcząt z wielu klubów i narodowych reprezentacji.

Fot. użyczone (Heros Boguszów-Gorce)

Do Boguszowa przyjechały zawodniczki z całej Polski oraz z 12
krajów świata: Chorwacji, Czech,
Francji, Holandii, Łotwy, Niemiec,
Słowacji, Stanów Zjednoczonych,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Węgier
i Włoch. Tydzień z zapasami rozpoczął się od 16. turnieju Heros
Lady Open, a zakończył zgrupowaniem Euro Camp, również w
obsadzie międzynarodowej. Imprezę, objął honorowym patronatem marszałek województwa
dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Walki w ramach turnieju toczyły się w przez dwa grudniowe
dni (sobota i niedziela), a rozgrywane były w trzech grupach
wiekowych – seniorek, juniorek
młodszych i młodziczek, czyli
dla zawodniczek 10-letnich i
starszych. Po raz pierwszy na
boguszowskich matach zmagały
się i trenowały zapaśniczki ze

Hit, mit i kit

Stanów Zjednoczonych – z małej
miejscowości Blue River w stanie
Wisconsin. Ekipa z USA spędziła
w Boguszowie-Gorcach łącznie
10 dni. Dziewczęta najpierw zawojowały Heros Lady Open zdobywając 3 medale, w tym dwa
złote, a później razem z 70 zawodniczkami z 10 państw trenowały wspólnie w hali OSiR-u przy
ul. Olimpijskiej 1, podczas międzynarodowego zgrupowania.
Jednym z najliczniejszych w
tym roku zespołów była reprezentacja narodowa Francji, która
przywiozła do Boguszowa 16
zapaśniczek i ostatecznie wygrała
klasyfikację drużynową. Poza
zawodniczkami z kadry, przybyło
też kilka francuskich klubów, m.
in. z Font-Romeu, czy z wybrzeża
północnej Francji. W sumie z tego
kraju biło się w Heros Lady Open
prawie 40 dziewcząt i kobiet.

W grupie młodziczek dwa
krążki dla Herosa Boguszów-Gorce wywalczyły Zuzanna
Wołowicz (42 kg) i Hanna Andrzejewska (36 kg). Wołowicz
stoczyła 4 walki i w pojedynku
o brązowy medal pokonała
Niemkę Magdalenę Sernau, z
kolei Andrzejewska po dwóch
zwycięstwach awansowała do
finału, gdzie uległa innej Polce,
Lenie Paprzyckiej z Sobieskiego
Poznań i ostatecznie zdobyła
srebrny medal. Niewiele do
podium zabrakło również dwóm
innym naszym reprezentantkom – Magdalenie Piaskowskiej i Miriam Błaszkowskiej.
Start najmłodszych podopiecznych Dariusza Piaskowskiego
można uznać za bardzo udany,
zwłaszcza że walczyły one po raz
pierwszy w tak dużej imprezie.
Red

» Damian Cechniak chyba
jako jedyny nie zawiódł
w Łańcucie

Środowe starcie wałbrzyszan z Sokołem zapowiadało
się na absolutny ligowy hit.
Dwie drużyny z czuba tabeli,
uznane nazwiska, ambitne
plany. W przedsezonowym
Skarbie Kibica, wydawnictwie
przygotowanym wspólnie
z Górnikiem, typowaliśmy
łańcucian oraz nasz zespół do
najlepszej dwójki na mecie
rozgrywek. O tym, że pojedynek biało-niebieskich z Sokołem potrafi rozgrzać, przekonaliśmy się przed rokiem.
Wtedy, na 47 sekund przed
upływem regulaminowego
czasu gry, Jan Malesa zamienił
się w… Janka Melisę, który ze

spokojem trafił bardzo ważną
„trójkę”, będąc przy okazji
jeszcze faulowanym. Skuteczna akcja za cztery punkty
dała remis 86:86 i pozwoliła
wrócić z dalekiej podróży.
Ostatecznie nasi zwyciężyli na
arcytrudnym terenie 108:102
po dogrywce.
Hit miał także być mitem. Mitem założycielskim
pod triumfującego Górnika,
wzmocnionego dwa dni
wcześniej Piotrem Niedźwiedzkim. 28-letni środkowy,
w przeszłości niejednokrotnie
decydujący o sile biało-niebieskich, MVP 1 Ligi w barwach
WKK Wrocław z 2020 roku,

