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Czy wiesz, że…

czesnej In Situ co roku
we wrześniu organizuje
Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Hommage à Kieślowski. W ciągu kilku dni
trwania imprezy pokazywane są filmy współczesne, zarówno Krzysztofa
Kieślowskiego, jak i nawiązujące do jego twórczości.
Co roku na festiwal składa
się kilkadziesiąt projekcji w
kino-teatrze Zdrowie oraz
w kinach plenerowych.
Odbywają się również panele dyskusyjne, koncerty
muzyki filmowej, wystawy,
prowadzone są warsztaty
oraz spotkania z aktorami
i reżyserami. W festiwalu brali udział m.in: Ewa
Błaszczyk, Katarzyna Figura,
Agnieszka Holland, Dorota
Kędzierzawska, Zbigniew
Preisner, Małgorzata Szumowska, Zbigniew Zamachowski, Krystyna Janda,
Jerzy Stuhr, Artur Barciś,
Gabriela Muskała, Krzysztof
Piesiewicz, czy Borys Szyc.

RYS: Marcin Skoczek

kał w Sokołowsku? Od 2011
Fundacja Sztuki Współ-

Fot. użyczone (ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami)

Krzysztof Kieślowski w
czasach dzieciństwa miesz-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Red
Rubryka powstaje we współpracy
z Biblioteką pod Atlantami

Tylko u nas 32 strony!

Zmieniamy się na… dwutygodnik
Dziś po raz ostatni trzymacie w ręku WieszCo, które jest tygodnikiem.
Zmuszeni jesteśmy zmienić częstotliwość ukazywania się i przejść na
dwutygodniowy cykl. Podwyżki wszystkiego, zmiany w podatkach i
składkach, nowe łady i stare zasady – to wszystko dokręciło nam tak
śrubę, że musieliśmy podjąć tę trudną decyzję.
Po otrzymaniu olbrzymiej
podwyżki za druk gazety, stanęliśmy przed ścianą. W głowach mieliśmy większy mętlik
niż prezydent Andrzej Duda
przed podpisaniem lub zawetowaniem ważnej ustawy. Rozpatrywaliśmy kilka wariantów.
Ukazywać się dalej co tydzień
w objętości 32 stron, ale zrobić z WieszCo gazetę płatną,

np. za złotówkę? Ten pomysł
szybko wylądował w koszu.
Kontynuować tygodniowy cykl
wydawniczy, ale z gazetą dużo
chudszą niż papier toaletowy
w kiblu? Nie, no co jak co, ale
z waszego ulubionego czasopisma robić 12- lub 16-stronicowy periodyk, w którym nie
ma co czytać? Odpada. Stanęło
więc na tym, że zrobimy dwu-

tygodnik. Z założeniem, aby
absolutnie nie obniżać lotów,
nie tracić na jakości i utrzymać
raz osiągnięty poziom. Wydawać w dalszym ciągu porządną
gazetę, a nawet… lepszą.
Zamiar mamy taki, aby wciąż
was zaskakiwać. Nowymi dodatkami, kolejnymi rubrykami,
a jeśli się da (co ma się nie
dać!), także większą ilością

stron. Żebyście w ciągu dwóch
tygodni mieli co czytać, ale z
drugiej strony, abyście zdążyli
się za nami stęsknić.
Pamiętajcie, że następny
numer WieszCo ukaże się
dopiero we wtorek, 15 lutego.
Już jako bezpłatny dwutygodnik Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Liczymy na waszą wyrozumiałość i na to, że wciąż będzie-

cie z nami, bo przecież nic
tak nie potrafi wynagrodzić
ciężkiej pracy jak sympatia
czytelników. Wciąż możecie do
nas pisać, dzieląc się swoimi
spostrzeżeniami, na adres:
redakcja@wieszco.pl.
Dziś w ostatnim tygodniku
jak zwykle na 32 stronach dajemy wam potężną porcję treści.
Gazetę w wersji papierowej
otrzymacie w jednym z prawie
500 punktów kolportażu rozsianych na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Możecie
też nas czytać online ściągając każdy numer w formacie
PDF ze strony www.wieszco.pl. Tu też do poczytania
wszystkie archiwalne wydania.
Redakcja
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Fot. użyczone (Tomasz Węcławowicz/Instagram: Flagowy_trener)

» Tak po metamorfozie wygląda emerytowany
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy

Bond na emeryturze
Mógłby tak z powodzeniem o sobie powiedzieć Wojciech Węcławowicz, który wyczynia niewiarygodne rzeczy ze swoim ciałem, prowadząc niezwykle sportowy
tryb życia. Najtrudniejsze ćwiczenia to dla niego bułka z masłem. Jeździ na rowerze i konno, na rolkach i na nartach, pływa kajakiem, nurkuje, boksuje. Właściwie
czego on nie robi?! A za chwilę skończy 68 lat! I chce robić jeszcze więcej rzeczy.
Być może imię i nazwisko
wałbrzyszanina niewiele wam
mówi. Jeśli jednak dopowiemy, że nasz bohater w internecie występuje jako Fit_oldboy,
to już chyba wiadomo, o kim
chcemy wam opowiedzieć. O
człowieku, dla którego nie istnieją żadne granice. Którego
konto na Instagramie śledzi
kilkadziesiąt tysięcy fanów,
a ilość wyświetleń filmów z
jego udziałem na TikToku czy
YouTubie sięga 8 mln odsłon.
Kto by pomyślał, że skromny
wuefista, będąc już na emeryturze, zrobi taką karierę.
Do Wałbrzycha przyjechał w
1978 roku. Pracę znalazł w
Zespole Szkół Ceramicznych
w Szczawnie-Zdroju, poza
tym trenował też lekkoatletów
Górnika. Pod jego okiem formę szlifowała choćby Urszula
Włodarczyk. Wtedy jednak
trenerzy zachowywali się nieco inaczej niż dziś. – Zamiast

zdrowej żywności brało się po
treningu papierosa. Kto wtedy
myślał o diecie? Bywało, że
wypalałem więcej niż paczkę
„fajek” dziennie. Później odbiło
się to na moim zdrowiu – opowiada Wojciech Węcławowicz.
Gdy w 2007 roku przeszedł
na emeryturę, nie myślał o
zdrowym trybie życia. Jak przyznaje „zapuścił się”, ważąc w
pewnym momencie 85 kg.
Nie uprawiał sportu, a gdy
patrzy dziś na zdjęcia z tamtego okresu i jego wylewający
się ze spodni brzuszek, kiwa
z niedowierzaniem głową.
Sygnał ostrzegawczy pojawił
się, gdy nasz bohater zaczął
narzekać na samopoczucie.
Zrobił badania. Kiepskie wyniki krwi, w tym bardzo wysoki cholesterol, nadciśnienie.
– Wtedy mój syn, a był to
2018 rok, powiedział „dobra,
tata, trzeba coś z tym zrobić”
i zaczęliśmy robić – wspomi-

na. Tomasz Węcławowicz,
prowadzący na Instagramie
konto Flagowy_trener, rozpisał
częściowo cykl zajęć. Niektóre
ćwiczenia lub aktywności podejmował nasz bohater sam,
ale na siłowni czy salce akrobatycznej ćwiczenia odbywały
się pod okiem syna. Do tego
specjalistka od żywienia przygotowała odpowiednią dietę.
Słodycze i tłuste potrawy poszły w odstawkę, o używkach
też trzeba było zapomnieć.
Wszystko razem pozwoliło
byłemu wuefiście zacząć wracać do lepszej kondycji. – Na
początku skupiliśmy się na
poprawie mobilności i redukcji
masy ciała, a później na doskonaleniu cech motorycznych
– mówi Tomasz Węcławowicz.
Powolutku, drobnymi krokami,
senior doszedł do miejsca,
gdzie jest dziś. „Kaloryfer” na
brzuchu, wysportowana sylwetka. Mięśnie twarde jak stal.

Zrobienie dla niego tzw. ludzkiej flagi, czyli wymagającego
ćwiczenia siłowego, to dziś
pestka. Gdy już po metamorfozie, jaką przeszedł, na jakichś

wakacjach wyszedł z morskiej
piany w piance, zachwycony
z efektów syn napisał w sieci:
„Bond na emeryturze”. Nic
dodać, nic ująć. Tak narodził

się Fit_oldboy. Gość, który powinien być wzorem dla wielu
panów w podobnym wieku
Dziś uprawia niezliczoną
ilość dyscyplin sportowych.
Jeździ na rowerze, na rolkach,
nartach, deskorolce i konno.
Nurkuje, pływa kajakiem,
biega, a niedawno zaczął też
boksować pod okiem Rafała
Kaczora. I jak dodaje: – Ja
dopiero się rozkręcam. Chcę
robić coraz więcej.
Co wam będziemy opowiadać. Wystarczy, że w sieci
znajdziecie filmik pod tytułem
„Z otyłego dziadka do mistrza
świata”. Gdy rozpoczął swoją
przemianę, pojawił się pomysł
startu w mistrzostwach świata
mastersów w Toruniu. Był
2019 rok. Jesteście ciekawi,
jak mu poszło? W pięcioboju
zdobył srebrny medal wśród
lekkoatletów z całego globu!
Wojciech Węcławowicz mówi
wprost, że trenuje głównie
dla siebie, ale przy okazji
chce przekazywać też innym,
jak ważna jest aktywność
fizyczna. No bo weźmy jakieś
wczasy, na które często wyjeżdża z całą rodziną na czele
z synem, któremu zawdzięcza
swoją sylwetkę. – Nie wylegujemy się przy basenie,
popijając drinki i zajadając się
przekąskami w snack barze.
Wstajemy najczęściej o 6:00
i idziemy na siłownię. Potem
jemy śniadanie, następnie
pływamy w basenie. Na plaży
uprawiamy wszystkie możliwe sporty i tak codziennie
– podkreśla wałbrzyszanin.
Jesienią zeszłego roku znany z internetu Fit_oldboy wystąpił w telewizyjnym show
„Taniec z gwiazdami”. Nie
wygrał, ale… – Udział w
programie potraktowałem
jako fajną przygodę, co tylko
udowadnia, że chcę robić
coraz więcej rzeczy – kończy
Wojciech Węcławowicz.
Tomasz Piasecki
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Czekają na efekty
To kolejna umowa o współpracy podpisana przez wałbrzyski
Zamek Książ z Politechniką Wrocławską.

Rys. Katarzyna Zalepa

Dwie instytucje ponownie się związały
oficjalnym dokumentem. Politechnika Wrocławska reprezentowana przez prorektora
ds. współpracy prof. dr hab. inż. Dariusza
Łydżbę i dziekana Wydziału Architektury
PWr prof. dr hab. inż. arch. Barbarę Gro-

nostajską i Zamek Książ w Wałbrzychu Sp.
z o.o. reprezentowany przez prezes Annę
Żabską podpisały ramową umowę o współpracy. Strony podkreśliły potrzebę krzewienia
wartości, budowania kultury i organizacji
życia społecznego oraz dbałości o ochronę
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dziedzictwa zbudowanego Dolnego Śląska,
a w szczególności o Zamek Książ. Wspólne
działania i inicjatywy obejmą zarówno
kształcenie studentów, wspierając ich rozwój w formie warsztatów czy plenerów, jak
i szeroko rozumianą edukację. Platforma
wymiany wiedzy i doświadczeń umożliwi
też prowadzenie badań historycznych, architektoniczno-archeologicznych i budowlano-konserwatorskich, zapewniając prezentację
wyników m.in. w formie wspólnych wystaw.
SCB

Odjechał komuś dworzec
Bo peron to na pewno dawno pognał w dal, o pociągu nie wspominając. Uroczyście oświadczamy, nie kumamy wyroków sądów. Może dychotomicznie
postrzegamy świat, nie odróżniamy hejtu od brutalnej krytyki wyrażonej w
wysublimowany sposób i w jakimś kontekście, ale dla nas nazywanie posłanki „gnidą”, a prezydenta „debilem”, oznacza to samo. Przyzwolenie na
wulgaryzację debaty publicznej. I nieważne jest, że jednego dopuszcza się
anonimowy frustrat, a drugiego znany pisarz.
Powiedzmy sobie wprost. Czytając
niektóre wulgarne wpisy w internecie, dochodzimy do wniosku, że
do niektórych nic nie trafia. A już na
pewno nie to, że nie można bezkarnie
obrażać, czując się przy tym tylko
pozornie anonimowym. Osobnikom
wylewającym w sieci swoje frustracje nie pomogłaby nawet instrukcja
obsługi pralki, w której byłoby napisane, że nie można do niej wkładać
zwierząt domowych. Oni na przekór i
tak włożyliby do środka kota, wcisnęli
guzik z największymi obrotami, całość
nagrali, a później film wrzucili na
TikToka. Debilizm w czystej postaci.
Ale my nie do końca o tym, ponieważ na samym wstępie wspomnieli-

śmy o dwóch konkretnych przypadkach. Wolność słowa – przynajmniej
tak dotąd nam się wydawało – to wynalazek na miarę odkrycia i ujarzmienia przez ludzi ognia. Trzeba jednak z
tego przywileju korzystać z głową. Zakręcając się w kołderkę, odkorkowując butelkę wina i odpalając kolejny
odcinek serialu „Ślepnąc od świateł”
zupełnym przypadkiem natrafiliśmy
na wiadomość o tym, że pewien
frustrat bezpardonowo atakował w
sieci Agnieszkę Pomaskę. Posłanka
PO ujawniła nawet, że była nazywana
„gnidą”, „lesbą” oraz „ku**ą dziką”. I
co? I opozycyjna parlamentarzystka
poszła z gościem do sądu, a ten
uznał delikwenta za winnego znie-

ważania posłanki za pośrednictwem
Facebooka. Wobec hejtera zasądzono
karę ośmiu miesięcy ograniczenia
wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze
20 godzin miesięcznie. Mężczyzna
musi ponadto wpłacić 1000 zł nawiązki na rzecz PCK i pokryć koszty
sądowe. Brawo! Wreszcie! Może
to czegoś nauczy innych, bezkarnie
wylewających na innych pomyje.
Zaraz, zaraz, ale przecież niedawno w sprawie znanego pisarza
Jakuba Żulczyka, autora powieści…
„Ślepnąc od świateł” i oskarżonego
o znieważenie prezydenta Andrzeja
Dudy, sąd orzekł „niewinny”. Podpierając się przy tym większym frazesem

niż formułka o wolności słowa jako
czynniku demokracji. Według sądu
społeczna szkodliwość czynu była
w tym przypadku znikoma. Zaimponowali nam sędziowie. Być może
szybciej zrozumiecie wyczyny szamanów jakuckich niż to, czym kierowali
się goście w togach wydając taki
właśnie werdykt.
Żeby jasne było w czym rzecz.
Sprawa miała swój początek w
listopadzie 2020 roku. Po wyborach
prezydenckich w USA prezydent
Andrzej Duda napisał na Twitterze
jakąś głupotę, którą postanowił
skomentować Żulczyk. Po dłuższym
wywodzie spuentował ją tak: „Joe
Biden jest 46 prezydentem USA.

Fot. użyczone (Zamek Książ)
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Andrzej Duda jest debilem”. Dobra,
rozumiemy, dla niektórych nie lada
wyczynem prezydenta RP jest to,
że nigdy w życiu nie powiedział
niczego mądrego. Musimy przyznać,
że może to być nawet i jego duże
osiągnięcie, ale żeby od razu nazywać go „debilem”? Obrońcy pisarza,
składając równo dłonie w trójkąt i
wygłaszając okrągłe wypowiedzi,
dowodzili, że wpis Jakuba Żulczyka
należy traktować w kategorii felietonu nacechowanego hiperbolizacją,
dla którego charakterystyczna jest
(pewnie, że tak) subiektywna ocena
autora. Brnijmy dalej. Sformułowanie „Andrzej Duda jest debilem” to
tylko fragment dłuższej wypowiedzi,
wyjętej z kontekstu, choć krytycznej.
A że prezydent Polski jest osobą publiczną, to jest narażony na ostrzejszą krytykę niż inni. My tego, nie
kupujemy. Dla nas „gnida” i „debil”
to jedna para kaloszy. Czyli co, pociągnięcie pisarza do odpowiedzialności
karnej, oznaczałoby ograniczenie
jego wolności słowa? Myślimy sobie
tak. Dla nas w tej sprawie nie chodzi
o samą krytykę, ale o zupełnie coś
innego. O sposób jej wyrażenia. Czyli
jak „no name” na Facebooku pisze o
posłance „dziwka,” to jest „be”, ale
jak prozaik i dziennikarz stwierdza
na innym Twitterze, że prezydent jest
„głupkiem”, to jest „cacy”?
Jednym tchem jesteśmy w stanie
wymienić kilka dziwnych rzeczy na
świecie. Na przykład prozaicznych
typu po co komu jakieś 20 programów w pralce automatycznej, skoro
i tak większość używa co najwyżej
4, no może 5? Po jakiego diabła ktoś
wydał książkę o filmikach na YouTube? Albo choćby to, na co trzyosobowej rodzinie 6 bochenków chleba
przed długim weekendem lub świętami? Chyba po to, aby dwa wyrzucić
do śmieci i żeby inni nie mogli kupić
w piekarni pieczywa po wyjściu z
pracy. Dobra, ale są też bardziej
wyrafinowane dziwactwa. Jak luka
w systemie, dzięki której można było
dowiedzieć się, że kilkudziesięciu posłów i senatorów nie zaszczepiło się
przeciwko COVID-19. Że niektórzy
politycy opozycji mieli problem, bo
byli podsłuchiwani przez Pegasusa
(nie chodzi o skrzydlatego konia) i
że niezbadane są wyroki… sądów.
Coś czujemy, że zaraz stwierdzicie,
że oślepiły nas światła nadjeżdżającego pociągu, a dworzec dawno
nam odjechał. Co zrobić, kiedy nie
lubimy podwójnych standardów.
Tomasz Piasecki

5

REKLAMA

reklama

REKLAMA

WIESZ CO | NR 5/1.2.2022 r.

FakTY

Powstanie hala sportowa
Wałbrzyska Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa weszła
w nowy rok z mocnym akcentem i podpisała umowę z głównym wykonawcą inwestycji, na którą tak długo czekano.

Budową sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną zajmie się firma z Kamiennej
Góry. Obiekt powstanie przy ulicy Południowej – w bezpośrednim sąsiedztwie
głównej siedziby uczelni.

Wewnątrz znajdą się: pełnowymiarowe
boisko do siatkówki, koszykówki, piłki
ręcznej, widownia na 304 miejsca, sale
dydaktyczne o powierzchni ponad 600 m.
kw., siłownia oraz sala do gry w squasha.
Budynek został zaprojektowany w sposób
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przyjazny dla środowiska, m.in.: panele
słoneczne, zbiornik przeciwpożarowy
na deszczówkę, z którego woda będzie
wykorzystywana również do podlewania
zieleni.
Całość to prawie 3,5 tys. m. kw.
powierzchni użytkowej oraz 28,4 m.
sześciennych kubatury. Finansowanie
inwestycji obejmuje środki własne i
dotację celową z Ministerstwa Edukacji
i Nauki.

Spór o dużą kasę

Liczyliśmy na dialog – dodaje
prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej. Zdaniem wicemarszałka Macko, niektórzy samorządowcy ewidentnie boją
się niewygodnych faktów.
- Niektórzy lokalni politycy
próbują przekonywać opinię
publiczną, jakoby ogromne
środki, które dzięki naszej
dobrej współpracy z rządem,
zasilą budżet samorządów i
powędrują na Dolny Śląsk,
miały być niewłaściwie i niesprawiedliwie podzielone.
W szerzeniu tego typu opinii
przoduje prezydent Wałbrzycha. Stop wykorzystywaniu
regionalnych środków europejskich na potrzeby bieżących rozgrywek politycznych organizowanych przez
Platformę Obywatelską i jej
funkcjonariuszy – komentuje
SCB
Grzegorz Macko.

Trwają konsultacje społeczne Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.
Trwa również spór sporej grupy samorządowców z Subregionu Wałbrzyskiego z przedstawicielami zarządu województwa dolnośląskiego.
Nowy budżet unijny dla
naszego regionu to łącznie
ponad 10 mld zł. Środki te
mają zostać przeznaczone na
szereg ważnych i potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji
obejmujących wszystkie obszary, m.in. ochronę zdrowia,
infrastrukturę drogową i kolejową, gospodarkę i wsparcie
przedsiębiorców, edukację i
ochronę środowiska. Ostatnio
doszło do spotkania przedstawicieli ZIT-ów z zarządem
województwa.
- To spotkanie, to kolejny
etap prowadzenia rozmów ze
wszystkimi stronami, które są
zainteresowane funduszami
europejskimi dla Dolnego Śląska. Postanowiliśmy również,
że po zakończeniu konsultacji
społecznych odbędziemy jeszcze kolejne spotkania w celu

omówienia wszelkich uwag,
czy sugestii związanych z pieniędzmi z Brukseli – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.
Rozmowy dwóch stron przebiegają jednak w dość nerwowej atmosferze, bowiem
oczekiwania samorządów nie
są do końca zbieżne z tym, co
proponuje zarząd województwa. Łącznie w najbliższych
latach Dolny Śląsk będzie miał
do dyspozycji przeszło 1,67
mld euro w ramach środków
z rozwoju regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tego nasz region
otrzyma 556 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – skierowanego do
podregionu wałbrzyskiego.
Dolnośląscy samorządowcy
złożyli jednak na ręce Cezarego
Przybylskiego, marszałka woje-

wództwa, petycję w sprawie
zmiany prowadzonej przez
zarząd Dolnego Śląska polityki
podziału środków unijnych.
W zgodnej opinii środowiska
samorządowego oraz Komisji
Europejskiej, przygotowana
przez UMWD propozycja nie
spełnia podstawowych zasad
podziału – przede wszystkim
zasady partnerstwa, która jest
fundamentem polityki spójności.
- Nie godzimy się na zawłaszczanie środków europejskich przez marszałka na
projekty pozakonkursowe i
będziemy domagali się wprowadzenia zmian w planie podziału funduszy - mówią członkowie Dolny Śląsk Wspólna
Sprawa. - Obecnie 65% całej
puli środków zarząd województwa zabiera dla siebie.

