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Usunęliśmy zieleń, która 
tam rosła na dziko 

i niszczyła zabytek.
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Coś się kończy, coś zaczyna
Czy ponad 5 milionów zakażeń 
koronawirusem na świecie to 
dużo? A czy przeszło 330 tysięcy 
zgonów to dużo? I tak, i nie. Skąd 
taka rozbieżność w ocenie?

Jeśli sami nie byliśmy 
zakażeni, nie zmagaliśmy się 
z chorobą, nie wyzdrowieliśmy, 
ani nie umarliśmy z tego powo-
du, to powyższe liczby są tylko 
statystyką. Jeśli nie dotyczy to 
nikogo z naszych bliskich, są to 
raczej tylko zmieniające się co-
dziennie cyferki. Patrzymy na nie 
z zaciekawieniem, może czasem 
ze smutkiem, jednak bez więk-
szych emocji.

Z całą pewnością większą 
tragedię, niż 330 tysięcy zmar-
łych gdzieś tam na świecie, sta-
nowi odejście jednej, bliskiej 
osoby. Taka jedna jest ważniej-
sza, niż miliony innych. Codzien-
nie dotyka to wszystkich. Tylko 
nie wszystkich na raz.

Ludzie odchodzą w ciszy, 
w gronie najbliższych. Żegnani 
symbolicznie na cmentarzu przez 
rodzinę, przyjaciół, kolegów, zna-
jomych. Czasem przez sąsiada, 
z którym się dobrze żyło.

Po pogrzebie wszyscy wra-
cają do domów. I tak naprawdę, 

tylko najbliżsi będą przeżywać 
stratę jeszcze długi czas. Pozo-
stali wracają do codzienności. Na 
drugi dzień idą do pracy, podlać 
kwiatki na działce, zrobić zakupy. 
Czasem myślami wrócą na chwi-
lę do zmarłego, przypomni się ja-
kiś wspólny moment. 1 listopada 
zapali się znicz na grobie. I tyle.

Bo życie toczy się dalej. 
Swoim równym, niepowstrzyma-
nym trybem. Tak jest od zawsze 
i zawsze tak będzie. Śmierć jest 
zjawiskiem tak samo natural-
nym, jak narodziny. Nie pozostaje 
nic innego, jak tylko to zaakcep-
tować. Czasem budzi się jedynie 
poczucie niesprawiedliwości. 

Dlaczego tak szybko, tak 
niespodziewanie, dlaczego wła-
śnie ona, czy on? Dlaczego nie 
ktoś inny, czy tak musiało być... 
Wszystkie te pytania tak napraw-
dę nie mają znaczenia w obliczu 
śmierci. Z nią nie ma negocjacji, 
nie można odwołać się do śmier-
ci wyższej instancji. Koniec to 
koniec. Jednym łatwiej, a innym 
trudniej się z tym pogodzić. 

A życie i tak toczy się dalej. 
Wstaje słońce, ptaki śpiewają, 
trawa rośnie. Praca, działka, za-
kupy, zabawa z dzieckiem, tan-

kowanie auta, bieganie, spacer, 
jazda na rowerze, telefon do zna-
jomego... I tak codziennie, każde-
go dnia. 

Można jedynie odnieść 
mylne wrażenie, że świat się na 
chwilę zatrzymał. Tak jak zatrzy-
mał się dla fryzjerów, którzy nie 
mogli pójść do pracy. Dla restau-
ratorów, którzy nie mogli przyjąć 
i ugościć swoich klientów. 

Dziś to powoli wraca do 
normalności. Wszedłem do baru, 
żeby coś zjeść. Po raz pierwszy 
od bardzo dawna. Niby nic takie-
go, a było prawie że odświętnie. 

Pani za ladą radosnym głosem 
oświadczyła, że jestem jej pierw-
szym klientem po ponownym 
otwarciu lokalu. Wyraźnie była 
zadowolona z mojego przyjścia, 
podobnie jak ja. I sam smak po-
trawy, jakże znany przecież, 
a odkrywany niemalże na nowo. 
Ciekawe przeżycie.

Jestem szczęśliwym czło-
wiekiem. Już we wtorek udało mi 
się usiąść na fryzjerskim fotelu. 
Dziewięć i pół tygodnia to strasz-
nie długo. Jaka ulga. Łeb już nie 
ciąży kilogramami zbędnych wło-
sów. Niby nic, a jakże cieszy. Już 
miałem nawet powiedzieć mojej 
fryzjerce, że wprawdzie długo się 
nie widzieliśmy, ale nic się nie 
zmieniła. Nie powiedziałem. Za 
to czułem się trochę, jak pacjent 
podczas operacji, gdy ktoś w ma-
seczce chirurgicznej pochylał 
się nade mną uzbrojony w ostre 
narzędzia. Konkretnie nożyczki. 
Trochę to dziwne, gdy nie moż-
na się uśmiechnąć do drugiego 
człowieka. Znaczy, można, ale 
efekt nie jest piorunujący. 

Bo takie to jest właśnie po-
wolne wracanie do codzienności. 
Jeszcze z ograniczeniami. Z rę-
kawiczkami, maseczkami, zapa-

chem sterylności i dezynfekcji. 
Ale jest. Pierwsze kroki. Zwyczaj-
ność nagle cieszy.

Przed lokalami pojawiły się 
ogródki. Starszy mężczyzna sie-
dzi nad kawą. Po raz pierwszy od 
dawna nie musiał robić jej sobie 
sam. Młoda kobieta z dzieckiem 
przy innym stoliku. Dzieciak wy-
raźnie zadowolony zajada się lo-
dami. Banalna scena. A jednak 
dziś to obrazek sprawiający ra-
dość. Podobnie jak przyroda bu-
dząca się wiosną do życia.

Nie zapominajcie o swoich 
fryzjerach. Pamiętajcie o swoich 
ulubionych knajpkach. O tych 
wszystkich, których dawno już 
nie odwiedzaliście. Oni tak samo 
czekali na was. Dziś nie jest im 
łatwo. Muszą odrabiać straty, bo 
nie mogli pracować. Teraz w trud-
niejszych warunkach. Bo jeszcze 
nie wszystko jest normalne. Nie 
przyjmą tylu klientów, co zawsze.  
Nie przyjmą nawet ani jednego, 
jeśli klienci się nie pojawią. 

Szpital na Wyspie niedługo 
wznawia porody rodzinne. W tej 
ważnej chwili młode matki będą 
miały wsparcie kogoś bliskiego.  
Na to czekały. I życie toczy się 
dalej, a nawet zaczyna.

Andrzej Buczyński
redaktor naczelny

ŻARY 17 maja w południe na wieczną wartę, po wal-
ce ze śmiertelną chorobą, odszedł przeżywszy 65 lat 
śp. Bolesław Adamik. Był znanym żarskim rzemieśl-
nikiem, społecznikiem, weteranem misji pokojowych. 
Był dobrym Duchem żarskiej społeczności, skorym do 
pomocy dla potrzebujących, kreatywnym współtwór-
cą naszej żarskiej Małej Ojczyzny, wielokrotnie odzna-
czanym i wyróżnianym. Żegnamy Cię Nasz Bolesławie, 
dziękujemy za Twoją Dobroć i Koleżeństwo. Odpoczy-
waj w Pokoju... a światłość niech Ci świeci [*].

Śp. Bolesław Adamik urodził się 25 maja 1955 
roku. Był absolwentem wydziału szklarstwa żarskiego 
Zespołu Szkół Ceramicznych. Doskonalił się w swo-
im zawodzie i pasji całe swoje życie. Był m.in. właści-
cielem znanej żarskiej firmy usług szklarskich. Przez 
wiele lat był starszym cechu żarskich rzemieślników, 
był także członkiem władz rzemiosła i przedsiębior-
czości na Ziemi Lubuskiej. Reprezentował rzemieśl-
ników również jako wicemarszałek Lubuskiego Sej-
miku Gospodarczego oraz członek komisji rewizyjnej 
Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Prezentował du-
że przywiązanie do munduru. Jako żołnierz 42. pułku 

zmechanizowanego pełnił służbę w Doraźnych Siłach 
ONZ na Bliskim Wschodzie. Posiadał status weterana 
polskich misji wojskowych poza granicami kraju. Ak-
tywnie wspierał projekty w zakresie wychowania pa-
triotyczno-obronnego i pielęgnowania polskich trady-
cji orężnych jako członek stowarzyszeń, m.in. Federa-
cji Organizacji Polskich Pancerniaków, Stowarzysze-
nia 42pz i 11 BZ oraz Polskich Weteranów Misji ONZ. 
Był aktywnym animatorem sportu motocyklowego 
i akcji społecznych podejmowanych przez żarskich 
motocyklistów. Za swoje dokonania i zasługi był od-
znaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Meda-
lem Sekretarza Gen. ONZ „W Służbie Pokoju”, Odzna-
czeniem Honorowym „Szabla Kilińskiego” (dwukrot-
nie), Złotym Medalem Za Zasługi w Rozwoju Rzemio-
sła Lubuskiego, licznymi medalami i nagrodami za 
osiągnięcia gospodarcze na Ziemi Żarskiej.

Żegnaj rzemieślniku i weteranie... uczyniłeś zbyt 
wiele, żeby można było o Tobie zapomnieć... Cześć 
Twojej Pamięci Bolesławie.

Waldemar Kotula

Rzemieślnik, weteran, motocyklista

fot. Andrzej Buczyński
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ŻARY Szpital na Wyspie, 
w związku z ogłoszoną 
pandemią, zawiesił porody 
rodzinne. Będą one możliwe 
ponownie od 1 czerwca. Trzeba 
będzie jednak dostosować 
się do szczególnych zaleceń 
i zasad przebywania osoby 
towarzyszącej na Bloku 
Porodowym.

Pacjentce rodzącej może towarzyszyć przy poro-
dzie tylko jedna osoba, która przed wejściem na 
Blok Porodowy pozostawia okrycie zewnętrzne 
w miejscu wskazanym przez personel i przebiera 
się w odzież ochronną. W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym 
i noworodkom osoba towarzysząca zobowiązana 
jest do przestrzegania wszystkich zaleceń per-
sonelu medycznego oraz poszanowania spokoju 
i prywatności innych pacjentek. Osoba towarzy-
sząca aktywnie wspiera rodzącą i mobilizuje pa-
cjentkę w każdym okresie porodu, poprzez wspo-
maganie w ćwiczeniach oddechowych, zmianach 
pozycji itp. Na Bloku Porodowym obowiązuje bez-
względny zakaz palenia tytoniu, przebywania pod 
wpływem alkoholu, środków odurzających. Nale-
ży ograniczyć do minimum posługiwanie się te-
lefonem komórkowym, zwłaszcza nagrywania  
i wykonywania zdjęć. Dopuszcza się wykonywanie 
zdjęć tylko swojemu nowo narodzonemu dziecku 
za wiedzą i zgodą personelu.

Przy nieprzestrzeganiu obowiązujących 
zasad i zachowaniu zagrażającym bezpieczeń-
stwu, a także braku możliwości wykonywania pra-
cy przez personel medyczny, osoba towarzysząca 
będzie zmuszona opuścić Blok Porodowy.

Osoba towarzysząca zobowiązana jest bez-
względnie przestrzegać zasad reżimu sanitarnego. 
Na sali może przebywać od aktywnej fazy porodu - 
lekarz lub położna określa i informuje ją telefonicz-
nie, kiedy ta faza się zaczyna. Wcześniej powinna 
znajdować się poza szpitalem. Ale gdy już wejdzie - 
nie może opuszczać sali porodowej. Po porodzie mo-
że zostać maksymalnie do dwóch godzin.

Zarówno rodząca, jak i osoba towarzysząca, 
muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną, per-
sonel zmierzy im temperaturę. Osoba towarzyszą-
ca będzie musiała przebrać się w zestaw odzieży 
ochronnej przygotowany przez szpital i założyć 
maskę jednorazową. Rodząca nie musi zakładać 
maseczki.

Pacjentka, u której wykonane zostaje cięcie 
cesarskie nagłe, mimo planowanego wcześniej 
porodu drogami natury, może wyrazić zgodę na 
tzw. kangurowanie dziecka (dzieci) przez osobę 
towarzyszącą do 2 godzin po porodzie.

Pacjentka ciężarna z objawami sugerujący-
mi infekcję zakażenia koronawirusem zostanie 
skierowana do jednoimiennego szpitala zakaźne-
go w Sulechowie.

W przypadku zaawansowanej fazy porodu 
rodząca zostanie skierowana do dedykowanej sa-
li porodowej Szpitala. ATB

Wracają 
porody 
rodzinne

ŻARY Rozpoczęto prace 
porządkowe wokół 
zabytku, a ministerstwo 
przyznało pieniądze 
na remont części 
wieży zamkowej, która 
ucierpiała w pożarze. 
- Usunęliśmy zieleń, która tam rosła 
na dziko i niszczyła zabytek wrasta-
jąc w mury fosy, mury zamku, wy-
rastała ze stropów - mówi Ireneusz 
Brzeziński, naczelnik wydziału poli-
tyki gospodarczej i promocji w żar-
skim urzędzie miejskim. - Pozosta-
łości korzeni prawdopodobnie trzeba 
będzie potraktować jakąś chemią, że-
by to nie odrastało, a niektóre z nich 
są tak głęboko, że po prostu rozsadza-
ją ten obiekt. 

Po wycięciu krzaków i roz-
maitych samosiejek okazało się, że  
w fosie znajduje się mnóstwo śmie-
ci. Połamane dachówki, gruz, butel-
ki, puszki, meble, lodówki i kto wie, 
co jeszcze. Ten śmietnik gromadził 
się przez lata, a zarośla dość skutecz-
nie go ukrywały. Wywieziono już kil-
ka samochodów.

- Musimy wszystko stamtąd wy-
garnąć, a po sprzątaniu cały teren wy-
równać - mówi naczelnik Brzeziński. 
- Idea jest taka, aby w fosie założyć 

łąkę kwietną.
Urzędnicy w następnej kolejno-

ści planują doprowadzenie prądu, aby 
podświetlić budynek oraz doświetlić 
teren przy zamku. Zatem koniec z im-
prezami w fosie i dalszym robieniem 
sobie z tego miejsca śmietnika. 

Kasa na wieżę
Jeszcze w ubiegłym roku wniosek do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w tej sprawie złożyło 
stowarzyszenie Region Łużyce, które 
podjęło się opieki nad zamkiem, zanim 
miasto przejęło zabytek od poprzed-
nich właścicieli. Przyznane środki to 
660 tys. złotych. I co dalej?

- Musieliśmy w tym roku bar-
dzo szybko wykonać projekt doty-
czący czubka wieży i prawdopodob-
nie już niedługo rozpoczną się proce-
dury przetargowe związane z odbudo-
wą, jest też już pozwolenie na budowę 
- mówi Ireneusz Brzeziński. - Szczyt 
wieży będzie odbudowany w nieco 
inny sposób, niż to było tuż przed po-
żarem.

Ostatnia modernizacja wieży 
zamkowej wykonana była w 1926 ro-
ku. Wtedy właśnie jej dach pokryto 
blachą miedzianą. Jednak na starych 
widokówkach z wcześniejszego okre-
su można zobaczyć, że wieża przy-

kryta była dachówką. I w taki właśnie 
sposób zostanie wykończona u szczy-
tu przy najbliższym remoncie.

Cała reszta
Trwają przygotowania, aby w tym ro-
ku jeszcze ogłoszony został konkurs 
na koncepcję architektoniczo-budow-
laną dotyczącą zagospodarowania ca-
łego zamku. Główną nagrodą w kon-
kursie będzie zlecenie na opracowa-
nie szczegółowego projektu budow-
lanego, na podstawie którego możli-
we będzie uzyskanie pozwolenia na 
budowę. 

- Mając taki dokument będzie-
my mogli występować do wszystkich 
większych programów o środki po-
mocowe - mówi naczelnik Brzeziń-
ski. - Projekt i pozwolenie chcieliby-
śmy mieć już w przyszłym roku, bo 
gdziekolwiek chcielibyśmy się starać 
o dofinansowanie, musi być to pod-
parte tymi właśnie dokumentami.

Nikt zapewne nie wierzy, że na-
gle pojawią się środki na remont zam-
ku od razu w całości. Ale można pra-
ce podzielić na etapy i starać się po-
zyskiwać pieniądze na poszczególne 
z nich. To będzie łatwiejsze i bardziej 
realne do zrealizowania.

Andrzej Buczyński

Coś się ruszyło 
na zamku

ŻARY Pierwsze prace wykonane

Bez zarośli wokół, zamek w końcu się prezentuje fot. Andrzej Buczyński
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Kolejne stare piece 
do wymiany. Dzięki 
wsparciu z budżetu 
miasta oraz pozyskanym 
środkom zewnętrznym 
prawie dwieście 
kominów przestanie 
smrodzić.
- W ramach programu „Zadbajmy 
o czyste powietrze otrzymaliśmy mi-
lion złotych dofi nansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lu-
buskiego, czyli krótko mówiąc, ze środ-
ków zewnętrznych, natomiast koszty 
całej inwestycji wyniosą około dwóch 
milionów złotych - mówi Daniel Babu-
la, zastępca naczelnika wydziału infra-
struktury technicznej i ochrony środo-
wiska w żarskim magistracie. - Przede 
wszystkim chodzi o wymianę urządzeń 
grzewczych opalanych paliwem stałym 
w lokalach mieszkalnych będących wła-
snością gminy, w komunalnej zabudo-
wie wielolokalowej.

Wytypowanych zostało czter-
naście budynków, między innymi na 
ul. Okrzei, Strzelców, czy Moniuszki. 
Stare piece znikną łącznie ze 111 miesz-
kań. Kopciuchy zostaną rozebrane, a za-
miast nich, ogrzewanie zapewni podłą-
czenie do sieci ciepłowniczej.