ma być dopełnieniem drużyny,
pewnie kroczącej w kierunku
awansu do elity.
W rzeczywistości wyszedł
jednak kit. Emocji tym razem
było jak na lekarstwo, Górnicy
byli tłem dla trafiającego jak
na zawołanie Sokoła (piętnaście celnych „trójek”!). Solidna
wałbrzyska defensywa okazała się w momencie próby
mitem, a warto dodać, że
gospodarze zagrali jedynie w
siedmiu, bo trzech ważnych
graczy leczy kontuzje. Trener
Dariusz Kaszowski określił
swoich podopiecznych po
meczu mianem „siedmiu
wspaniałych” i trudno mu się

Fot. Alfred Frater

W meczu na szczycie Suzuki 1 Ligi koszykarze Górnika
Trans.eu Wałbrzych musieli uznać wyższość Rawlplug
Sokoła Łańcut. Ekipa z Podkarpacia wygrała aż 101:76.

dziwić. Wałbrzyszanie zakończyli z kolei serię zwycięstw
w Łańcucie na trzech z rzędu,
a Niedźwiedzki potrzebuje
jeszcze czasu na zrozumienie się z kolegami. Jedynym
pozytywnym aspektem widowiska było 270. spotkanie w

barwach Górnika Bartłomieja
Ratajczaka, które przesunęło
go w historycznej klasyfikacji
na 6. miejsce.
Rawlplug Sokół Łańcut –
Górnik Trans.eu Wałbrzych
101:76 (25:15, 26:20, 29:22,
21:19)

Górnik Trans.eu: Cechniak 16, Pabian 12, Dymała
10, Zywert 9, Durski 7,
Niedźwiedzki 7, Ratajczak
6, Jakóbczyk 6, Kruszczyński 3, Malesa 0, Jeziorowski
0.
Dominik Hołda
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Fot. Alfred Frater

» Jan Malesa niczym generał, poprowadził górnicze
oddziały do bardzo cennej wygranej z Tychami

Złość przyjaźni szkodzi
Działo się w Aqua-Zdroju! W ostatnim w tym roku swoim meczu w Suzuki 1. Lidze, koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych pokonali GKS Tychy po dogrywce. Dość niespodziewanie mecz przyjaźni stał się jednak manifestem niezadowolenia i apelem o szacunek.
Zapewne znacie to powiedzenie, że „złość piękności
szkodzi”. Na potrzeby tego
tekstu posłużę się parafrazą, zamieniając piękno na
przyjaźń. Starcia Górnika
z GKS-em Tychy to mecze
o obniżonym r yzyku, bo
fani z tych dwóch ośrodków darzą się szacunkiem.
Podczas sobotniego meczu
wałbrzyscy kibice gwarnie
intonowali: „Był! Będzie!
Jest! Tyski GKS!”, a podczas
akcji ofensywnych gości nie
buczeli, nie gwizdali i nie
obrażali. Zdarzały się jednak
momenty, gdy przyjaźń przesuwali w cień, a szacunek
odstawiali do kąta. Wtedy
do głosu dochodziły złość i
gniew, które wyrywały się z
gardeł w kierunku… biało-niebieskich. A konkretnie
w stronę trenera Górnika,
Łukasza Grudniewskiego.

Szkoleniowiec ten pracuje
w Górniku już trzeci sezon.
To jednak pierwsze rozgrywki
w jego trenerskim życiorysie,
gdy musi mierzyć się z silną
presją wyniku, stawiać czoła
rozgrzanym do czerwoności
malkontentom i wysłuchiwać z trybun negatywnych
komentarzy na temat swojej
pracy. Te ostatnie na dobre
wybrzmiały w Aqua-Zdroju
podczas starcia z tyszanami.
Do meczu nasi mogli podchodzić z kwaśnymi minami,
bo kilka dni wcześniej dostali
ostre lanie w Łańcucie, gdzie
ulegli Sokołowi 76:101. GKS,
podobnie jak ekipa z Podkarpacia, to ścisła czołówka ligi,
zespół poukładany, co Górnikom w pas kłaniać się nie
zamierzał. Porażki Górników
w Łowiczu i Łańcucie, wymiana kosz za kosz z tyskim
GKS-em oraz ciągłe zastoje