REKLAMA

Fot. użyczone (Dolny Śląsk Wspólna Sprawa)

» Walka niektórych samorządowców z zarządem województwa idzie o dużą stawkę

SCB

Fot. użyczone (PUAS Wałbrzych)
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Z aresztu do schroniska
W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze
Aresztu Śledczego w Świdnicy przekazali mnóstwo artykułów bieżącej potrzeby do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy.
Wspólna akcja Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości objęła swoim zakresem
działania całą Polskę. Dotarła też do Świdnicy.
Funkcjonariusze SW za środki finansowe
zebrane w ramach zbiórki w jednostce, kupili

artykuły służące do dezynfekcji i utrzymania
czystości w schronisku. To już kolejna akcja z
czynnym udziałem mundurowych świdnickiego aresztu. Tym razem ponownie wsparli oni
miejscowe schronisko dla zwierząt, a chęt-

nych do pomocy nie brakowało, ponieważ
dobro zwierząt i chęć niesienia im pomocy
jest bliska wielu funkcjonariuszom.
- Z kierownictwem schroniska ustalono,
że placówka aktualnie potrzebuje środków

dezynfekcyjnych oraz płynów służących do zachowania czystości i dlatego zgodnie z sugestią właśnie
takie artykuły zostały zakupione przez naszych
funkcjonariuszy. Mamy nadzieję, że w ten sposób
przyczynimy się do polepszenia sytuacji schroniska,
ale przede wszystkim zwierząt, które trafiły tam
głównie w wyniku nieodpowiedzialnych działań i
decyzji ludzkich – informuje mjr Bartłomiej Perlak z
Aresztu Śledczego w Świdnicy.
Zebrane środki zostały przekazane na ręce pracowników schroniska, którzy oczywiście okazali
dużą wdzięczność. – Otrzymane przez nas artykuły są niezwykle cenne ze względu na skromny
budżet jednostki, ale także i bieżące potrzeby. Dla
zapewnienia właściwych warunków zwierzętom,
zużywamy ogromne ilości środków higieny i czystości. Musimy przecież zapewnić zwierzętom godne
warunki i bezpieczeństwo, co pozostaje naszym
priorytetem. Dlatego też przekazane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środki z całą pewnością
zostaną dobrze wykorzystane – mówi Adrianna
Kaszuba, kierownik świdnickiego schroniska.
My kolejny raz przypominamy przy okazji, że w celu
adopcji przyszłego ulubieńca zapraszamy do kontaktu pod numerami 733 093 663 i 531 496 442, lub też
do odwiedzenia zwierzaków osobiście w godzinach
otwarcia schroniska. Poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki – od 11:00 do 16:00; środy – od 11:00 do
18:30; soboty i niedziele – od 11:00 do 16:00.
KaR
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Fot. użyczone (AŚ w Świdnicy)

» Mundurowi zebrali w swoim gronie pieniądze i kupili za to
najbardziej potrzebne produkty dla świdnickiego schroniska

FakTY

Obywatele z pomysłem, do dzieła!
Świebodziczanie, informujemy, że rozpoczynają się prace nad kolejną edycją
budżetu obywatelskiego waszej gminy. Wiele miast rezygnuje z tego typu
aktywności społecznej, w Świebodzicach jednak ta inicjatywa ma się bardzo
dobrze.

Prace nad budżetem obywatelskim w Świebodzicach realizowane są według następującego
harmonogramu. Kampania informacyjna od 21 stycznia do 29

kwietnia, zgłaszanie projektów
od 21 stycznia do 28 lutego, głosowanie w dniach 18-19 marca,
weryfikacja projektów 21 marca –
28 kwietnia, na koniec ogłoszenie

listy projektów wybranych do realizacji – 29 kwietnia. Przypominamy,
że propozycje zgłaszanych zadań
muszą być realizowane wyłącznie
na terenie będącym własnością
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gminy Świebodzice oraz muszą
należeć do katalogu zadań własnych gminy.
Jak było w roku ubiegłym? Najwięcej głosów – 64 otrzymał projekt „Bezpieczne urządzenia na
placu zabaw w Parku Miejskim”,
na drugim miejscu z 55 głosami
uplasował się projekt „Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej”.
KaR

Gaz w górę, Caritas tonie

detalicznych. W praktyce ceny gazu
nie mogłyby wzrosnąć o więcej
niż 58 proc. Lewica domaga się
do tego rozszerzenia rządowego
dodatku osłonowego na wszystkich,
niezależnie od kryterium dochodowego. Jak czytamy w komunikacie
prasowym rzecznik rządu Piotr
Müller twierdzi, że gabinet premiera
przygotowuje „warianty dodatkowych rozwiązań, które mogłyby
zrekompensować albo zmniejszyć
obciążenia związane z podwyżkami
cen energii i gazu”.
Kluczową rzeczą jest to, aby tak
naprawdę zwalczyć przyczynę wysokich cen gazu i wysokich cen
energii. A przyczyn galopujących cen
surowców jest zdaniem rzecznika
rządu kilka: szantaż gazowy ze strony Rosji i nieefektywna oraz źle przemyślana polityka UE, a konkretnie
rynek manipulacji cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
KaR

Ceny błękitnego paliwa poszybowały w górę.
Podwyżki są wyjątkowo dotkliwe, czegoś podobnego nie doświadczyliśmy chyba nigdy. Z
problemem rosnących w niesamowitym tempie rachunków borykają się też, prócz „Kowalskich”, instytucje na co dzień pomagające
potrzebującym.
Caritas Diecezji Świdnickiej
prowadzi jadłodajnie od samego momentu powstania.
W dobie ubożenia społeczeństwa i coraz wyższych kosztów
utrzymania bardzo ważnym
zadaniem jest właśnie prowadzenie jadłodajni. Świdnicki
Caritas prowadzi siedem jadłodajni w sześciu miastach.
W Świdnicy, Dzierżoniowie,
Bielawie, Piławie Górnej, Nowej Rudzie i dwie jadłodajnie
w Wałbrzychu.
Ceny gazu od początku
2022 roku są głównym tematem politycznym. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych otrzymują
kilkusetprocentowe podwyżki, choć URE (Urząd Regulacji
Energetyki) zatwierdził taryfę
wyższą wyłącznie o ponad
50 procent. Jeszcze wyższe
opłaty czekają część członków
wspólnot i spółdzielni miesz-

kaniowych, którzy nie mają
podpisanych osobnych umów
na dostawy gazu i korzystają
z własnych zbiorczych kotłowni gazowych. Objęci są tzw.
stawkami wolnorynkowymi,
w które nie ingeruje regulator.
W takich wypadkach podwyżki
cen sięgają nawet kilkuset
procent.
Caritas Diecezji Świdnickiej
prowadzący jadłodajnie dla
ubogich, gdzie przygotowywane są posiłki dla ponad 1300
osób dziennie, ma więc olbrzymi ból głowy. Ze względu na
zaskakujący na początku 2022
roku wzrost cen gazu (o ponad
300 procent) Caritas stanął
przed dylematem zaprzestania
gotowania dla biednych albo
zebrania dodatkowych środków. Obecnie prowadzone są
rozmowy z gminami i poszukiwane są sposoby rozwiązania
tej dramatycznej sytuacji. Tar-

cze proponowane przez rząd
na chwilę obecną nie obejmują
działalności Caritasu. W styczniu Caritasowi brakowało w
zakresie prowadzenia jadłodajni około 30 tys. zł.
- W związku z zaistniałą
sytuacją bp Marek Mendyk,
biskup świdnicki, wyraził zgodę na przeprowadzenie na ten
cel, we wszystkich kościołach
diecezji, zbiórki do puszek w
niedzielę 6 lutego. Podobnie
jak w poprzednich zbiórkach,
tak i teraz pracownicy Caritasu
dostarczą wcześniej do księży
puszki dla parafii. Liczymy na
odzew, z góry Bóg zapłać za
zrozumienie i wsparcie – mówi
ks. Radosław Kisiel, dyrektor
Caritas Diecezji Świdnickiej.
Opozycja chce, by jednostki
rozliczające się częściowo biznesowo, jak właśnie wspólnoty i spółdzielnie, obowiązywała
odgórnie taryfa dla odbiorców

REKLAMA

Fot. KaR

» Przez ogromne podwyżki cen gazu Caritas Diecezji Świdnickiej zastanawia się, czy podoła temu, aby dalej gotować posiłki dla najuboższych

Fot. KaR
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rOZmOWa TYGODNIa

Fot. Ryszard Burdek

» – Chciałbym, aby tablica upamiętniająca ślub Miry Kubasińskiej z Tadeuszem Nalepą zawisła w budynku
głównym wałbrzyskiego ratusza – mówi Leszek Grodziński, miłośnik big-beatu i wałbrzyski animator kultury

Muzyka, miłość mojego życia
Kilkadziesiąt lat temu big-beat zalał całą Polskę. Także Wałbrzych. Historię zespołów z robotniczego miasta, wykonujących popularną muzykę rozrywkową,
opisał Leszek Grodziński, bigbitowiec i lokalny animator kultury. To on nagłośnił
„tajemnicę” ślubu Miry Kubasińskiej z Tadeuszem Nalepą, którzy powiedzieli
sobie „tak” właśnie w Wałbrzychu.

Nachodzą Pana czasem
myśli typu „kiedyś to była
muzyka, nie to co teraz”?
– Nie można moim zdaniem
porównywać muzyki z okresu
big-beatu z tą współczesną.
Inna otacza nas rzeczywistość,
inne są okoliczności, w których muzyka powstaje, inni
jesteśmy my jako odbiorcy.
Mam wrażenie, że kilkadziesiąt lat temu byliśmy dla siebie
bardziej czuli, serdeczniejsi,
milsi, bardziej bezinteresowni. To wszystko można było
usłyszeć w tekstach piosenek
oraz w prostocie melodii.
Stąd do dzisiaj towarzyszy
nam mnóstwo przebojów
z dawnych lat, nawet w
nowych opracowaniach.
Pytam, bo mam wrażenie,
że określanie muzyki rozrywkowej słowem big-beat, dla wielu przybiera dziś
sentymentalno-idealizujący
charakter. Słusznie?
– Tak, bardzo słusznie Pan
to ujął. Utwory z tego okresu,
to taka „recepta na dzisiejsze czasy”. Słuchając tamtych
kompozycji wzmacniamy się
poprzez to, że uciekamy w
minione czasy, wspomnienia
oraz tamtą rzeczywistość.
Czym więc, oprócz wymiennej nazwy dla rock and

rolla funkcjonującej w krajach
bloku wschodniego w latach
60. i 70., był dla Pana big-beat?
– (Dłuższa chwila zastanowienia). Był koncertem, uściskiem dłoni, spojrzeniem w
oczy, randką, spotkaniem w
kawiarni, dyskoteką, pierwszą
miłością.
Słowem to był styl życia?
– Oczywiście, że tak! To była
siła, która pozwoliła nam inaczej żyć, rozmawiać, słuchać,
dyskutować. Choćby o tym, kto
z wykonawców i dlaczego jest
dla kogoś lepszy.
Podobno Władysław Gomułka w czasach głębokiego
PRL-u, na jakimś zebraniu
uderzył pięścią w stół mówiąc, że „żadne szarpidruty
nie będą tu śpiewały, trzeba
to zlikwidować”.
– Byłem za młody, żeby
to pamiętać (śmiech). Mogę
się tylko domyślać, że powodem mogło być zbieranie się młodych ludzi w
jednym miejscu i słuchanie
tych, co grają i śpiewają, do
tego bardzo głośno na scenie.
Kiedy stał się Pan bigbitowcem?
– W szkole podstawowej. W
siódmej klasie założyłem zespół
,,Donaldy”. Potem w liceum był

kabaret, do którego pisałem
muzykę i scenariusze.
Big-beat to była miłość od
pierwszego wejrzenia?
– Powiedziałbym, że muzyka, to naprawdę miłość mojego życia. Niejeden raz postawiła mnie na nogi, pokazała
drogę, wskazała podpowiedź,
przyniosła mi szczęście.
Fascynacja pozostała na
długo, bo postanowił Pan
napisać o big-beacie w Wałbrzychu. Skąd taki pomysł?
– Organizując od 2000 roku
Wałbrzyską Ligę Muzyczną,
która spowodowała wielki
boom i rozkwit wałbrzyskiego rocka, pomyślałem o tych,
którzy wcześniej grali w klubach zakładowych na różnych
przeglądach, zabawach, ,,potańcówkach” i reprezentowali nasze miasto. Pracowałem
wówczas w gazecie ,,Nowa
Wałbrzyska”, którego redaktorem naczelnym była Iwona
Bucka. Odpowiadałem za dział
muzyczny. Opisywałem raz na
tydzień między innymi Przeglądy Wałbrzyskiej Ligi Muzycznej
oraz inne muzyczne wydarzenia, odbywające się w mieście. Jednym z pomysłów było
zapraszanie na spotkania i na
wywiady członków zespołów
działających w tamtych latach. I

tak po czasie powstała ,,Historia
wałbrzyskiego big-beatu”, która
jest zbiorem tych wywiadów.
I okazało się, że tych „muzycznych wywrotowców”
było w mieście całkiem sporo?
– Tak, było sporo. Wymienię
choćby zespoły „Orkany”, „Kaskady”, „Dzięcioły”, „Spartanie”,
„Victorianie”, „Dwa + Dwa”,
„Express Band” czy „Pięciobok”.
Każdy zakład pracy posiadał
swoją świetlicę zakładową
oraz instrumenty muzyczne.
Wystarczyło umieć grać i można
było założyć zespół i próbować
szczęścia na ogólnopolskich
przeglądach. W kwietniu 2002
roku na scenie Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju
zorganizowałem I Wałbrzyską
Wiosnę Muzycznych Dinozaurów. Wystąpiły na niej zespoły
„Dzięcioły” „Dwa + Dwa” ,,Pięciobok” oraz „Express Band”
Mówiąc z przymrużeniem
oka, może big-beat w Wałbrzychu miał łatwiej, bo to
w tutejszym urzędzie stanu
cywilnego wzięli ślub Mira
Kubasińska i Tadeusz Nalepa?
– Kto wie, może? W styczniu
1964 roku zawitał do Wałbrzycha Kabaret ,,Porfirion”z
Rzeszowa. W jego składzie byli

właśnie Kubasińska i Nalepa.
Przedstawili program muzyczno-słowny oparty na twórczości
Gałczyńskiego. Zresztą z czasem
zaczęli z nim odnosić sukcesy
na różnych przeglądach w całej
Polsce. To dzięki niemu stali się
bardziej znani i doceniani.
Późniejsza wokalistka i muzyk takich zespołów jak Blackout czy Breakout napisali
iście hollywoodzką historię?
– To prawda, historia ma
swój ,,smaczek” i mogłaby
stanowić dobry materiał na
scenariusz filmowy. Gdy Mira
Kubasińska i Tadeusz Nalepa
przyjechali do Wałbrzycha,
od razu poszli zameldować
się do hotelu. Zamierzali wynająć jednen pokój. Nie byli
jednak małżeństwem, więc
odmówiono im, bo takie były
wtedy przepisy. Nie będąc małżonkami, mogli wynająć dwa
osobne pokoje. Kochający się
artyści postanowili, że nie będą
dłużej zwlekać ze ślubem. Udali
się do wałbrzyskiego ratusza i
w tutejszym Urzędzenie Stanu
Cywilnego wzięli ślub. To był
9 stycznia 1964 roku. Potem
założyli zespół Blackout i rozpoczęli karierę muzyczną, a o ich
małżeństwie mało kto pamiętał.
A Pan nie pozwolił o tym
wydarzeniu zapomnieć?

9
– Jakżebym mógł?! Uznałem, że to na tyle ciekawa i
ważna historia, że koniecznie
trzeba o niej mówić i pisać.
Proszę sobie wyobrazić, że
dwoje ważnych artystów dla
polskiej muzyki rozrywkowej
zawiera związek małżeński w
Wałbrzychu i niewielu o tym
wie.
To prawda, że w chwili,
gdy przeglądał Pan akt małżeński pary, towarzyszyły
temu takie emocje, że aż
dostał Pan drgawek?
– (Długi śmiech). Drgawek,
to może nie, ponieważ w takim
stanie prowadzący wówczas
ze mną rozmowę kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego nie
dopuściłby mnie do dokumentów. Ale na pewno jak zobaczyłem tę księgę i akt ślubu,
to dostałem dreszczy na całym
ciele. Czułem wielkie emocje.
W końcu wpadł Pan na
pomysł, żeby to wydarzenie
jakoś upamiętnić?
– Poprosiłem o pomoc architekta Bartosza Szczepańskiego
z Wrocławia, który zaprojektował specjalną tablicę, a ja
całość ufundowałem i przywiozłem do Wałbrzycha. Podczas
odsłonięcia tablicy obecny był
syn Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy, Piotr Nalepa, na
co dzień także muzyk.
Dziś tablica upamiętniająca ślub Kubasińskiej z Nalepą znajduje się w budynku
przy ul. Kopernika, gdzie
mieści się Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu, ale
chciałby Pan, żeby zawisła w
ratuszu. Po co ją przenosić?
– Przypomnę, że w latach
60. wałbrzyski USC miał swoją
siedzibę właśnie w ratuszu, po
lewej stronie od wejścia. Wiem
to od mieszkańców, którzy w
tamtych latach brali ślub. I to
właśnie w tym miejscu artyści
powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Mówili mi o tym
także ludzie przy pierwszym
odsłonięciu tablicy w marcu
2012 roku w USC przy ul. Matejki. W lipcu tego samego roku
tablica została przeniesiona na
ul. Kopernika w miejsce obecnej
siedziby Urzędu Stanu Cywilnego. Uważam jednak, że dla
wszystkich tych, którym bliska
była i jest twórczość zespołów
Blackout oraz Breakout oraz dla
przyszłych pokoleń słuchających
i śpiewających piosenki tych
zespołów, byłoby historycznie i
prawdziwie umieścić ją w miejscu, które było tak naprawdę
świadkiem ślubu artystów.
Rozmawiał Pan już z władzami miasta o tym pomyśle?
– Jeszcze się nie odważyłem.
Ale teraz dzięki tej rozmowie
czuję się do tego zobowiązany.
Rozmawiał Tomasz Piasecki

FakTY

Autobusy pod kontrolą
W ramach działań „Bezpieczne ferie” policjanci z Wałbrzycha wraz z funkcjonariuszami
Inspekcji Transportu Drogowego zwracają
szczególną uwagę na stan techniczny autokarów wiozących dzieci i młodzież w miejsca
wypoczynku zimowego.

Aby wyeliminować pijanych
uczestników ruchu drogowe-

go, każdy kontrolowany przez
mundurowych kierowca będzie

także poddany badaniu na stan
trzeźwości. Bezpieczeństwo w
ruchu drogowym w okresie ferii
jest dla funkcjonariuszy jednym
z głównych priorytetów. W całej
Polsce przygotowane zostały
stałe miejsca kontroli autokarów
wiozących dzieci na zimowiska.
W Wałbrzychu można to zrobić
w wyznaczonym przez organizatora bezpiecznym miejscu i
czasie. Należy jednak pamiętać,
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aby kontrolę zgłosić dzień, a
jeżeli jest to możliwe, kilka dni
wcześniej, informując dyżurnego Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu pod numerami
telefonów: 47 87 513 60 oraz
47 87 512 34 lub bezpośrednio
w Wydziale Ruchu Drogowego
wałbrzyskiej komendy pod numerem telefonu 47 87 514 20
(w godz. 7:00-15:00).
SCB

Fot. użyczone (Zamek Książ)

» Palmiarnia zachwyca o każdej porze roku

Prosto do tropików
Gdy przekroczycie próg tego miejsca, jakby za wciśnięciem jakiegoś przycisku, w jednej chwili przeniesiecie się do innego świata. Do oazy spokoju z
bujną roślinnością, dokąd warto wybrać się na rodzinny spacer lub na romantyczne spotkanie. Palmiarnia w Wałbrzychu pięknieje na waszych oczach.
Krótko o historii

Palmiarnię w Lubiechowie budowano w latach 1911-1913 na terenach
należących do Książęcego Ogrodnictwa (Gärtnerei des Fürsten von Pless
Liebichau). Romantyczna legenda opisuje powstanie palmiarni jako prezentu
Jana Henryka XV dla angielskiej żony Daisy – najpiękniejszego bukietu, jaki
jej wręczył. Decydującymi okazały się zapewne względy pragmatyczne. Książ
słynął z doskonałej gospodarki folwarcznej, a świetnie prosperujące ogrodnictwo Liebichau było tylko jednym z przykładów jego samowystarczalności.
Całoroczny dostęp do egzotycznych owoców i kwiatów był jedną z dworskich
konieczności. Ogrodnictwo lubiechowskie każdego roku dostarczało do Książa
kilkadziesiąt tysięcy sadzonek, między innymi rododendronów i hortensji,
którymi obsadzano zamkowe tarasy i park.
Inwestycja kosztowała astronomiczną kwotę 7 mln marek w złocie. Centralną
część kompleksu ogrodniczego Hochbergów stanowiła, zbudowana w latach
1911-13 z metalu i szkła palmiarnia, w której zasadzono, rosnące tam do dziś
palmy daktylowe. Jest to wysoki na 15 metrów obiekt z galeryjką widokową
na szczycie. Można z niej oglądać Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Chełmiec i
zamek Książ. Przywieziony ze zboczy Etny tuf wulkaniczny, którego z Sycylii
sprowadzono aż siedem wagonów, posłużył do dekoracji budowli. Na jego
bazie powstały wodospady oraz specjalne ściany z kieszeniami dla roślin. Po
rozbiciu na mniejsze kawałki ozdobiono nim także malownicze mostki i groty.
Kompleks bez wątpienia można określić mianem obiektu modernistycznego.

Gmina zainwestowała w to miejsce już ponad 12 mln zł. Wyremontowano połowę z 22 wiekowych
szklarni. Największy zimowy ogród
w Polsce, nazywany także najpiękniejszym bukietem dla księżnej Daisy,
odzyskuje powoli dawny blask.
Pod dachem znajdziecie raj na
prawie 4 tys. m. kw. Niedawno
oddano do użytku następne dwie,
całościowo wyremontowane szklarnie o powierzchni ponad 500 m. kw.
Inwestycja kosztowała miasto prawie 1,5 mln zł. Rosną w nich kaktusy,
sukulenty oraz rośliny cytrusowe
takie jak pomarańcze, mandarynki,
cytryny i grejpfruty. Nic dziwnego, że
tegoroczne ferie zimowe odbywają
się w Palmiarni pod hasłem „Ale
Meksyk”. Tak bowiem potocznie nazywana jest ta stuletnia kaktusiarnia,
gdzie rosną m.in. liczące ponad 60
lat agawy i opuncje.
Przypomnijmy tylko, że gmina
Wałbrzych kupiła Palmiarnię od
Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa w 2012 roku i od
początku oddała w zarządzanie
spółce Zamek Książ, która odpowiada także za realizowane inwestycje.
Od tego czasu trwa kompleksowy
remont całego obiektu, a do obu
atrakcji kupicie ważny przez cały

Fot. (red)

10

rok, wspólny bilet. W latach 20172019 wyremontowano pierwszych
siedem szklarni oraz towarzyszące im dwa budynki gospodarcze.
Przy okazji „przeprowadzono” z
czeskiego zoo trzy lemury katta.
Juliano, Tytus i Olaf, od razu stali
się ulubieńcami turystów. Po reno-

wacji nieużytkowanych od dawna
szklarni, w kompleksie pojawiły się
nowe miejsca, by pokazywać niezwykłości tego świata. Na stałe
zagościła tu jedna z największych
w Polsce kolekcji drzewek bonsai,
a podczas wystaw czasowych możecie podziwiać chociażby rośliny
mięsożerne, japońskie chryzantemy
czy lawendę z Prowansji. W 2020
roku wyremontowano największą
ze szklarni bocznych (250 m. kw.), w
której mieści się popularna kawiarnia
„Pod Palmami”, a rok później prace
renowacyjne objęły szklarnię, gdzie
w otoczeniu m.in. palm, hibiskusów,
anturium i papirusów żyją dziś pawie
i papugi. Dla mniejszych ptaków
wybudowano stylową wolierę.
Diametralnie zmieniło się także
otoczenie zabytkowego kompleksu,
a ogród o każdej porze roku prezentuje się coraz okazalej. Ukształtowane w fantazyjne formy, wiecznie
zielone krzewy, ponad stuletnie
rododendrony, azalie i magnolie
oraz odtworzone, historyczne rabaty
sprawiają, że to ulubione miejsce
nowożeńców i modelek.
Całość przeprowadzonych dotąd
prac remontowych zamyka się w
kwocie ponad 12 mln zł. Objęła
ponad 2,1 tys. m. kw. metalowo-szklanych i murowanych konstrukcji
i obiektów. To 53 proc. uratowanego,
unikatowego na europejską skalę
obiektu. Celowo podajemy te liczby,
żebyście mieli świadomość, jak wielkie to przedsięwzięcie.
Red

Potężne agawy i lemury katta
Obecnie w palmiarni można podziwiać ponad 250 gatunków roślin, pochodzących
z wszystkich kontynentów.
Rosną tu australijskie sosny i
świerki oraz potężne agawy z
Ameryki Środkowej. Zachwycają wiekowe palmy, fikusy i
grubosze. Do najciekawszych
należą m.in. jakobinia różowawa i trujący oleander. Trasa
zwiedzania ma długość około
500 m, a rośliny są elegancko oznakowane i opisane w
języku polskim, łacińskim i
angielskim. Podczas ostatniego
remontu tak jak w schyłkowym
belle epoque użyto materiału
pochodzenia wulkanicznego, tym razem zastygłej lawy.
I jeszcze coś, podczas zwiedzania możecie natknąć się na futrzaki rodem z
Madagaskaru, które dołączyły do żyjących w wałbrzyskich tropikach żółwi, ryb
i ptaków. Lemury katta to ulubieńcy wszystkich odwiedzających.