W większości przypadków te 
mieszkania  komunalne jeszcze dziś wy-
posażone są w piece kafl owe. Co spala-
ne jest w takich piecach, oprócz węgla 
lub drewna? W zasadzie, nie powinno 
to być nic innego, ale jak nikt nikogo 
za rękę nie złapie, to zdarzało się, że do 
ognia trafi ały rozmaite odpady, łącznie 
z plastikowymi butelkami. Po prostu 
śmieci. Likwidacja takich palenisk spra-
wi, że nielegalne spalanie przestanie być 
w ogóle możliwe. Natomiast komi-
ny przestaną dymić zupełnie. Według 
statystyk, około 97 procent benzoal-
fapirenu emitowanego do powietrza 
pochodzi z emisji powierzchniowej, 

czyli komunalno-bytowej.
Program potrwa do 2023 roku. 

Najpierw wykonana zostanie doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa dla 
każdego lokalu, łącznie z pozwolenia-
mi. Po tym dopiero rozpoczną się prace 
w wytypowanych budynkach, w każ-
dym mieszkaniu. Roboty sporo, trzeba 
więc na to trochę czasu.

Od kilku lat miasto dopłaca wła-
ścicielom mieszkań do wymiany pie-
ców na bardziej ekologiczne. Przez 
ostatnie trzy lata wymieniono ich już 
około trzystu. Trwa właśnie kolejna edy-
cja tego corocznego programu.

- Jesteśmy właśnie na etapie pod-
pisywania umów na dofi nansowanie - 
mówi Daniel Babula.

W tym roku wpłynęło 98 wnio-
sków, z czego 15 zostało odrzuconych 
ze względu na to, że nie spełniały wa-
runków regulaminowych. Pozostałe 83
wnioski zostały zakwalifi kowane do do-
fi nansowania. Miasto zaplanowało na 
ten cel pół miliona złotych. To mniej 
więcej pozwala na zrealizowanie 60. 
wniosków. W latach ubiegłych dorzu-
cano jednak dodatkowe środki, tak aby 
wszyscy chętni mogli z programu sko-
rzystać. Nie inaczej będzie i w tym ro-

ku. Na pewno żaden wniosek nie zosta-
nie odrzucony ze względu na brak środ-
ków. Dziś jeszcze nie da się określić, ile 
ostatecznie miasto wyda na ten cel. Bę-
dzie to wiadome dopiero po ostatecz-
nym rozliczeniu inwestycji. Mieszka-
niec mógł wnioskować o kwotę 10 ty-
sięcy złotych, ale później kupił jednak 
piec za połowę tej sumy. W ten sposób 
koszty realizacji programu są niższe, niż 
planowane. Trzeba jednak zabezpieczyć 
w budżecie pieniądze w maksymalnej 
wysokości. I tak jest również w tym roku.

- Wszyscy ci, którzy złożyli po-
prawny wniosek i spełniali warunki for-
malno-merytoryczne oraz regulamino-
we, otrzymają w tym roku dofi nansowa-
nie - zapewnia Daniel Babula.

W tym roku 83 kominy mogą 
przestać dymić tak, jak dotychczas. Do 
tego dojdzie 111 z mieszkań komunal-
nych. I jeszcze ok. 300 wymienionych 
pieców z ostatnich trzech lat. Wszyst-
ko w sumie daje już spore ilości. Nawet 
trudno sobie wyobrazić, co i ile na raz 
wydobywa się z pięciuset takich komi-
nów w sezonie grzewczym. A raczej, nie 
będzie się już wydobywać.

Andrzej Buczyński

Następne miliony
ŻARY Poprawianie powietrza w mieście

fot. Andrzej Buczyński

Trzecia 
tarcza
Ze zwolnienia ze składek mogą 
teraz skorzystać fi rmy, których 
przychód przekroczył 15 681 zł, 
ale dochód był niższy niż 7000 zł 
– to jedno z założeń nowej tarczy 
antykryzysowej. Dzięki temu 
więcej osób otrzyma wsparcie.
Dzięki nowym regulacjom, ze zwolnienia ze skła-
dek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy pro-
wadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 
br. a ich przychód uzyskany w pierwszym miesią-
cu, za który jest składany wniosek, co prawda prze-
kracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale 
za to ich dochód jest niższy niż 7 tys. zł. 

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także 
przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. 

Zwolnieniu dla obu tych grup podlega-
ją składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały 
opłacone. Dzięki temu więcej firm skorzysta z po-
mocy. 

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadcze-
nia postojowego przedsiębiorców, którzy prowa-
dzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Pozosta-
łe warunki nie zmieniły się. Trzeba tym samym wy-
kazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo 
na wniosku składanym w maju przychód w kwiet-
niu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu 
w marcu. 

Wypłata świadczenia postojowego może na-
stąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest 
oświadczenie przedsiębiorcy lub wykonawcy umo-
wy cywilnoprawnej, że sytuacja materialna wyka-
zana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. 
Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie 
trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, 
ale sytuacja materialna powinna być na podobnym 
poziomie lub niewiele się zmienić.

We wnioskach warto podawać aktualne dane 
kontaktowe. W razie wątpliwości pracownik ZUS 
skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub te-
lefonicznie i wyjaśni, co należy zrobić, aby uzupeł-
nić lub skorygować wniosek. 

źródło: ZUS
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ŻARY O kształceniu  
w nietypowych 
warunkach, muzyce 
oraz naborze do 
Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia 
im. Georga Philippa 
Telemanna w Żarach 
mówi dyrektor 
placówki Waldemar 
Wolski w rozmowie  
z Andrzejem 
Buczyńskim.

Dziś szkoła jest zamknięta 
dla uczniów.
- W tej chwili, podobnie jak ca-
łe szkolnictwo, zajęcia stacjo-
narne są zawieszone. Nie prowa-
dzimy ich w budynku szkoły, tyl-
ko zdalnie. Podobnie jak w ca-
łej oświacie, z taką różnicą, że  
u nas lekcje są indywidualne. Teraz 
każdy nauczyciel kontaktuje się  
z uczniem przez komunikatory in-
ternetowe. Jestem człowiekiem 
starej daty i wolę żyć w realu. Zo-
stałem zmuszony do komunikato-
rów, ponieważ takie są w tej chwi-
li realia, ale to nie jest mój świat. 

Sprawdza się to w praktyce?
- To działa, powiedzmy w zakresie 
odbywania się tych zajęć i realiza-
cji odczytywania utworów. Nato-
miast nie sprawdza się w zakresie 
muzyczno-interpretacyjnym. Czę-
sto nawet nie można poprawić błę-
dów palcowania, które jest bardzo 
ważne - zdarzają się sytuacje, że 
ktoś nie ma kamerki i nawet ręki 
na instrumencie nie widać. Można 
mieć zastrzeżenia co do jakości ta-
kiej edukacji, ale wszyscy ucznio-
wie zostali nią objęci i nikt nie jest 
pozostawiony sam sobie. 

Jakość tego, co słychać przez 
internetowe połączenia 
jest wystarczająca do 
prowadzenia zajęć?
- Z tym jest różnie. Połączenia 
czasem się zacinają. To nie jest 
komfortowe. Pracuję w dwóch 
szkołach muzycznych - żarskiej  
i żagańskiej. Pechowo, trój-
ka moich uczniów ze szkoły ża-
gańskiej mieszka na wsiach. 
Tam niestety często połączenia 
tną się niemiłosiernie. A jest to 
szkoła II stopnia, w której wy-
magania są nieco wyższe. Nie 
mówię nawet o samej jakości, 
ale chociażby ciągłości dźwię-
ku. Jak utwór potnie się na kil-
kadziesiąt kawałków, albo po-
łączenie zupełnie się zerwie, to 
niewiele można zrobić. 

W przypadku zajęć 
indywidualnych łatwo by 

było zachować dystans oraz 
bezpieczeństwo, nawet 
gdyby lekcje prowadzone 
były w budynku szkoły.
- Teoretycznie mogłoby tak być, 
natomiast z uwagi na pandemię 
wejście dzieci do szkół muzycz-
nych jest zabronione. 

Tu jednak nie przychodzi 
cała trzydziestoosobowa 
klasa na lekcje. Pod tym 
względem szkoła muzyczna 
jest nieco inna.
- Jest inna. Teraz trochę polu-
zowano ze względu na zbliża-
jący się koniec roku szkolne-
go. Ale tylko w zakresie muzycz-
nych szkół zawodowych drugiego 
stopnia. Tam uczeń klasy ostat-
niej ma możliwość przyjścia do 
szkoły. Od tego tygodnia można 
mu udostępnić salę do ćwiczeń 
i może mieć indywidualne kon-
sultacje z nauczycielem przed-
miotu. Zdawać będzie tylko eg-
zamin praktyczny z instrumentu 
i egzamin ustny z historii muzy-
ki. Nie będzie egzaminów pisem-
nych. Inaczej niż maturzyści ze 
wszystkich szkół średnich. Oce-
ny z pozostałych przedmiotów 
w I i II stopniu będą wystawia-
ne na podstawie postępów w na-
uce oraz ocen uzyskanych w ro-
ku. Egzaminów w szkołach mu-
zycznych I stopnia, takiej jak na-
sza, w ogóle nie będzie. 15 maja 
ukazało się rozporządzenie MEN,  
w którym jest kilka podpunktów 
dotyczących naszego szkolnic-
twa. Napisano wyraźnie, że w ro-
ku szkolnym 2019/2020 nauczy-

ciel prowadzący wystawia ocenę 
bez egzaminów. Ministerstwo nie 
zgadza się na egzaminy zdalne.  
I ja też się z tym zgadzam, bo przy 
słabym połączeniu interneto-
wym to nie ma sensu. Ale ucznia 
znamy przecież cztery albo sześć 
lat. Wiemy generalnie, na jakim 
jest poziomie wykonawczym i nie 
jest to jakiś wielki problem, żeby 
mu ocenę wystawić. Jak był bar-
dzo dobry przez 5,5 roku, to teraz 
też będzie bardzo dobry. Szkoda 
tylko absolwentów, gdyż dla nich 
wykonanie programu na egzami-
nie końcowym byłby większą sa-
tysfakcją z ukończenia szkoły. 

I odwrotnie.
- Chociaż, muszę powiedzieć, że 
dwie moje uczennice, które były 
słabsze, jakoś odnalazły się w tej 
kwarantannie. Tak zwana nuda 
domowa i chęć znalezienia zaję-
cia spowodowała, że więcej czasu 
poświęciły fortepianowi i już w po-
łowie maja mamy prawie zrealizo-
wany program całego półrocza.

W tym wypadku nauka 
zdalna okazała się nawet 
lepszą, niż tradycyjna?
- Sam dystans i brak kontaktu 
osobistego z nauczycielem po-
wodują mniejszy stres u niektó-
rych dzieci. Pamiętajmy, że ile jest 
dzieci, tyle jest psychik. Każde 
inaczej reaguje w różnych  sytu-
acjach. Są uczniowie, którzy bar-
dzo garną się do nauki, ale też ta-
cy, którym się nie chce. Taki to już 
jest statystyczny przywilej zbioro-
wości uczniowskiej. Zawsze jest 

kilka procent takich, czy innych. 
Nie ma jednak takiej sytuacji, że-
by przez pandemię ktoś miał pro-
blem z zaliczeniem roku. Pod tym 
względem w naszej szkole mu-
zycznej jest wszystko w porządku. 
Jednak w wypadku gry na instru-
mencie dla zdecydowanej więk-
szości uczniów stacjonarne na-
uczanie jest dużo lepsze. 

Od jakiegoś czasu, gdy 
przychodzi pan do pracy, 
jest inaczej. Przyzwyczaił 
się pan już do ciszy w szkole 
muzycznej?
- Nie, z pewnością nie. Kiedyś, jak 
byłem młodszy, pojawiało się wie-
le nowych rzeczy, z którymi mu-
siałem się zapoznać i wdrożyć. 
Wtedy często lubiłem przyjść do 
pracy w sobotę. Gdy jest cisza, nic 
nie rozprasza i człowiek może się 
skupić nad tym, co ma do zrobie-
nia. Nikt się nie kręci, nie ma na-
głych telefonów, petentów, i tak 
dalej. Ale w tej chwili cisza w szko-
le mi przeszkadza. Przez trzydzie-
ści lat przyzwyczaiłem się do te-
go zgiełku, muzyki wszechobec-
nej w tej szkole, do dźwięków do-
biegających z każdej klasy. Teraz 
jest cicho. Co do organizacji pracy 
obsługi i administracji - pracuje-
my pół na pół, zdalnie i stacjonar-
nie. Każdy ma swój gabinet, więc 
nie ma problemu z przepisami do-
tyczącymi zachowania odległości. 
Pracuje się komfortowo, tylko ta 
cisza... Czasem chce się aż wyjść 
z tej swojej „norki” i usłyszeć jakiś 
głos, by stwierdzić, że ktoś tu jesz-
cze żyje (śmiech).

Ilu uczniów kształci żarska 
szkoła muzyczna?
- Obecnie około 130. To mniej wię-
cej stała liczba każdego roku. Wy-
nika ona z możliwości godzino-
wych, etatowych i finansowych.

Czyli nie było nigdy 
problemów z naborami 
na nowy rok szkolny? 
Chętnych nie brakowało?
- Taka sytuacja jeszcze się nie zda-
rzyła. Trochę się tego boimy w tym 
roku. Dlatego chętnie zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych. 
Do 1 czerwca można składać kwe-
stionariusz z wnioskiem i oświad-
czeniem. Dokumenty i podsta-
wowe informacje są dostępne  
za naszej stronie www.psm.za-
ry.pl  Składamy je w formie elek-
tronicznej lub do skrzynki pocz-
towej przy wejściu od podwórka 
szkoły. W godzinach 9-12 czyn-
ny jest też Sekretariat . Ze wzglę-
du na brak kontaktu bezpośred-
niego  względu bardzo ożywiliśmy 
naszego facebooka. Dzięki zaan-
gażowaniu moderatora – nauczy-
ciela klasy wiolonczeli, pani Syl-
wii Kamzelskiej - Bronowickiej 
oraz nauczycieli i uczniów szkoły, 
można tam obejrzeć wiele cieka-
wych materiałów, począwszy od 
wykonań dziecięcych na różnych 
instrumentach, po materiały po-
kazujące nauczycieli i szkołę, te-
raz pustą, choć chcielibyśmy, że-
by była pełna. Są zdjęcia i filmiki  
z działalności szkoły, z tego co 
robimy - koncerty, Festiwal Tele-
mennowski, i integracja na pol-
sko-niemieckich obozach muzycz-
nych. Podkreślamy również naszą 
współpracę polsko-niemiecką, 
która jest magnesem zdecydowa-
nie przyciągającym uczniów do 
naszej szkoły. Mamy najbardziej 
rozwiniętą partnerską współpra-
cę polsko-niemiecką na całym za-
chodzie Polski. Stałą, która ma już 
dwudziestoletnią historię i ponad 
140 wspólnych przedsięwzięć.

W Żarach jest tylko jedna 
szkoła muzyczna. Nie ma 
konkurencji. Dlaczego więc 
obawia się pan o nabór?
- Ze względu na to obecne siedze-
nie w domach. Co roku organi-
zowaliśmy cykl koncertów rekru-
tacyjnych. Obejmowaliśmy nimi 
wszystkie zerówki i szkoły w Ża-
rach, a czasami nawet okoliczne 
miejscowości. Tego elementarne-
go, osobistego środka przekazu te-
raz nie ma. Mieliśmy na sali dwie-
ście dzieciaków, do których mówi-
liśmy na żywo, zapraszaliśmy do 
szkoły. Dostawali ulotki do ręki,  
z którymi szli do domów i pamięta-
li, że będzie nabór. Teraz możemy 
to robić tylko i wyłącznie poprzez 

Wyjątkowo cicha szkoła

Waldemar Wolski, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach, ma nadzieję, że nowych uczniów 
nie zabraknie fot. Andrzej Buczyński
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internet. Dlatego staramy się w ten 
sposób docierać do potencjalnych 
kandydatów, poprzez naszych 
uczniów, rodziców, absolwentów 
i nauczycieli. Internetowo. Chce-
my rozesłać ulotki przez pocztę na 
osiedla, żeby w ten sposób też za-
prosić do naszej szkoły.  

Do szkoły podstawowej 
dziecko iść musi, potem do 
średniej. A do muzycznej 
niekoniecznie. 
- Chodziliśmy też po szkołach, 
aby zachęcać dzieci do przyj-
ścia do nas. Ale te szkoły są 
dzisiaj puste, zamknięte. Teraz 
ciężko się nawet do nich dod-
zwonić. Funkcjonuje generalnie 
poczta elektroniczna. Rozesła-
łem mejle do dyrektorów szkół 
z prośbą o umieszczenie plaka-
tu o naborze na Librusie, stronie 
czy facebooku szkoły. Zobaczy-
my, jak to będzie. Jeśli pierwszy 
nabór się nie uda, zorganizuje-
my drugi. Musimy czekać, aż Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego dokładnie określi wa-
runki i możliwości ich organiza-
cji. Wszystko idzie w tym kierun-
ku, aby nabór odbył się jednak 
stacjonarnie, a nie zdalnie. Tak, 
aby rzeczywiście widzieć tego 
ucznia, dobrze go przesłuchać 
i żeby to wszystko odbyło się  
w sposób prawie tradycyjny, choć 
zapewne będzie wiele obostrzeń 
związanych z koronawirusem. 

Ilu nowych uczniów 
możecie przyjąć?
- Trudno powiedzieć. To jest 
płynne. Do szesnastu w cyklu 
czteroletnim i sześcioletnim. 
Generalnie około trzydziestu 
łącznie w obu cyklach kształce-
nia. Wszystko zależy od samych 
kandydatów. Bo jeśli ktoś będzie 
wykazywał brak słuchu, bądź 
poczucia rytmu, to nie będziemy 
mu robić krzywdy i karać go edu-
kacją muzyczną. Zawsze było 
tak, że chętnych mieliśmy w gra-
nicach 50-60, czyli mniej wię-
cej prawie dwie osoby na jedno 
miejsce. 