i deficyty kreatywności w
grze w ataku doprowadziły
zgromadzonych w obiekcie
obserwatorów do kwestionowania pracy Grudniewskiego.
Rzeczywiście, wałbrzyszanie
strasznie się w sobotę męczyli, wygrali po dogrywce,
choć od porażki po czterdziestu minutach meczu dzieliła
ich ledwie… sekunda. Gdy
Marcin Dymała spudłował
oba rzuty wolne, było 77:76
dla gości, ale zbiórką ofensywną w tłumie popisał się
Jan Malesa. Faulowany trafił
raz, a potem, niczym generał, poprowadził górnicze
oddziały do bardzo cennej
wygranej 92:85. GKS Tychy
w Wałbrzychu jeszcze nie
wygrał. Nie udało się ani w
Dzień Niepodległości, ani w
Mikołaja, ani w dzień, gdy
przystępowali do walki jako
niepokonany lider rozgrywek.

Na pomeczowej konferencji prasowej Górnik pojawił
się w komplecie. Pretekstem
do tego zgromadzenia było
złożenie kibicom świątecznych życzeń. Zawodnicy i
trenerzy skorzystali jednak
z okazji i wystosowali do
kibiców apel. „Wszyscy oddajemy serce na parkiecie. Mam
zakrwawione całe spodenki,
Kamil Zywert ma zakrwawioną koszulkę. Dziękujemy
kibicom za doping, ale życzylibyśmy sobie, by ten doping
był cały mecz, a nie tylko
wtedy, gdy wychodzimy na
prowadzenie. Rozumiem, że
kibice mogą mieć odmienne
zdanie, ale trenerzy i zawodnicy zasługują na szacunek”
– powiedział bohater meczu z
Tychami, Jan Malesa. Koledzy
podpisali się pod tymi słowami. Byli jednością, zespołem
gotowym razem iść w ogień,

na przekór tym, co kierowali
podczas meczu w ich stronę
przeróżne inwektywy. Jednocześnie, o czym wspominał
Damian Durski, wiedzą, że
grupa lekceważąca jest na
trybunach w skrajnej mniejszości i że na zdecydowaną
większość fanów mogą liczyć. Na dobre i na złe. O to
przecież w przyjaźni chodzi,
prawda?
2021 rok Górnicy zakończyli z bilansem 12 zwycięstw
i 4 porażek. To pozwoli im
wejść w Nowy Rok w niezłych
nastrojach, bo w ligowym
czubie. Gdzieś głęboko musi
jednak czaić się niepokój. W
grze biało-niebieskich jest
przecież sporo dziur i niedociągnięć, a styl rozczarowuje.
To właśnie ten ogólny obraz
nie dawał kibicom spokoju,
wywołując wystrzał słownych
pocisków. Ale wiecie co? Do

końca sezonu jeszcze daleko. Krew na białej koszulce
Kamila Zywerta widziałem
z bliska i ten obraz nie pozwala mi tracić wiary w tych
chłopaków. Już 1 i 2 stycznia
Suzuki 1. Liga powraca do
walki, ale nasi na szczęście
pauzują i mogą w spokoju
przygotowywać się do dwóch
spotkań wyjazdowych: z WKK
Wrocław i Sensation Kotwicą
Kołobrzeg. Najbliższy mecz u
siebie dopiero 22 stycznia z
AGH Kraków.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – GKS Tychy 92:85
(22:19, 16:19, 20:18, 19:21,
dog. 15:8)
Górnik Trans.eu: Malesa
22, Pabian 17, Niedźwiedzki
14 (11 zb.), Jakóbczyk 10,
Zywert 10, Dymała 8, Durski
7, Cechniak 2 (11 zb.), Ratajczak 2.
Dominik Hołda
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Wesołych
Świąt
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