GŁUSZYCA

Nowa siedziba urzędu
Gmina zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku
szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku
użyteczności publicznej w Głuszycy”.

Zadanie obejmowało swoim
zasięgiem prace remontowe i instalacyjne oraz prace termomoderni-

zacyjne, w tym remont istniejących
klatek schodowych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica,

parter, piętro i poddasze). Ponadto
wykonanie iniekcji ścian fundamentowych, izolacji ścian fundamentowych, remont elewacji i cokołu,
remont instalacji grzewczej, budowę instalacji gazowej i sygnalizacji
gazu, budowę instalacji oddymiania
klatek schodowych, budowę systemu sygnalizacji alarmu pożaru,
wymianę instalacji elektrycznej,
budowę instalacji teletechnicznej,
instalacji odgromowej i uziemienia,

instalacji fotowoltaicznej, hydrantowej, instalacji telewizji przemysłowej CCTV, a także wymianę z
częściową przebudową instalacji
wodno-kanalizacyjnej, remont stolarki okiennej i drzwiowej w całym
obiekcie oraz remont dachu. Największym udogodnieniem jest wybudowana platforma dla seniorów
oraz osób z niepełnosprawnościami.
Ogólna wartość projektu to ok.
SCB
3,7 mln zł.
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POWIAT ŚWIDNICKI/POWIAT WAŁBRZYSKI

Niedziele bez handlu?
Tego chce rząd i dlatego dziś (1 lutego) wchodzą w życie nowe przepisy zaostrzające zakaz handlu w niedziele. Od teraz dyskonty oraz markety mogą
mieć dużo trudniej, by otworzyć się w drugi dzień weekendu. Furtka na „placówkę pocztową” została zatrzaśnięta, ale to wcale nie musi oznaczać, że sieci handlowe wywieszą od razu białą flagę.

Pamiętacie te niekończące
się dyskusje? Że dzięki wprowadzeniu zakazu handlu w
drugi dzień weekendu, pracownicy hipermarketów i tych
nieco mniejszych dyskontów
zyskają dzień wolny od pracy.
I będą mogli poświęcić go
rodzinie, co pozwoli łatwiej
pogodzić życie zawodowe z
prywatnym. Pójść do kina,
na koncert lub po prostu na
spacer. Wskazywano też negatywne skutki zakazu. Że w
sklepach spadną obroty, a zatrudnieni w handlu mogą stra-

cić pracę. Przyznamy szczerze,
że po jednej i drugiej stronie
było trochę racji.
To nie tak, że chcemy stać
na obu brzegach rzeki. Przyznajcie się jednak przed sobą,
kiedy ostatnio (tak w ciągu
minionego stycznia) poszliście w niedzielę po sprawunki do marketu? My grzebiemy
w pamięci i jakoś nie możemy
odnaleźć podobnej sytuacji
z kilku ostatnich tygodni. To
oznacza, że w dużym sklepie
dość dawno nie robiliśmy
zakupów w niedzielę, choć

to jeszcze do niedawna było
możliwe. Wystarczyło, że
sieci zastosowały furtkę w
postaci „placówki pocztowej”
i mogły legalnie działać w
najlepsze. Ten wybieg umożliwiał otwieranie tego dnia
sklepów pod warunkiem
oferowania klientom usługi
pocztowej. Trochę to wyglądało na zabawę w kotka i
myszkę. Rząd swoje, a duże
sieci swoje i jakoś znalazło się
wyjście z sytuacji, by jednak
otworzyć się dla klientów w
drugi dzień weekendu.

Od teraz ma być trudniej,
bo po zmianach przepisów,
które zaczęły obowiązywać
1 lutego, niedzielny handel
będzie możliwy tylko w tych
miejscach, w których notuje
się co najmniej 40-procentowy przychód z usług pocztowych. Rząd dokręcił więc
śrubę tym „kombinującym”
i dąży do tego, by jednak
przed pójściem do pracy w
poniedziałek dużo więcej
osób miało wolne. Nikt nie
powiedział jednak, że taka
Biedronka czy Lidl nie wy-

myślą kolejnej rzeczy, która
pozwoli im handlować w niedzielę. Może sklepy wprowa-

dzą do swojej oferty różnego
rodzaju testy, specjalistyczne
leki i nagle staną się punktami aptecznymi. To oczywiście
wizja abstrakcyjna, ale kto
wie, co wymyślą handlowcy,
by jednak móc… handlować
w ostatni dzień weekendu.
Zresztą, mimo wprowadzenia nowych przepisów
nie wszystkie „spożywczaki”
zamkną się w niedziele. Taka
Żabka na przykład dalej będzie prawdopodobnie korzystała z pewnego wyjątku. Jest
to bowiem franczyza, a więc
możliwe jest, że w niedzielę
za kasą stanie franczyzobiorca, czyli właściciel i sklep nadal będzie mógł być otwarty.
Tak przynajmniej nam się
wydaje. Jedno jest pewne.
Planując w najbliższym czasie
zakupy w niedzielę niehandlową, upewnijcie się, czy
sklep, do którego chcecie pojechać po sprawunki, będzie
tego dnia otwarty.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Od teraz sieci handlowe będą miały trudniej, by
otworzyć się w niedzielę. Przynajmniej w teorii
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Fot. użyczone (UM Świdnica/Daniel Gębala)

» Poszukajcie wspólnie questowego skarbu

ŚWIDNICA

W poszukiwaniu atrakcji
W gminach główkują, dwoją się i troją, żeby tylko przyciągnąć do siebie turystów. By ci
mogli w prosty i szybki sposób poznać zabytki oraz historię miejsca, do którego dotarli.
Ci przyjeżdżający do Świdnicy od niedawna mają jeszcze łatwiej, bo mogą zwiedzać korzystając z Questów.
Edukacyjnych gier terenowych,
przygotowanych przez świdnickie
instytucje we współpracy z Fundacją Calamita. Możecie zachwycić
się zabytkami okolic Rynku, poznać
historię miejskiego piwowarstwa i
wyruszyć w fascynującą podróż w

czasie z miejscową biblioteką! Do
wyboru do koloru.
Świdnica przygotowała trzy Questy. Nie trzeba zgadywać, że są
one bardzo zróżnicowane, by trafić
w gusta wielu przybywających do
miasta turystów. „I małe jest piękne

– detale świdnickiej architektury”,
to wyprawa, której opiekunem jest
Urząd Miejski w Świdnicy. Dzięki
niej poznacie wybrane zabytki
okolic Rynku, a szczególnie detale
architektoniczne, które decydują
o jego unikatowym charakterze.

WAŁBRZYCH

Miłosne ferie
z... duchami

Trasa rozpoczyna się przed Katedrą
p.w. św. Stanisława i św. Wacława.
„Świdnica miastem piwowarskich
tradycji” – ten Quest przybliży wam
z kolei dzieje warzenia złocistego
trunku, którego początki sięgają
XIII wieku. Prowadzi w miejsca, w

których do dzisiaj widać związek z
branżą piwną. Wyprawa zaczyna się
w Rynku przy fontannie Neptuna.
Opiekunem Questu jest Muzeum
Dawnego Kupiectwa. Trzecią propozycją jest „Podróż w czasie ze
świdnicką biblioteką”. Ta wyprawa
prezentuje historię placówki oraz
miejsca z nią związane. Start Questu
na ul. Franciszkańskiej, na skwerze
przy pomniku z dzikami. Opiekunem
jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida.
Questy można przemierzać na
dwa sposoby. Z ulotką papierową,
którą możecie wydrukować ze strony www.questy.org.pl (wpisując
nazwę wyprawy) lub odebrać w
jednym z kilku punktów: Centrum
Informacji Turystycznej i Kulturalnej
(Rynek 39-40), Miejska Biblioteka
Publiczna (ul. Franciszkańska 18),
Muzeum Dawnego Kupiectwa (Rynek 37), Urząd Miejski w Świdnicy
(ul. Armii Krajowej 49). Odkrywcą
można się także stać z bezpłatną
aplikacją mobilną „Questy – Wyprawy Odkrywców”, dostępną dla
systemu Android i Ios. Trzeba ją
zainstalować, założyć konto użytkownika i wyszukać interesującą
wyprawę.
Aby przejść Questy, należy uważnie czytać zawarte w nich wskazówki
i rozwiązywać zagadki. Zebrane na
trasie wyprawy litery lub cyfry będą
niezbędne do uzyskania hasła końcowego i otrzymania questowego
skarbu.
No to jak, zainteresowani? Jeśli
tak, to w drogę, nie ma na co czekać,
witaj przygodo!

» Wykorzystajcie w ferie Książ, który ma wiele do zaoferowania

odkrywcy znajdą się w tajemniczej piwnicy, potem trafią
do nie mniej zagadkowego
salonu, by poszukać zaginionego skarbu i magicznej
Książęcej Skały. Gry i zagadki,
jakie młodzi turyści będą rozwiązywać podczas zwiedzania
Książa, poszerzą nie tylko
ich wiedzę o zamku i jego
mieszkańcach, ale także rozwiną kreatywność i pozwolą
odkryć potęgę wyobraźni.

Czy jesteście ciekawi, jak Książ
zamienia się w „Zamkową
Zimową Krainę”? Odpowiedź
jest chyba oczywista.
Gdzie najlepiej zakosztować miłości? Ale zabrzmiało,
oczywiście, że w Książu, który
z myślą o zakochanych przygotował wyjątkowe atrakcje,
czyli wyjątkowe zwiedzanie
zamku trasą romansów, niezwykłych związków i burzliwych, romantycznych historii.

Fot. użyczone (Zamek Książ)

Rodzinne wycieczki i doskonała zabawa zakochanych,
ale też poznawanie tajemniczych historii oraz poszukiwanie… duchów. Jedno z drugim niby niewiele ma
wspólnego, ale nie w Zamku Książ. Tam wszystko
jest możliwe, zwłaszcza podczas ferii zimowych. Tu
naprawdę dzieje się dużo ciekawych rzeczy.
Więc jeśli jeszcze nie wymyśliliście, jak spędzić z dziećmi
najbliższe dni wolne od nauki,
to pod nosem macie miejsce,
które dostarczy wielu wrażeń.
I to nie tylko waszym milusińskim, ale wam również.
Podczas ferii najmłodsi turyści wraz z rodzicami mogą
wyruszyć w podróż do krainy
zimowych baśni i legend.
Podczas aktywnej i edukacyjnej podróży w czasie mali

Red

„Książ szlakiem zakochanych”
to wyjątkowa okazja, żeby
wspólnie celebrować walentynkowy weekend i przenieść
się w czasy zaskakujących
mezaliansów i zakazanych
miłości. Terminy: 12 i 13.02,
godz. 12:00 i 14:00.
A może trzymając się za
ręce, jak na zakochanych przystało, chcielibyście wyruszyć

na poszukiwania duchów? W
tym roku wspólnie przeżyjecie prawdziwe chwile grozy
biorąc udział w romantycznie-przerażającej edycji Nocnego
Zwiedzania. Terminy: 12 i
14.02, od godz. 20:30. Jeżeli
natomiast chcecie, aby wasz
walentynkowy czas potrwał
dłużej, możecie zaszyć się na
noc w Hotelu Książ.

Wszystkie wspomniane
atrakcje można połączyć z
Ogrodami Światła. Magicznymi dekoracjami, które będą
cieszyć oko tylko do końca
lutego, więc warto pospieszyć się, by z bliska zobaczyć
arystokratyczny bal, ogromne
róże, pochodnie i turniej rycerski.
Red

CO W GmINaCH PISZCZY / PrOmOCJa

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Jasno i ekologicznie
W Szczawnie-Zdroju przystąpiono do prac montażowych oświetlenia parkowego przy ulicy Nizinnej.
Zostanie zamontowanych 9 słupów oświetlenia
drogowego, które zaczną funkcjonować na początku lutego.

Przypominamy, że jest to część realizowanego przez gminę większego

zadania pod nazwą „Modernizacja
oświetlenia ulic i miejsc publicznych

na terenie miasta”. W ramach którego nastąpi ograniczenie zużycia
energii elektrycznej, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń, poprawa estetyki i bezpieczeństwa publicznego. W
mieście pojawi się około 600 nowych
opraw oświetleniowych, zostanie
wymienionych prawie 100 słupów,
przeprowadzony zostanie remont 10
szaf oświetleniowych oraz powstanie
Bezprzewodowy System Sterowania
Oświetleniem Miejskim.
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Zadanie realizowane jest od 2021
roku i zostało poprzedzone uzyskaniem pozytywnej decyzji konserwatora zabytków zatwierdzającej
rodzaj opraw i słupów. Zakończenie
wymiany zaplanowano na koniec
pierwszego kwartału 2022 roku.
Wartość całego zadania to prawie 2,4
mln zł, a źródłem finansowania jest
preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW
w ramach programu SOWA – oświeSCB
tlenie zewnętrzne.

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)
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Pomyślelibyście, że roboty będą zabawiać
i edukować dzieci w przedszkolu? Nam wystarczyły kiedyś kartonowe literki i cyferki, zdezelowane plastikowe samochody i
worek „żołnierzyków”. A dziś? W zajęciach
edukacyjnych pomaga robot GeniBot.
Nie myślcie tylko, że dworujemy
sobie albo tęsknimy za minioną
epoką. Przeciwnie, to fascynujące,
że nowoczesność wkracza coraz
odważniej do edukacji, nawet na
tym najniższym szczeblu. To jest to!
Zajęcia edukacyjne w przedszkolu
miejskim w Szczawnie-Zdroju pomaga prowadzić… GeniBot.
To nie jest żart, ani fragment
artykułu z jakiegoś czasopisma
popularno-naukowego. To rzeczywistość w małej, uzdrowiskowej
gminie. To niezwykle uniwersalny,

wyposażony w wiele funkcji robot
edukacyjny do nauki programowania. Musimy to napisać, ale za
chwilę, gdy pozbieramy szczękę z
podłogi. A więc ten robot otwiera
dzieciom drzwi do świata nowoczesnych technologii i edukacji w
tzw. nurcie STEAM (z ang. science, technology, engineering, art,
mathematics). Żeby nie było tak
bardzo tajemniczo, to wyjaśniamy,
że chodzi o takie dziedziny jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka
i matematyka. Kilkulatków „szkoli”

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Ale robot w
przedszkolu

» Zajęcia edukacyjne w szczawieńskim przedszkolu pomaga prowadzić GeniBot

robot w bardzo poważnych sferach
życia? Ni mniej, ni więcej.
Opiekunek w szczawieńskim
przedszkolu GeniBot raczej nie
zastąpi, ale sensację wzbudza
na pewno. Poza tym ten sposób
edukacji bardzo podoba się naj-

JEDLINA-ZDRÓJ

Dostali prezent na ferie

młodszym. Robot zachęca do eksperymentowania i poszukiwania
kreatywnych rozwiązań, a praca
z nim to uwierzcie nam, wielkie
korzyści dla dziecka. To przede
wszystkim świetna zabawa, która
rozwija logiczne, algorytmiczne

myślenie, czy zadaniowe podejście
do stawianych problemów.
Niby fajnie jest beztrosko „pojeździć” na dywanie kolanami, ale jeszcze milej, gdy za towarzysza będzie
się mieć GeniBota.
Red

» Miasto sprezentowało
uczniom bon, żeby
mogli wypróbować
nową atrakcję –
odkryte lodowisko

A chodzi o bon podarunkowy w
wysokości 25 zł do wykorzystania
na niedawno otwartym lodowisku
w tej uzdrowiskowej miejscowości. –
Wszyscy uczniowie i przedszkolaki z
placówek oświatowych znajdujących
się na terenie gminy mogą za darmo
wypróbować ślizgawkę. W ten sposób chcemy zachęcić młodych ludzi do
aktywnego spędzania czasu – mówi
burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel.
Miasto przygotowało specjalne
bony podarunkowe na kwotę 25

zł, które zostały rozdane tuż przed
feriami w szkole i w przedszkolach.
Dzieci mogą je w dowolny sposób
wykorzystać, nie tylko na zakup
biletu, ale także na wypożyczenie
łyżew czy pingwinka, ale także do
nauki jazdy. Jak działa taki bon? To
proste. Każdy uczeń może wydać
sumę 25 zł, którą podzielono na 5
równych części. Jak łatwo policzyć,
każdy „kupon” to 5 zł. Możecie więc
pójść na lodowisko i zapłacić bonem
np. za godzinę jazdy (10 zł) i wypo-

życzyć kask (5 zł). Gdy pójdziecie
na ślizgawkę następnego dnia, to
z bonu wystarczy wam już tylko na
opłacenie jazdy (10 zł), a za resztę
będziecie musieli dopłacić z kieszonkowego. Nie zmienia to faktu,
że pomysł jest fajny, a bon został
sfinansowany ze środków na profilaktykę antyalkoholową w gminie.
Talonu oczywiście nie wymienicie
na gotówkę, jego ważność upływa
13 lutego (ostatniego dnia ferii) i nie
mogą go wykorzystać dorośli.

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Władze Jedliny postanowiły, że wszystkim dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym zrobią miłą niespodziankę. To, że każdy lubi
otrzymywać upominki, to chyba oczywiste i nie musimy tego przypominać. Jeśli do tego dodamy jednak, że prezent jest wyjątkowo
praktyczny, to chyba wypada przyklasnąć temu pomysłowi.

I na koniec jeszcze jedno. Atutem jedlińskich obiektów jest to,
że działają w plenerze. Nie tylko
mówimy tu o lodowisku, ale także
o „Czarodziejskiej Górze”, gdzie
oprócz parku linowego działa wy-

ciąg narciarski i tor pontonowy. W
dobie pandemii bezpieczniej bawić
się i uprawiać sport na świeżym
powietrzu, niż w zamkniętych pomieszczeniach.
Red

14

NASI ULUBIEŃCY

WIESZ CO | NR 5/1.2.2022 r.

NASI ULUBIEŃCY

Do pokochania

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

DANTE, nr ewidencyjny 248/21
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 31.12.2021

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

MORCIA, nr ewidencyjny 247/21
Wiek: 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 30.12.2021

SUPRA, nr ewidencyjny 214/21
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.11.2021

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Kiedyś uwielbiane, często przytulane i głaskane, bywały najważniejszymi domownikami. Z różnych
powodów znalazły się w schronisku. Nie będziemy opowiadać, dlaczego tak się stało, bo ważniejsze
jest „tu i teraz”. A „teraz” potrzebna jest pomoc tym porzuconym i opuszczonym zwierzętom, które
szukają nowego domu.
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podczas wojen husyckich stał
się siedzibą rycerzy rabusiów.
Ponownie został zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) przez
wojska szwedzkie. Opuszczony zaczął popadać w ruinę.
Na początku XX w. zamek
restaurowano. W ostatnich
latach prowadzono tam także
zaawansowane prace archeologiczne, które wykazały,
że twierdza istniała już w
początkach XIII wieku i musiała należeć do liczących się
tego typu budowli w regionie.

Fot. użyczone (LOT AW)

Ruiny zamku
Nowy Dwór

» Do ruin Zamku Cisy najłatwiej dojść zielonym szlakiem z Chwaliszowa (gm. Stare
Bogaczowice) lub z wałbrzyskiego Podzamcza żółtym szlakiem spacerowym

Ruiny nie muszą odstraszać
Wręcz przeciwnie, mogą być doskonałym miejscem do poznawania historii.
W takich przypadkach historia zaczyna się bardzo podobnie. Czyli musi być,
że dawno, dawno temu, że był jakiś książę i że zbudował potężną warownię.
A tak na poważnie, na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej mamy przynajmniej
kilka ruin zamków piastowskich, którym warto przyjrzeć się z bliska.

Książ i Grodno znacie pewnie wszyscy, ale na przełomie
XIII i XIV wieku, kiedy rządy sprawowali tu książęta z
linii Piastów Świdnicko-Jaworskich, budowano wiele
warowni obronnych. Ich największymi budowniczymi byli
książę Bolko I Surowy i jego
wnuk Bolko II. Z upływem lat,
zmieniały się granice państw,
nadchodziły kolejne wojny, a
zamki często niszczono. Wiele
warowni popadło w ruinę i
nawet dziś trudno je odnaleźć
w pobliżu szlaków turystycznych. Niektóre zdewastowali
rabusie, inne podupadły podczas wojen, kolejne spłonęły.

Ruiny zamku
Rogowiec

Ślady średniowiecznej warowni zobaczyć można na
szczycie Rogowca (870 m

n.p.m.), na zboczach szczytu
Jeleniec, na zachód od wsi
Grzmiąca w gminie Głuszyca
i powyżej Doliny Rybnej.
Rogowiec uważany jest za
najwyżej położony zamek
w Polsce. Była to warownia
graniczna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Pierwsza
wzmianka o zamku pochodzi
z 1292 r. Zbudowany został z
rozkazu Bolka Świdnickiego
i pełnił funkcję kasztelanii, a
w XV w. po jego rozbudowie
z racji swego położenia stał
się fortecą. Zniszczony prawdopodobnie na rozkaz króla
Macieja Korwina pod koniec
XV wieku do dziś pozostaje
ruiną. Rogowiec jest węzłem
szlaków. Dochodzą tu czerwony Główny Szlak Sudecki,
niebieski szlak z Rybnicy
Małej oraz żółty z Głuszycy,
który doprowadzi was dalej

na Przełęcz Trzech Dolin.
Ze szczytu Rogowca rozpościera się szeroka panorama Sudetów Wałbrzyskich
z widokiem na Chełmiec,
Borową, Śnieżkę, Karkono-

sze oraz otoczoną górami
Głuszycę.

Ruiny zamku Cisy

Ruiny gotyckiej budowli
z XIII wieku znajdują się u

podnóża Książańskiego Parku
Krajobrazowego. Pierwszy
gród wzniósł w tym miejscu
najprawdopodobniej książę
Bolko I w celu ochrony granicy
Śląska z Czechami. Zniszczony

Warownię na szczycie Zamkowej Góry (618 m n.p.m.)
ufundowali w XIV wieku
Piastowie Śląscy jako zabezpieczenie granic księstwa. Z
czasem u podnóża zamku wyrosła osada dająca początek
dzisiejszemu Wałbrzychowi.
W 1581 roku zamek spłonął
i od tego czasu pozostaje w
ruinie. Do dziś zachowały
się dwie basteje, brama z
częścią murów obwodowych
oraz fundamenty budynków
mieszkalnych. Przez zamek
przechodzi żółty szlak turystyczny biegnący z dzielnicy
Podzamcze w kierunku Jedliny-Zdroju.