Co trzeba umieć, żeby 
zostać przyjętym do szkoły 
muzycznej?
- Niczego nie trzeba umieć. 
Przede wszystkim trzeba mieć 
słuch i poczucie rytmu. Spraw-
dzamy to w bardzo prosty sposób 
od lat. Dziecko powinno się na-
uczyć jakiejś piosenki. Może to 
być nawet „Wlazł kotek na pło-
tek”. Jedna zwrotka, pół zwrot-
ki. I już będziemy wiedzieć, czy 
to jest dziecko, które ma słuch 
wyrobiony, bo może też być tak, 
że słyszy, ale nie ma jeszcze wy-
robionego słuchu. Czy to jest 
dziecko perspektywiczne, które 
możemy rozwinąć, aby jeszcze 
lepiej śpiewało lub nauczyło się 
śpiewać. Musi rozpoznać wyso-
kości tonalne - średnie, wysokie 
i niskie dźwięki. Musi wyklaskać 

rytm, różne trzy rodzaje. Po-
wtórzyć krótki fragment melo-
dii zagranej na fortepianie, żeby 
sprawdzić pamięć. Żadne wiel-
kie rzeczy. Sprawdzamy jeszcze 
aparat gry - rękę. Inny jest układ 
ręki do instrumentów dętych, 
trochę inny do smyczkowych, do 
wiolonczeli, czy gitary lub forte-
pianu. Manualne predyspozycje 
dziecka są równie ważne. 

Kandydaci wiedzą, czy nie 
wiedzą, na czym mogą lub 
chcą grać?
- W kwestionariuszu określają, 
na który instrument chcieliby 
przyjść. Zawsze jednak, oprócz 
tego jednego, prosimy o poda-
nie drugiego. Żeby ewentual-
nie w sytuacji, gdy dziecko jest 
zdolne, ale pierwsze pod kre-
ską przyjęcia, można było za-
proponować inny instrument.  
A wszystkie instrumenty są pięk-
ne. Naprawdę, nie ma instru-
mentu, który źle brzmi, albo jest 
gorszy od innego. Jest tylko zna-
jomość danego instrumentu, lub 
jej brak. Największą popularno-
ścią cieszą się zawsze fortepian, 
gitara i skrzypce. Mamy jednak 
aż jedenaście klas instrumen-
talnych. Oprócz skrzypiec jest 
jeszcze altówka i wiolonczela. 
To też piękne instrumenty, któ-
re brzmią cudownie, szczegól-
nie potem w zespołach, w or-
kiestrze. Gitara sama w sobie 
jest fantastycznym instrumen-
tem, najbardziej popularnym ze 
wszystkich. Do gitary nigdy nie 
musieliśmy specjalnie zachę-
cać. Z instrumentów dętych ma-
my flet poprzeczny, trąbkę, sak-
sofon, klarnet i puzon. Taka cie-
kawostka - w zeszłym roku mie-
liśmy aż dwie osoby chętne na 
puzon. Jest to wielką rzadko-
ścią, ponieważ puzon jest in-
strumentem, do którego trzeba 
szczególnie namawiać. Jest naj-
mniej znany. Chyba, że z tego, że 

jeden z braci Golców prezentuje 
się z nim na scenie. Trąbkę na-
tomiast każdy zna. Flet, sakso-
fon i klarnet tak samoa. Mamy 
jeszcze świetną klasę akorde-
onu i oczywiście fortepian. Daje 
on szerokie możliwości rozwo-
ju przede wszystkim słuchu har-
monicznego, bo można najwię-
cej na nim zagrać. Podobnie, jak 
na akordeonie. 

Jeśli ktoś chciałby grać na 
fortepianie, powinien mieć 
go w domu.
- Posiadanie instrumentu jest 
rzeczą niezbędną do ćwiczeń.  
W tym wypadku wystarczy pia-
nino. 

A elektroniczne nie 
wystarczy?
- Kiedyś byśmy powiedzieli, że ab-
solutnie nie. Teraz czasy się zmie-
niły. Instrumenty tego typu nie 
spełniały kiedyś pewnych wyma-
gań, miały za lekką klawiaturę, 
dźwięk bez jakości, pięć i pół okta-
wy zamiast siedem i jedna czwar-
ta. Obecne pianina elektryczne 
spełniają już wszystkie elemen-
tarne wymogi dotyczące grania,  
w szczególności na pierwszym 
stopniu kształcenia. Pianino trze-
ba mieć. Nie można powiedzieć, 
jak się dziecko nauczy, to kupię. 
Raczej nie nauczy się, jeśli nie ku-
pisz. Dziecko powinno grać wtedy, 
kiedy ma chęć. Nie wtedy, gdy jest 
zmuszane – u babci, koleżanki…, al-
bo nie ma innego wyjścia. Instru-
ment musi być zawsze pod ręką. 
Zawsze można kupić instrument 
używany. Nie musi być nowy. To 
nie są nie wiadomo jak wielkie 
pieniądze. Kwota rzędu dwóch 
tysięcy nie jest aż tak zabijająca,  
a z perspektywą kilku lat nauki 
naprawdę warto tak zainwesto-
wać w dziecko. Pozostałe instru-
menty możemy wypożyczać, ale 
fortepianu się nie da. Jeśli dziecko 
zostanie przyjęte do szkoły, wtedy 

trzeba pomyśleć o kupnie lub wy-
pożyczeniu instrumentu.  

Do szkoły muzycznej 
można przyjść w różnym 
wieku. Nie ma ograniczeń?
- Nie było osoby, która w wieku lat 
szesnastu zaczęła, a potem skoń-
czyła tą szkołę. To się wiąże z pro-
stą rzeczą. W wieku 19 lat ma 
maturę i idzie na studia. Wtedy 
nie skończy już szkoły pierwsze-
go stopnia, jak wyjedzie z miasta. 
Polecamy zatem nabory do lat 
piętnastu najpóźniej. Jeśli cho-
dzi o dolną granicę, przyjmuje-
my od sześciu lat. Najlepszy wiek 
do szkoły muzycznej to 7-8 lat do 
cyklu 6-letniego i 10- lat do cyklu 
4-letniego. W naszej szkole nie 
ma tak zwanych roczników. Kla-
sy składają się z kilku roczników. 
W ogólnokształcących szkołach 
muzycznych w dużych miastach, 
klasy mogą być równe roczniko-
wo. U nas jest to nierealne. 

Nauka w szkole muzycznej, 
to coś w rodzaju hobby.
- To przede wszystkim hobby. 
Kosztowne w czasie, ponieważ gra 
na instrumencie jest rzeczą, którą 
trzeba wykonywać praktycznie co-
dziennie. Pamiętajmy, że im wię-
cej ćwiczenia tym większa radość 
i satysfakcja z posiadania wyjątko-
wej umiejętności – gry na instru-
mencie. Dzień w dzień i to najle-
piej przez cały rok. Oczywiście wa-
kacje są pewnym wyjątkiem, ale 
nawet wtedy nie powinno się zu-
pełnie odstawiać instrumentu. Nie 
grając przez dwa miesiące, wiele 
rzeczy można zapomnieć. 

Szkoła pierwszego stopnia, 
to jakieś - nazwijmy to - 
pierwsze kroki. A jeśli ktoś 
chciałby więcej?
- Tu mamy taką wygodną sytuację, 
że niedaleko, w Żaganiu, jest bar-
dzo dobra szkoła drugiego stopnia 
ze świetną kadrą. Z pierwszego 

do drugiego stopnia trafia mak-
symalnie do 20 procent dzieci. To 
szkoła muzycznie zawodowa. Jest 
wyzwaniem. Dlatego też naszych 
absolwentów nie namawiamy do 
tego specjalnie. Muszą być pasjo-
natami tego, co robią. Nic na siłę. 
To zbyt trudne, żeby chodzić tam 
sobie ot tak. Drugi stopień jest dla 
osób, które chcą zostać zawodo-
wym muzykiem. Które myślą dalej 
o studiach muzycznych. 

Ale pierwszego stopnia nie 
należy się obawiać?
- Program jest dostosowany dla 
każdego ucznia i każdy się w nim 
odnajdzie. Dostosowany do je-
go psychofizycznych możliwości.  
Mamy wspaniałą i doświadczo-
ną kadrę nauczycielską z przyja-
znym nastawieniem do uczniów. 

W corocznych naborach 
więcej jest dziewcząt, czy 
chłopców?
- Zdecydowanie więcej jest dziew-
czynek. Zawsze tak było. Je-
śli chodzi o chłopców, najmniej 
chętnych jest na instrumenty 
smyczkowe. Raczej instrumenty 
dęte, gitara, akordeon, fortepian. 

Wybór instrumentu jest 
najważniejszy?
- Jest ważny, ale chciałbym po-
wiedzieć jeszcze o rzeczy naj-
ważniejszej. Przyjście do szko-
ły muzycznej to nie tylko gra na 
instrumencie. To wszechstron-
ny rozwój młodego człowieka 
pod wieloma względami. Nauka  
w szkole muzycznej rozwija wszel-
kie pożądane cechy, takie jak pa-
mięć, jest świetnym wstępem do 
nauki języków obcych oraz do 
przedmiotów ścisłych. Uczy ko-
ordynacji ruchowej, wspiera kon-
centrację, uczy pozbywania się 
tremy i reagowania w sytuacjach 
stresowych. Taka przygoda z mu-
zyką jest więc bardzo pożyteczna 
dla wszystkich. 

Ubiegłoroczne koncerty w parku miejskim przy Al. Jana Pawła II cieszyły się sporą popularnością fot. Andrzej Buczyński
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Między Lubskiem a Tuplicami (cz. 24)
POWIAT ŻARSKI 
Końcowy 3-kilometrowy 
odcinek linii z Lubska 
do Tuplic chyba był 
najciekawszy pod kątem 
znajdujących się nań 
obiektów techniczno-
inżynieryjnych. 

Tuż za niestrzeżonym przejazdem z drogą 
powiatową z do Brodów i Lubska, znajdował 
się rozjazd bocznicy do byłego tartaku w Le-
sowie, osadzie administracyjnie należącej do 
Łazów. Historii tego zakładu - a w szczegól-
ności towarzyszącej mu sieć kolejowa - zo-
staną mu poświęcone jeszcze dwa odcinki  
w kolejnych wydaniach Mojej Gazety.  

Przede wszystkim, kilkanaście me-
trów na północny-wschód od przecięcia 
ze starotorzem leśnej drogi, prowadzącej  
z Lesowa do Cielomowa (tej koło Gajówki), 
znajdują się szczątki krótkiej murowanej 
krawędzi peronowej, wzdłuż której zatrzy-
mywał się pociąg z Tuplic, dowożący pra-
cowników do tartaku. Obok niego znajdu-
je się słupek pikietażu 53.1km oraz studnia,  
z której zdarzało się w przeszłości pompo-
wać wodę do parowozów. Niestety punk-

tu wysiadkowego nie udało się odszukać 
w żadnych dostępnych wykazach obiektów 
obsługi podróżnych - ani niemieckich, a tym 
bardziej PKP-wskich. Możliwe że zatrzy-
mywały się na nim wyłącznie pociągi robot-
nicze, nie ujęte w rozkładach jazdy pocią-
gów pasażerskich, które po oblocie lokomo-
tywy (możliwym techniczne gdy istniał tor  
nr 3) na przystanku osobowym w Łazach 
Żarskich, wracały z powrotem do Tuplic. 
Inna koncepcja mogła polegać na włączaniu 
wagonu z pracownikami do pociągu towa-
rowego do tartaku, który po dotarciu do te-
go punktu wycofywał od miejsca odgałęzie-

nia się bocznicy do zakładu.  
Sama bocznica tartaczna na całym 

odcinku prowadziła wzdłuż wspominaj 
szosy w kierunku Brodów i była obsługi-
wana przez pociągi bocznicowe nadawa-
ne ze stacji Tuplice. Zaraz po odejściu od 
toru szlakowego, z nitki bocznicy wycho-
dził jeszcze jeden tor bliżej Stawu Tartacz-
nego, gdzie znajdowała się składnica drew-
na. Oba tory schodziły się tuż  przed prze-
pustem strumienia łączącego pokopalniany 
staw Gajówka oraz Staw Tartaczny.  (cdn.)

Grzegorz Dawczyk

fot. arch.

fot. arch.
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Zaczęło się od pasji...
czyli o teatrze Drewniana Kurtyna (cz. 1)
W małym mieście 
na zachodzie 
Polski, dawno już 
zapomnianym 
przez Boga, gdzie 
było jedno kino 
i parę sklepów, 
instruktorem 
w miejscowym Domu 
Kultury został młody 
człowiek, który 
niedawno ukończył 
studia polonistyczne 
we Wrocławiu.  
Miał pomysł  
i z niezachwianą 
pewnością siebie 
zaczął go realizować. 
Zaraził swoim 
optymizmem  
i miłością do teatru 
kilkoro uczniów 
ze szkół średnich, 
którzy jak on 
pokochali teatr 
od pierwszego 
wejrzenia.

Było to w 1978 roku. Roman 
Krzywotulski, polonista i peda-
gog, wychował już kilka pokoleń 
młodych ludzi, którzy widzieli  
w nim nie tylko nauczyciela i in-
struktora, ale bardzo często ojca.

Gdy były tylko dwa 
programy w telewizji…
W latach siedemdziesiątych, gdy 
w telewizji były tylko dwa pro-
gramy, teatr był miejscem bli-
skich i  ważnych spotkań między 
twórcami,  reżyserem i  aktorem 
a  widzami.

Spotkań poważnych, mó-
wiących o miłości, śmierci. 
Wówczas ważne sprawy żyły dłu-
żej - rok, dwa, a nawet wpływa-
ły na życie całego pokolenia. W 
takich warunkach „urodził” się,  
w bólach amatorski „Teatr Drew-
niana Kurtyna”.

W wielu szkołach w Polsce 
nie ma tradycji teatru dziecięcego 
czy młodzieżowego. Często na-
uczyciele nie chcą prowadzić ta-
kich zajęć lub też szkoła nie ma 
na to pieniędzy. Bywa i tak, że 
nauczyciele tłumaczą się brakiem 
przygotowania w tej dziedzinie. 

Teatr dziecięcy i młodzieżo-
wy wychowuje do odpowiedzial-
ności, uczy wrażliwości, pomaga 
w odkryciu własnych talentów, w 
przełamaniu barier oraz kształtuje 
postawę otwartą i twórczą. 

Teatr amatorski wychowu-
je do odpowiedzialności poprzez 
fakt, iż w zespole powinna pano-
wać pewna dyscyplina. Szczegól-
nie da się to zauważyć w dbaniu 
przez zespół o dekoracje i rekwi-
zyty, jak również w systematycz-
nym przychodzeniu całego zespo-
łu na próby. Teatr dziecięcy i mło-
dzieżowy kształtuje postawę kre-
atywną poprzez gry i zabawy dra-
matyczne, improwizowanie przez 
wychowanków etiud teatralnych 
oraz wspólne pisanie scenariu-
szy, a potem reżyserowanie we-
dług nich przedstawień teatral-
nych. Uczestnicy zespołu teatral-
nego muszą czuć się współtwór-
cami, a nie tylko odtwórcami. 

Z kolei poprzez postawę 
współtworzenia dochodzą oni do 
postawy współodpowiedzialności. 

Innym założeniem pracy  
z młodzieżą i dziećmi jest roz-
wijanie u dzieci i młodzieży sfe-
ry emocjonalnej, ich wyobraźni. 
W przypadku dzieci nieśmiałych, 
uczestnictwo w kółku teatral-
nym sprawia, że nabywają one  
z czasem pewności siebie i ogłady  
w zachowaniu oraz pozbywają się 
kompleksów. 

Praca w zespole teatralnym 
uwrażliwia dzieci i młodzież na 
dobro i piękno. Pomaga im od-
krywać swoje, ukryte często ta-

lenty,  przełamuje ich opory i za-
hamowania, kształtuje postawę 
otwartości i kreatywności.

Takie cele przyświecały za-
wsze Romanowi Krzywotulskie-
mu twórcy „Teatru Drewniana 
Kurtyna”. 

Wystarczyły drewniane 
drzwi
- Teatr Drewniana Kurtyna” jest 
to teatr, który w takim samym 
stopniu spełnia rolę artystyczną  
i edukacyjną. Cele edukacyjne 
czasami może nawet przeważa-
ją nad artystycznymi. W tym mo-
mencie wychodzi moja belfer-
ska natura. Wymagam od mło-
dych ludzi ogromnej wiedzy, cią-
głego rozwoju. Ci, którzy przy-
chodzą do zespołu i myślą tylko, 
że zostaną artystami szybko się 
rozczarowują i odchodzą. Jestem 
przekonany, że na tym ma pole-
gać zabawa w takim zespole. Kto 
ma zostać aktorem i tak nim zo-
stanie. Umiejętności zaś zdobyte  
w „Drewnianej Kurtynie” po-
trzebne są w życiu w każdym za-
wodzie - twierdzi założyciel te-
atru Roman Krzywotulski.

- Moja przygoda z teatrem 
zaczęła się od kabaretu, który za-
łożyłem będąc w pierwszej kla-
sie Liceum Ogólnokształcącego  
w Żarach. Działał przez całe li-

ceum pod opieką pani profesor 
Kononowicz, przy ogromnym 
wparciu ówczesnej pani dyrektor. 
Jednocześnie tak się złożyło, że 
Wojewódzki Dom Kultury ogło-
sił nabór do Dwuletniego Zawo-
dowego Studium Kultury Mowy  
i Małych Form Teatralnych  
i o dziwo szkoła mnie wysłała. 
Miesiąc przed maturą otrzyma-
łem dyplom i tytuł instrukto-
ra zawodowego do spraw teatru. 
Po studiach miałem pracować ja-
ko nauczyciel języka polskiego 
w Liceum Ogólnokształcącego 
w Żarach, niestety nie było tam 
miejsca. Przez przypadek trafiłem 
do Żarskiego Domu Kultury i tu 
w sierpniu 1977 roku zapropono-
wano mi pracę na stanowisku in-
struktora do spraw teatru - wspo-
mina dyrektor ŻDK.