Ruiny zamku
Radosno

Wznosi się na szczycie góry
(770 m n.p.m.) o tej samej nazwie i został zbudowany w XIII
wieku jako element fortyfikacji
granicy Księstwa Świdnicko-Jaworskiego oraz pobliskiego
szlaku handlowego. Po wojnach husyckich siedzibę mieli
w nim rycerze rabusie, którzy
napadali na kupców wędrujących pobliską drogą handlową.
Twierdza zdobyta pod koniec
XV wieku została zniszczona i
do dziś pozostaje w ruinie. Do
naszych czasów zachowały się
pozostałości dawnych murów
z wieżą umieszczoną w najwyższym punkcie zamku.

Ruiny zamku
Stary Książ

» Do ruin Nowego Dworu dotrzecie żółtym szlakiem z Podgórza,
dzielnicy Wałbrzycha lub z Jedliny-Zdroju

Położone są na skalnym cyplu zbocza Skiba na wysokości
410 m n.p.m. Jak wykazują
badania archeologiczne, już
w średniowieczu stała tutaj
budowla obronna. W latach
1794-1797 książę Hans Heinrich VI von Hochberg zlecił
wybudowanie tzw. sztucznych
ruin zamkowych.
Red
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» Pierwsze grono pedagogiczne SP nr 32 im. Janusza Korczaka. Lista widocznych nauczycieli w tekście

Początki szkolnego Korczaka
„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie” – to
jedna z bardziej znanych myśli Janusza Korczaka, lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego, twórcy oryginalnego systemu pracy z dziećmi,
opartego m.in. na partnerstwie oraz pobudzaniu samowychowania.
» Zorro – uczestnik zabawy karnawałowej,
która odbyła się 15 stycznia 1965 roku

Ta myśl towarzyszyła przez
wiele lat nauczycielom i
uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Głównej
na Piaskowej Górze. Szkole,
wybudowanej z funduszy
państwowych dla potrzeb
nowego, rozwijającego się
osiedla, nadano imię Janusza
Korczaka. Oficjalne otwarcie
placówki miało miejsce 21
października 1964 roku, ale
pierwsze posiedzenie rady
pedagogicznej odbyło się już
30 sierpnia. W dniu 10 października rada m.in. uchwaliła
założenie kół zainteresowań i
organizacji dziecięcych (Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, szkolne
koło krajoznawczo-turystyczne,
szkolne koło sportowe, samorząd szkolny i inne). Naukę rozpoczęło 572 uczniów w piętnastu oddziałach, co daje średnio
ponad 38 uczniów w klasie!
Rozbudowa Piaskowej Góry i
osiedlanie się nowych miesz-

kańców sprawiły, że już pod
koniec listopada 1964 roku
liczba oddziałów zwiększyła się
do 16. Pod pamiątkowym zdjęciem nauczycieli – pionierów w
nowej szkole, umieszczonym
w kronice, wymieniono skład
pierwszego grona pedagogicznego: Anna Dziedzina,
Marianna Kuśmierek, Janina
Duda, Zofia Kłyszyńska, Barbara Jabłońska, Stanisław
Polesiuk, Zofia Markowska,
Władysława Bartoszewicz,
Bogusława Starzonek, Grażyna
Dańczak, Barbara Małkiewicz,
Józef Gmerek, Halina Trojan,
Marta Chrzanowska i Waleria Sadowska. Ze szkolnej
kroniki dowiadujemy się, że
duże i jasne korytarze były
miejscem zabaw i spacerów
podczas przerw, że w szkole
zorganizowano świetlicę z
dożywianiem, że w placówce funkcjonowała jadalnia
(stołówka), pracownia zajęć
praktyczno-technicznych oraz

dwa gabinety z magazynkami
pomocy naukowych: biologiczny i fizyko-chemiczny.
Pier wszy rok szkolny
(1964/1965) obfitował w
wiele wydarzeń, w których
brali uczniowie. Były to m.in.
wycieczka w Karkonosze –
na Halę Szrenicką i Szrenicę
(9 stycznia 1965), zabawa
karnawałowa zorganizowana przez komitet rodzicielski
– bal maskowy połączony z
konkursami, loterią i innymi
atrakcjami (15 stycznia 1965),
zawody gimnastyczne dziewcząt w szkole nr 1 – zdobyte
trzecie miejsce (marzec 1965),
zawody sportowe w piłce ręcznej – chłopcy zajęli 8 miejsce
(marzec 1965), zlot wiosenny
szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego w Kotlinie Jeleniogórskiej – schronisko Szwajcarka (17 maja 1965), rajd
harcerzy po Ziemi Wałbrzyskiej
(czerwiec 1965), wakacyjny
obóz po Ziemi Lubuskiej (lipiec

1965). Ponadto drużyna harcerska zorganizowała zabawę
dla małych dzieci i przez cały
rok prowadziła sklepik szkolny.
W dniu 1 września 1965
roku naukę w szkole rozpoczęło 780 dzieci w 22 oddziałach. Nad tą dziatwą pieczę
sprawowało 22 nauczycieli. Ważniejsze wydarzenia
w drugim roku szkolnym
(1965/1966) to m.in. (czytajcie uważnie): uroczysty apel
z okazji 48. rocznicy Wielkiej
Rewolucji Październikowej (6
listopada 1965), wyprawa w
Góry Stołowe (15 listopada
1965), obchody Dnia Karty
Nauczyciela (19 listopada
1965), zabawa choinkowa w
sali gimnastycznej, w trakcie
której do tańca przygrywała
orkiestra (17 stycznia 1966),
obchody Międzynarodowego
Dnia Kobiet (8 marca 1966) i
Święta Pracy (30 kwietnia – 1
maja 1966). Bardzo bogate
były obchody Międzynarodo-
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wego Dnia Dziecka, w ramach
których odbyły się m.in.: apel
(1 czerwca), zabawa taneczna
dla klas V-VII (7 czerwca),
wycieczka na Borową Górę
połączona z biwakowaniem
(7 czerwca), wycieczka autokarowa dla klas II i III do
Szklarskiej Poręby (16 czerwca), wycieczka klasy IV a do
Zamku Książ (17 czerwca),
wycieczka klasy I do Szczawna-Zdroju (17 czerwca) i wiele
innych wycieczek, konkursów
i atrakcji. Autor kroniki sporo
miejsca poświęcił na opis
autokarowej wyprawy „szlakiem zamków piastowskich”,
która wyruszyła w dniu 10
czerwca 1966. Wycieczkę
zorganizowało kierownictwo
szkoły i komitet rodzicielski dla
uczniów klas VI i VII za bardzo
dobre postępy w nauce. Pod
okiem opiekunów, tj. kierownika szkoły Stanisława Polesiuka, nauczycielki geografii
Barbary Małkiewicz, nauczyciela historii St. Jabłońskiego

klas w czynie społecznym
uporządkowały otoczenie
szkoły i boisko sportowe.
Uczniowie z klas VI i VII pod
opieką nauczyciela A. Hartmana wykonali bieżnię do
zawodów sportowych. Z okazji rocznicy, w dniu 3 czerwca
1966 roku, trzy klasy siódme
pojechały pociągiem na wycieczkę do Bolkowa (zwiedzanie ruin zamku i miasta).
Aktywnie działał samorząd
szkolny organizując różne
imprezy (np. z okazji 22 rocznicy wyzwolenia Wałbrzycha),
wystawiając przedstawienia teatralne, przygotowując
apele (np. poświęcone akcji
oszczędzania), przeprowadzając zbiórkę odpadków użytkowych, z której fundusze przeznaczono na potrzeby szkoły i
wykonanie popiersia Janusza
Korczaka (o czym na końcu
artykułu). Wszystkie uroczystości szkolne umilał chór
szkolny prowadzony przez
nauczycielkę Annę Trzepałę.

» Zajęcia świetlicowe

i przedstawiciela komitetu
rodzicielskiego (Markowski)
grupa ruszyła w drogę. W
pierwszym dniu zwiedzano
Paczków, Głogówek i Pszczynę. Drugi dzień poświęcono
na zwiedzanie Krakowa (m.in.
Wawel, kościół Mariacki, Barbakan, Kopiec Kościuszki,
Rynek). W trzecim dniu wycieczka obejrzała Kopalnię Soli
w Wieliczce, a po powrocie do
Krakowa – Nową Hutę, Sukiennice i Muzeum Archeologiczne. W drugiej części dnia
udało się jeszcze zobaczyć
Ojcowski Park Narodowy. W
piątym, ostatnim dniu wycieczki, przed powrotem do
Wałbrzycha, uczniowie zwiedzili zamek i park w Pszczynie.
W 1966 roku w szkole obchodzono jubileusz „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. W
klasach odbyły się pogadanki
o historii, dzieci ze starszych

» W jadalni szkolnej dzieci spożywały smaczne obiady
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» Chór szkolny prowadzony przez Annę Trzepałę

Jego występy były owacyjnie
przyjmowane w zakładach
pracy (np. w Klubie Chemika
z okazji Dnia Młodości).
Co ciekawego działo się w
roku szkolnym 1966/1967?
Między innymi: spotkanie
uczniów z kapitanem Wojska
Polskiego (12 października
1966), otwarcie przy szkole
lodowiska – przy dźwiękach
muzyki przeprowadzono
konkursy w jeździe figurowej na lodzie (27 stycznia
1967), „żakinada” – barwny
korowód, który przeszedł
ulicami osiedla (27 maja
1967), „obietnica zuchowa”
połączona z ogniskiem (30
maja 1967), otwarcie wystawy prac uczniów szkoły (12
czerwca 1967).

Rok szkolny 1967/1968
szkoła rozpoczęła mając 34
klasy i 36 nauczycieli. Nauka
odbywała się na 2, a nawet 3
zmiany. W dniu 30 września
1967 odbyła się uroczystość
odsłonięcia płaskorzeźby
przedstawiającej patrona
szkoły, Janusza Korczaka. Popiersie umieszczono w holu
na parterze budynku. Lokalna
prasa pisała: „Skromna, ale
bardzo przyjemna uroczystość
odbyła się przed kilkoma dniami w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra.
Młodzież szkolna, z własnych,
drobnych składek, przy poparciu i pomocy kierownictwa
szkoły i komitetu rodzicielskiego, ufundowała płaskorzeźbę

patrona szkoły. W uroczystości
tej, oprócz młodzieży, udział
wzięli nauczyciele i zaproszeni
goście. Aktu odsłonięcia płaskorzeźby dokonała inspektor
Wydziału Oświaty Prezydium
MRN, Janina Bednarek. (...)
Młodzież uczciła tę uroczystość złożeniem kwiatów
pod płaskorzeźbą, śpiewem
i recytacjami. Projektantem i
wykonawcą płaskorzeźby jest
Maria Olszamowska”.
Składam w tym miejscu
serdeczne wyrazy podziękowania Pani Ewie Gratzke,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 za udostępnienie kroniki SP nr 32.
Opr. Piotr Frąszczak
Bibliografia i zdjęcia: Kronika Szkoły
Podstawowej nr 32 im. Janusza
Korczaka w Wałbrzychu

Fot. użyczone (materiały prasowe)
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» „Kongres futurologiczny” grany we wrocławskim Teatrze Współczesnym porwie chyba każdego widza

Nie zwalniamy, dalej gramy
Wciąż obowiązują ograniczenia w dostępie do kin i teatrów, ale – pomimo komplikacji – wciąż możemy oglądać i przeżywać to, co artyści w tych
smutnych czasach mają do powiedzenia. A mają.

Wreszcie miałem okazję obejrzeć
spektakl Agnieszki Jakimiak – „Kongres futurologiczny”, zrealizowany
pięć miesięcy wcześniej. Od razu
powiem, że to prawdziwa „petarda”.
Nad dramaturgią tekstu wyjściowego – opowiadania Stanisława Lema z
1971 roku, pracował oprócz Jakimiak
również Mateusz Atman. I trzeba
przyznać, że stworzyli coś naprawdę
wyjątkowego.
Współautorka „Kongresu ...” z
2021 roku, jako reżyserka, znakomicie przełożyła go na język sceniczny.
Sukces i dobre recenzje to zasługa
całego zespołu aktorów, autorów
muzyki, choreografii i kostiumów.
Tam wszystko do siebie pasuje.
Punktem wyjścia historii jest spotkanie na ósmym, ogólnoświatowym
kongresie futurystycznym. Świat jest
w złej kondycji. Grozi mu przeludnienie, na ulicach trwają zamieszki.
My jednak oglądamy oczami Ijona
Tichego (bohatera Lema) uczestników spotkania. Pod wpływem
środków chemicznych, doznają
futurystycznych wizji. To prawdziwy
koncert zabawy z wyobraźnią twórców i widzów. Bywa tak wesoło,
że zdarza się, że „gotują się” sami
aktorzy. „Kongres …” nie jest jednak
komedią. Spektakl ma chwile refleksji
i skłania do zastanowienia się nad
przyszłością świata. Pozostaje mi
pogratulować i zaprosić na przedstawienie.
Kolejny tytuł wystawiany w Teatrze Polskim (premiera czerwiec
minionego roku) jest także hitem.

Przecież nie może być inaczej, skoro
mowa o „Locie nad kukułczym gniazdem” Kena Keseya. Dramat z 1961
roku, kultowego, amerykańskiego
pisarza, dostosowali do współczesności Bronisław Zieliński, który
podjął się przekładu oraz Cezary
Iber – reżyser i choreograf. Trzeba
im oddać, że z niełatwego wyzwania wyszli prawie obronną ręką.
Spektakl jest sprawnie zrealizowany
dość tradycyjnymi środkami. Mimo,
że dzięki filmowi Milosa Formana,
z niezapomnianą kreacją Jacka Nicholsona, doskonale znamy fabułę,
to i tak we wrocławskiej wersji „Lotu
…” nie brakuje emocji. Niestety,
przedstawienie Ibera, oprócz moc-

nych stron, jak występy znakomitej
trójki tancerzy, ma kilka słabszych
elementów. Mam tu na myśli nie
najlepsze role Piotra Łukaszczyka
i Pauliny Chapko, wcielających się
w dwie główne postacie (Randle
Patrick McMurphy i siostra Ratched).
Obu postaciom zabrakło charyzmy i
wyrazistości. Przez to konflikt między
oprawcą a ofiarą jest za słabo zarysowany. Jakby wykorzystując to, na
pierwszy plan wyłania się Bartosz
Buława w roli Billy’ego Bibbita.
Młody aktor najlepiej potrafi oddać
swój stan psychiczny i emocjonalny
oraz klincz, w którym tkwi od lat.
Na koniec jeszcze raz pozwolę sobie
zachwycić się układami tanecznymi i

» „Lot nad kukułczym gniazdem” to propozycja
Teatru Polskiego we Wrocławiu

ich wykonaniem. Nadały one spektaklowi nowy, świeży wymiar. I choćby
z tego powodu warto wybrać się do
Teatru Polskiego i samemu zmierzyć
się z najnowszą wersją „Lotu nad
kukułczym gniazdem”.
Odniesienia kinowe można również znaleźć w kolejnym spektaklu
– „Amatorze 2020”. Jego bohaterem
jest Filip Mosz – filmowiec-amator,
taki jak ten z filmu „Amator” z 1979
roku, w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Nic dziwnego, Małgorzata
Sobieszczańska i Norbert Rakowski
– autorzy scenariusza, inspirowani
kultowym obrazem mistrza kina
moralnego niepokoju, tym razem
dylemat etyczny umieścili w 2020

roku. Jak przyznał Rakowski – reżyser
przedstawienia, nie było to proste.
Rzeczywistość zmieniła się tak bardzo, że ciężko było skonstruować
dramaturgię i postaci tak, aby były
wiarygodne. Bez wątpienia opolskiemu zespołowi teatralnemu, ze
wsparciem aktorów ze Śląska, przedsięwzięcie się udało. Jak przed ponad
czterdziestu laty, wiedziony ideami
filmowiec, na zlecenie dyrektora
dużej firmy, filmuje zakładowe realia.
Prawda, którą rejestruje, wpędza go
w szereg dylematów i kłopotów.
Okazuje się, że żaden z bohaterów
nie jest do końca ani czarny, ani biały.
Historia współczesnego Filipa Mosza
wciąga i stawia szereg ważnych
pytań. Tak dobry odbiór „Amatora
2020” to efekt także znakomitych
kreacji aktorskich, szczególnie w roli
Filipa (Dariusz Chojnacki) i dyrektora
(Rafał Kronenberger). Spektakl jest
zrealizowany dość konwencjonalnie,
co ułatwia jego odbiór. Jest to jedna
z najlepszych propozycji ostatnich
miesięcy.
Równie dobre, ale zdecydowanie
bardziej wymagające w odbiorze
okazały się „Pogłosy” we wrocławskim Teatrze Współczesnym. Zrealizowali je Marek Fiedor i Tomasz Hynek na podstawie tekstu debiutującego prozaika Wita Szostaka. Autor
w swoich rozważaniach podejmuje
kwestię cierpienia z powodu utraty
kochanej osoby i wagi słów w tym
kontekście. W spektaklu słowa
przybierają ludzką postać. Wiedząc
to i przez tak długi czas, patrząc
i słuchając dziewięcioro aktorów
poruszających się i mówiących w
czymś w rodzaju chaosu, trudno
zrozumieć przekaz. Powtarzane
wielokrotnie te same zwroty typu
„sąsiedzi odeszli” mogą nużyć. Podczas „mojego” przedstawienia trzy
osoby opuściły widownię. Szkoda,
że zabrakło im cierpliwości, bo sytuacja na scenie powoli zmieniała się,
aż do niezwykłego finału. Pomału
zaczęliśmy rozumieć, co przydarzyło się bezimiennemu bohaterowi
„Pogłosów” i jak próbuje sobie z
tym radzić. Jeszcze więcej wyjaśnia
pieśń śpiewana przez wszystkie
postacie. Pieśń, trwająca około
dziesięciu minut, utrzymana w folklorystycznej konwencji, rzuciła mnie
na kolana. Głęboka, poruszająca,
momentami demoniczna zarówno
w warstwie tekstowej, jak i melodyjnej, jest najlepszym momentem
spektaklu. To jednak jeszcze nie
koniec „Pogłosów”. Finałem spektaklu jest wielokrotnie powtarzana
historia bohatera, która zmienia
swój sens po utracie kilku słów czy
zdań. „Pogłosy” są wyzwaniem dla
wrażliwości i wyobraźni widza.
Znakomita druga część siedemdziesięciominutowego przedstawienia
wynagradza z nawiązką znużenie
po pierwszej części. Jest jeszcze
niezapomniana pieśń. To czyni
„Pogłosy” wyjątkową pozycją w
repertuarze Współczesnego.
Piotr Bogdański
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE

Premiera nowego programu Pawła Chałupki „To nie są ćwiczenia!”
już w piątek 4 lutego o godz. 20:00
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.
Paweł Chałupka zdobył serca widzów prawdziwymi historiami z
życia z czasów pracy w gastronomii,
jednak pod maską frustrata skrywa
skrzydlatą duszę i pięknie pokręcony umysł. Nie zdziwcie się, jeśli jego
występ nagle zacznie wykraczać
znacznie poza ramy tradycyjnego
stand-upu. Prowadzenie – Ryszard
Mazur.

Gwoździem po ekranie

Gierek jak cukierek?
Najważniejszą propozycją kinową w minionym tygodniu
był film „Gierek” w reżyserii Michała Węgrzyna.
Obraz szokuje. To może
być najlepsza, amatorska produkcja dostępna w kinach.
W podobnym, dyletanckim
stylu był zrealizowany przez
Antoniego Krauze „Smoleńsk”. Te dwa „wybitne”
dzieła łączy jeszcze coś innego – widoczny rażąco niski
budżet oraz spiskowe teorie.
Sam pomysł opowiedzenia historii najsłynniejszego
pierwszego sekretarza KC
PZPR Edwarda Gierka trzeba
uznać za interesujący. Szkoda
tylko, że zespół scenarzystów
– Michał Kalicki i Krzysztof
Tyszowiecki – nie miał ambicji
napisać coś, co by miało jakąkolwiek wartość. I tak filmowy
„Gierek” nie jest ani komedią,

ani dramatem, ani biografią.
Twórcy skupili się na dziesięciu
latach kariery politycznej Gierka na najwyższym stanowisku
w Polsce. Według autorów scenariusza i reżysera, „Pierwszy”
był fajnym gościem o prostolinijnej osobowości i naprawdę
martwił się losem polskich
robotników. W końcu sam był
górnikiem. Niestety, padł ofiarą
spisku. Otaczali go nielojalni
współpracownicy. Najgorszym
z nich i najbardziej wpływowym był niejaki Maślak (Sebastian Stankiewicz), nawiązujący do postaci Stanisława Kani.
Ponadto był manipulowany
przez zachodnich bankierów, a
przede wszystkim przez służby
KGB. Jest jeszcze najbardziej

SCB, KaR

karykaturalna postać generała
Wojciecha Jaruzelskiego, który
tu nosi nazwisko Roztockiego.
To on od początku kopał dołki
pod Gierkiem i marzył o autorytarnym przejęciu władzy. Propozycję zagrania tej roli przyjął
(na jego nieszczęście) Antoni
Pawlicki. Pewnie rola generała będzie go prześladować
przez długie lata. O Jaruzelskim
oczywiście można powiedzieć
wiele: że zdrajca, że zaślepiony
komunista, obrońca Polski
przed radziecką interwencją,
ale na pewno nie to, że był
idiotą. W filmie przypomina,
nie tylko zachowaniem, ale
nawet wyglądem, Jasia Fasolę.
Pozostałe postaci nie są
aż tak przerysowane, ale na

pewno są drewniane. W tym
gronie jest rozlazły Leonid
Breżniew (Cezary Żak), twórca
bomby nuklearnej z wypchaną gębą (Maciej Zakościelny),
mówiący idealnie po polsku
i grający w bierki szef KGB
(Krzysztof Tyniec), czy wreszcie
infantylna Stanisława Gierek
(Małgorzata Kożuchowska).
Dialogi zaczerpnięte są z
„Kiepskich”. Zastanawiam się,
czym twórcy przekonali tych

Fot. użyczone (materiały organizatorów/Bartek Warzecha)

To nie będą ćwiczenia

Czy to jajo jest inne?

Spektakl „Piąte jajo” to moralitet o inności drugiej istoty.
Historia rozgrywa się na podwórzu gospodarstwa wśród
ptactwa domowego, gdzie pojawia się jajo niewiadomego
pochodzenia. Tu zaczyna się problem. Mieszkańcy podwórka
odrzucają bohatera za jego inność. Wszystko kończy się
jednak dobrze. „Piąte jajo” to przedstawienie lalkowe w
marionetkach sycylijskich, wykonanych ręcznie szydełkiem
przez autorkę sztuki Bożenę Oleszkiewicz, aktorkę Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
Zapraszamy 5 lutego (sobota) o godz. 16:00 do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43). Bilety – 15 zł.

aktorów do wzięcia udziału w
fatalnym „Gierku”? Najgorsze
jest jednak co innego – zastosowanie przerażających
uproszczeń historycznych.
Świat według Węgrzyna i
jego kompanów jest czarno-biały. Po dobrej stronie mocy
jest oczywiście nieskazitelny
bohater filmu. Skoro o nim
mowa, to warto przyjrzeć się
Michałowi Koterskiemu, który
starał się być Gierkiem. Aktor

nie zawsze przekonuje, ale
widać jego zaangażowanie.
W ramach przygotowań przytył siedemnaście kilogramów.
„Pierwszy” drażni trochę infantylnością, ale jednocześnie budzi sympatię. Czy to
dobrze? Tego nie wiem, ale
wiem, że „Gierek” to bardzo
zły film i nie warto mu oddać
ponad dwóch godzin życia.
Ocena 2/10
Piotr Bogdański

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Ale kosmiczny lot

Już w niedzielę (6 lutego) o godz. 12:30
zapraszamy do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na „Atlas nieba” w reżyserii Tomasza
Kaczorowskiego. Sześcioletnia Stella każdej
nocy wpatruje się w niebo, by na konstelacjach
gwiazd znaleźć mamę, która wyruszyła w
kosmiczną podróż – a przynajmniej tak myśli
Stella. Pewnego dnia codzienność dziewczynki
zakłóca spadająca gwiazda, która przez przypadek ląduje w jej ogródku. Gwiazda nie czuje
się dobrze na Ziemi, dlatego prosi o pomoc,
żeby mogła wrócić na nieboskłon. Razem z
przyjacielem Stelli — lękającym się wszystkiego Gołębiem — wyruszają razem w szaloną
podróż. Przemierzają kosmos w poszukiwaniu
domu Gwiazdy oraz mamy Stelli. Odwiedzają
Księżyc i lądują na powierzchni Marsa, spotykają zapomnianych bohaterów ludzkości, którzy poświęcili życie dla głodu ludzkiego poznania. Podróż do krańców Układu Słonecznego pozwala im poznać swoje prawdziwe pragnienia oraz uświadomić
wagę prawdziwej przyjaźni i tęsknoty za najbliższymi. Obsada: Rafał Gorczyca, Joanna Jakacka-Majka, Filip Niżyński, Paweł
Kuźma, Marta Kaczmarczyk.
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Okiem gracza

Nasze wirtualne rekordy

SKN

CHALLENGER

Prawnik radzi
Zabezpieczenie umowy, czyli jak to
jest z karą umowną. Tłumaczy nasz
prawnik Adam Daraż.
Kara umowna to zobowiązanie do zapłaty określonej w
umowie kwoty w momencie,
gdy dana strona nie wywiąże
się z zawartych postanowień.
Może dotyczyć jednak tylko
zobowiązań niepieniężnych
– w razie opóźnień z zapłatą
można żądać odsetek, ale już
nie kary umownej. Wprowadza się ją na wypadek, gdyby
wykonawca nie wykonał swoich obowiązków umownych
lub wykonał je w sposób
nieprawidłowy.

Istotne jest, iż sama zapłata
kary umownej nie zwalnia
automatycznie z obowiązku wykonania zobowiązania.
Oznacza to, że nawet jeśli
wykonawca czy kontrahent
zapłaci żądaną kwotę i tak
co do zasady będzie musiał
dokończyć zlecenie. Druga
strona może go jednak z tego
obowiązku zwolnić. Przy ustalaniu wysokości kary umownej nie ma pełnej swobody.
Wysokość kary powinno się
wyznaczać, biorąc pod uwagę

wysokości potencjalnej szkody,
jaką można ponieść, gdy ktoś
nie wywiąże się ze swoich
zobowiązań. Należy jednak
zaznaczyć, że już na etapie
konstruowania umowy trzeba
zadbać o precyzyjne wskazanie, z jakimi obowiązkami
wiąże się kara. Poza tym choć
w umowach zwykle wskazuje
się konkretną wartość pieniężną, to możliwe jest także
określenie kary umownej w
inny sposób: np. procentowo.
Jeśli zapisy o karze umownej
nie znalazłyby się w umowie,
poszkodowany zawsze mógłby
się powołać na ogólne przepisy związane z prawem zobowiązań. Zgodnie z nimi osoba,
która wyrządziła szkodę, ma
obowiązek jej naprawienia.
Jednak dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych

UWAGA KONKURS

Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Z różnych powodów. Fajnej atmosfery, pięknych widoków, cudownych ludzi. A jeśli
chodzi o restauracje, „powroty” związane są głównie z jakością
serwowanych potraw. Tak jak w Fabryce Naleśników i Pierogów
w Wałbrzychu. Dokąd namawiamy was, żebyście poszli na lunch.
Naleśniki, jakie tam oferują, to… dosłownie uczta dla podniebienia.
Zjecie „placki” na słodko i na słono. Do wyboru, do koloru. Dodatkowo dzięki nam zapłacicie za pyszną potrawę mniej niż wynika z
menu. Tylko musicie wziąć udział w konkursie i dobrze odpowiedzieć
na pytanie. Popatrzcie na fotografię. Jaka góra widoczna jest na tym
zdjęciu?
Poprawną odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie w lokalu przy
składaniu zamówienia. Za wybranego naleśnika zapłacicie wtedy 2
zł mniej. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy kuponów z
gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w Wałbrzychu czekają
od najbliższej środy (2 lutego) do piątku (4 lutego). Regulamin
konkursu znajdziecie na naszej stronie pod adresem www.wieszco.pl.
Naleśniki zjecie na miejscu, a także otrzymacie na wynos.

To oni biją wszelkie rekordy i
ustanawiają historię gier, jaką
dziś znamy. No cóż, temat ten
to nic nowego, ale cały czas
dostarcza nam świeżych oraz
niewiarygodnych informacji.
Właśnie tu pojawia się artykuł, który znalazłem przypadkowo, opowiadający o
pewnym speedrunie w grze
„Sekiro: Shadow Die Twice”.
Niby nic w tym dziwnego,
po prostu kolejne szybkie
ukończenie soulsowej gry.
Nic jednak bardziej mylnego.
Otóż miało to miejsce podczas ostatniego eventu AGDQ
(Awesome Games Done Qu-

ick). Streamer o nicku Mitchriz
przeszedł Sekiro w niecałe
2 godziny nosząc przepaskę
na oczy. Tak, dobrze czytacie,
gracz ten przeszedł tę grę „na
ślepo” i to w takim czasie. Nie
do końca właściwie wiem, jak
miałbym zakwalifikować ten
wyczyn. W końcu potrzeba
nie lada umiejętności i przygotowania, by zrobić porządny
speedrun, a w tym wypadku
jeszcze bez patrzenia na samą
grę. Mitchriz, jak sam napisał,
przygotowywał się do tego
przez wiele miesięcy, cały czas
grindując, aby być pewnym
swoich strategii na GDQ.

ściśle wiąże się ze szkodą i jej
rozmiarami. Mówiąc prościej,
aby uzyskać odszkodowanie,
trzeba udowodnić, że taka
szkoda miała miejsce i dokładnie określić jej wysokość, a to
nieraz okazuje się naprawdę
trudnym zadaniem.
Kara umowna to natomiast
taki sposób na zabezpieczenie
umowy, który nie wymaga,
by szkoda w ogóle wystąpiła.
Wystarczy sam fakt, że strona
nie wywiązała się z konkretnych ustaleń i że przewidziano
za to karę. Nie ma też znaczenia, jaka była realna wysokość
strat. Może się więc zdarzyć,
że wysokość kary umownej przekracza tę wartość. Z
drugiej strony trzeba się też
liczyć z sytuacją, gdy kara
umowna nie zrekompensuje
wszystkich szkód. Wprawdzie

w takiej sytuacji dochodzenie
dodatkowo odszkodowania
nie jest wykluczone, ale tylko
pod warunkiem, że strony
przewidziały to w umowie.
Zdarza się też, że dłużnik
nie wykonuje tylko części
swojego zobowiązania. W
takim przypadku zwykle nie
będzie musiał zapłacić pełnej
kary umownej. Może żądać
jej zmniejszenia. Podobnie
sytuacja wygląda zresztą,
jeśli wprawdzie nie wywiąże
się z całości zobowiązania, a
więc teoretycznie ma zapłacić
całą karę, ale jednak będzie
ona jego zdaniem rażąco wygórowana. Wtedy też może
wystąpić o jej obniżenie, udowadniając, że ustalona wysokość nie ma uzasadnienia w
kontekście całej umowy i strat,
które poniosła druga strona.

Cóż mogę powiedzieć, jest
to prawdziwa dedykacja w
stronę gier komputerowych i
pokaz niebywałych umiejętności. Zastanawia mnie teraz, czy po ukończeniu Sekiro
„nasz bohater” zdecyduje się
na zupełnie inny tytuł, czy
pozostanie wierny swojej
grze i zaskoczy nas czymś
jeszcze. Jedno jest pewne,
Mitchriz zapisał się na łamach naszej „gamingowej
Księgi rekordów Guinessa”
i jego wyczyn pozostanie w
pamięci jeszcze przez długi
czas.
„Venegeur” SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. użyczone (www.tabletowo.pl)

Wielu z was zanurza się w świecie gier z chęcią odprężenia się po ciężkim dniu pracy. Przyświeca wam jeden cel – odpoczynek przy ulubionych tytułach i ich fabule. Ale co z drugą
stroną monety? Z graczami, którzy grają nie po to, by się relaksować, a po to, by coś osiągać?

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

KUPON
Jaka góra widoczna jest
na tym zdjęciu?

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

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)

Red
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Wiem co jem

Nie tylko mąka kasztanowa
Dużo się mówi o zdrowym odżywianiu, ale mam wrażenie, że to „zdrowe odżywianie” jest nieracjonalnie wyidealizowane i właściwie mało kto wie, co się pod tym pojęciem kryje. Jeśli wam
również zdrowie na talerzu kojarzy się jedynie z super foods, awokado, mąką kasztanową i innymi, wymyślnymi produktami, to zapraszam do lektury.
Zdrowe odżywianie,
wbrew powszechnej opinii,
jest bardzo proste i nie wy-

maga od nas większych poświęceń. Piramidę żywienia i
aktywności fizycznej pewnie

znasz, ale czy widziałeś kiedyś talerz zdrowego żywienia? Obie te graficzne for-

Fot. użyczone (Fundacja Polskiedzieci.org)

» Zdrowa dieta powinna być skrojona na wasze potrzeby

UWAGA

my przedstawiania zaleceń
żywieniowych są dostępne
na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.
Dzisiaj właśnie na jedną
z nich chciałabym zwrócić
waszą uwagę.
Spójrz na talerz obok i postaw te 3 pytania.
1.Czy połowę mojego talerza stanowią warzywa lub
owoce? To się tyczy absolutnie
każdego posiłku (śniadania,
obiadu i kolacji), a oznacza,
że nawet jeśli jesz makaron z
sosem, to większość miejsca
na talerzu powinny zajmować
warzywa, a nie makaron –
możesz dodać sałatkę ze świeżych warzyw albo porcję warzyw bezpośrednio do sosu.
Ziemniaki nie wliczają się w
poczet warzyw na talerzu!
2.Czy 1/4 mojego talerza
stanowi źródło węglowodanów złożonych? To mogą
być właśnie ziemniaki, jako
źródło skrobi, ale też kasza,
ryż, makaron – najlepiej pełnoziarniste. Biały ryż, zwykły
makaron, czy kasza kuskus w
zdrowej diecie jak najbardziej
ma swoje miejsce.
3.Czy 1/4 mojego talerza
stanowi źródło białka? Źródłem białka nie jest jedynie
mięso, mamy do dyspozycji
ryby, jaja, ser biały, tofu czy
różnorodne nasiona roślin
strączkowych i każde z nich
dostarcza nam innych war-

tości odżywczych, witamin i
mikroelementów.
Jeśli waszym noworocznym postanowieniem było
zadbanie o zdrowszą dietę,
to zacznijcie od sprawdzenia
tych trzech rzeczy.
Zdrowa dieta jest przede
wszystkim pełnowartościowa i taka, która jest skrojona na wasze potrzeby. Jeśli
czegoś nie lubicie, to nie
zmuszajcie się do jedzenia.

KONKURS

Gdy za oknem pada i wieje, a słońca jest tyle, ile sukcesów polskich
sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich, warto zaszyć się w
przyjemnym miejscu i na chwilę zapomnieć o bożym świecie. Oczywiście przy dobrym posiłku i gorącej herbacie, czy tam przy czym innym
chcecie. Na przykład w świdnickiej Restauracji Kryształowa, gdzie zjecie
naprawdę dobrze i w przystępnej cenie. A dzięki WieszCo zapłacicie za
posiłek jeszcze mniej. Mamy dla was bowiem 15-procentowy rabat
na wybrane danie. Musicie tylko wziąć udział w zabawie i poprawnie
odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zerknijcie na fotografię. W
jakiej miejscowości znajduje się wieża widokowa, z której wykonano
to zdjęcie?
Odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać w restauracji podczas
składania zamówienia. Wtedy wasz rachunek za wybraną potrawę zostanie
pomniejszony o 15 proc. Na lubiących dobre jedzenie i posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji Kryształowa czekają od
środy (2 lutego) do piątku (4 lutego). Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny na stronie www.wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na
wynos, jak i zjecie na miejscu.

Namawiam wówczas do
szukania innych sposobów
na przygotowanie danego składnika. Weźmy takie
tofu, jest jak cukinia, jego
smak zależy głównie od
przypraw i dodatków, jakie
zastosujecie, może smakować jak sernik, jajecznica
albo kawałki mięsa mielonego w sosie.
Magdalena Janusz,
dietetyk Fundacji Polskiedzieci.org

KUPON
W jakiej miejscowości znajduje
się wieża widokowa, z której
wykonano to zdjęcie?

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

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

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Tak przyrządzony wspaniale smakuje

Najlepiej smakuje świeży
Twaróg? Serowarzy szczycą się raczej serami dojrzewającymi. To one najczęściej są nagradzane, poświęca się im festiwale, nadaje wyszukane nazwy. Tymczasem poczciwy
twaróg, choć w polskiej kuchni występuje stosunkowo często, pozostaje w cieniu. Czas go
docenić!
Z TĄ KSIĄŻKĄ SAMODZIELNIE
UŁOŻYSZ SOBIE DIETĘ I ZBUDUJESZ
ZDROWY STYL ŻYCIA
Ponad 270
zbilansowanych przepisów.
Mnóstwo porad.

REKLAMA

KUP NA WYDAWNICTWOGAJ.PL
LUB ALLEGRO (ZE SMARTEM)

Pewnie zastanawiacie się,
jakie walory zdrowotne ma
twaróg i jakie są sposoby na
jego wykorzystanie? Postanowimy odpowiedzieć na te
pytania.

Jak powstaje?

– Pierwszym krokiem jest
ukwaszenie mleka. Natomiast, jak z kwaśnego mleka
otrzyma się twaróg, to już
zależy od pewnych tradycji
– mówi Gieno Mientkiewicz,
dziennikarz i ekspert kulinarny, pomysłodawca Dnia
Twarogu (2 czerwca).
Do uzyskania twarogu
można podejść na trzy spo-

soby. Pierwszy – taki, że mleko ukwasza się dość długo i
mocno, aż powstanie bardzo
mocny skrzep, wówczas się
go właściwie tylko odcedza
(w takim przypadku lepiej
zebrać śmietankę, bo starzejąc się, na powierzchni mleka
nada serom nieco fermentacyjny zapach). Lepiej takiego
twarogu nie odciskać, bo
cały przejdzie przez chustę
czy sito. To twaróg bardzo
kwaśny i mokry.
Druga metoda (najpopularniejsza) to podgrzanie skrzepu. To, jak długo i mocno się
będzie podgrzewać, stanowić
będzie o suchości i tłustości

finalnego produktu. W czasie
intensywnego podgrzewania tłuszcz się rozpuszcza i
przechodzi do serwatki. Ziarno twarogowe pozbywa się
serwatki i jest suchsze. Nie
należy z tym przesadzać. Za
to jest to idealna metoda pod
odciskanie czy wręcz prasowanie. Tak powstają piękne
klinki, kostki, które potem da
się dobrze kroić.
Trzecia metoda to dolewanie do kwaśnego mleka
bardzo gorącego mleka słodkiego, w stosunku 2:1. Dalej
poza mieszaniem nie trzeba
obrabiać, jedynie odsączyć.
To bardzo delikatny twaróg.

poradami dla tych, którzy chcą
przygotować własny wegański
twaróg. Roślinny „twarożek”
można przyrządzić w wersji
surowej z moczonych ziaren,
np. słonecznika czy słodkich
nerkowców. Wystarczy je namoczyć, zmielić do pożądanej
konsystencji, zakwasić wodą z
ogórków kiszonych lub sokiem
z cytryny i… nie zapomnieć o
dodatkach.

» Sery twarogowe zawierają węglowodany

Właściwości
zdrowotne

Jak przechowywać?

Twaróg najlepiej smakuje
świeży, ale tę świeżość zachowuje stosunkowo krótko.
Zazwyczaj do przechowania
przez kilka dni wystarczy
zakryty pojemnik trzymany
w lodówce. – To sposób
dla tych, którzy lubią nieco
dojrzały twaróg, bo twaróg
dojrzewa. Wciąż zachodzą
w nim procesy ukwaszania, staje się wyraźniejszy
w smaku – tłumaczy Gieno
Mientkiewicz.

W wersji wegańskiej

Wegańskie odpowiedniki produktów nabiałowych
szturmem podbijają rynek. Jak
sytuacja wygląda w przypadku
twarogu? Czy da się uzyskać
roślinną wersję? – Wegański „nabiał” jest inspirującym
tematem kulinarnym. Pomaga rozwinąć wyobraźnię w
kuchni. Można go zrobić z
różnych produktów i czasami
naprawdę ciężko jest rozpoznać, że nie ma w nim produktów odzwierzęcych – mówi
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Edyta Stępczyńska, autorka
książki „Wegańska kuchnia
polska” oraz właścicielka firmy cateringowej „Zakręcony
Wege Obiad”. Najprostszym
składnikiem, który może nam
zastąpić ser twarogowy w cieście („serniku”) jest tofu. – Używam go również do robienia
„leniwych”. Moim ulubionym
twarożkiem w stylu wiejskim
jest taki z drobno pokruszonego tofu z dodatkiem szczypiorku i rzodkiewki – mówi Edyta
Stępczyńska. Dzieli się także

O odpowiedź na to pytanie
poprosiliśmy dr Katarzynę
Kowalcze, dietyczkę, adiunkta
w Katedrze Dietetyki i Oceny
Żywności Instytutu Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego
w Siedlcach. – Do głównych
walorów zdrowotnych twarogów zaliczam niską wartość energetyczną, choć ta
w głównej mierze zależy od
zawartości tłuszczu. Jego zawartość mieści się w zakresie
od 0,5% w twarogu chudym
do 9% w twarogu tłustym,
a to daje konkretną wartość
energetyczną sera. Sery chude
to około 100 kcal w 100 g, w
tłustych wartość kaloryczna
wzrasta do około 175 kcal
w 100 g produktu. Tłuszcz

mleczny cechuje bardzo wysoka strawność, aż 97-99%. O
wartości odżywczej twarogu
decydują także białka zawierające wszystkie aminokwasy
egzogenne, których organizm
nie może syntetyzować samodzielnie, więc muszą być dostarczane w pożywieniu. Sery
twarogowe zawierają także
węglowodany, a podstawowym cukrem jest laktoza,
która bywa „problematyczna”
dla przewodu pokarmowego.
Warto wiedzieć, że nawet
u osób, u których występuje niedobór enzymu laktazy
rozkładającego laktozę, sery
twarogowe zazwyczaj nie
stanowią problemu trawiennego. Oczywiście ważna jest
spożywana ilość – w 100 g
sera twarogowego znajduje

się około 3 g laktozy, a według badań osoby z hipolaktazją mogą spożywać około
5-10 g laktozy. Twaróg charakteryzuje się także niskim
indeksem glikemicznym (IG
30). Jest źródłem wielu składników mineralnych – stanowią one około 0,8–0,9%. Za
główny uważany jest wapń,
choć trzeba zauważyć, że ze
wszystkich rodzajów produktów i przetworów mlecznych
twaróg charakteryzuje się
jego najmniejszą ilością. Jest
też źródłem cynku, magnezu,
potasu, sodu i jodu. Twaróg
dostarcza ponadto witamin,
m.in. B1, B2, B6, B12, PP oraz
rozpuszczalnych w tłuszczach:
A, D i E.
Karol Przybylak
Artykuł pochodzi
z portalu biokurier.pl

» Twaróg najlepiej smakuje świeży

Jak ważne są badania?