- Już na samym początku 
pracy, we wrześniu 1977 roku 
zostałem poproszony przez na-
uczyciela języka polskiego Ro-
mana Bojanowskiego o pomoc 
w przygotowaniu uroczystości  
z okazji Dnia Nauczyciela.  
Część uczniów przygotowują-
cych przedstawienie zaczęła 
przychodzić do mnie na zajęcia 
popołudniowe w Żarskim Domu 
Kultury. Późną jesienią do grupy 
dołączyli chłopcy przysłani przez 
pana Bojanowskiego, którzy są-

dzili, iż przyszli na próbę kaba-
retu. Część z nich wzięła udział  
w Konkursie Recytatorskim orga-
nizowanym na przełomie stycznia 
i lutego 1978 roku. Z tych mło-
dych ludzi w przyszłości powstał 
„Teatr Drewniana Kurtyna”. Mój 
teatr nie powstał przypadkowo, 
w Żarach bowiem istniała trady-
cja teatralna. Po wojnie powstało 
kilka teatrów przy Zakładowych 
Domach Kultury. Prekursorką te-
atrów poezji była pani Wilhelmi-
na Kokot, która prowadziła po-
etycką grupę przy ZTD„Dekora”.  
Jednym z członków tego zespołu 
był Waldemar Dybalski, mój naj-
starszy aktor grający w „Teatrze 
Drewniana Kurtyna” wiele ról. 
Drugim powojennym instrukto-
rem był Wilhelm Faryniarz, pro-
wadzący teatr poezji przy Żar-
skich Zakładach Odzieżowych. 
Takie grupy teatralne  istniały przy 
wielu zakładach pracy w Żarach. 

Nazwa teatru pochodziła od 
drzwi, którymi była przedzielo-
na sala kameralna, w której by-
ły wystawiane spektakle. Drzwi, 
które służyły także do wydziela-
nia przestrzeni podczas widowi-
ska. Nazwa jest również nawiąza-
niem do sytuacji panującej wów-
czas w Europie, czyli do „żela-
znej kurtyny”. U Gałczyńskiego 
każde przedstawienie zaczyna się 
od słów: „Teatrzyk Zielona Gęś 
ma zaszczyt przedstawić”, u nas 
był moment żartobliwy, ironicz-
ny: „Teatr Drewniana Kurtyna ma 
zaszczyt przedstawić…”

Od założenia teatru do 2008 
roku powstało ponad trzydzie-
ści przedstawień, w tym dzie-
sięć premier spektakli dramatycz-
nych. Pierwszym spektaklem był 
„Hamlet” składający się z frag-
mentów Studium o Hamlecie Wy-
spiańskiego, Hamleta Szekspi-
ra i Hamleta Gałczyńskiego. Wy-
stawiono go w małej Sali Kame-
ralnej mieszczącej się na parterze 
Żarskiego Domu Kultury, prze-
dzielonej drewnianymi secesyj-
nymi drzwiami, stąd też pochodzi 
nazwa zespołu.

Niekonwencjonalne meto-
dy twórcy teatru a także, co za-
wsze podkreśla, zacięcie belfer-
skie, spowodowały, że widowiska 
przygotowane przez zespół tchną 
zawsze świeżością i indywidu-
alizmem. 

W kolejnych częściach po-
staram się przybliżyć dorobek te-
atru Drewniana Kurtyna.

Krzysztof Piontek

Roman Krzywotulski, założyciel „Drewnianej Kurtyny” fot. ARMG
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ŻARY Dyrektor Żarskiego Domu 
Kultury Roman Krzywotulski 
zaprasza do obejrzenia fotografii 
Zdzisława Beksińskiego. 
Wystawa czynna będzie  
w Salonie Wystaw Artystycznych,  
od 26 maja w godzinach: 
wtorek – piątek 10.00 – 17.00,  
sobota  10.00 – 14.00.

Zdzisław Beksiński – fotografik, malarz i grafik kom-
puterowy. Urodził się w Sanoku 24 lutego 1929 r., 
a zmarł tragicznie 21 lutego 2005 r. w Warszawie. 
W latach 1947-1952 studiował architekturę na Po-
litechnice Krakowskiej. Po ukończeniu studiów od-
był kilkuletni nakaz pracy, mieszkając w Rzeszo-
wie i Krakowie. W 1955 r. powrócił do Sanoka, pra-
cując jako projektant w Sanockiej Fabryce Autobu-
sów. Na początku lat 50-tych XX w. rozpoczyna dzia-
łalność artystyczną, na początku jako fotografik, 
wystawiając swoje prace na kilku wystawach, m.in.  
w Gliwicach, Warszawie i Poznaniu. Nieco później 
daje się poznać jako rzeźbiarz, grafik i malarz, zy-
skując uznanie i sławę, wykraczające daleko poza 
Polskę. Od 1994 r. jako jeden z pierwszych artystów 
w naszym kraju, tworzy fotomontaże komputerowe.

Fotografie składające się na wystawę w Żar-
skim Domu Kultury pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Historycznego w Sanoku. Jest ich 62, z czego 50 to 
fotografie czarno-białe, z wczesnego okresu twór-
czości, czyli lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX w., a pozostałe 12 to komputerowe fotomonta-
że, z ok. dziesięciu ostatnich lat twórczości Artysty.

Ekspozycja wystawy w Żarach została zorga-
nizowana przy współpracy z Agencją Zegart. 

źródło: ŻDK

Zaproszenie 
na wystawę

fot. Zdzisław Beksiński

fot. Zdzisław Beksiński

POWIAT ŻARSKI 
W wyniku realizacji 
przeprowadzonej  
przez policjantów  
z żarskiej komendy  
oraz funkcjonariuszy 
Straży Granicznej  
z Tuplic zatrzymano  
6 osób i zabezpieczono 
ponad 400 tys. 
złotych, do sprawy 
związanej z działaniem 
grupy przestępczej 
z województwa 
dolnośląskiego, 
trudniącej się 
przemytem wyrobów 
tytoniowych przez 
przejścia graniczne na 
terenie woj. lubuskiego.   

Policjanci z żarskiej komendy zajmu-
jący się zwalczaniem przestępczości  
gospodarczej wspólnie z funkcjona-
riuszami Placówki Straży Granicz-
nej w Tuplicach, od dłuższego czasu 
prowadzili działania dotyczące zorga-
nizowanej grupy przestępczej z woj. 
dolnośląskiego. Grupa ta trudniła się 
przemytem papierosów bez polskich 
znaków akcyzy  do Niemiec  przez 
przejścia graniczne woj. lubuskiego. 
Na podstawie zgromadzonego ma-
teriału Prokuratura Rejonowa w Ża-

rach wszczęła śledztwo, które zostało 
powierzone do prowadzenia żarskim 
policjantom oraz funkcjonariuszom  
Placówki Straży Granicznej  w Tupli-
cach. 

W minionym tygodniu, po 
uprzednim przygotowaniu i zgroma-
dzeniu materiałów, przeprowadzono 
realizację sprawy. Funkcjonariuszy  
z żarskiej komendy oraz Placów-
ki Straży Granicznej w Tuplicach 
podczas działań, wsparli policjanci 
zajmujący się przestępczością go-
spodarczą oraz funkcjonariusze krymi-
nalni z Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Gorzowie Wlkp. 

Na Dolnym Śląsku jednocze-
śnie dokonano kilkunastu przeszukań. 
W wyniku przeprowadzonych działań 

zatrzymano 6 osób, zabezpieczono 
1029 paczek papierosów bez polskich 
znaków akcyzy oraz  środki pieniężne 
o łącznej wartości 400 tys. w walucie 
polskiej i euro.

Dwie osoby w wieku 25 i 28 lat 
usłyszały zarzuty związane z dzia-
łaniem w grupie przestępczej  trud-
niącej się przemytem wyrobów tyto-
niowych. Wobec nich  zastosowano 
dozory i poręczenia majątkowe. Nato-
miast podejrzani w wieku 35 i 45 lat, 
usłyszeli zarzut kierowania wielooso-
bową grupą przestępczą. Ponadto  na 
poczet przyszłych kar od 35-latka za-
bezpieczono samochód audi warty 35 
tys. złotych. W piątek, 15 maja, Sąd 
przychylił się do wniosku Prokuratury 
Rejonowej w Żarach i zastosował wo-
bec nich tymczasowy areszt. Wszyscy 
to  mieszkańcy woj. dolnośląskiego.

Jak ustalili funkcjonariusze, 
w wyniku przestępczego procede-
ru trwającego w okresie od grudnia 
2018 r. do lutego 2020 r. straty Skarbu 
Państwa z tytułu niezapłaconego cła, 
podatku VAT i podatku akcyzowego 
wyniosły ponad 4 miliony złotych.

Za udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej mającej na celu 
popełnienie przestępstwa lub prze-
stępstwa skarbowego grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności. Kierowanie 
taką grupą zagrożone jest karą do  
10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy. 

kom. Aneta Berestecka

Przemytnicy 
zatrzymani

fot. KPP Żary

fot. KPP Żary
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W czasach 
koronawirusa Urząd 
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów 
doradza w sprawach 
związanych  
z kupnem  
i sprzedażą. Tym 
razem w formie  
pytań i odpowiedzi.

W jednym ze sklepów 
internetowych znalazłem 
opis, że sprzedawane 
w nim maseczki chronią 
przed zakażeniem 
koronawirusem. A przecież 
to nieprawda. Co można 
z tym zrobić?
Proponujemy zgłosić to policji lub 
prokuraturze w celu zablokowania 
takiej strony internetowej. Część 
przedsiębiorców prowadzących 
portale sprzedażowe wycofało 
wszystkie aukcje oraz oferty sprzę-
tu ochronnego, w tym maseczek. 
W myśl obowiązujących przepisów 
obowiązują ograniczenia w obrocie 
tego rodzaju wyrobami.

Kupiłem maseczki 
chirurgiczne, zapłaciłem 
za nie masę pieniędzy. 
Gdy dostałem przesyłkę, 
okazało się, że są to zwykłe, 
najtańsze maski. Czy takie 
działania nie powinny być 
zakazane? Co mam teraz 
zrobić? Sprzedawca nie 
odbiera telefonów.
Jest to niewłaściwe wykonanie 
umowy przez sprzedawcę. Przy-
sługuje Panu prawo reklamacji  
z tytułu rękojmi, z którego należy 
skorzystać w ten sposób, że ode-
śle Pan przesyłkę z niezamówio-
nym towarem i zażąda w rozsąd-
nym terminie wydania tego wyro-
bu, który chciał Pan pierwotnie za-
kupić albo odstąpienia od umowy  
i zwrotu pieniędzy, jakie wydał Pan 
na zakup. Należy powołać się na 
art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.

Widziałem reklamę 
suplementu diety, który 
wspomaga zwalczanie 
koronawirusa. Czy to 
rzeczywiście działa?
Aktualnie nie są znane żadne le-
ki, witaminy, suplementy die-
ty czy wyroby medyczne lub po-
wszechnie dostępne produkty, któ-
rych stosowanie byłoby zaleca-
ne jako ochrona przed nowym wi-
rusem. Wiarygodną informację  
w tym zakresie pozyskuj wyłącz-
nie ze sprawdzonych źródeł, czy-
li od lekarzy, personelu medyczne-
go, Ministerstwa Zdrowia, Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego czy 

Światowej Organizacji Zdrowia. 
Nie kupuj i nie stosuj żadnych nie-
sprawdzonych specyfików! Aktu-
alnie nie są znane żadne leki, wi-
taminy, suplementy diety czy wy-
roby medyczne lub powszechnie 
dostępne produkty, których stoso-
wanie byłoby zalecane jako ochro-
na przed nowym wirusem. Wiary-
godną informację w tym zakresie 
pozyskuj wyłącznie ze sprawdzo-
nych źródeł, czyli od lekarzy, per-
sonelu medycznego, Ministerstwa 
Zdrowia, Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego czy Światowej Or-
ganizacji Zdrowia. Nie kupuj i nie 
stosuj żadnych niesprawdzonych 
specyfików!

Moja babcia została 
telefonicznie zaproszona 
na spotkanie w sprawie 
lekarstwa przeciw 
koronawirusowi i na test na 
obecność wirusa. Czy to nie 
jest jakieś oszustwo?
To prawie na pewno próba oszu-
stwa. Należy trzymać się z daleka 
od takich inicjatyw. A starsze osoby 
są szczególnie narażone na zakaże-
nie i w ogóle nie powinny uczestni-
czyć w żadnych spotkaniach. Pro-
ponujemy powiadomić policję.

Czy prawdą jest, że 
można kupić produkty, 
które chronią przed 
wirusem? Ponoć są jakieś 
eksperymentalne metody 
dostępne przez internet.
Nie ma takich produktów! Uwa-
żajmy zwłaszcza na oferty promo-
wane przez osoby podszywające 
się pod urzędników, lekarzy, eks-
pertów, przedstawicieli instytucji 
międzynarodowych, czy renomo-
wanych instytutów badawczych. 
Ci, których zadaniem jest zwal-
czanie pandemii, są w szpitalach i 
pomagają potrzebującym; na pew-
no nie dzwonią do nas i nie wysy-
łają maili. Uwaga! Oszuści mogą 

się także podszywać pod osoby, 
które mają koronawirusa i potrze-
bują pomocy albo dzięki cudow-
nemu specyfikowi już go nie ma-
ją, bo zostały „uzdrowione”. Na tę 
chwilę nie jest znane żadne super-
lekarstwo ani szczepionka na no-
wego wirusa. Oszuści też jej nie 
znają, ale oni wiedzą jak na tym 
żerować. Zadbajmy zwłaszcza 
o starszych konsumentów – na-
szych rodziców, dziadków, sąsia-
dów. Oni są szczególnie narażeni 
na różnego rodzaju sztuczki.

Bardzo chciałbym pomóc 
ludziom potrzebującym, 
ale nie wiem które zbiórki 
crowfundingowe są 
rzetelne, a które nie. Jak 
można to sprawdzić?
Zachęcamy do pomocy potrze-
bującym, ale wybierzmy wiary-
godny, sprawdzony i legalny spo-
sób przekazania pomocy finanso-
wej czy rzeczowej. Oszuści mogą 
udawać, że zbierają pieniądze na 
szczepionki, maseczki albo sprzęt 
dla szpitali. Dlatego dokład-
nie sprawdzajmy, do kogo trafia-
ją nasze pieniądze i zachowaj-
my szczególną ostrożność wobec 
akcji i zbiórek przeznaczonych 
dla bliżej nieznanych organizacji 
charytatywnych i instytucji. Rze-
telni organizatorzy zbiórek uży-
wają oficjalnych kanałów kore-
spondencji, docierają do ludzi za 
pośrednictwem mediów, zareje-
strowanych organizacji, stowa-
rzyszeń i fundacji. Jeśli bierzemy 
udział w zbiórce crowdfundingo-
wej, dokładnie przeczytajmy wa-
runki i regulamin i sprawdźmy, 
czy mamy do czynienia z wiary-
godnym podmiotem, który fak-
tycznie wspiera chorych, ulubio-
nego artystę, czy klub piłkarski 
znajdujący się w trudnej sytuacji 
finansowej. A może jest to tylko 
próba pozyskania naszych danych 
i pieniędzy?

Mój sklep osiedlowy 
wywiesił informację, że 
„zgodnie z zaleceniami 
Ministerstwa Rozwoju  
i GIS przyjmujemy płatności 
za zakupy wyłącznie za 
pomocą kart/telefonu”.  
Czy to dopuszczalne?
Zachęcamy do korzystania z płat-
ności bezgotówkowych, bo są bez-
pieczniejsze. Na banknotach i mo-
netach może przenosić się wirus. 
Wiele sklepów preferuje taki ro-
dzaj płatności. Ale całkowicie wy-
łączyć płatności gotówkowych nie 
wolno. Niektórzy przecież nie ma-
ją konta w banku i muszą jakoś za-
płacić za zakupy. Stosownie do 
art. 32 ustawy o Narodowym Ban-
ku Polskim pieniądze emitowa-
ne przez NBP są prawnymi środ-
kami płatniczymi w Polsce. Sprze-
dawca nie ma prawa odmówić ich 
przyjęcia.

Złożyłam reklamację drzwi, 
a dokładniej - klamki. 
Sprzedawca uwzględnił 
reklamację, ale zastrzegł, 
że realizacja naprawy 
odbędzie się w terminie 
późniejszym. Czy miał do 
tego prawo?
Według obowiązującego prawa re-
klamacja powinna być załatwio-
na „niezwłocznie i bez nadmier-
nych niedogodności dla kupują-
cego”. Ale warunki są szczególne, 
więc wskazane jest, aby i przedsię-
biorcy, i konsumenci wykazali się 
podejściem indywidualnym i opar-
tym na zdrowym rozsądku. Wszy-
scy powinniśmy uwzględniać to, 
że w kraju obowiązuje stanu epide-
mii. Wiążą się z nim trudności, np. 
w dostawie narzędzi lub części, ale 
także jest to związane z tym, że nie-
którzy konsumenci, szczególnie ci 
starsi, potrzebują więcej niż zwykle 
pomocy i wsparcia.