Nadal spotykam się ze słynnymi powiedzeniami typu „całe
życie nie chorował, a tu nagle…” albo „to się dzieje od
wczoraj!”. I wiecie co? To nie
jest prawda! Bo jakim cudem
pies czy kot rozchorował się na
zapalenie płuc, bądź choroby
wątroby, trzustki lub nerek w
dwa dni? To samo w przypadku
zachwiania harmonii psychicznej pupili. A więc… agresja
u kota czy psa nie powstała
ot tak.
Na zmianę stanu zdrowia zawsze wpływa jakiś czynnik, środowisko, jak i człowiek. Ważne
są nasze codzienne obserwacje,
tj. co robi nasz zwierzak, czy

jego organizm dobrze reaguje na
zmianę temperatury, kąpiele w
wodzie, spacery na śniegu lub w
pełnym śniegu itp. Przy wyborze
upragnionego zwierzaka warto
zajrzeć do rodowodu, obejrzeć
RTG stawów biodrowych u rodziców i przodków, przejrzeć
badania genetyczne, neurologiczne, słuchu, wzroku zarówno u młodych, jak i starszych
osobników. Dlaczego? Ponieważ
chore osobniki nie powinny być
rozmnażane.
Skąd jeszcze często biorą się
schorzenia? Czasem z chowu
wsobnego, czyli z kojarzenia
spokrewnionych ze sobą zwierząt. A jeśli o tym nie mamy

pojęcia, to wskazane jest to zweryfikować. Wobec tego polecam
choć raz w roku zrobić swojemu
pupilowi badania profilaktyczne
w wybranej placówce weterynaryjnej. Składają się na nie:
badanie kliniczne (oglądanie,
omacywanie, pomiar temperatury ciała, osłuchanie), krwi,
USG, moczu, kału, a u starszych
osobników RTG stawów, czy też
badanie hormonów tarczycy.
Przegląd psa, kota powinno się
wykonać również przed planowanym zabiegiem, a nawet
podaniem mocniejszej farmakologii.
Dla pacjentów behawioralnych często z początku także
zaleca się pakiet podstawowych
badań u lekarza weterynarii,
aby móc wykluczyć problemy
somatyczne. Badania to temat
rzeka. Dbajcie o swoje zwierzaki.
Justyna Rawska, behawiorysta zwierząt,
instruktor szkolenia (trener) psów

» Dbajcie o swoje zwierzaki, róbcie im badania

Fot. użyczone (Justyna Rawska)

My jako ludzie staramy się świadomie mniej lub bardziej
dbać o swoje zdrowie. Odsyłamy swoich bliskich do lekarzy, aby przedłużyć życie. A jak jest z naszymi pupilami?
Zastanówmy się, kiedy tak naprawdę zabieramy swojego
zwierzaka do doktora?
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 3

Wałbrzyszanka

Poziomo:
2 - urządzenie elektroniczne służące do
łączenia dźwięków pochodzących
z różnych źródeł
6 - zakład przemysłowy produkujący alkohol
etylowy
7 - najwęższe naczynie krwionośne
8 - urządzenie regulujące dopływ mieszanki
paliwowej w silniku tłokowym
10 - człowiek umiejący pięknie przemawiać
13 - przedmiot stanowiący wygraną na loterii
14 - dawniej niewola u Tatarów lub Turków
16 - dawniej kobieta mająca przygodne
kontakty seksualne z mężczyznami
Pionowo:
1 - poświęcenie życia wielu ludzi dla jakiejś
sprawy
3 - praca, utwór będące połączeniem
fragmentów innych utworów
4 - przywrócenie czemuś dawnego stanu
5 - osoba, która popełniła przestępstwo
8 - schorzenie przyzębia objawiające się
rozchwianiem się i wypadaniem zębów
9 - nauka zajmująca się kształceniem
prawidłowej wymowy i usuwaniem jej
zaburzeń
11 - człowiek wypierający się przekonań
i przechodzący na stronę przeciwnika
12 - człowiek niepoważny i lekkomyślny
15 - człowiek bezwzględny, narzucający
swoją wolę, wymagający całkowitego
posłuszeństwa
17 - potężne państwo
podporządkowujące sobie inne kraje

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
4 - uroczyste otwarcie wystawy przed oficjalnym udostępnieniem jej publiczności
– wernisaż
6 - orzeczenie sędziów, jurorów – werdykt
8 - w indyjskiej filozofii suma
uczynków człowieka, decydująca o charakterze wcielenia
- karma
10 - wyraz lub wyrażenie
niedbałe, używane w języku
potocznym – kolokwializm
14 - osoba znajdująca przyjemność w zadawaniu sobie
cierpień – masochista
15 - poczęstunek po pogrzebie – stypa
16 - włóczęga bez domu i
pracy – kloszard
17 - grzybicza choroba skóry
objawiająca się żółtawymi
strupami - parch

Pionowo:
1 - pogardliwie o dużej grupie natrętnych gapiów – gawiedź
2 - miękka część owocu lub
narządu - miąższ
3 - część kościoła, w której
znajduje się główny ołtarz –
prezbiterium
5 - pogrążenie się w myślach
– kontemplacja
7 - istota sprawy - meritum
9 - wykastrowany samiec
konia – wałach
10 - dawny przyrząd do mierzenia czasu – klepsydra
11 - postać z mitologii greckiej, zazwyczaj przedstawiana
jako człowiek z głową byka
– Minotaur
12 - samica łosia – klępa
13 - stwardnienie narządu i
upośledzenie jego czynności
– marskość

STreFa rOZrYWkI / PrOmOCJa
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Piątek

23:10
TVP2

poniedziałek
20:30

4 - 10 lutego 2022
Poniedziałek

21:00
TVP1

21:30

Zniewolony
dramat biograﬁczny, Wielka Brytania, USA, 2013

TVP1

Rok 1841, południe Stanów Zjednoczonych. Czarnoskóry mieszkaniec
Nowego Jorku, Solomon Northup
(Chiwetel Ejiofor), wykształcony syn
wyzwolonego niewolnika i znakomity skrzypek, zostaje oszukany. Dwaj
mężczyźni, Brown (Scoot McNairy) i Hamilton (Taran Killam), oferują mu posadę
muzyka w Waszyngtonie. Solomon się
zgadza i jedzie z nimi do stolicy Stanów.
Zostaje odurzony i porwany, a następnie
sprzedany handlarzom niewolników.

Leśniczówka
TVP 1

Sobota

Paradiso
Lata 30. w przedwojennej Polsce. Warszawska
śmietanka towarzyska - literaci, przemysłowcy, politycy, aktorzy i urzędnicy - goszczą
w lokalu kawiarniano-dancingowym
Paradiso. Wśród nich są Felicjan Drawicz
(Witold Dębicki), przyjaciel właściciela
klubu, oraz wypuszczony z Berezy Kartuskiej
Władysław Wierzejski (Piotr Machalica). Ten
ostatni odzyskał wolność, podpisując lojalkę.
Teraz przyświeca mu jedyny cel - chce się
zemścić za swoje krzywdy na wiceministrze
spraw wewnętrznych.

15:30

Angielska robota
ﬁlm sensacyjny, Wielka Brytania, USA, 2008

POLSAT

Czarownica
ﬁlm fantasy, Wielka Brytania, USA, 2014

Szlachetna wróżka Diabolina żyje w zgodzie
i z mieszkańcami swojej krainy, Kniei.
Zakochuje się w Stefanie - młodzieńcu
pochodzącym z ziem należących do starego
króla Henryka. Chłopak daje się skusić
władcy, który obiecuje mu królestwo i rękę
córki. Obraca się przeciwko ukochanej.
Jego zdradziecki czyn zmienia serce wróżki
w kamień. Pewnego dnia skrzydlaty szpieg
donosi Diabolinie, że na świat przyszła Aurora, córka Stefana. Żądna zemsty czarownica
wprasza się do zamku.

Londyn, 1971 r. Pracownikowi MI5, Timowi
Everettowi (Richard Lintern), zostaje powierzona szczególna misja. Agent ma przechwycić kompromitujące zdjęcia księżniczki
Małgorzaty, którymi radykał Michael X (Peter
De Jersey) szantażuje władze królestwa.
Jakiś czas później właściciel podupadającego
warsztatu samochodowego, Terry Leather
(Jason Statham), podejmuje ryzykowną
decyzję. Mężczyzna jest zadłużony, a ma na
utrzymaniu żonę Wendy (Keeley Hawes)
i dwie córki.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2019

Niedziela
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Środa

21:35

Niepamięć

21:05

TVN

ﬁlm sf, USA, 2013

POLSAT

Rok 2077. W następstwie wojny z kosmitami
Ziemia uległa napromieniowaniu i przestała
nadawać się do zamieszkania. Ocalali ludzie
zostali ewakuowani na Tytana - jeden
z księżyców Saturna. Starają się tu stworzyć
nowe warunki do życia. Na zniszczonej planecie stacjonuje Jack, konserwator systemu
ochronnego Ziemi, która służy już tylko do
wydobywania niezbędnych surowców. Zajmuje się naprawą dronów i innych maszyn. Jego
pracę kontroluje Victoria. Ona też kontaktuje
się z bazą w kosmosie.

Czwartek

00:10

Słoneczny patrol
komedia, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2017

Niezastąpiony Mitch Buchannon (Dwayne
Johnson) dowodzi ekipą ratowników wodnych
pracujących na słonecznej plaży w Kalifornii.
Do jego zespołu dołącza Matt Brody (Zac
Efron), znany olimpijski pływak. Ich
współpraca nie jest łatwa, zwłaszcza że obaj
lubią dominować nad swoim otoczeniem.
Muszą jednak połączyć siły, kiedy działania
bezlitosnej bizneswoman zaczynają zagrażać
przyszłości całej zatoki. Inspirację dla powstania ﬁlmu stanowił popularny w latach 90.
serial „Słoneczny patrol”.

TVP2

Sekret w ich oczach
dramat kryminalny, Hiszpania, USA, 2015

Rok 2002, USA kilka miesięcy po ataku
terrorystycznym na World Trade Center.
W Ameryce panuje chaos, a służby
spodziewają się kolejnego zamachu
Al-Kaidy. W tym czasie policja dostaje zgłoszenie o zamordowaniu młodej kobiety. Jej
ciało znaleziono w pobliżu meczetu, który
znajduje się pod obserwacją FBI. Sprawę
prowadzi dwoje agentów - Ray Kasten
i Jess Cobb. Niebawem wychodzi na jaw, że
oﬁarą zbrodni jest córka funkcjonariuszki,
Carolyne.

piątek

4 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
06:05 Elif - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
11:25 Kasta - serial
12:00 Wiadomości
12:15 IO Pekin 2022 - studio
12:55 IO Pekin 2022
- IO Pekin 2022
- Ceremonia Otwarcia
15:15 IO Pekin 2022 - studio
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela

06:20 Anna Dymna
- spotkajmy się
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:15 Zacznij od nowa
- magazyn
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:15 Zainwestuj
w marzenia - serial
13:35 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Doradca smaku
11:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Tajemnice miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne
rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt
- serial, Polska
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
21:05 Czarownica
Pałająca żądzą zemsty
Diabolina rzuca klątwę
na nowo narodzoną
królewską córkę Aurorę.

07:00 Teledyski
08:00 Res Poloniae
- O Polsce z oddali
- Lady Roxana Panufnik
08:35 Wydarzenie aktualne
09:35 Duże zwierzę - ﬁlm
obyczajowy, reż. Jerzy
Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr,
Anna Dymna, Dominika
Bednarczyk, Błażej Wójcik,
Andrzej Franczyk, Feliks
Szajnert, Zbigniew Kaleta,
Andrzej Kozak, Radosław
Krzyżowski, Stanisław
Banaś
11:00 Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy
- serial TVP
13:30 Odkrywając
Beethovena
14:45 Tristana - dramat
16:40 Ucieczka w kajdanach
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Reżyserzy - Alan J. Pakula
- cykl dokumentalny, prod.
Wielka Brytania, 2018

06:00 Zbuntowany anioł
Osierocona Milagros
rozpoczyna pracę jako
pokojówkarodzinyDiCarlo
i zakochuje się w synu
pana domu.
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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
obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
obyczajowy
20:00 Triumf
sprawiedliwości
21:50 Liberator 2

PARADOKUMENTALNY

SERIAL KOSTIUMOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM PRZYGODOWY

FILM FABULARNY

FILM AKCJI

18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
Jeden z dziesięciu
Sport
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - magazyn
Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
21:25 Kulisy serialu
Na sygnale
- felieton
21:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
22:15 Zniewolona - serial
00:15 Kodeks sprawiedliwego
- ﬁlm fabularny
02:10 SEAL Team - komando
Foki - serial
03:05 Wiedźmy - serial TVP
04:05 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
18:55
19:25
19:30
20:05
20:10
20:35

18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
19:55 Zainwestuj
w marzenia - serial
20:10 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 IO Pekin 2022
- Ceremonia Otwarcia,
prod. Wielka Brytania,
2022
23:10 Zniewolony
- dramat historyczny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2013,
reż. Steve McQueen,
wyk. Chiwetel Ejiofor
01:35 Papillon. Motylek
- dramat
03:50 Czym chata bogata!
- komedia obyczajowa

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:00 Batman kontra
Superman: Świt sprawiedliwości
- ﬁlm przygodowy, USA,
2016, reż. Zack Snyder,
wyk. Ben Aﬄeck, Henry
Cavill, Amy Adams, Jesse
Eisenberg, Diane Lane,
Laurence Fishburne,
Jeremy Irons, Holly Hunter,
Gal Gadot
23:10 Klucz do koszmaru
- ﬁlm horror, USA, 2005,
reż. Iain Softley, wyk. Kate
Hudson, Gena Rowlands,
John Hurt, Peter Sarsgaard, Joy Bryant
01:20 MasterChef
02:50 Porwani
- serial, USA
03:50 Noc magii
05:10 Kto was tak urządził

23:15 Thor: Mroczny świat
Dziewięciu Królestwom
znów zagraża wielkie
niebezpieczeństwo...
Nadciąga armia Czarnych
Elfów z władcą ciemności
Malekithem na czele,
który pragnie pogrążyć
w mroku całą galaktykę.
Chcąc ocalić Ziemię i
pozostałe Królestwa,
Thor razem z ukochaną,
Jane Foster, wyruszy w
najbardziej niebezpieczną
wyprawę, jaką kiedykolwiek podjął.
01:50 Wojna światów
04:25 Kabaretowa
Ekstraklasa
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

20:00 Rozważna
i romantyczna - ﬁlm
fabularny, prod. USA,
Wielka Brytania, 1995
22:25 Ostatnia góra
- ﬁlm dokumentalny
24:00 Teraz animacje!
- Ogień - ﬁlm animowany,
prod. Francja, 2015
00:05 Teraz animacje!
- Sajgon nad Marną
- ﬁlm animowany
00:30 Informacje
kulturalne
01:05 Czarny Piotruś
- komedia, prod.
Czechosłowacja, 1963
02:45 Morze plastiku - ﬁlm
03:55 Teledyski
05:35 Aﬁsz kulturalny ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2

23:50 Wojenny biznes
Brand płatny
zabójca dostaje
zlecenie od amerykańskiego rządu, aby zabić
potentata naftowego
Sherifa.
02:00 Castle - serial
kryminalny
02:55 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
05:00 Reporterzy.
Z życia wzięte
- program dokumentalny
prod. Polska

TVN 7
05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka o
wszystko
07:00 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:35 Ten moment
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Tajemnice miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
prod. Polska
19:30 Akcja aranżacja
20:00 Żony Miami
MELODRAMAT

21:00 Zimowa opowieść
- ﬁlm melodramat,
USA, 2014, reż. Akiva
Goldsman, wyk. Colin
Farrell, Jessica Brown
Findlay, Russell Crowe,
Jennifer Connelly, William
Hurt, Eva Marie Saint,
Will Smith, Graham
Greene
23:30 Sąsiedzi II
- ﬁlm komedia, USA,
Chiny, 2016, reż. Nicholas
Stoller, wyk. Seth Rogen,
Zac Efron, Rose Byrne,
Chloë Grace Moretz, Ike
Barinholtz
01:20 Śmierć przychodzi nocą
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii

TV 4
06:00 Flintstonowie Fred Flinstone otrzymuje upragniony
awans, co niekorzystnie
wpływa na jego relacje
z żoną i przyjaciółmi. 07:00
Strażnik Teksasu Cordell Walker jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu.
08:05 Nasz Nowy Dom 09:05
Pierwsza miłość 09:55
Kochane Pieniądze 10:55 Zoo
po godzinach 13:00 Sędzia
Judy 14:00 STOP Drogówka
16:00 Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 17:00 Galileo
18:00 Policjantki i Policjanci
19:00 Jaś Fasola 20:05
Gwiazdy Kabaretu 22:05
Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny 00:05 Zombiebobry.
Trzy przyjaciółki z college’u
wyjeżdżają za miasto, gdzie
zatrzymują się w domku
położonym nad rzeką. 01:45
Ucho Prezesa 02:25 Disco
Polo Life 03:25 TOP 10

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
11:45 Reﬂeksje nad Psalmem XXIII 11:55 Prymas Stefan Wyszyński 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Ziemia Obiecana
13:05 Mój Tatuś walczył pod
Monte Cassino 13:25
Muzyczne chwile 13:30 Msza
święta 14:20 100 cudownych
miejsc 14:30 Zrozumieć
Antycywilizacje 14:55 Słowo
życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w Wierze 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
Sakrament 16:35 Tak Go
pamiętam 17:05 Europejska
perła baroku 17:30 Geopolityka 17:55 Poczet Wielkich
Polaków 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje 18:15
Westerplatte Młodych 19:00
Warto zauważyć... 19:35
Modlitwa 20:00 Informacje
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel

27
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

04:50 Klan - telenowela
05:45 IO Pekin 2022 - studio
06:15 IO Pekin 2022 - Skoki
narciarskie
14:55 Tajemnice miasteczka
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
18:30 Blondynka - serial
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny
21:30 Hit na sobotę
- Angielska robota
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
USA, 2008, reż. Roger
Donaldson, wyk. Jason
Statham, Saﬀ ron Burrows,
Stephen Campbell Moore,
Daniel Mays

05:25 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Program katolicki
07:55 Pytanie na śniadanie
11:50 Rodzinny ekspres
- magazyn
12:30 Karnawał z TVP
- koncert
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:15 Szansa na sukces.
Opole - Boys - widowisko
muzyczne
16:20 Na dobre i na złe - serial
17:15 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
17:50 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:20 Pogoda

05:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:00 Kobieta na krańcu
świata
07:30 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Na Wspólnej
- serial, Polska
13:15 Totalne remonty
Szelągowskiej
14:20 Kolekcja smaków
14:50 Kobieta na krańcu
świata
15:30 Justyna Kowalczyk
16:00 Legendy sowiego
królestwa: Strażnicy
Ga’Hoole - ﬁlm przygodowy, USA, Australia,
2010, reż. Zack Snyder,
wyk. Emily Barclay,
Joel Edgerton, Anthony
LaPaglia, David Wenham

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:15 Piorun
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
12:40 Bogaty dom
- Biedny dom
13:45 Drwale i inne
opowieści Bieszczadu
14:45 Rolnicy. Podlasie
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Epoka lodowcowa:
Wędrówka
kontynentów
Ziemia ulega kolejnym
przeobrażeniom. Tym
razem światu zagraża
wędrówka kontynentów,
którą jak zwykle wywołuje
Scrat, goniący za upragnionym żołędziem.

07:00 21 Przegląd Piosenki
Aktorskiej
08:00 Informacje kulturalne
08:35 Tamte lata, tamte dni
09:05 Portrety - Władysław
Słowiński - cykl reportaży,
reż. Marzena Strąk
09:20 Sztuka dokumentu
- Niepokorny Francois
Truﬀaut
10:25 Serialowa nostalgia
- Zmiennicy - serial TVP
11:40 Reportaż z Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Oﬁarach Holokaustu
- reportaż
12:20 Rozważna i romantyczna - ﬁlm fabularny
14:40 Zaginione
- odnalezione
14:55 Z klasyką przez Polskę Szczawno - Zdrój
- Dębicz - koncert
16:15 Retro kino - Shalako
18:20 Co dalej?
18:55 Legendy Rocka

06:00 Castle - serial
kryminalny
Poszukujący inspiracji
pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie
się do jednego zespołu
z wydziału zabójstw
nowojorskiej policji.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 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
i jego rodzina, pracownicy
oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie
z powodu różnych
życiowych zawirowań.

05:05 Szkoła - obyczajowy
06:05 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Akcja aranżacja
07:50 Beethoven IV
- ﬁlm rodzinny, USA,
2001, reż. David M. Evans,
wyk. Judge Reihold,
Julia Sweeney, Joe Pichler,
Michaela Gallo, Kaleigh
Krish
09:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:10 Sknerus - ﬁlm komedia,
USA, 1994, reż. Jonathan
Lynn, wyk. Michael J. Fox,
Kirk Douglas, Nancy Travis,
Olivia D’Abo, Bob Balaban,
Ed Begley Jr.
15:35 Ostatni smok - ﬁlm przygodowy, USA, 1996, reż.
Rob Cohen, wyk. Dennis
Quaid, David Thewlis, Pete
Postlethwaite, Dina Meyer,
Julie ChristieJason Isaacs

06:00 Flintstonowie 07:35
Galileo 11:45 Dauntless.
Bitwa o Midway W 1942
roku próbując zatrzymać
ofensywę japońską na
Oceanie Spokojnym, Stany
Zjednoczone lokują grupę
lotniskowców u wybrzeży
Midway, by zastawić pułapkę
na wroga.
13:50 STOP Drogówka 14:50
Tajemnice apostołów 16:15
Najgroźniejsi kierowcy
świata 17:00 Policjantki i Policjanci 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminalny
00:00 Duchy kanionu Peter
i Bronny Taylorowie spędzają
wakacje w Wielkim Kanionie
wraz córką i autystycznym
synem. Chłopiec traﬁa do
jaskini, w której znajduje
kamienie z tajemniczymi
znakami i zabiera je ze sobą.
02:00 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life

DRAMAT

TELETURNIEJ

PROGRAM KULINARNY

FILM PRZYGODOWY

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

23:30 Operacja Świt
- dramat
prod. USA,
2006, reż. Werner
Herzog, wyk. Christian
Bale, Steve Zahn, James
Oliver, Marshall Bell,
Pat Healy
01:45 2:22 - thriller,
prod. USA, Wielka
Brytania, Australia,
2008, reż. Philipp Guzman,
wyk. Mick Rossi, Robert
Miano, Aaron Gallagher
03:35 IO Pekin 2022
- studio
03:55 IO Pekin 2022
- Narciarstwo alpejskie.
Zjazd Mężczyzn,
prod. Wielka Brytania,
2022
05:25 Zakończenie

18:30 Postaw na milion
- teleturniej
prod. Polska
19:25 Rodzinka.pl
- serial komediowy
prod. Polska
20:00 The Voice Senior
- Finał
22:55 Hity wszech czasów
- magazyn muzyczny
24:00 Kino relaks - Czym
chata bogata!
- komedia obyczajowa
01:45 Niewidzialny wróg
- ﬁlm akcji,
prod. Wielka Brytania,
2015, reż. Gavin Hood,
wyk. Alan Rickman, Helen
Mirren, Aaron Paul
03:35 Szalony rok
- ﬁlm obyczajowy
05:20 Zakończenie

18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Joe Black
- ﬁlm obyczajowy,
USA, 1998, reż. Martin
Brest, wyk. Brad Pitt,
Anthony Hopkins, Claire
Forlani, Jake Weber,
Marcia Gay Harden,
Jeﬀ rey Tambor
23:45 Ta podstępna miłość
- ﬁlm komedia, USA, 1997,
reż. Carl Reiner
02:00 Uprowadzona
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii
04:40 Kto was tak urządził

22:00 Kapitan Ameryka:
Pierwsze starcie
Steve przed wojną był
studentem sztuki, który
w 1940 roku postanowił
zaciągnąć się do wojska.
Nie został przyjęty z
powodu słabego zdrowia,
ale dostał propozycję
uczestniczenia w tajnym
eksperymencie. Został
poddany terapii, która
zwiększyła jego inteligencję i siłę. Przemienił się
w superbohatera nazwanego Kapitan Ameryka.
00:50 Bitwa pod Wiedniem
03:20 Kabaretowa
Ekstraklasa
03:35 Love Island
- program rozrywkowy
prod. Polska

20:00 Bilet do kina
- Królowa pustyni
- dramat, prod. USA, 2015,
reż. Werner Herzog, wyk.
Nicole Kidman, James
Franco, Damian Lewis,
Robert Pattinson
22:15 RAD. Trio feat. Candy
Dulfer in concert.
Baloise Session 2018
23:30 Mocne Kino
- Łagodna
- dramat, prod. Rosja,
Francja, 2017
02:05 Co dalej? - program
publicystyczny
02:45 Lady M. - dramat,
prod. Wielka Brytania
04:20 Zaginione
- odnalezione
04:45 60 kilo niczego - ﬁlm
krótkometrażowy

20:00 Mocne sobotnie
kino: 22 kule
Emerytowany gangster
postanawia zemścić się
na przyjacielu po tym,
jak zostaje napadnięty i
pozostawiony przez jego
ludzi z 22 kulami w ciele.
22:15 Sabotaż
00:20 Champion
02:15 Castle - serial
kryminalny
03:20 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:10 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Dyżur
- serial dokumentalny
prod. Polska

17:50 R.I.P.D.: Agenci
z zaświatów
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2013, reż. Robert Schwentke, wyk. Jeﬀ Bridges, Ryan
Reynolds, Kevin Bacon,
Mary-Louise Parker,
Stephanie Szostak
20:00 Dary anioła:
Miasto kości
- ﬁlm przygodowy, USA,
Niemcy, Kanada, 2013, reż.
Harald Zwart, wyk. Lily
Collins, Jamie Campbell
Bower
22:50 Wyspa
- ﬁlm S-F, USA, 2005,
reż. Michael Bay, wyk.
Ewan McGregor, Scarlett
Johansson, Djimon
Hounsou
01:35 Śmierć przychodzi nocą

TV Trwam
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje 12:20 Warto
zauważyć... w mijającym
tygodniu 12:50 Siódmy
sakrament 13:20 Ocalić od
zapomnienia 13:30 Msza
święta z Jasnej Góry 14:20
100 cudownych miejsc
14:35 Cukierki Księdza Wali
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia 16:10 Prorok
Ukrainy 17:00 Z Parlamentu
Europejskiego 17:25 Święty
na każdy dzień 17:30 Mocni
Jego mocą
17:55 Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Manna z Nieba 19:45
Modlitwa z telefonicznym
udziałem dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna 21:00
Apel Jasnogórski 21:20
Informacje dnia
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

05:30 IO Pekin 2022 - studio
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Msza Święta
- Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
- Kopalnia Soli
„Wieliczka”
09:05 Weterynarze z sercem
09:35 Dziewczyny ze Lwowa
- serial obyczajowy
10:30 IO Pekin 2022 - studio
11:00 IO Pekin 2022 - Skoki
narciarskie M NH,
seria próbna
11:40 IO Pekin 2022 - studio
11:55 IO Pekin 2022 - Skoki
narciarskie
14:00 IO Pekin 2022 - studio
15:10 Film fabularny
17:00 Teleexpress

05:30 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
06:05 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:20 Zacznij od nowa
- magazyn
10:50 Słowo na niedzielę
11:00 Transmisja Mszy
Świętej z Jasnej Góry
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:50 Życie według świętego
Jana Pawła II - Rodzina
13:00 Szansa na sukces. Opole
2022 - Irena Jarocka
- widowisko muzyczne
14:00 Familiada - teleturniej
14:30 Koło fortuny
15:05 The Voice Senior - Finał
17:40 Lajk!
18:00 Panorama

05:05 Uwaga! - magazyn
05:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
06:25 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia
ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Klinika naturalnego
piękna - program
lifestylowy
12:05 Co za tydzień
- magazyn
12:40 Kolekcja smaków
13:15 Na Tropie Dzikich
Zwierząt
13:50 Lego Batman
- ﬁlm przygodowy,
USA, Dania, 2017, reż. Chris
McKay, wyk. Will Arnett,
Michael Cera, Rosario
Dawson, Ralph Fiennes

06:00 Nowy dzień z Polsat
08:45 Uczeń czarnoksiężnika
Blake prowadzi odwieczną
walkę z mocami zła.
Gdy spotyka pozornie
przeciętnego Dave’a i
wyczuwa jego ukryty potencjał, postanawia wziąć
niechętnego nowicjusza
pod swoje skrzydła. Intensywny kurs sztuki magicznej całkowicie odmienia
życie zakompleksionego
chłopaka. Wkrótce nachodzi czas rozgrywki między
siłami dobra i zła.
11:15 Iniemamocni
Bob Parr i jego żona Helen
byli kiedyś największymi
pogromcami przestępców,
ratowali czyjeś życia i
walczyli ze złem każdego
dnia.
13:40 Epoka lodowcowa:
Wędrówka
kontynentów

07:00 21 Przegląd Piosenki
Aktorskiej
08:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi w Gdańsku
09:05 Czeskie śniadanie
- Pod jednym dachem
- serial komediowy
10:10 Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
10:50 Czarodziejskie dary
- ﬁlm animowany
11:30 Co mi zrobisz
jak mnie złapiesz
- komedia
13:30 Bilet do kina
- Królowa pustyni
- dramat
15:45 Międzynarodowy
Festiwal Bachowski
w Świdnicy
- Koncerty
brandenburskie IV - VI
17:15 Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Strzeleckiego

05:50 Rodzinny interes - serial
Serial w ciepły, czasem
zabawny sposób będzie
wprowadzać widza
w świat głównych
bohaterów, jednocześnie
przedstawiając w każdym
odcinku inną historię
klientów warsztatu i
salonu. Wątki z warsztatu
samochodowego będą
bardziej sensacyjne, z kolei
w salonie kosmetycznym
widzowie zobaczą więcej
wzruszających, często
przeplatanych humorem,
historii.
09:35 Sydney i siedmiu
nieudaczników
11:45 Dziewczyna z Jersey
13:50 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Braciszek
i siostrzyczka
15:15 Najpiękniejsze
baśnie: Piękna i Książę
16:30 Dusigrosz

05:00 Szkoła
- obyczajowy
06:00 Wiza na miłość
07:00 Timmy i przyjaciele
- animacja animowany
07:15 Przygoda z pandą
- ﬁlm przygodowy, USA,
1995, reż. Christopher
Cain, wyk. Stephen Lang,
Ryan Slater, Yi Ding,
Wang Fei
08:55 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:55 Kochany urwis II
- ﬁlm komedia, USA, 1991,
reż. Brian Levant, wyk.
John Ritter, Michael Oliver,
Jack Warden, Laraine
Newman, Amy Yasbeck
15:55 Alvin i wiewiórki
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2007, reż. Tim
Hill, wyk. Jason Lee,
David Cross, Cameron
Richardson, Jane Lynch,
Justin Long

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL FABULARYZOWANY

KOMEDIA

FILM FANTASY

FILM OBYCZAJOWY

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

17:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Zniewolona
- serial kostiumowy
22:20 Zakochana Jedynka
- Coco Chanel
- ﬁlm biograﬁczny,
prod. Belgia, Francja, 2009
00:20 Pustynne piekło
- ﬁlm akcji
02:00 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
02:50 IO Pekin 2022
- studio
03:10 IO Pekin 2022
- Narty alpejskie,
gigant kobiet,
1.przejazd, prod. Wielka
Brytania, 2022
05:00 Zakończenie

18:30 Na sygnale - serial
fabularyzowany
19:25 Rodzinka.pl
- serial komediowy
20:00 Postaw na milion
- teleturniej
21:00 Papillon. Motylek
- dramat, prod. Hiszpania,
USA, Czechy, 2017
23:25 Kino bez granic - Iwan,
syn Amira - dramat
02:05 Wszystko będzie
dobrze
- dramat obyczajowy,
reż. Tomasz Wiszniewski,
wyk. Adam Werstak, Robert Więckiewicz, Izabela
Dąbrowska
03:55 Opowieści weekendowe: Dusza
śpiewa - ﬁlm
05:05 Rodzinka.pl - serial
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16:05 Johnny English
- ﬁlm komedia
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
20:00 Jason Bourne - ﬁlm
sensacyjny, USA, Chiny
22:45 Rozkaz: zniszczyć!
- ﬁlm wojenny
00:40 MasterChef
02:15 8 rzeczy, których nie
wiecie o facetach
- kulisy produkcji
- program rozrywkowy
02:45 Noc magii
04:10 Kto was tak
urządził

15:30 Czarownica
Pałająca żądzą zemsty
i pragnąca ochronić
podległe jej wrzosowiska
Diabolina rzuca klątwę
na nowo narodzoną
królewską córkę Aurorę.
Kiedy królewna dorasta,
traﬁa w sam środek
waśni...
17:40 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:05 X-Men: Przeszłość
która nadejdzie
01:00 Koszmar
następnego lata
03:15 Kabaretowa
Ekstraklasa

20:00 Cztery wesela i pogrzeb
- ﬁlm obyczajowy
prod. Wielka Brytania
22:05 Scena muzyczna
- Karaimska Mapa
Muzyczna Karoliny
Cichej & Spółki
23:10 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
23:40 Noce Cabirii - dramat
01:45 Teraz animacje! - Ogień
- ﬁlm animowany
01:50 Teraz animacje!
- Sajgon nad Marną
- ﬁlm animowany
02:15 Kino nocne - Proces
- dramat, prod. Francja
04:25 Legendy Rocka
- Marvin Gaye
05:05 Legendy Rocka
- Patti Smith
05:40 Teledyski

18:25 Kariera frajera
- komedia
20:00 Niedziela
z gwiazdami: Solomon
Kane: Pogromca zła
22:00 Nieustraszeni
00:05 Champion 2
02:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Dyżur - serial
dokumentalny
02:35 Dyżur - serial
dokumentalny
03:00 Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:20 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

17:50 Ostatni smok III:
Klątwa czarnoksiężnika
- ﬁlm przygodowy, USA,
2015, reż. Colin Teague,
wyk. Julian Morris, Tamzin
Merchant, Jassa Ahluwalia, Dominic Mafham,
Ben Kingsley
20:00 Kroniki Riddicka
- ﬁlm S-F, USA, 2004,
reż. David Twohy,
wyk. Vin Diesel, Colm
Feore, Thandie Newton,
Judi Dench
22:40 Zaginione miasto Z
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, 2016,
reż. James Gray,
wyk. Charlie Hunnam,
Robert Pattinson, Sienna
Miller, Tom Holland
01:30 Śmierć przychodzi nocą

TV 4
06:00 Interwencja 06:20 Flintstonowie 07:30 Fiksiki: Ściśle
tajne 09:00 Zemsta mocarnej
rodzinki 10:55 Galileo 13:00
Instrukcja Kochania 17:00
Gwiazdy Kabaretu 18:00 STOP
Drogówka 19:00 Galileo
20:00 Poza zasięgiem Były agent
specjalny William Lansing
chętnie zapomniałby o przeszłości. Ale nie będzie mu
dane: wrogowie nie śpią.
21:55 Szkoła uwodzenia
Sebastian jest typowym
podrywaczem, który uważa,
że może mieć każdą kobietę.
Jego przyrodnią siostrę Kathryn niedawno rzucił chłopak.
Knuje ona spisek przeciwko
Cecile, dziewczynie, dla której
ją zostawił. Jednak dla Sebastiana Cecile to nie jest żadne
wyzwanie. 00:00 Kosmos
01:00 Anatomia głupoty
według Richarda Hammonda
02:00 Ucho Prezesa

TV Trwam
09:30 Msza święta z Jasnej Góry
10:35 Przegląd Katolickiego
Tygodnika „Niedziela” 10:40
Cuda Jezusa 11:20 Muzyczne
chwile 11:30 100 cudownych
miejsc na świecie 11:40
Poznajemy Polskę 11:55
Muzyczne chwile 12:00 Anioł
Pański z Ojcem Świętym
Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska 13:30
Papież Polak do Rodaków
14:00 Yohan 16:00 Informacje dnia 16:10 Koncert
życzeń 17:00 7 Kościołów
Apokalipsy 17:30 Nowa
Ewangelizacja 17:55 Poczet
Wielkich Polaków 18:00
Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści z Księgi
Cnót 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Święty
na każdy dzień 21:00 Apel
Jasnogórski

28
poniedziałek
TVP 1
05:05 IO Pekin 2022 - studio
05:30 IO Pekin 2022
- Łyżwiarstwo ﬁgurowe
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Paradiso - spektakl
teatralny, reż. Andrzej
Strzelecki, wyk. Piotr
Fronczewski
22:40 Świat bez ﬁkcji
FILM AKCJI

23:40 Następcy parszywej
dwunastki - ﬁlm akcji,
prod. USA, 1996, reż. Louis
Morneau, wyk. Michael
Dudikoﬀ, Cary-Hiroyuki
Tagawa, Tyrin Turner
01:20 Drogi wolności - serial
TVP, reż. Maciej Migas,
wyk. Paulina Gałązka,
Katarzyna Zawadzka, Julia
Rosnowska, Adam Cywka,
Izabela Kuna
02:25 Oﬁcerowie - serial
kryminalny TVP
03:20 IO Pekin 2022
- studio
03:55 IO Pekin 2022
- Narciarstwo alpejskie,
Supergigant mężczyzn,
prod. Wielka
Brytania, 2022
05:25 Zakończenie
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TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:45 M jak miłość - serial
06:30 Polscy misjonarze
w kraju tysiąca wzgórz
- cykl reportaży
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy
11:55 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
12:40 Koło fortuny
- teleturniej
13:30 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej

05:10 Uwaga! - magazyn
05:25 Nowa Maja
w ogrodzie
05:50 Akademia
ogrodnika
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:50 Tajemnice
miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt - serial, Polska
19:00 Fakty
19:35 Sport, Pogoda

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
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma

07:00 Muzyczne poranki
08:00 Filoteo Alberini
09:10 Ucieczka w kajdanach
- ﬁlm fabularny
11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - serial
TVP, reż. Jerzy Sztwiertnia,
wyk. Krzysztof Kolberger,
Marek Siudym, Henryk
Machalica, Zdzisław
Kozień, Mariusz Benoit,
Joanna Sobieska, Beata
Tyszkiewicz, Grażyna
Szapołowska, Marek Bargiełowski, Ewa Lemańska
13:40 Bruk - ﬁlm animowany,
reż. Zdzisław Kudła
13:45 Ziemia - ﬁlm animowany,
prod. Czechosłowacja,
1966, reż. Viktor Kubal
14:15 Reżyserzy - Alan J. Pakula
- cykl dokumentalny
15:15 Co przynosi przyszłość
- ﬁlm obyczajowy, prod.
Francja, 2016, reż. Mia
Hansen - Love

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

05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka
o wszystko
07:00 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Tajemnice
miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska

06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu 08:05 Nasz
Nowy Dom 09:05 Pierwsza
miłość Marysia opuszcza
rodzinną wieś i przenosi się
do Wrocławia, by studiować
medycynę. 09:55 Kochane
Pieniądze 10:55 Zoo po
godzinach
13:00 Sędzia Judy 14:00 STOP
Drogówka 16:00 Strażnik
Teksasu 17:00 Instrukcja
Kochania 18:00 Policjantki
i Policjanci Policjanci z dwóch
komend codziennie interweniują, począwszy od pijackich
melin, a skończywszy na
domowych kłótniach.
19:00 Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Duchy
kanionu 23:00 Syrena 00:50
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda 01:50
Gordon Ramsay: 24 godziny
w piekle

SERIAL OBYCZAJOWY

MAGAZYN

FILM SENSACYJNY

FILM TVP

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:25 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali - serial
00:15 Fritz Bauer kontra
państwo - dramat,
prod. Niemcy, 2015,
reż. Lars Kraume
02:10 O mnie się nie martw
03:05 Iwan, syn Amira
- dramat, prod. Rosja

19:55 Uwaga!
- magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Chłopaki też płaczą
- ﬁlm komedia, USA, 2008,
reż. Nicholas Stoller, wyk.
Jason Segel, Kristen Bell,
Mila Kunis, Russell Brand,
Bill Hader, Jonah Hill,
Paul Rudd
23:50 Jason Bourne
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Chiny, 2016, reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt
Damon
02:25 Co za tydzień
03:00 Grzesznica - serial, USA
04:00 Uwaga! - magazyn
04:20 Noc magii

21:05 MEGA HIT
- Bad Boys for Life
Gdy z więzienia ucieka
pałająca żądzą zemsty
baronowa narkotykowego
kartelu, agenci Mike
Lowrey i Marcus Burnett
wracają, aby zmierzyć się
z największym wyzwaniem w swojej karierze.
23:55 Bez snu
Pracujący pod przykrywką
gliniarz z Las Vegas, Vincent Downs traﬁa w sam
środek gry o najwyższą
stawkę, której uczestnikami są skorumpowani
policjanci.
01:55 Zakon
03:50 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

17:05 Hydrozagadka
- ﬁlm TVP
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Sanditon
- serial, prod. Wielka
Brytania, 2019, reż. Olly
Blackburn, wyk. Theo
James, Rose Williams,
Crystal Clarke
20:00 Kino Mocnych Wrażeń Żyj i pozwól umrzeć
- ﬁlm sensacyjny
22:10 Powidoki - GiuseppeTomasi di Lampedusa
- program publicystyczny
22:35 Panorama kina
polskiego - Eastern
- ﬁlm fabularny
00:05 Scena muzyczna
01:10 Cztery wesela
i pogrzeb
03:20 Informacje kulturalne

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Poniedziałkowy Hit:
Zabójcze polowanie
22:00 22 kule
00:25 Amerykański ninja 2
02:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
02:55 Lombard. Życie pod
zastaw - serial
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
04:35 Z archiwum
policji
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:35 Odwróceni - serial
sensacyjny, Polska
21:40 Świadek koronny
- ﬁlm sensacyjny,
Polska, 2007, reż. Jarosław
Sypniewski, Jacek
Filipiak, wyk. Paweł
Małaszyński, Robert
Więckiewicz, Urszula
Grabowska, Artur Żmijewski, Małgorzata Foremniak, Alicja Dąbrowska,
Szymon Bobrowski,
Andrzej Grabowski,
Andrzej Zieliński, Maciej
Kozłowski
23:50 Śmierć przychodzi nocą
00:55 Druga strona
medalu
- talk show

TV Trwam
11:20 100 cudownych miejsc
na świecie 11:30 Przyroda
w Obiektywie 11:50 Święty
na każdy dzień 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz
- 10 przykazań 13:10
Muzyczne chwile
13:30 Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Polskie
ślady w Ziemi Świętej 15:25
Kl Stutthof 15:45 Święty na
każdy dzień 15:50 Ma się
rozumieć 16:00 Informacje
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Aktywna zima 16:55
Świadkowie 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 19:40
Modlitwa 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek

8 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

05:30 IO Pekin 2022 - studio
05:55 IO Pekin 2022
- Narciarstwo dowolne
13:35 XXIV Zimowe Igrzyska
Olimpijskie - Pekin 2022
14:20 IO Pekin 2022 - studio
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial
paradokumentalny
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
- magazyn
20:25 Magazyn Ekspresu
Reporterów

05:40 M jak miłość - serial
06:35 Dobre niebo nad
Beskidem - reportaż
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl- serial
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:30 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

05:40 Uwaga!
- magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Doradca smaku
11:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Tajemnice miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt - serial, Polska
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
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 - magazyn
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM PRZYGODOWY

20:30 Leśniczówka
- serial obyczajowy
21:05 Portrety Wojenne
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni - reality show,
reż. Jacek Królikiewicz
23:50 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
00:25 Boss - ﬁlm akcji,
prod. USA, 2016,
reż. Brad Furman,
wyk. Bryan Cranston,
John Leguizamo, Diane
Kruger, Amy Ryan
02:40 Serial fabularny
03:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
04:35 Notacje
- cykl dokumentalny
04:55 Zakończenie

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Stepowa miłość - serial
19:20 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze Wspaniali
- serial kostiumowy
00:10 Ludzkie historie
- Born2Drive - ﬁlm
01:55 Boska Florence
- komedia
03:55 Siedem minut
po północy
- dramat
05:45 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Niepamięć
- ﬁlm S-F, USA, 2013,
reż. Joseph Kosinski,
wyk. Tom Cruise,
Morgan Freeman,
Olga Kurylenko, Andrea
Riseborough, Nikolaj
Coster-Waldau,
Melissa Leo
00:00 Kuba Wojewódzki
01:05 Porwani
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:25 Noc magii
03:50 Kto was tak
urządził

21:05 X-Men
Ekranizacja jednej
z najpopularniejszych
serii komiksowej na
świecie opowiadającej
o grupie obdarzonych
ponadnaturalnymi
zdolnościami mutantów,
którzy przez swoją odmienność są prześladowani
przez ludzi.
23:35 Botoks
- dramat
02:30 Love Island.
Wyspa miłości
- program rozrywkowy
prod. Polska
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura
07:00
07:25
08:05
08:40
09:15
09:35

11:00

13:35

Co się dzieje
Teledysk
Informacje kulturalne
Trzeci punkt
widzenia - program
publicystyczny
Powidoki - GiuseppeTomasi di Lampedusa
- program publicystyczny
Hydrozagadka
- ﬁlm TVP, reż. Andrzej
Kondratiuk, wyk. Roman
Kłosowski, Zdzisław Maklakiewicz, Wiesław Michnikowski, Józef Nowak,
Wiesław Gołas, Jerzy
Duszyński, Franciszek
Pieczka, Jerzy Turek
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - serial
TVP, reż. Jerzy Sztwiertnia,
wyk. Krzysztof Kolberger,
Wiesław Rudzki, Andrzej
Seweryn, Piotr Garlicki,
Gustaw Lutkiewicz
Tati ekspres

FILM BIOGRAFICZNY

14:45 Coco Chanel - ﬁlm
biograﬁczny, prod. Belgia,
Francja, 2009
16:45 Menina - dramat
18:30 Do dzieła - magazyn
18:55 Sanditon - serial,
prod. Wielka Brytania,
2019, reż. Olly Blackburn,
wyk. Theo James, Rose
Williams, Crystal Clarke
20:00 Wstęp do spektaklu
20:05 Teatroteka
- Zakład karny
21:15 Lekkie obyczaje
- Manifesto
- ﬁlm fabularny
23:00 Do dzieła - magazyn,
reż. Jarosław Rybicki
23:30 Młoda Polska
- Na drodze - ﬁlm
00:05 Panorama kina
polskiego - Eastern

TV Puls

TVN 7

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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 obyczajowy
Do lombardu równie
chętnie zaglądają
zwariowani poszukiwacze
okazji, złodzieje czy nawet
policjanci. Każdy odcinek
to nowa, ciekawa historia.
Serial z dużą dawką
humoru, ale także okazji
do wzruszeń i reﬂeksji.
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka o
wszystko
07:00 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Tajemnice
miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Osaczony
22:10 Triumf
sprawiedliwości
00:00 Amerykański
ninja 3
01:50 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
02:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym szlaku
03:30 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
05:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Brzydula
- serial, Polska
20:40 Tunel
- ﬁlm katastroﬁczny,
USA, 1996, reż. Rob Cohen,
wyk. Sylvester Stallone,
Amy Brenneman, Viggo
Mortensen, Dan Hedaya,
Jay O. Sanders Claire
Bloom
23:05 Kroniki Riddicka
- ﬁlm S-F, USA,
2004, reż. David
Twohy, wyk. Vin Diesel,
Colm Feore, Thandie
Newton, Judi Dench,
Karl Urban
01:30 Druga strona
medalu
- talk show
02:40 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu - serial
sensacyjny 08:05 Nasz
Nowy Dom - magazyn 09:05
Pierwsza miłość 09:55
Kochane Pieniądze 10:55 Zoo
po godzinach 13:00 Sędzia
Judy 14:00 STOP Drogówka magazyn prod. Polska
16:00 Strażnik Teksasu 17:00
Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Wampiry
i świry Nastoletnia Becca
ma mnóstwo problemów:
czuje się zagubiona w nowej
szkole, nie potraﬁ wybrać
między dwoma zabiegającymi o jej względy chłopakami,
a nadopiekuńczy ojciec
traktuje ją jak dziecko. 22:50
Śmierć na 1000 sposobów
23:25 Pacjent zero 01:05
Ucho Prezesa

TV Trwam
11:50 Słowo życia 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje
dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:10 Muzyczne
chwile 13:25 Słowo życia
13:30 Msza święta z Jasnej
Góry 14:20 100 cudownych
miejsc na świecie 14:30 Śladami apostoła Pawła 15:20
Prawda znalazła swój dom
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Jestem mamą 16:25 Rotmistrz
Pilecki 16:55 Młodzi Światu
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Zostań Żołnierzem
RP 17:50 Muzyczne
chwile 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 20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

29
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:20 Przysięga - serial
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Rodzinny ekspres
- magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:35 Ranczo - serial
obyczajowy
09:35 Kasta - serial
paradokumentalny
10:15 IO Pekin 2022 - studio
10:40 IO Pekin 2022 - Narciarstwo alpejskie
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
17:55 Klan - telenowela
18:20 Kasta - serial

06:15 Pożyteczni.pl
- magazyn
06:55 Familiada - teleturniej
07:30 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:45 Pytanie na śniadanie
11:20 Rodzinka.pl
- serial komediowy
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:35 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:15 Miłość i przeznaczenie
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej

05:40 Uwaga! - magazyn
06:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:40 Doradca smaku
11:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Tajemnice
miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt - serial, Polska
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

TELETURNIEJ

SERIAL KOSTIUMOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Ponad wszystko
- ﬁlm obyczajowy,
prod. USA
22:50 Historia bez tajemnic
- Kakofonia Donbasu
- ﬁlm dokumentalny
00:05 Dom mrocznych
sekretów - ﬁlm fabularny
01:40 Serial fabularny
02:40 Bodo - serial biograﬁczny,
reż. Marta Kownacka,
Michał Rosa
03:45 Wojsko - polskie.pl
04:10 IO Pekin 2022 - studio
04:40 IO Pekin 2022

18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:55 Na dobre i na złe
- serial obyczajowy
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze
Wspaniali
- serial kostiumowy
00:10 Wyprawa
do Werony - ﬁlm
obyczajowy
01:50 Trzy dni
Kondora - serial
03:00 Eksperyment:
zabójcza lawina
- ﬁlm dokumentalny
04:05 Za marzenia - serial
05:00 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej - serial
obyczajowy, Polska
20:55 Milionerzy
21:35 Mumia powraca
- ﬁlm przygodowy,
USA, 2001, reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah, Arnold Vosloo,
Odet Fehr, The Rock
00:10 Czerwona gorączka
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1988, reż. Walter Hill,
wyk. Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter
Boyle, Ed O’Ross, Gina
Gershon
02:25 Grzesznica
- serial, USA
03:30 Uwaga! - magazyn
03:50 Noc magii
05:10 Kto was tak urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
- magazyn
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:00 Farma
FILM AKCJI

21:05 Słoneczny patrol
Akcja ﬁlmu rozgrywa
się na słonecznych plażach
w Emerald City i skupia
się na profesjonalnym
ratowniku - Mitchu
Buchannonie, który ma
za zadanie strzec nie tylko
przestrzegania prawa na
swojej plaży, ale także
w jej okolicach.
23:45 Atrakcyjny
pozna panią
01:50 Ostra noc
Pięć najlepszych przyjaciółek z college’u spotyka
się po dziesięciu latach
podczas weekendowego
wyjazdu do Miami.
04:00 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Teledysk
08:10 Do dzieła
- magazyn
08:40 Videofan - Portrety:
Łukasz Surowiec
08:55 Którędy po sztukę
- Tłocznia Mistyczna
- magazyn, reż. Anna
Zakrzewska
09:10 Menina - dramat
11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - serial
TVP, reż. Jerzy Sztwiertnia,
wyk. Krzysztof Kolberger
12:25 Antek - ﬁlm TVP, reż.
Wojciech Fiwek, wyk.
Ryszarda Hanin
13:30 Na północ
od Kalabrii
14:50 Dziennik wiejskiego
proboszcza - ﬁlm
obyczajowy
17:00 Siekierezada
- dramat
18:30 Informacje kulturalne informator kulturalny

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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 obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
20:00 Hansel i Gretel:
Łowcy czarownic
Od wydarzeń w chatce z
piernika minęło piętnaście
lat. Jaś i Małgosia
są już dorośli i polują
na czarownice.