Chcę ograniczyć kontakty  
z innymi osobami - czy mogę 
wysłać reklamację pocztą 
elektroniczną, czy muszę na 
piśmie?
Zasadniczo jest to możliwe w 
praktycznie większości przypad-
ków, jeśli tylko przedsiębiorca 
udostępnia tego rodzaju kanał ko-
munikacji. Dla własnego bezpie-
czeństwa ważne jest, aby konsu-
ment zabezpieczył się w dowód 
nadania takiej e-mailowej re-
klamacji (np. warto zrobić print 
screen albo zostawić kopię wysła-
nego emaila w skrzynce nadaw-
czej). Uwaga! Część reklamacji 
może mimo wszystko wymagać 
formy pisemnej, szczególnie je-
śli wynika to wprost z umowy, ja-
ką zawarliśmy. Dokładnie ją prze-
czytajmy.

Czy kupony typu 
Groupon powinny zostać 
przedłużone o czas 
zamknięcia punktów 
usługowych danego 
rodzaju?
Konsument może domagać się 
zmiany terminu realizacji świad-
czenia lub zwrotu pieniędzy za 
kupon. Jeżeli jedno ze świadczeń 
wzajemnych stało się niemożli-
we wskutek okoliczności, za które 
żadna ze stron odpowiedzialności 
nie ponosi (zamknięcie restauracji/
kina/spa itd. z powodu epidemii), 
strona, która miała to świadczenie 
spełnić, nie może żądać świadcze-
nia wzajemnego (zapłaty za ku-
pon), a jeśli już otrzymała, musi je 
zwrócić (tak stanowi art. 495 KC). 
Nie ma więc podstawy do tego, 
aby kupon na daną usługę „prze-
padał” ze względu na upływ termi-
nu jego realizacji w sytuacji, gdy 
jego realizacja jest niemożliwa.

Znalazłam w internecie 
ofertę lamp do dezynfekcji 
wykorzystujących 
promieniowanie UVC? 
Zastanawiam się, czy takie 
urządzenie jest bezpieczne 
dla konsumentów i czy 
można go używać w domu? 
Na co powinnam zwrócić 
uwagę przed ewentualnym 
zakupem?
Stosowanie opraw bakteriobój-
czych wykorzystujących promie-
niowanie UVC do dezynfekcji jest 
wskazane w miejscach publicz-
nych. Pomieszczenia, przez które 
przechodzi wiele osób, które doty-
kają różnych powierzchni, powin-
ny być odkażane. Promieniowa-
nie UVC może w tym skutecznie 
pomagać, zwłaszcza w dezynfek-
cji powietrza i powierzchni, któ-
rych nie można spryskać prepara-
tem bakteriobójczym. Konieczne 
jest jednak zachowanie odpowied-
nich środków ostrożności. Przede 
wszystkim w czasie naświetlania 
bezpośrednim promieniowaniem 
UVC w pomieszczeniu nie powin-
ny przebywać osoby ani zwierzę-
ta. Po naświetlaniu pomieszcze-
nie powinno być przewietrzone ze 
względu na wytworzony ozon.
Stosowanie tych opraw w domach, 
zwłaszcza jeśli mieszkają tam star-
sze osoby, nie jest jednak wskaza-
ne. Wystarczy dezynfekcja środ-
kami chemicznymi miejsc najczę-
ściej dotykanych (klamki, włącz-
niki itp.).
Jeśli już zdecydujemy się na za-
kup oprawy UVC, to powinna do 
niej być dołączona w języku pol-
skim instrukcja lub ulotka infor-
mująca, jak bezpiecznie stosować 
urządzenie.

źródło: UOKiK

Porady dla konsumenta

fot. Andrzej Buczyński
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Zielonogórska Klasa Okręgowa
PIŁKA NOŻNA Wydział Gier Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zaprezentował terminarz rozgrywek rundy jesiennej  
sezonu 2020/2021. Zaplanowano łącznie 153 mecze w siedemnastu kolejkach. Pierwsze spotkania 25 lipca.

Kolejka 1 w dniach 25-07-2020/26-07-2020
1 SPARTA GRABIK - BUDOWLANI LUBSKO 2020-07-25 17:00
2 GKS SIEDLISKO - PROMIEŃ ŻARY 2020-07-25 17:00
3 SPROTAVIA SZPROTAWA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-07-25 17:00
4 LECH SULECHÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-07-25 17:00
5 PIAST CZERWIEŃSK - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-07-25 17:00
6 ZORZA OCHLA - UNIA KUNICE ŻARY 2020-07-25 17:00
7 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-07-25 17:00
8 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - LZS KADO GÓRZYN 2020-07-25 17:00
9 ŁKS ŁĘKNICA - MIESZKO KONOTOP 2020-07-25 17:00

Kolejka 2 w dniach 01-08-2020/02-08-2020
10 BUDOWLANI LUBSKO - MIESZKO KONOTOP 2020-08-01 17:00
11 LZS KADO GÓRZYN - ŁKS ŁĘKNICA 2020-08-01 17:00
12 POGOŃ PRZYBORÓW - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-08-01 17:00
13 UNIA KUNICE ŻARY - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-08-01 17:00
14 DRZONKOWIANKA RACULA - ZORZA OCHLA 2020-08-01 17:00
15 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - PIAST CZERWIEŃSK 2020-08-01 17:00
16 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - LECH SULECHÓW 2020-08-01 17:00
17 PROMIEŃ ŻARY - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-08-01 17:00
18 SPARTA GRABIK - GKS SIEDLISKO 2020-08-01 17:00

Kolejka 3 w dniach 08-08-2020/09-08-2020
19 GKS SIEDLISKO - BUDOWLANI LUBSKO 2020-08-08 17:00
20 SPROTAVIA SZPROTAWA - SPARTA GRABIK 2020-08-08 17:00
21 LECH SULECHÓW - PROMIEŃ ŻARY 2020-08-08 17:00
22 PIAST CZERWIEŃSK - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-08-08 17:00
23 ZORZA OCHLA - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-08-08 17:00
24 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-08-08 17:00
25 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - UNIA KUNICE ŻARY 2020-08-08 17:00
26 ŁKS ŁĘKNICA - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-08-08 17:00
27 MIESZKO KONOTOP - LZS KADO GÓRZYN 2020-08-08 17:00

Kolejka 4 w dniach 15-08-2020/16-08-2020
28 BUDOWLANI LUBSKO - LZS KADO GÓRZYN 2020-08-15 16:00
29 POGOŃ PRZYBORÓW - MIESZKO KONOTOP 2020-08-15 16:00
30 UNIA KUNICE ŻARY - ŁKS ŁĘKNICA 2020-08-15 16:00
31 DRZONKOWIANKA RACULA - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-08-15 16:00
32 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-08-15 16:00
33 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ZORZA OCHLA 2020-08-15 16:00
34 PROMIEŃ ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK 2020-08-15 16:00
35 SPARTA GRABIK - LECH SULECHÓW 2020-08-15 16:00
36 GKS SIEDLISKO - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-08-15 16:00

Kolejka 5 w dniach 22-08-2020/23-08-2020
37 SPROTAVIA SZPROTAWA - BUDOWLANI LUBSKO 2020-08-22 16:00
38 LECH SULECHÓW - GKS SIEDLISKO 2020-08-22 16:00
39 PIAST CZERWIEŃSK - SPARTA GRABIK 2020-08-22 16:00
40 ZORZA OCHLA - PROMIEŃ ŻARY 2020-08-22 16:00
41 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-08-22 16:00
42 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-08-22 16:00
43 ŁKS ŁĘKNICA - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-08-22 16:00
44 MIESZKO KONOTOP - UNIA KUNICE ŻARY 2020-08-22 16:00
45 LZS KADO GÓRZYN - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-08-22 16:00

Kolejka 6 w dniach 29-08-2020/30-08-2020
46 BUDOWLANI LUBSKO - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-08-29 16:00
47 UNIA KUNICE ŻARY - LZS KADO GÓRZYN 2020-08-29 16:00
48 DRZONKOWIANKA RACULA - MIESZKO KONOTOP 2020-08-29 16:00
49 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ŁKS ŁĘKNICA 2020-08-29 16:00
50 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-08-29 16:00
51 PROMIEŃ ŻARY - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-08-29 16:00
52 SPARTA GRABIK - ZORZA OCHLA 2020-08-29 16:00
53 GKS SIEDLISKO - PIAST CZERWIEŃSK 2020-08-29 16:00
54 SPROTAVIA SZPROTAWA - LECH SULECHÓW 2020-08-29 16:00

Kolejka 7 w dniach 05-09-2020/06-09-2020
55 LECH SULECHÓW - BUDOWLANI LUBSKO 2020-09-05 16:00
56 PIAST CZERWIEŃSK - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-09-05 16:00
57 ZORZA OCHLA - GKS SIEDLISKO 2020-09-05 16:00
58 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - SPARTA GRABIK 2020-09-05 16:00
59 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - PROMIEŃ ŻARY 2020-09-05 16:00
60 ŁKS ŁĘKNICA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-09-05 16:00
61 MIESZKO KONOTOP - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-09-05 16:00
62 LZS KADO GÓRZYN - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-09-05 16:00
63 POGOŃ PRZYBORÓW - UNIA KUNICE ŻARY 2020-09-05 16:00

Kolejka 8 w dniach 12-09-2020/13-09-2020
64 BUDOWLANI LUBSKO - UNIA KUNICE ŻARY 2020-09-12 16:00
65 DRZONKOWIANKA RACULA - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-09-12 16:00
66 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - LZS KADO GÓRZYN 2020-09-12 16:00
67 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - MIESZKO KONOTOP 2020-09-12 16:00
68 PROMIEŃ ŻARY - ŁKS ŁĘKNICA 2020-09-12 16:00
69 SPARTA GRABIK - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-09-12 16:00
70 GKS SIEDLISKO - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-09-12 16:00
71 SPROTAVIA SZPROTAWA - ZORZA OCHLA 2020-09-12 16:00
72 LECH SULECHÓW - PIAST CZERWIEŃSK 2020-09-12 16:00

Kolejka 9 w dniach 19-09-2020/20-09-2020
73 PIAST CZERWIEŃSK - BUDOWLANI LUBSKO 2020-09-19 16:00
74 ZORZA OCHLA - LECH SULECHÓW 2020-09-19 16:00
75 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-09-19 16:00
76 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - GKS SIEDLISKO 2020-09-19 16:00

77 ŁKS ŁĘKNICA - SPARTA GRABIK 2020-09-19 16:00
78 MIESZKO KONOTOP - PROMIEŃ ŻARY 2020-09-19 16:00
79 LZS KADO GÓRZYN - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-09-19 16:00
80 POGOŃ PRZYBORÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-09-19 16:00
81 UNIA KUNICE ŻARY - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-09-19 16:00

Kolejka 10 w dniach 26-09-2020/27-09-2020
82 BUDOWLANI LUBSKO - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-09-26 15:00
83 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - UNIA KUNICE ŻARY 2020-09-26 15:00
84 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-09-26 15:00
85 PROMIEŃ ŻARY - LZS KADO GÓRZYN 2020-09-26 15:00
86 SPARTA GRABIK - MIESZKO KONOTOP 2020-09-26 15:00
87 GKS SIEDLISKO - ŁKS ŁĘKNICA 2020-09-26 15:00
88 SPROTAVIA SZPROTAWA - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-09-26 15:00
89 LECH SULECHÓW - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-09-26 15:00
90 PIAST CZERWIEŃSK - ZORZA OCHLA 2020-09-26 15:00

Kolejka 11 w dniach 03-10-2020/04-10-2020
91 ZORZA OCHLA - BUDOWLANI LUBSKO 2020-10-03 15:00
92 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - PIAST CZERWIEŃSK 2020-10-03 15:00
93 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - LECH SULECHÓW 2020-10-03 15:00
94 ŁKS ŁĘKNICA - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-10-03 15:00
95 MIESZKO KONOTOP - GKS SIEDLISKO 2020-10-03 15:00
96 LZS KADO GÓRZYN - SPARTA GRABIK 2020-10-03 15:00
97 POGOŃ PRZYBORÓW - PROMIEŃ ŻARY 2020-10-03 15:00
98 UNIA KUNICE ŻARY - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-10-03 15:00
99 DRZONKOWIANKA RACULA - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-10-03 15:00

Kolejka 12 w dniach 10-10-2020/11-10-2020
100 BUDOWLANI LUBSKO - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-10-10 15:00
101 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-10-10 15:00
102 PROMIEŃ ŻARY - UNIA KUNICE ŻARY 2020-10-10 15:00
103 SPARTA GRABIK - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-10-10 15:00
104 GKS SIEDLISKO - LZS KADO GÓRZYN 2020-10-10 15:00
105 SPROTAVIA SZPROTAWA - MIESZKO KONOTOP 2020-10-10 15:00
106 LECH SULECHÓW - ŁKS ŁĘKNICA 2020-10-10 15:00
107 PIAST CZERWIEŃSK - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-10-10 15:00
108 ZORZA OCHLA - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-10-10 15:00

Kolejka 13 w dniach 17-10-2020/18-10-2020
109 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - BUDOWLANI LUBSKO 2020-10-17 15:00
110 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - ZORZA OCHLA 2020-10-17 15:00
111 ŁKS ŁĘKNICA - PIAST CZERWIEŃSK 2020-10-17 15:00
112 MIESZKO KONOTOP - LECH SULECHÓW 2020-10-17 15:00
113 LZS KADO GÓRZYN - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-10-17 15:00
114 POGOŃ PRZYBORÓW - GKS SIEDLISKO 2020-10-17 15:00
115 UNIA KUNICE ŻARY - SPARTA GRABIK 2020-10-17 15:00
116 DRZONKOWIANKA RACULA - PROMIEŃ ŻARY 2020-10-17 15:00
117 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-10-17 15:00

Kolejka 14 w dniach 24-10-2020/25-10-2020
118 BUDOWLANI LUBSKO - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-10-24 15:00
119 PROMIEŃ ŻARY - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-10-24 15:00
120 SPARTA GRABIK - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-10-24 15:00
121 GKS SIEDLISKO - UNIA KUNICE ŻARY 2020-10-24 15:00
122 SPROTAVIA SZPROTAWA - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-10-24 15:00
123 LECH SULECHÓW - LZS KADO GÓRZYN 2020-10-24 15:00
124 PIAST CZERWIEŃSK - MIESZKO KONOTOP 2020-10-24 15:00
125 ZORZA OCHLA - ŁKS ŁĘKNICA 2020-10-24 15:00
126 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-10-24 15:00

Kolejka 15 w dniach 31-10-2020/01-11-2020
127 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - BUDOWLANI LUBSKO 2020-10-31 14:00
128 ŁKS ŁĘKNICA - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-10-31 14:00
129 MIESZKO KONOTOP - ZORZA OCHLA 2020-10-31 14:00
130 LZS KADO GÓRZYN - PIAST CZERWIEŃSK 2020-10-31 14:00
131 POGOŃ PRZYBORÓW - LECH SULECHÓW 2020-10-31 14:00
132 UNIA KUNICE ŻARY - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-10-31 14:00
133 DRZONKOWIANKA RACULA - GKS SIEDLISKO 2020-10-31 14:00
134 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - SPARTA GRABIK 2020-10-31 14:00
135 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - PROMIEŃ ŻARY 2020-10-31 14:00

Kolejka 16 w dniach 07-11-2020/08-11-2020
136 BUDOWLANI LUBSKO - PROMIEŃ ŻARY 2020-11-07 14:00
137 SPARTA GRABIK - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-11-07 14:00
138 GKS SIEDLISKO - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-11-07 14:00
139 SPROTAVIA SZPROTAWA - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-11-07 14:00
140 LECH SULECHÓW - UNIA KUNICE ŻARY 2020-11-07 14:00
141 PIAST CZERWIEŃSK - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-11-07 14:00
142 ZORZA OCHLA - LZS KADO GÓRZYN 2020-11-07 14:00
143 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - MIESZKO KONOTOP 2020-11-07 14:00
144 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - ŁKS ŁĘKNICA 2020-11-07 14:00

Kolejka 17 w dniach 11-11-2020
145 ŁKS ŁĘKNICA - BUDOWLANI LUBSKO 2020-11-11 13:00
146 MIESZKO KONOTOP - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-11-11 13:00
147 LZS KADO GÓRZYN - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-11-11
148 POGOŃ PRZYBORÓW - ZORZA OCHLA 2020-11-11 13:00
149 UNIA KUNICE ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK 2020-11-11 13:00
150 DRZONKOWIANKA RACULA - LECH SULECHÓW 2020-11-11 13:00
151 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-11-11 13:00
152 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - GKS SIEDLISKO 2020-11-11 13:00
153 PROMIEŃ ŻARY - SPARTA GRABIK 2020-11-11 13:00 Żary, Zwycięzców 38)
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niedziela
22:45TVP Historia

Matylda

Chris Potamitis nie dostaje się do miejscowej 
akademii policyjnej. Ambitny chłopak musi 
zapomnieć o pracy w służbach mundurowych. 
By mieć źródło utrzymania, zatrudnia się jako 
ochroniarz w fi rmie konwojującej gotówkę. 
Pewnego dnia popełnia błąd i nieopatrznie 
wyjawia Eddiemu, przyjacielowi z dzieciństwa, 
że pracodawcy nie przejmują się za bardzo 
bezpieczeństwem przewożonych pieniędzy. Na 
wieść o tym jego znajomy postanawia spróbować 
szczęścia i obrabować źle strzeżony transport. 

TVP1 fi lm sensacyjny, USA, 2013

Empire State: Ryzykowna gra 21:30

Piątek

TVP1

21:30

Sobota

Adam Cassidy (Liam Hemsworth) pracuje 
w korporacji z branży technologicznej, 
należącej do Nicolasa Wyatta (Gary Oldman). 
Zostaje zwolniony pod zarzutem niesubordy-
nacji. Adam organizuje dla znajomych przyjęcie 
w klubie, za które płaci służbową kartą. Dawny 
pracodawca szantażuje go oskarżeniem 
o defraudację. Proponuje, że nie wniesie 
przeciwko niemu pozwu, jeśli Cassidy zostanie 
jego szpiegiem, informującym o działani-
ach konkurencji.

Jerozolima, początek I wieku. Zamożny kupiec 
Judah Ben-Hur (Jack Huston) żyje w czasach 
wielkiego niepokoju. Tymczasem do miasta 
powraca jego brat Messala (Toby Kebbell), który 
chce zostać przywódcą legionów rzymskich 
i rozprawić się z buntownikami zyskującymi coraz 
szersze wpływy. Handlarz odmawia bratu pomo-
cy w zdławieniu powstania. Zostaje oskarżony 
o zdradę i skazany na lata ciężkich, niewolniczych 
prac. Przy życiu trzyma go wyłącznie myśl 
o zemście i powrocie do ukochanej kobiety. 

TVP2 thriller, Francja, USA, Indie, 2013dramat historyczny, USA, 2016

ParanojaBen Hur 20:05

Niedziela

Rok 2154. Poruszający się na wózku inwalidzkim 
były komandos, Jake zostaje wysłany na 
Pandorę - księżyc planety Polyphemus. Celem 
misji jest uzyskanie dostępu do złóż cennego 
minerału o nazwie unobtainium. Otaczające je 
obszary zamieszkuje rasa humanoidalnych Na’vi. 
W przeciwieństwie do ludzi żyją oni w wielkiej 
harmonii z przyrodą. Za pomocą najnowszej 
technologii genetycy tworzą zbudowane z DNA 
człowieka i mieszkańców Pandory awatary, 
których zachowaniem można kierować.

POLSAT fi lm sf, Wielka Brytania, USA, 2009

Avatar20:00

Poniedziałek

Mallory pracuje jako agentka dla amerykańs-
kich służb specjalnych. Wymaga to od niej 
ogromnego poświęcenia, gdyż ofi cjalnie nie 
istnieje. Rzucana do najodleglejszych zakątków 
Ziemi, wypełnia misje, których nie podjąłby 
się nikt inny. Nie pozostawia po sobie śladów 
i jest niezastąpiona. Właśnie ma świętować 
zwieńczoną sukcesem akcję w Barcelonie, gdzie 
jej zadaniem było odbicie ważnego zakładnika. 
Odpoczynek nie jest jej jednak dany, gdyż 
przełożony, Kenneth, od razu zleca jej zadanie.

TVN thriller, Irlandia, USA, 2011 

Ścigana21:35

Wtorek

Prawnik Antoine (Nicolas Bedos) podróżuje 
na pokładzie samolotu, lecącego z Nowego 
Jorku do Paryża. Jest bardzo zaskoczony, 
kiedy miejsce obok niego zajmuje jego 
była dziewczyna, Julie (Ludivine Sagnier). 
Mężczyzna rozstał się z nią trzy lata temu. 
Dawni kochankowie są zmuszeni spędzić 
w swoim towarzystwie blisko siedmiogodz-
inny lot. Jednocześnie zyskują okazję do 
rozliczenia z przeszłością i wyjaśnienia sobie 
wielu spraw sprzed lat.

TVP2 melodramat, Francja, 2013

Miłość i turbulencje23:05

Środa

Los Angeles. waniu na szansę zaistnienia na sce-
nie pracuje jako kelnerka. Sebastian to pianista 
jazzowy, który umila czas gościom podrzędnej 
knajpki. Pewnego dnia drogi aspirujących 
artystów się przecinają. Mimo początkowych 
nieporozumień zaczyna ich łączyć uczucie. Dwo-
je zakochanych w sobie ludzi z determinacją 
dąży do spełniania swoich marzeń. Wspierają się 
i zyskują odwagę, by podjąć ryzyko. Wydaje się, 
że Miasto Aniołów ma wiele do zaoferowania 
ludziom młodym.

TVP2 fi lm muzyczny, Hongkong, USA, 2016   

La La Land20:50

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA FILM PRZYGODOWY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY SERIAL KRYMINALNY
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piątek 22 maja

05:20 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Japonia - inspirujące 
krajobrazy

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:35 Bądźmy razem w domu 

- program edukacyjny 
09:15 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn 
09:45 Okrasa łamie przepisy

- magazyn kulinarny 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Magazyn Rolniczy 
12:55 Natura w Jedynce 

- Dzikie Andy 

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn 
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn 
20:35 Ośmiu wspaniałych
21:30 Empire State: 

Ryzykowna gra
- fi lm akcji, prod. USA, 
2013

23:15 Mechanik - fabularny
01:00 Zawód: Amerykanin 

- serial, prod. USA, 2013

05:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:00 Anna Dymna 
- spotkajmy się 

06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny 
13:10 Moja klasa 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Msza św. Kościoła 

Polskokatolickiego
15:00 Koło fortuny - Extra
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny - teleturniej 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:30 Moja klasa 

- Back to school 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Będzie dobrze, 
kochanie

21:20 Festiwal Muzyki 
Tanecznej 

23:00 Mamuśki mają 
wychodne 

00:30 American Pie
- komedia, prod. USA, 
1999, reż. Chris Weitz, 
Paul Weitz

02:15 Za horyzontem - fi lm 
fabularny, prod. USA, 
1992, reż. Ron Howard, 
wyk. Tom Cruise, Nicole 
Kidman, Thomas Gibson 

04:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem
- magazyn kulinarny 

05:00 Zakończenie dnia

04:45 Uwaga!
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera 

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport alergiczny 
19:50 Uwaga!

20:00 Shrek
- fi lm komedia, USA, 
2001, reż. Andrew Adam-
son, wyk. Vicky Jenson, 
Mike Myers, Eddie 
Murphy, Cameron 
Diaz, John Lithgow, 
Vincent Cassel 

22:00 Ocean’s Eleven: 
Ryzykowna gra 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2001, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. George 
Clooney, Brad Pitt, Julia 
Roberts, Matt Damon, 
Andy Garcia, Don Cheadle, 
Eddie Jemison, Bernie 
Mac, Elliott Gould 

00:20 Niewierni - serial, USA 
01:20 Down the road. Zespół 

w trasie - serial, Polska 
02:15 Uwaga!

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
20:00 Jak rozpętałem 

II wojnę światową 
cz. 1 - Ucieczka

 - fi lm prod. Polska, 1970, 
reż. Chmielewski Tadeusz

21:50 Pearl Harbor
 Opowieść o ludziach, 

którym nie dane było 
przeżyć beztroską, 
niewinną młodość. 
Atak Japończyków na 
amerykańską bazę Pearl 
Harbor 7 grudnia 1941 
roku porwał do czynu 
cały naród i zadecydował 
o przystąpieniu Stanów 
Zjednoczonych do II Wojny 
Światowej. Chłopcy w 
ciągu kilku godzin stali się 
mężczyznami, nic już nie 
było takie jak przedtem, 
a odwaga, heroizm i siła 
ludzkiego ducha zostały 
poddane próbie. 

01:40 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
prod. Polska

09:00 Szkoła z TVP - Liceum
- Klasa I b - Język polski 
09:20 Liceum - Klasa I b
- Matematyka 09:40 Liceum 
- Klasa I b - Język angielski 
10:00 Liceum - Klasa I b
- Chemia 10:20 Liceum - 
Klasa II - Język polski 10:40 
Liceum - Klasa II - Matema-
tyka 11:00 Liceum - Klasa 
II - Język angielski 11:20 
Liceum - Klasa II - Chemia 

11:45 Czarne chmury 
13:00 Literatura na ekranie
14:40 Szlakiem Kolberga
15:10 Wesele - spektakl 
16:55 Świątynie kultury 
17:25 Rzecz Polska 
17:45 Historia na ten czas 
18:00 Reżyserzy
18:55 Pilecki ucieczka 

do wolności 
19:45 Informacje 

kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej? 

20:25 Wieczór kinomana 
- Anatomia 
morderstwa - dramat, 
prod. USA, 1959, 
reż. Otto Preminger,  
wyk. Arthur O’Connell, 
Eve Arden, Kathryn Grant, 
James Stewart, Ben 
Gazzara, Lee Remick 

23:10 Sami Yaff a na tropie 
dźwięków

00:10 Myśli na ten czas
00:20 Teraz animacje! 

- Zdarzenie
- fi lm animowany 

00:30 Teraz animacje! - Blok
- fi lm animowany 

00:40 Grupa Niemen 
01:25 Co dalej?
01:50 Kino nocne - Borsalino 

- dramat, prod. Włochy, 
Francja, 1970

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges

- serial sensacyjny
07:40 Kobra - oddział

specjalny 
- serial sensacyjny

08:40 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. Są to zarówno 
osoby starsze, potrzebu-
jące środków do życia, jak 
i młode, które zastawiają 
na kilka dni laptop czy 
telefon. 

09:35 Rodzinny interes

10:30 Zaklinaczka duchów
- serial obyczajowy
prod. Polska

12:20 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial
20:00 Liberator 2
21:55 Krwawa zemsta
23:30 Replikant
01:20 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Niesamowite!

01:55 Dyżur - serial 
02:35 Niesamowite!
03:00 Biesiada na cztery

pory roku

06:05 Mango telezakupy
07:40 Mała piękność 
08:40 Ukryta prawda 
11:45 Szpital 
12:50 Sąd rodzinny 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
Odcinek zaczyna się 
od odczytania aktu 
oskarżenia przez 
prokuratora, następnie 
złożenia wyjaśnień przez 
oskarżonego, przesłucha-
nia świadków, po czym 
strony podsumowywały 
poprzez mowę końcową, 
a następnie ogłaszany 
jest wyrok z ustnym 
uzasadnieniem sędzi.

14:50 Ukryta prawda
15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Szpital 
19:00 Projekt Lady 
20:00 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 

21:00 Człowiek z blizną 
- fi lm sensacyjny,
prod. USA, 1983, 
reż. Brian De Palma, 
wyk. Al Pacino, Steven 
Bauer, Michelle Pfeiff er, 
Mary Elizabeth Mastranto-
nio, Robert Loggia, 
F. Murray Abraham, 
Harris Yulin 

00:25 Jako w piekle, 
tak i na Ziemi 
- fi lm horror, 
USA, 2014, reż. John 
Erick Dowdle, wyk. Perdita 
Weeks, Ben Feldman, Ed-
win Hodge, François Civil, 
Marion Lambert 

02:10 Zabójcy królowych 
piękności 

03:00 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker walczy 
ze wszystkimi formami 
przestępczości w stanie 
Teksas. Pomagają mu w 
tym inni agenci na czele 
z Jimmym Trivettem oraz 
pani prokurator Alex Cahill 
Walker (Sheree J. Wilson). 
Po dobrze wykonanym 
zadaniu wszyscy spotykają 
się w barze emerytowane-
go strażnika C.D. Parkera.

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Legion
 Świat ogarnia chaos 

- zbliża się biblijna 
Apokalipsa. Przez Ziemię 
przetacza się armia 
wojowniczych aniołów 
zdecydowana na całkow-
ite zniszczenie. Ostateczna 
rozgrywka będzie miała 
miejsce w przydrożnej 
kafejce na Pustyni Mojave. 
Do walki stanie właściciel 
lokalu, Bob Hanson, do 
którego przyłączy się 
jeden ze zbuntowanych 
aniołów... 

01:00 Włatcy móch
01:25 STOP Drogówka

- magazyn
prod. Polska

02:25 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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sobota 23 maja

05:30 Sprawa dla reportera
06:20 Rok w ogrodzie 
06:45 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach 

07:40 Japonia - inspirujące 
krajobrazy. Morze Nishiizu 
Shizuoka - fi lm

08:00 Pełnosprawni
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:55 Studio Raban 
09:20 Rodzinny ekspres

- magazyn
09:50 O jeden most

za daleko - część II 
- dramat wojenny, 
prod. USA, 1977, reż. 
Richard Attenborough, 
wyk. Dirk Bogarde, James 
Caan, Michael Caine, Sean 
Connery, Edward Fox, 
Gene Hackman, Anthony 
Hopkins, Laurence Olivier

11:30 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy
prod. TVP 

12:30 Prawdziwy bohater 
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Z pamięci 
14:10 Jak to działa - magazyn 
14:45 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
15:50 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:25 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Komisarz Alex - serial 
21:30 Hit na sobotę - Ben Hur 

- dramat historyczny
23:45 Zabicie świętego 

jelenia
01:55 Empire State: 

Ryzykowna gra - fi lm

05:20 Koło fortuny 
06:00 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
07:05 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:25 To je Borowicz. 

Podróże ze smakiem 
11:55 Max - dramat, prod. USA, 

2015, reż. Boaz Yakin, 
wyk. Luke Kleintank

14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. 

Opole 2020 - widowisko 
16:20 Moje pieskie szczęście 

- komedia romantyczna
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Pogoda 
18:40 Na dobre i na złe 
19:40 Lajk! 
20:05 Letnie Przeboje

Dwójki - koncert 
21:40 Muzyka na dobry 

wieczór - koncert 

22:40 Za horyzontem 
- fi lm fabularny,
prod. USA, 1992, reż. Ron 
Howard, wyk. Tom Cruise, 
Nicole Kidman, Thomas 
Gibson 

01:10 Czas surferów - 
komedia sensacyjna, prod. 
Polska, 2005, reż. Jacek 
Gąsiorowski, wyk. Bartosz 
Obuchowicz, Krzysztof 
Skarbiński, Michał 
Nowaczyk, Bogusław 
Linda, Agnieszka Maciąg, 
Zbigniew Zamachowski

02:45 Paranoja - fi lm akcji, 
prod. USA, 2013, 
reż. Robert Luketic, 
wyk. Gary Oldman

04:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

04:55 Zakończenie dnia

04:50 Pogoda 
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
13:15 Wszystkie jej blizny
14:05 Beethoven VI: Wielka 

ucieczka - fi lm rodzinny, 
USA, 2008, reż. Mike Elliott

16:05 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

17:00 Dorota inspiruje
18:00 Weekendowa 

metamorfoza 
19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga!
20:00 Kochajmy się 

od święta - fi lm komedia, 
USA, 2015, reż. Jessie Nel-
son, wyk. Diane Keaton, 
John Goodman

22:10 Selena 
- fi lm obyczajowy, 
USA, 1997, reż. Gregory 
Nava, wyk. Jennifer 
Lopez, Edward James 
Olmos, Jon Seda, 
Constance Marie,
Jacob Vargas 
Życie i kariera Seleny, 
która stała się jedną z 
najpopularniejszych 
wokalistek latyno-
amerykańskich.

00:50 Monstrum
- fi lm horror, 
USA, 2014, reż. Brett 
Simmons, wyk. Jeremy 
Sumpter, Joey Lauren 
Adams, Parker Young, 
Keke Palmer

02:25 Uwaga!
02:40 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:20 Scooby-Doo! Pora 
Księżycowego Potwora

11:00 Ewa gotuje
11:30 Disco Polo - 25 lat 

później
12:30 Doktor Dolittle: 

W pogoni za błahost-
kami

 Plejada zwierzęcych 
gwiazd przewodzi 
szybkiej i futrzanej 
przygodzie rozgrywającej 
się w ekscytującym 
Hollywood, gdzie pewien 
przemądrzały szczeniak 
Lucky w otoczeniu miłości 
i śmiechu udowadnia, 
że wart jest miliony! 

14:15 Kevin sam w domu
 Kevin mieszka z mamą, 

go Narodzenia spędzić 
z ojcem.

15:55 Kabaret na żywo
17:50 Chłopaki do wzięcia

19:30 Świat według 
Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska

20:00 Polsat Festiwal 
Giganci w Sopocie

22:00 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

23:55 Bez hamulców
 Wilee to pełen brawury 

kurier rowerowy, który 
robi wszystko, by klienci 
otrzymywali przesyłki na 
czas. Tym razem nie będzie 
miał lekko: w pościg za 
nim rusza psychopatyczny 
policjant. Wilee należy do 
elity rowerowych kurierów 
w Nowym Jorku. 

01:50 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Piosenki Jeremiego 
Przybory i Jerzego 
Wasowskiego - koncert 

08:05 Serialowa nostalgia 
- Wojna domowa - serial 

08:50 Informacje kulturalne
09:05 Dziadek - dokumentalny 
09:30 Pola 
09:50 Co dalej? - program 

publicystyczny 
10:10 Scena Klasyczna 
11:00 Dokument tygodnia

- Zdjęcie w minutę 
- fi lm dokumentalny

12:30 U Pana Boga za piecem 
- komedia

14:15 Eufonie 2019 
15:20 Koło pióra
15:35 Retro kino

- Piękności nocy
17:05 Informacje kulturalne 
17:25 Richard Strauss i jego 

heroiny - dokumentalny
18:25 Lekkość bytu
18:45 Młoda Kultura - Chassis 
20:00 Informacje kulturalne

20:15 Bilet do kina
- Droga do zapomnienia 
- dramat, prod. Australia, 
Wielka Brytania, 2013, 
reż. Jonathan Teplitzky, 
wyk. Colin Firth, 
Nicole Kidman, Stellan 
Skarsgaard, Jeremy Irvine, 
Hiroyuki Sanada 

22:10 Myśli na ten czas
22:25 Portrety
23:45 Seans kultowy 

- Pluton - dramat 
wojenny

01:55 Wieczór kinomana 
- Anatomia morderstwa 
- dramat, prod. USA

04:40 Pegaz - Scena alternaty-
wna - Genowefa Lenarcik
i Raphael Rogiński 

05:15 Teledysk
05:50 Zakończenie dnia

06:00 Na wariackich 
papierach

07:00 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

07:50 Bibliotekarze
Grupa bibliotekarzy 
poszukuje tajemniczych, 
starożytnych artefaktów, 
doświadczając nie-
zwykłych przygód.

08:45 Przygody Merlina
Młody czarodziej 
przybywa do Camelotu i 
ukrywa swoje zdolności, 
gdyż bezwzględny król, 
Uther Pendragon, tępi 
wszelką magię.