05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka o
wszystko
07:00 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Tajemnice miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital - program
obyczajowy
17:20 Tajemnice
miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
20:00 Brzydula - serial, Polska

06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu 08:05 Nasz
Nowy Dom 09:05 Pierwsza
miłość 09:55 Kochane
Pieniądze 10:55 Zoo po
godzinach 13:00 Sędzia Judy
14:00 STOP Drogówka 16:00
Strażnik Teksasu Cordell
Walker (Chuck Norris) walczy
ze wszystkimi formami przestępczości w stanie Teksas.
Pomagają mu w tym inni
agenci na czele z Jimmym
Trivettem (Clarence Gilyard
Jr.) oraz pani prokurator
Alex Cahill Walker.
17:00 Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania 20:00
Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:05 Snajper
23:10 Walka z cieniem.
Ostatnia runda 01:55
Królowie australijskiego
lombardu 02:25 Disco Polo
Life 03:25 TOP 10

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM AKCJI

FILM OBYCZAJOWY

18:55 Sanditon - serial,
prod. Wielka Brytania,
2019, reż. Olly Blackburn,
wyk. Theo James, Rose
Williams, Crystal Clarke
20:00 Na wschód od Hollywood - Szron
22:05 Więcej niż ﬁkcja
- Mistrz świata - ﬁlm
23:25 Międzynarodowy
Jazzowy Konkurs
Skrzypcowy im.
Zbigniewa Seiferta
- Koncert Laureatów
00:15 Informacje kulturalne
00:50 Lekkie obyczaje
- Manifesto
- ﬁlm fabularny
02:35 Kino nocne
- Daleko od siebie - ﬁlm
04:25 Pokój szybkich
randek - ﬁlm TVP

21:45 Solomon Kane:
Pogromca zła
Legendarny zabijaka musi
stawić czoła demonom z
piekła rodem, aby odkupić
swoją przeklętą duszę.
23:45 Pan i Pani Kiler
01:45 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
02:45 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:25 Na jedwabnym
szlaku
04:00 Menu na miarę
- program kulinarny
prod. Polska
04:35 Z archiwum policji
05:00 Rodzinny interes

20:40 Jesteśmy przyjaciółmi
- ﬁlm obyczajowy, Wielka
Brytania, Francja, USA,
2015, reż. Max Joseph,
wyk. Zac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski,
Johnny Weston, Shiloh
Fernandez
22:45 Plan doskonały
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2006, reż. Spike Lee, wyk.
Denzel Washington, Clive
Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem
Dafoe, Chiwetel Ejiofor
01:20 Śmierć przychodzi nocą
02:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:55 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
09:50 Święty na każdy dzień
10:00 Audiencja Generalna
Ojca Świętego Franciszka
z Watykanu 11:00 Misjonarze Afryki 11:15 Marana
11:25 Jestem mamą 11:40
Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Mojżesz - 10
przykazań 13:10 Muzyczne
chwile 13:30 Msza święta
14:20 100 cudownych miejsc
14:30 Samuraj Chrystusa
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Wyszyński
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

10 lutego

TVP 1

TVP 2

TVN

05:35 IO Pekin 2022
- Łyżwiarstwo ﬁgurowe
10:10 Komisarz Alex
- serial kryminalny
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:55 Natura w Jedynce
- Zima, wiosna, lato,
jesień w Delcie Świny
- cykl dokumentalny
13:40 IO Pekin 2022 - studio
14:05 IO Pekin 2022 - Hokej
na lodzie
17:00 Teleexpress
17:15 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny
17:55 Klan
- telenowela TVP,
reż. Paweł Chmielewski,
Jarosław Marszewski,
Mateusz Śliwa, Sebastian
Chondrokostas

05:30 M jak miłość - serial
06:25 Zacznij od nowa
- magazyn
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:20 Pasymskie skarby
- reportaż
11:50 Dla niesłyszących
- Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny
- teleturniej
13:35 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
14:05 Va Banque - teleturniej
14:35 Na sygnale - serial
fabularyzowany
15:10 Doktor Jan z Deekelsen
- serial obyczajowy
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
11:40 Doradca smaku
11:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:55 Tajemnice miłości
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:10 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
17:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:25 Bunt - serial, Polska
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

18:20 Kasta
- serial obyczajowy
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
21:35 Sprawa dla reportera
22:35 Magazyn śledczy
Anity Gargas
- magazyn
23:15 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
00:10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
01:10 Tanie Dranie
01:55 Nowa - Przysługa
02:50 Ocaleni - reality show
03:55 Sprawa dla reportera
04:55 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn

17:15 Miłość i przeznaczenie
- serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:20 Va Banque
- teleturniej
18:45 Stepowa miłość
- serial kostiumowy
19:20 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
20:40 Kulisy serialu Ojciec
Mateusz - felieton
20:55 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
21:55 Serca na sprzedaż
23:00 Medyceusze Wspaniali
- serial kostiumowy
00:10 Sekret w ich oczach
- dramat
02:15 Zemsta o jasnych
oczach - serial
04:05 Jedyny świadek - serial
05:05 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 Zanim odejdą wody
- ﬁlm komedia, USA, 2010,
reż. Todd Phillips, wyk.
Robert Downey Jr., Zach
Galiﬁanakis, Michelle
Monaghan, Jamie Foxx,
Juliette Lewis, Danny
McBride
00:30 Kuba Wojewódzki
01:35 Porwani
- serial, USA
02:30 Uwaga!
- magazyn
02:50 Noc magii
04:10 Kto was tak
urządził

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25 Gość wydarzeń
19:45 Sport
19:50 Pogoda
19:55 Safety Lab bezpieczeństwo ma
pierwszeństwo
20:05 Farma
KOMEDIA

21:10 Och Karol 2 - komedia
Karol ma wszystko.
Świetnie zarabia, jest
najlepszym pracownikiem dużej ﬁrmy, jeździ
sportowym samochodem
i posiada piękny dom,
gdzie codziennie czeka na
niego jeszcze piękniejsza
narzeczona Maria . Jest
czarujący, uwielbia seks,
a kobiety zniewala w
mgnieniu oka.
23:40 Moja dziewczyna
wychodzi za mąż
- komedia
01:50 Botoks
04:40 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:25 Telezakupy
TV Okazje

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Teledysk
07:55 Informacje kulturalne
08:30 Niedziela z...
twórczością Andrzeja
Strzeleckiego
09:25 Siekierezada - dramat,
reż. Witold Leszczyński
11:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - serial
TVP, reż. Jerzy Sztwiertnia,
wyk. Witold Dębicki, Gustaw Lutkiewicz, Joanna
Żółkowska, Jerzy Dukaj,
Barbara Grabowska, Anna
Nehrebecka, Mieczysław
Hryniewicz, Piotr Machalica, Kazimierz Kaczor,
Krzysztof Kowalewski
12:25 Trochę nadziei - ﬁlm
TVP, reż. Julian Dziedzina,
wyk. Zygmunt Apostoł,
Krystyna Kołodziejczyk
13:30 Robby Müller,
mistrz światła
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niderlandy

06:00 Zbuntowany anioł
- telenowela
07:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
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

05:10 Szpital - program
obyczajowy
06:05 Rozwód. Walka
o wszystko
07:00 Papiery na szczęście
- serial, Polska
07:35 Brzydula - serial, Polska
08:10 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:15 Rozwód. Walka o
wszystko
12:15 Tajemnice
miłości
13:15 Sąd rodzinny
- program sądowy
14:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy
16:15 Szpital
17:20 Tajemnice miłości
18:25 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:30 Papiery na szczęście
- serial, Polska
20:00 Żony Miami

06:00 Flintstonowie 07:00
Strażnik Teksasu 08:05 Nasz
Nowy Dom 09:05 Pierwsza
miłość 09:55 Kochane
Pieniądze 10:55 Zoo po
godzinach 13:00 Sędzia Judy
14:00 STOP Drogówka 16:00
Strażnik Teksasu 17:00
Instrukcja Kochania 18:00
Policjantki i Policjanci 19:00
Instrukcja Kochania
20:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny 21:00 Zwiastun
zagłady 23:00 Żniwiarz-zabójca Władze Wielkiej
Brytanii podejmują decyzję
o poddaniu drastycznej
kwarantannie całej Szkocji,
która zostaje odgrodzona
potężnym murem od reszty
wyspy. 01:20 Królowie
australijskiego lombardu
01:50 Ucho Prezesa 02:25
Disco Polo Life 03:25 TOP
10 - Lista przebojów 05:30
Telezakupy TV Okazje

FILM FABULARNY

KOMEDIA SENSACYJNA

KOMEDIA

15:15 Głęboka cisza - ﬁlm
fabularny, prod. Brazylia,
Francja, Kolumbia, 2018
16:55 Kapitan Morten i
królowa pająków
- ﬁlm animowany
18:25 Res Poloniae - O Polsce
z oddali - Jan Stangryciuk
18:55 Sanditon - serial
20:05 Czwartkowy klub
ﬁlmowy - Miłość
blondynki - komedia
21:35 Odkrywając Beethovena - VI symfonia F-dur
op. 68 „Pastoralna”
22:50 Res Poloniae
23:30 Na wschód
od Hollywood - Szron
01:40 Kino nocne
- Słodkie życie
- ﬁlm fabularny
04:40 Teledysk

20:00 Taxi - komedia
Taksówkarz lubiący
szybką jazdę i pechowy
funkcjonariusz łączą siły,
by złapać niemiecki gang
złodziei. Bandyci zuchwale
rabują kolejne banki,
ośmieszając przy tym
miejscową policję.
21:50 Kelnerzy
23:45 Latynoski ogier
02:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
03:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
03:50 Zobacz to! Blok
powtórkowy: Taki
jest świat - program
informacyjny
04:20 Menu na miarę
- talk show

21:00 Wykapany ojciec
- ﬁlm komedia,
USA, Indie, Kanada,
2013, reż. Ken Scott,
wyk. Vince Vaughn,
Chris Pratt, Cobie Smoulders, Andrzej Blumenfeld,
Simon Delaney
23:20 Motopatrol
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2017,
reż. Dax Shepard,
wyk. Michael Pena,
Dax Shepard, Vincent
D’Onofrio, Kristen
Bell, Rosa Salazar,
Justin Chatwin
01:25 Śmierć
przychodzi nocą
02:30 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

TV Trwam
11:35 Przyroda i ludzie 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ziemia Obiecana 13:15 Muzyczne chwile
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela” 13:30
Msza święta z Jasnej Góry
14:20 100 cudownych miejsc
na świecie 14:30 Jan Paweł
II 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:05
Akademia pro-life 17:10 Jej
misja trwa 17:25 Święty na
każdy dzień 17:30 Odpowiedzialni za Kościół 17:55
Poczet Wielkich Polaków
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:00 Msza Święta w intencji
Oﬁar katastrofy smoleńskiej
i ojczyzny 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Głos Polski 21:00 Apel
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Wyruszył w
ostatni bieg

Nastoletni Stanisław Grędziński po przeprowadzce
z rodzicami do Wałbrzycha
naukę w szkole średniej godził
z treningami w Atrii. Podczas
szkolnych zawodów w dawnej hali Lustrzanki na terenie
byłej Huty Szkła, wypatrzyli
go lekkoatletyczni trenerzy
Górnika – Zygmunt Nowacki
i Mieczysław Pawlusiński. Był

nieustępliwy i szybki. Idealny
kandydat do startów na jedno
okrążenie. Choć początkowo
trenował biegi na 100 i 200
m.
Podczas zawodów na początku lat 60. młody biegacz
błysnął jednak formą na 400
m. Szkoleniowcy od razu zrozumieli, że mają do czynienia z
diamentem, który trzeba tylko

oszlifować. Szczyt formy Stanisława Grędzińskiego przypadł
na 1966 rok. To właśnie wtedy zdobył dwa złote medale
podczas mistrzostw Europy
w Budapeszcie – w biegu
indywidualnym na 400 m oraz
w sztafecie 4x400 m razem
z Janem Wernerem, Edmundem Borowskim i Andrzejem
Badeńskim. Wałbrzyski lekko-

Fot. użyczone (archiwum prywatne Stanisława Grędzińskiego)

Odszedł wielki sportowiec i poczciwy człowiek. Doskonały lekkoatleta, dwukrotny
mistrz Europy, olimpijczyk. Gdy biegał na
dystansie 400 m, ręce same składały się
do oklasków. Stylowo, dobrze technicznie,
a przede wszystkim piekielnie szybko. Taki
był Stanisław Grędziński, dawniej zawodnik
Górnika Wałbrzych, później prezes klubu.
Zmarł w wieku 76 lat.

»Odszedł Stanisław Grędziński

atleta tego samego roku zdobył jeszcze mistrzostwo Polski
w biegu na jedno okrążenie,
a sukces powtórzył 3 lata
później, gdy ponownie wygrał
z całą krajową czołówką bieg
na 400 m. W 1968 roku na
olimpiadzie w Meksyku zajął 4
miejsce w sztafecie 4x400 m,
bijąc przy okazji rekord Polski
w tej konkurencji (3:00,5). W
1969 roku w ME w Atenach

osiągnął swoją „życiówkę”
na koronnym dystansie, pokonując go w czasie 45:83.
Wystarczyło to do brązowego
krążka. Rok później w halowych mistrzostwach Europy
w Wiedniu biegacz wywalczył
srebro w nietypowej konkurencji 4x2 okrążenia, wspólnie z Janem Balachowskim,
Janem Wernerem i Andrzejem
Badeńskim.

Po zakończeniu kariery zajął
się trenowaniem młodych zawodników. Był też prezesem
LKS-u Górnik Wałbrzych. W
1999 roku, decyzją prezydenta
RP Aleksandra Kwaśniewskiego,
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Niestety, 19 stycznia 2022 roku Stanisław Grędziński wyruszył w swój ostatni
bieg. Zmarł w wieku 76 lat.
Tomasz Piasecki
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Fot. Alfred Frater

» Pod nieobecność Kamila Zywerta prowadzeniem
gry w Górniku musieli zająć się inni „mali”

Mapa, szkice i różnice
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych nie dał się zaskoczyć beniaminkowi i pokonał w
Aqua-Zdroju Żaka Koszalin 82:74. Tymczasem już w tę środę (2 lutego) biało-niebieskich
czeka u siebie derbowe starcie z Turowem Zgorzelec. Obecność na meczu obowiązkowa!
Filip Springer w reportażu „Miasto
Archipelag” opisywał stolice nieistniejących już polskich województw.
Sprawdzał, jak zmienił się świat w
tych średniej wielkości ośrodkach.
Odwiedził między innymi Koszalin.
Zasiadł w pewnej kawiarni, gdzie w
oczy rzuciła mu się mapa świata. Na
niej zaznaczono największe polskie
miasta. Jest Warszawa, Kraków,
Łódź. Szybko dostrzegł, że Koszalin
nie został wyróżniony. Zdziwiony,
dopytał o to kelnerkę. Dlaczego nie
znalazł się na mapie? „Sama nie
wiem” – odpowiedziała, po czym
dodała: „Świat, proszę pana, to jest
gdzie indziej”.
Nie wiem, czy i pod Chełmcem
moglibyśmy odtworzyć podobną
konwersację, ale Koszalin i Wałbrzych z pozoru łączy wiele. W
obu miastach unosi się tęsknota
za minionym, a lata świetności
definiowały, współcześnie upadłe
i zrujnowane, koszalińska fabryka
cukierków Bogusławka i fabryka porcelany Wałbrzych. W przeszłości te

miasta szczyciły się statusem stolicy
województwa. Wraz z końcem XX
wieku nadszedł kres prestiżu dla obu
ośrodków. Na Dolnym Śląsku toczono boje o odzyskanie statusu miasta
na prawach powiatu, na północy z
kolei tliła się koncepcja utworzenia
województwa środkowopomorskiego. Obie lokalizacje rozgrzewała
także koszykówka i derbowa rywalizacja. Pojedynki Górnika ze Śląskiem
są nam dobrze znajome, natomiast
AZS Koszalin przez lata toczył gorące
starcia z Czarnymi Słupsk. Na trybunach wyglądało to imponująco. Fala
koszalińskich kibiców w niebieskich
koszulkach przeciwstawiała się armii
ubranych na czerwono fanów ze
Słupska. I tu istnieje kolejne koszalińsko-wałbrzyskie podobieństwo.
Dla Górników Czarni to także rywal,
z którym mają rachunki do wyrównania. To przecież słupszczanie
pozbawili biało-niebieskich marzeń
o powrocie do ekstraklasy w maju
ubiegłego roku. Na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat zarówno w

Koszalinie, jak i w Wałbrzychu basket
spadł w przepaść. W obu miastach
finansowa zapaść wymusiła wymyślanie koszykówki od nowa.
Rynek w Koszalinie przecina
ciągnąca się przez całe miasto ul.
Zwycięstwa. Powstała w PRL miała
symbolizować wysokie aspiracje i
rozwój. Dziś jest głównym winowajcą
zaburzenia charakteru tamtejszego
Starego Miasta. Zwycięstwa stały
się za to synonimem koszykarskiego
Żaka, który jak burza przeszedł przez
drugoligowe zmagania i w świetnym
stylu zawitał na zaplecze ekstraklasy.
Żak, do tej pory kojarzony raczej z
rozgrywkami młodzieżowymi, zastąpił na mapie upadły AZS. Pierwsze
starcie z Górnikiem w Koszalinie przed
kilkoma miesiącami przyniosło wysokie zwycięstwo gości 90:71. Nieco
więcej emocji było na trybunach. Z
Wałbrzycha na mecz wybrało się kilku
kibiców. U koszalińskich bram powitał
ich jeden z ochroniarzy, żądając wystąpienia przed szereg przedstawiciela grupy. „Panie, o czym pan mówi?”

– odparł jeden z przyjezdnych, a na
twarzach pozostałych pojawiła się
konsternacja (by nie używać mocniejszego określenia). Ochroniarz, z
całą stanowczością w głosie, palnął:
„Jak nie ma przedstawiciela, to nie
wejdziecie”. Ostatecznie panowie
się jakoś dogadali, wszyscy obejrzeli
mecz z hali. Później okazało się, że
jeden z pracowników koszalińskiej
ochrony wywodzi się z… Wałbrzycha,
a konkretnie z Piaskowej Góry.
Wałbrzyski rewanż stanął pod
znakiem czerwonego krzyża. Po
stronie gości nie oglądaliśmy w akcji
Fineto Lungwany, urodzonego we
Wrocławiu rozgrywającego, którego
mama jest Polką, a tata pochodzi z
Konga. Lungwana to trzeci strzelec
ligi i motor napędowy Żaka, który pozwolił drużynie odbić się od ligowego
dna. W Górniku z kolei także zabrakło
głównego kreatora gry, Kamila Zywerta, od dłuższego czasu pauzuje
Jan Malesa, a kilku kolejnych zawodników narzekało na drobniejsze urazy.
Pomimo kłopotów zdrowotnych wał-

brzyszanie kontrolowali mecz i wygrali bez większych problemów. Choć
oba miasta sporo łączy, to wyraźnie
dzieli je pierwszoligowa rzeczywistość
pod koszem. Nasi mają więcej jakości,
mierzą w triumf w rozgrywkach. Żak
jest beniaminkiem, stawiającym sobie
za cel utrzymanie.
Przenieśmy się jeszcze na moment
do kelnerki z koszalińskiego lokalu.
Gdyby opisywana mapa wskazywała polskie ośrodki koszykarskie,
Koszalin cierpliwie czekałby na swoją
„kropkę”, a Wałbrzych byłby pewnie
szkicowany ołówkiem. Parafrazując
jej słowa, „ekstraklasa jest gdzieś
indziej”. To prawda, ale ten stan
może się wkrótce dla jednego z tych
dwóch miast zmienić.
Górnik Trans.eu Wałbrzych –
MKKS Żak Koszalin 82:74 (28:19,
17:18, 20:13, 17:24)
Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki
18, Pabian 16, Jakóbczyk 15, Dymała 8, Kruszczyński 8, Cechniak 6,
Ratajczak 6, Durski 5, Jeziorowski 0.
Dominik Hołda
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