09:35 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Ziemia Święta

10:00 Wojciech Cejrowski. 
Boso - Karaiby

10:35 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

20:00 Mocne sobotnie kino: 
Transporter 3

21:55 Liberator 2
Casey Ryback wyrusza 
wraz z bratanicą na pogr-
zeb jej ojca do Los Angeles. 
Podczas podróży ich po-
ciąg zostaje zaatakowany 
przez terrorystów.

23:55 Zaginiona
01:45 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:20 Biesiada na cztery 
pory roku
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:25 Menu na miarę
04:35 Z archiwum policji 

- serial dokumentalny
05:00 Dyżur - serial 

dokumentalny

05:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:05 Mango - telezakupy
08:10 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
12:45 Jesień Czejenów 

- fi lm western, USA, 
1964, reż. John Ford, 
wyk. Richard Widmark, 
Carroll Baker, Karl Malden, 
Dolores Del Rio, Sal Mineo, 
Edward G. Robinson, 
James Stewart, Ricardo 
Montalban, Gilbert 
Roland, Arthur Kennedy, 
Patrick Wayne, Victor Jory

15:50 Ja cię kocham, a ty 
z nim - fi lm komedia, 
USA, 2007, reż. Peter 
Hedges, wyk. Steve Carell, 
Juliette Binoche, Dane 
Cook, Alison Pill, Brittany 
Robertson, Dianne Wiest, 
John Mahoney 

17:50 Nigdy w życiu!
- fi lm komedia, 
Polska, 2004, reż. Ryszard 
Zatorski

20:00 Hellboy II: Złota 
armia - fi lm przygodowy, 
USA, Niemcy, 2008, reż. 
Guillermo Del Toro, wyk. 
Ron Perlman, Selma Blair, 
Doug Blair, Seth MacFar-
lane, Luke Goss, John Hurt 

22:30 Sąsiedzi - fi lm komedia, 
USA, 2014, reż. Nicholas 
Stoller, wyk. Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne, 
Christopher Mintz-Plasse, 
Dave Franco 

00:25 Druga strona 
medalu 
- talk show 

01:50 Zabójcy królowych 
piękności

06:00 Przygody Kota 
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
08:20 Dzielna Mysz
08:40 Galileo
10:40 Policjantki i Policjanci
12:45 Hokus pokus
 Nastoletni Max, którego 

rodzina przeprowadziła 
się właśnie z Kalifornii 
do Salem, próbuje się 
odnaleźć w nowym 
miejscu. W Halloween, 
chcąc zaimponować 
dziewczynie, która mu 
się podoba, nieumyślnie 
przywołuje do życia trzy 
wiedźmy, spalone na 
stosie przed 300 laty... 

14:50 STOP Drogówka
15:50 Policjantki i Policjanci
18:50 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

23:00 Wyspa śmierci
 Drużyna komandosów, 

wraz z młodą wirusolog, 
zostaje wysłana z misją 
specjalną do opustoszałej 
bazy wojskowej na 
Pacyfi ku, gdzie dziesięć 
lat temu - podczas badań 
nad bronią biologiczną 
w tajnych laboratoriach 
rządowych - wybuchła 
epidemia, której ofi ary 
zamieniały się w zombie. 
Komandosi mają 
sprawdzić sytuację na 
wyspie, a jeśli ktoś ocalał, 
zapewnić mu ewakuację, 
kiedy wróci po nich 
helikopter. 

00:40 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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niedziela 24 maja

06:05 Słownik polsko@polski 
- talk - show 

06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:00 Ziarno
09:30 Las bliżej nas
09:50 Noce i dnie - serial TVP 
10:55 Msza Święta
11:55 Między ziemią

a niebem - magazyn 
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn 
12:50 Wadowickie spotkania 

z Janem Pawłem II
13:20 BBC w Jedynce

- Alpejskie opowieści
o przetrwaniu 

14:15 Z pamięci 
14:25 Weterynarze z sercem
15:05 Komisarz Alex - serial

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej 

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:30 Ośmiu wspaniałych 
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:20 Stulecie Winnych 

- serial TVP 
21:20 To był rok! 
22:30 Zakochana Jedynka 

- Grace księżna 
Monako 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Szwajcaria, Włochy, 
Belgia, Francja, USA

00:20 Ben Hur - dramat history-
czny, prod. USA, 2016, 
reż. Timur Bekmambetov

02:30 Zabicie świętego 
jelenia

04:35 Z pamięci

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę
- Świątek - piątek, czyli 
perspektywa nieba 

05:25 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP 

07:05 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP 

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:45 Czerwień rubinu 

- fi lm fantasy
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny

- teleturniej 
15:15 Szansa na sukces. 

Opole 2020
- widowisko muzyczne 

16:20 Będzie dobrze, koch-
anie - serial komediowy 

16:55 Zmiennicy - serial TVP 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda 
18:35 Na dobre i na złe

- serial TVP 
19:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 

20:05 Paranoja
- fi lm akcji, 
prod. USA, 2013, 
reż. Robert Luketic, 
wyk. Gary Oldman, Liam 
Hemsworth, Amber Heard 

21:55 Kino bez granic 
- W. E. Królewski 
romans - fi lm obycza-
jowy, prod. USA, Wielka 
Brytania, 2011, 
reż. Madonna

00:05 Winnetou - serial, 
prod. Niemcy, 2015,
reż. Philipp Stölzl, 
wyk. Wotan Wilke 
Möhring

02:20 Mamuśki mają 
wychodne

03:45 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

04:30 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga!
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:30 Weekendowa 

metamorfoza
12:30 Ameryka Express 
14:00 Potop - fi lm przygodowy, 

ZSRR, Polska, 1974, reż. 
Jerzy Hoff man, wyk. Dan-
iel Olbrychski, Małgorzata 
Braunek, Tadeusz Łom-
nicki, Kazimierz Wichniarz

17:10 Shrek - fi lm komedia, 
USA, 2001, reż. Andrew 
Adamson, wyk. Vicky 
Jenson, Mike Myers, Eddie 
Murphy, Cameron Diaz, 
John Lithgow, Vincent 
Cassel 

19:00 Fakty 
19:20 Uwaga! koronawirus 
19:45 Uwaga!

20:00 Skok stulecia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2018, reż. Christian Gude-
gast, wyk. Gerard Butler, 
Pablo Schreiber, O’Shea 
Jackson Jr., Meadow 
Williams 

22:55 Oszukać 
przeznaczenie III 
- fi lm horror 
USA, Niemcy, 2006, 
reż. James Wong, 
wyk. Mary Elizabeth 
Winstead, Ryan Merriman, 
Kris Lemche, Alexz 
Johnso

00:50 Szakal
- fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, Francja, 
Niemcy, Japonia, 1997

03:05 Uwaga!
03:20 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:15 Przygody Kota 
w butach

09:45 Legenda o Smoku 
Gnatochrupie

 Kiedy dom Pyskacza 
zostaje spalony, stary 
wiking twierdzi, że to 
sprawka legendarnego 
Gnatochrupa. Jednak 
mieszkańcy wioski mu 
nie wierzą, ponieważ 
oprócz niego nikt nigdy 
nie widział tego gada. W 
końcu Pyskacz postanawia 
upolować prześladującą 
go bestię, a Czkawka i 
przyjaciele wyruszają z 
nim, by dopilnować jego 
bezpiecznego powrotu. 

10:00 Dziennik cwaniaczka 3
12:00 Strażnicy marzeń
14:05 Jak rozpętałem 

II wojnę światową 
cz. 1 - Ucieczka

15:50 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

17:40 Nasz Nowy Dom
18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo 

w Państwie
- magazyn

20:00 Sopocki Hit 
Kabaretowy - czego 
nam brakuje 

23:00 Niezniszczalny
  - thriller 
 Czarnoskóry Elijah 

Price przychodzi
na świat w 1961 r. 
w Filadelfi i z kończynami 
połamanymi w trakcie 
porodu. 

01:10 Avatar
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledysk
07:30 Myśli na ten czas 
07:40 Liturgia św. Jana 

Chryzostoma z cerkwi 
św. Ducha 

09:00 Liturgia greckoka
tolicka z parafi i
pw. Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego we 
Wrocławiu

10:00 Niezapomniany
Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 
- Charles Ives. 
Amerykański pionier 

11:10 Mała Syrenka - balet, 
prod. Niemcy, 2017

13:05 Zapomniane rzeźbiarki 
- fi lm dokumentalny

14:10 Hamlet: Bregenz 
Festival 2016 

16:45 Zaginione Skarby 
17:00 Niedziela z... Alicją 

Majewską 
20:00 Informacje kulturalne
20:05 2020. Czas nieznany

20:35 Szarada - komedia 
sensacyjna, prod. USA, 
1963, reż. Stanley Donen, 
wyk. Cary Grant, Audrey 
Hepburn, Walter Matthau, 
James Coburn 

22:40 Komedia romantyczna 
- spektakl teatralny 

24:00 Myśli na ten czas 
00:15 Bilet do kina 

- Droga do zapomnienia 
- dramat, prod. Australia, 
Wielka Brytania, 2013

02:15 Teraz animacje! 
- Zdarzenie - fi lm 
animowany 

02:25 Teraz animacje! - Blok 
02:35 2020. Czas nieznany 
03:00 Sami Yaff a na tropie 

dźwięków 
04:05 Kino nocne

- Palimpsest - dramat

05:35 Tajemnice medyczne
07:25 Lombard. Życie

pod zastaw
- serial obyczajowy

09:15 Panowie, dbajcie
o żony

11:20 W imię króla
13:35 Najpiękniejsze 

baśnie braci Grimm: 
Sześciu zawsze sobie 
radę da

14:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm: 
Bajka o tym, 
co wyruszył, by 
nauczyć się bać

15:55 Dirty Dancing
- melodramat
Szesnastoletnia Frances 
poznaje na wakacjach 
w ekskluzywnym ośrodku 
wypoczynkowym przys-
tojnego instruktora tańca. 
Mimo wielu różnic łączy 
ich wspólna pasja.

17:50 Piękna i bestia

20:00 Niedziela 
z gwiazdami: Need 
For Speed
Wrobiony w przestępstwo 
kierowca wyścigowy, 
Tobey, szuka zemsty.

22:20 Porwany
00:15 Najlepsi

z najlepszych
02:10 Na wariackich 

papierach
03:00 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

03:35 Biesiada na cztery 
pory roku

04:10 Menu na miarę
04:25 Z archiwum 

policji - serial 
dokumentalny

05:05 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:05 Mango - telezakupy
08:10 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:10 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:40 Projekt Lady 
14:40 Ślub od pierwszego 

wejrzenia 
15:40 Mój przyjaciel delfi n 

- fi lm przygodowy, USA, 
2011, reż. Charles Martin 
Smith, wyk. Harry Connick 
Jr., Ashley Judd, Nathan 
Gamble, Kris Kristoff erson, 
Morgan Freeman, Frances 
Sternhagen 

17:55 Duma: Podróż 
do domu - fi lm 
przygodowy, USA, 2005, 
reż. Carroll Ballard, wyk. 
Alexander Michaeletos, 
Campbell Scott, Mary 
Makhatho, Nthabiseng 
Kenoshi, Hope Davis

20:00 Pacifi c Rim 
- fi lm przygodowy, USA, 
2013, reż. Guillermo 
Del Toro, wyk. Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko 
Kikuchi, Charlie Day, Ron 
Perlman 

22:40 Pitch Perfect
- fi lm komedia, 
USA, 2012, reż. Jason 
Moore, wyk. Jason Moore, 
Anna Kendrick, Skylar 
Astin, Ben Platt, Rebel 
Wilson, Adam DeVine, 
Brittany Snow 

00:55 Zabójcy królowych 
piękności

01:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:45 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Przygody Kota
w butach

07:05 101 dalmatyńczyków
08:55 Hokus pokus
  Nastoletni Max, którego 

rodzina przeprowadziła 
się właśnie z Kalifornii 
do Salem, próbuje się 
odnaleźć w nowym 
miejscu. W Halloween, 
chcąc zaimponować 
dziewczynie, która mu 
się podoba, nieumyślnie 
przywołuje do życia trzy 
wiedźmy, spalone na 
stosie przed 300 laty... 

11:00 Galileo
13:00 Gwiazdy Kabaretu
15:00 Jaś Fasola
15:25 Czarny rycerz
  Jamal Walker pracuje 

w jednym z amerykańs-
kich parków rozrywki, 
który oferuje swym 
gościom wyprawę do śred-
niowiecznego świata. 

17:15 Dick i Jane: 
Niezły ubaw

 Lata ciężkiej pracy Dicka 
Harpera wreszcie przyno-
szą rezultaty, gdy bohater 
zostaje wiceprezesem 
fi rmy Globodyne, świa-
towego lidera na rynku 
medialnym. 

19:00 Galileo
20:00 Lodowi żołnierze
21:50 Próba sił
 Nowym Jorkiem

wstrząsa seria brutalnych 
morderstw dokony-
wanych na dzieciach, co 
doprowadza mieszkańców 
do zbiorowej histerii.

23:50 Śmierć na 1000
sposobów

00:40 Kobiety i mafi a
- fi lm dokumentalny

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



22 maja 2020       Moja Gazeta18 PROGRAM TV

TELETURNIEJ MUZYCZNY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY FILM SF SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT HORROR FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

poniedziałek 25 maja

05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej 
07:40 Japonia - inspirujące 

krajobrazy
08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:35 Bądźmy razem w domu
09:20 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda - magazyn 
12:40 To się opłaca - magazyn 
12:55 BBC w Jedynce 

- Alpejskie opowieści
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny 

17:55 Włoska rodzina
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:10 Pogoda
20:15 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka 
21:00 Świat według Jana 

Pawła II
22:05 Teatr Telewizji 

- Wariacje Tischnerowskie
23:40 To był rok!
00:50 Grace księżna Monako 

- fi lm obyczajowy
02:35 Ciemna strona Wenus 

- dramat obyczajowy
04:10 Notacje 

- Edward Pałłasz. 
Z Bim-Bomu do STS-u
- dokumentalny

04:35 Koło fortuny 
- teleturniej 

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:05 Coś dla Ciebie 
- magazyn 

06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Wesoła Nauka

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Moja klasa 

- Back to school 
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Coś dla Ciebie 

- magazyn 
14:30 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej 

16:35 Familiada 
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Moja klasa
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP 
21:50 Zniewolona - serial 
22:35 Zniewolona. Kulisy 
22:55 McMafi a - serial8 
00:05 Co ludzie powiedzą 

- fi lm fabularny, 
prod. Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, 2017

02:05 Warto kochać - serial 
02:50 W. E. Królewski 

romans - obyczajowy

04:15 Uwaga!
04:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

05:25 Nowa Maja w ogrodzie 
05:55 Akademia

ogrodnika 
06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:30 Afera fryzjera 
12:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:49 Raport alergiczny
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Down the road. 

Zespół w trasie 
- serial, Polska 

22:30 Szakal - fi lm sensacyjny, 
USA, Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy, Japonia, 
1997, reż. Michael 
Caton-Jones, wyk. Bruce 
Willis, Richard Gere

01:05 Kochajmy się od święta 
- fi lm komedia, USA, 
2015, reż. Jessie Nelson, 
wyk. Diane Keaton, John 
Goodman, Ed Helms, 
Amanda Seyfried, Alan 
Arkin, Marisa Tomei

03:05 Wewnętrzny wróg 
- serial, USA 

03:50Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki kry-
minalne, prowadząc biuro 
detektywistyczne.

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 MEHA HIT 
- Avatar

  - fi lm s-f, USA, Wielka 
Brytania, 2009, 
reż. Cameron James,
wyk. Worthington Sam, 
Saldana Zoe, Ribisi 
Giovanni, Rodriguez 
Michelle

 Rok 2154. Jake Sully, 
sparaliżowany były żołni-
erz piechoty morskiej, 
otrzymuje szansę odzys-
kania zdrowego ciała. 
Musi jednak wziąć udział 
w specjalnym programie 
militarnym. 

23:25 Lot 93 z Newark
01:05 Rok pierwszy
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy
05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 

08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Szkoła z TVP - Liceum - 

Klasa I b - Język polski - Lekc-
ja 1 09:20 Liceum - Klasa I b - 
Matematyka - Lekcja 2 09:40 
Liceum - Klasa I b - Język 
angielski - Lekcja 3 10:00 
Liceum - Klasa I b - Biologia - 
Lekcja 4 10:20 Liceum - Klasa 
II - Język polski - Lekcja 1 
10:40 Liceum - Klasa II - 
Matematyka - Lekcja 2 11:00 
Liceum - Klasa II - Język 
angielski - Lekcja 3 11:20 
Liceum - Klasa II - Biologia 

11:45 Czarne chmury - serial 
12:45 Informacje kulturalne
13:00 Literatura na ekranie
14:40 Szlakiem 

Kolberga
15:05 Chuligan Literacki 
15:35 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:40 Portret osobisty - fi lm 

16:25 Świątynie kultury 
- Świątynie kultury

16:55 Lektura na ekranie 
- Wakacje z duchami 
- serial TVP, prod. Polska

17:25 Niepospolita - fi lm 
krótkometrażowy 

17:45 Historia na ten czas
18:00 Portrety - Kultura 

duchowa narodu - fi lm
18:45 Którędy po sztukę 
19:00 Prog. publicystyczny
19:30 Z przytupem 
19:45 Informacje kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas
20:05 2020. Czas nieznany
20:25 Panorama kina 

polskiego - Zgoda 
22:00 Więcej niż fi kcja

- Normalny autystyczny
23:35 2020. Czas nieznany 
00:05 Żelazna klasyka

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges

- serial sensacyjny
07:40 Kobra - oddział

specjalny 
- serial sensacyjny

08:40 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów

Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:20 Kobra - oddział
specjalny 
- serial sensacyjny

14:10 Lombard. Życie
 pod zastaw
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Odwet
- dramat
Agent służb antynarko-
tykowych postanawia 
wymierzyć sprawiedliwość 
mordercom żony.

21:55 Need For Speed
00:15 Wielki fi lm
01:55 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska

02:30 Niesamowite!
03:15 Biesiada na cztery 

pory roku
- program rozrywkowy

04:15 Z archiwum
policji 
- serial dokumentalny

04:40 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Nigdy w życiu! - fi lm 

komedia, Polska, 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Danuta Stenka, 
Artur Żmijewski

22:10 Ring
- fi lm horror, USA,
Japonia, 2002, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Naomi 
Watts, Martin Henderson, 
David Dorfman, Brian Cox, 
Jane Alexander, Lindsay 
Frost 

00:30 Jako w piekle,
tak i na Ziemi 
- fi lm horror, USA, 2014, 
reż. John Erick Dowdle, 
wyk. Perdita Weeks, Ben 
Feldman, Edwin Hodge, 
François Civil, Marion 
Lambert 

02:15 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:40 Noc magii
- program ezoteryczny
prod. Polska

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki i Policjanci

Policjanci z dwóch komend 
codziennie interweniują, 
począwszy od pijackich 
melin, a skończywszy na 
domowych kłótniach.

12:00 STOP Drogówka
- magazyn
prod. Polska

13:00 Emil pogromca 
mandatów

14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
Zespoły policyjne 
prowadzą różne sprawy 
kryminalne począwszy 
od zabójstw, poprzez 
napady, a skończywszy 
na narkotykach.

21:00 Ocalenie
 Grupa terrorystów 

porywa byłego agenta 
CIA. Kiedy jego syn zostaje 
odsunięty od zadania 
odbicia ojca, postanawia 
działać na własną rękę i 
sam wyrusza z odsieczą... 

22:45 Przebiegła gra
 John Nelson jest agentem 

FBI, który podczas akcji 
traci swojego informatora 
Milesa Scotta. Dwa dni 
później odwiedza jego 
żonę.

00:40 Włatcy móch
01:35 Galileo

- popularno-naukowy
02:30 Interwencja

- magazyn
03:05 SuperLudzie
04:00 Trans World Sport
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04:50 Jaka to melodia?
05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej 
07:40 Japonia
08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:35 Bądźmy razem w domu
09:20 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce

- Życie w błękicie 
- fi lm dokumentalny

14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress

17:25 Jaka to melodia?
- teleturniej muzyczny 

17:55 Włoska rodzina 
- serial obyczajowy

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Pogoda 
20:15 Alarm! - magazyn 
20:30 Leśniczówka
20:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
21:05 Wypadek - serial
22:00 Magazyn Ekspresu 

Reporterów 
23:05 Ocaleni 

- reality show 
00:05 Olej Lorenza - dramat, 

prod. USA, 1992
02:30 Zabójcza mamuśka 

- dramat
04:05 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:05 Nieproszony gość 
06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka
12:30 Koło fortuny 
13:05 Moja klasa 
13:40 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Moja klasa 
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia - serial 
20:40 Kulisy serialu „M jak 

miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP 

21:50 Zniewolona
- serial kostiumowy

22:35 Zniewolona. Kulisy 
22:55 Kraina miodu 

- fi lm dokumentalny
00:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP 
01:00 Defekt 

- serial sensacyjny TVP, 
prod. Polska, 2003, reż. 
Maciej Dutkiewicz, wyk. 
Magdalena Cielecka

02:05 Miłość i turbulencje 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2013, 
reż. Alexandre Castagnetti

03:45 Moda - prawdziwe
koszty - fi lm 
dokumentalny

04:35 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 

05:00 Zakończenie

04:45 Uwaga!
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera
12:20 Ukryta prawda
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! 

koronawirus 
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej

- serial obyczajowy
20:55 Milionerzy 

21:35 Ścigana 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2012, reż. Steven 
Soderbergh, wyk. Gina 
Carano, Ewan McGregor, 
Channing Tatum, Antonio 
Banderas, Michael Doug-
las, Michael Fassbender 

23:25 Pamięć absolutna 
- fi lm S-F, USA, 1990, 
reż. Paul Verhoeven, 
wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Rachel Ticotin, 
Sharon Stone, Ronny 
Cox, Michael Ironside 

01:40 Zabójcza broń 2
- serial, USA 

02:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska

02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień 
z Polsat News

09:00 Malanowski
i Partnerzy

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze

- serial kryminalny
prod. Polska

12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia

- program informacyjny
prod. Polska

16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 Dzień matki
 Każda rodzina obchodzi 

Dzień Matki na swój 
sposób. Jedni w podniosłej 
i uroczystej atmos-
ferze, inni na luzie i ze 
śmiechem, ale wszyscy 
przede wszystkim z 
miłością. Garry Marshall 
przedstawia cztery rodz-
iny, których losy splotą się 
w tym wyjątkowym dniu. 

22:20 Kołysanka
 W zagadkowych 

okolicznościach znikają 
kolejno mieszkańcy i goś-
cie pewnej malowniczej 
miejscowości. 

00:30 Alamo
03:15 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy

08:45 Blask - fi lm animowany
09:00 Szkoła z TVP 

- Liceum - Klasa I b - Język  
polski 09:20 Liceum - Klasa 
I b  09:40 Liceum - Klasa I b 
10:00 Liceum - Klasa I b - His-
toria - 26.05.2020 - Lekcja 4 
10:20 Liceum - Klasa II
- Język polski 10:40 Liceum 
- Klasa II - Fizyka - 26.05.2020 
- Lekcja 2 11:00 Liceum
- Klasa II- Język niemiecki 
- 26.05.2020 - Lekcja 3 11:20 
Liceum - Klasa II - Geografi a 
- 26.05.2020 - Lekcja 4 

11:45 Czarne chmury - serial 
12:40 Informacje kulturalne
13:00 Literatura na ekranie 

- Moby Dick 
- dramat

14:55 Szlakiem Kolberga
15:25 Chuligan Literacki 
15:50 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
- Pomniki historii 
- Nikiszowiec 

16:00 Lektura na ekranie
- Wakacje z duchami 
- serial TVP 

16:55 Cheerleaderki 
- fi lm dokumentalny 

17:35 Więzi - fi lm animowany 
17:50 Historia na ten czas
18:00 Portrety - Wielcy 

reformatorzy teatru 
18:35 Wydarzenie aktualne
18:55 Którędy po sztukę 
19:10 Kronos
19:45 Informacje

kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? - program 

publicystyczny 
20:20 Les Ballets de Monte 
21:45 Lekkie obyczaje

- Przypis - dramat
23:35 Myśli na ten czas 

- Paweł Milcarek

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges 

- serial sensacyjny
07:40 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

08:40 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów
12:20 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny
Serial opowiada
o przygodach policjantów 
patrolujących autostradę, 
których podczas ich 
pracy spotykają niezwykłe 
przypadki.

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 

20:00 Piąty element
Nowy Jork w XXIII w., 
były komandos Korben 
Dallas wplątany zostaje 
w misję ratowania świata 
przed siłami zła absolut-
nego objawiającymi się raz 
na pięć tysięcy lat.

22:20 Vice: Korporacja 
zbrodni

00:15 Poznaj moich 
Spartan

01:35 Zobacz to! Blok
powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

02:40 Biesiada na cztery 
pory roku

04:15 Z archiwum 
policji 
- serial dokumentalny

04:40 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
11:45 Szpital - program 

obyczajowy 
12:50 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
13:50 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Szpital 

- program obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
20:00 Kobiety pragną 

bardziej - fi lm komedia, 
USA, Niemcy, Holandia, 
2009, reż. Ken Kwapis, 
wyk. Scarlett Johansson

22:40 Ludzkie dzieci 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2006, 
reż. Alfonso Cuarón, 
wyk. Clive Owen, Julianne 
Moore, Michael Caine, 
Chiwetel Ejiofor, 
Claire-Hope Ashitey, 
Pam Ferris 
Film dzieje się na Ziemi 
w 2027 roku: nadzieja na 
przedłużenie istnienia 
gatunku ludzkiego wydaje 
się być niejasną mrzonką. 
Już od prawie 19 lat nie 
przyszło na świat na naszej 
planecie żadne dziecko.

00:50 Miliony Escobara
- serial dokumentalny

01:50 Druga strona 
medalu
- talk show

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka

- magazyn
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
Fabuła serialu koncentruje 
się na pracy dwóch par 
policjantów stanowiących 
dwa zespoły dochodzenio-
we i prowadzonych przez 
nich śledztwach, rozbu-
dowując jednocześnie 
wątki osobiste każdej 
z pierwszoplanowych 
postaci i ukazując ich 
życiowe perypetie i 
uczuciowe komplikacje.

21:05 Cenny ładunek
 Po nieudanym skoku 

Eddie, brutalny gangster, 
ściga piękną złodziejkę, 
Karen, która go wystawiła. 
Karen postanawia 
odzyskać zaufanie 
Eddiego i w tym celu 
zleca swojemu byłemu 
chłopakowi kradzież 
przesyłki z rzadkimi 
klejnotami. Jednak kolejna 
wpadka doprowadza do 
bardzo nieprzyjemnych 
konsekwencji.

23:00 Korpus weteranów
01:05 Włatcy móch
01:55 Galileo
02:50 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

03:05 Trans World Sport 2020
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środa 27 maja

05:20 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

06:15 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej 
07:40 Japonia - inspirujące 

krajobrazy. Wyspa 
Tokunoshima - fi lm 

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:35 Bądźmy razem w domu 

- program edukacyjny 
09:20 Ranczo - serial 
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP 
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 

- Najmłodsi wśród 
zwierząt

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2017 

15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.

Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina

- serial obyczajowy
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm!

- magazyn 
20:30 Leśniczówka
21:00 Śmierć nadejdzie jutro 
23:25 Historia bez tajemnic 

- Barbra Streisand 
00:30 Zabójcza mamuśka 

- dramat, prod. Kanada

05:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:00 Pożyteczni.pl 
06:30 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk 
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie
11:40 Wesoła Nauka 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:05 Moja klasa 
13:35 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej 
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Moja klasa
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy 
prod. TVP 

20:40 Muzyka na dobry 
wieczór

20:55 Howards End - serial
22:00 Zniewolona - serial 
22:45 Zniewolona. Kulisy 
23:05 Kino relaks - Miłość 

i turbulencje 
- komedia romantyczna, 
prod. Francja, 2013

00:45 Kraina Jane Austen 
- komedia, prod. Wielka 
Brytania, USA, 2013 

02:30 Prawdziwe oblicze 
Arabii Saudyjskiej, 
prod. Wielka Brytania, 
2016, reż. James Jones 

03:30 Ofi cerowie - serial 
kryminalny TVP 

04:15 Zakończenie dnia

04:45 Uwaga!
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera

- program rozrywkowy 
12:20 Ukryta prawda

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 

- program kryminalny 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! 

koronawirus 
19:50 Uwaga!

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Ameryka Express

- program rozrywkowy
prod. Polska

23:00 Przynęta 
- fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, 2000, 
reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Jamie Foxx, David 
Morse, Doug Hutchison, 
Kimberly Elise, David 
Paymer, Mike Epps 

01:25 Nie z tego 
świata
- serial, USA 

02:20 Uwaga!
- magazyn

02:35 Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 Vabank - komedia
 Warszawa, lata trzy-

dzieste. Słynny kasiarz 
Henryk Kwinto mści się 
na dawnym wspólniku 
Kramerze, który przed
laty wydał go policji 
i doprowadził do śmierci 
przyjaciela. 

22:15 Atrakcyjny pozna 
panią - komedia

 Wiejski gospodarz, stary 
kawaler Stasio postanawia 
ożenić się. Baby ze wsi 
aż się palą by złowić 
samotnego kawalera. 

00:25 Nasz Nowy Dom
- magazyn

02:30 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:25 Telezakupy TV Okazje

09:00 Szkoła z TVP - Liceum 
- Klasa I b - Wiedza o społec-
zeństwie 09:20 Liceum - 
Klasa I b - Matematyka 09:40 
Liceum - Klasa I b - Język 
angielski 10:00 Liceum 
- Klasa I b - Geografi a 10:20 
Liceum - Klasa II - Edukacja 
dla bezpieczeństwa 10:40 Li-
ceum - Klasa II - Matematyka 
11:00 Liceum - Klasa II 
- Język angielski 11:20 
Liceum - Klasa II - Chemia 

11:45 Czarne chmury - serial 
13:00 Literatura na ekranie 
14:15 Szlakiem Kolberga 
14:40 Jacy jesteśmy, Polacy? 
15:10 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
15:15 Roman Kłosowski - fi lm 
15:50 Lektura na ekranie 
16:45 Z przytupem - Mazurek 
17:00 Dyrekcja 
17:50 Historia na ten czas
18:00 Portrety 
19:00 2020. Czas nieznany 

19:30 Zaginione Skarby
- fi lm animowany 

19:45 Informacje kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas 
20:05 Co dalej? - program 

publicystyczny 
20:20 Na wschód 

od Hollywood 
- Co przynosi przyszłość 
- fi lm obyczajowy

22:10 Ziemia, planeta ludzi
- Pożegnanie z Alaską 

23:40 Myśli na ten czas 
23:55 Kronos 
00:35 Nahorny + 1 
01:15 Co dalej? 
01:40 Lekkie obyczaje 

- Przypis - dramat
03:35 Kino nocne

- Pod Mocnym Aniołem 
- dramat

05:45 Zakończenie dnia

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges

- serial sensacyjny
Serial opowiadający o 
walce z przestępczością 
na ulicach San Francisco. 
Głównym bohaterem 
jest sprytny policjant 
Nash Bridges, który w 
raz ze swoim partnerem 
Joe Dominguez walczy z 
przestępczością w mieście.

07:40 Kobra - oddział 
specjalny
- serial sensacyjny

08:40 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka 

duchów
12:20 Kobra - oddział 

specjalny 
- serial sensacyjny

14:10 Lombard. Życie
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

20:00 Pakt z mordercą
21:30 Nocny łowca
23:25 Zabójcze umysły: 

Poza granicami
01:10 Zobacz to! Blok 

powtórkowy:
Niesamowite!

01:45 Niesamowite!
03:00 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

03:35 Na jedwabnym 
szlaku

04:15 Z archiwum policji
- serial dokumentalny

04:40 Dyżur - serial 
dokumentalny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango

telezakupy
07:40 Mała piękność

- dokument 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:45 Szpital 
- program obyczajowy 
prod. Polska

12:50 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 
prod. Polska

15:55 Szkoła 
16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda

- program obyczajowy

20:00 W samym sercu morza 
- fi lm przygodowy, USA, 
Australia, Hiszpania, 
2015, reż. Ron Howard, 
wyk. Chris Hemsworth, 
Benjamin Walker, Cillian 
Murphy, Brendan Gleeson, 
Ben Whishaw, Michelle 
Fairley 

22:35 Hellboy II: 
Złota armia
- fi lm przygodowy, 
USA, Niemcy, 2008, 
reż. Guillermo Del Toro, 
wyk. Ron Perlman, Selma 
Blair, Doug Blair, Seth 
MacFarlane, Luke Goss, 
John Hurt 

00:55 Miliony Escobara 
- serial dokumentalny 

01:55 Druga strona medalu 
02:45Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
Cordell Walker (Chuck 
Norris) walczy ze wszystki-
mi formami przestępczości 
w stanie Teksas. Pomagają 
mu w tym inni agenci 
na czele z Jimmym Trivet-
tem (Clarence Gilyard Jr.) 
oraz pani prokurator Alex 
Cahill Walker (Sheree J. 
Wilson). Po dobrze wyko-
nanym zadaniu wszyscy 
spotykają się w barze 
emerytowanego strażnika 
C.D. Parkera.

08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki

i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Pamiętniki 

z wakacji
15:00 Septagon
16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji

18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Punisher: strefa wojny
 Znakomita ekranizacja 

kultowego komiksu. 
Były ofi cer Frank Castle 
w wyniku porachunków 
mafi jnych traci rodzinę, 
która zostaje zamor-
dowana na jego oczach. 
Odnalezienie przestępców 
i pomszczenie bliskich 
staje się celem jego życia. 

23:00 Lodowi żołnierze 
00:55 Włatcy móch
01:25 STOP Drogówka
02:20 Interwencja
02:35 Disco Polo Life
03:30 TOP 10 Lista 

Przebojów
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czwartek 28 maja

04:50 Jaka to melodia? 
05:20 Przysięga - serial
06:10 Elif - serial, prod. Turcja
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach 

07:40 Polskie Zwierzęta w 
niebezpieczeństwie 

08:00 Wiadomości 
08:05 Pogoda poranna 
08:08 Kwadrans polityczny 
08:35 Bądźmy razem w domu 

- program edukacyjny 
09:20 Ranczo - serial 
10:20 Komisarz Alex - serial 
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Natura w Jedynce 
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! - magazyn

15:35 Gra słów. Krzyżówka
- teleturniej 

16:05 Przysięga - serial 
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Włoska rodzina - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:15 Alarm! - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy 

Anity Gargas 
- magazyn 

22:55 Rozmowy w czasach 
zarazy - talk-show 

23:50 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

00:45 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 

01:50 Tanie Dranie

04:35 Koło fortuny
- teleturniej 

05:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

06:00 Operacja Zdrowie! 
- magazyn medyczny

06:35 Familiada - teleturniej 
07:05 Wesoła Nauka - Wielkie 

dzieła małych rąk
- program edukacyjny 

08:00 Pytanie na śniadanie 
11:40 Wesoła Nauka 

- program edukacyjny 
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej 
13:00 Moja klasa 

- Back to school 
13:30 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP 
14:00 Czterdziestolatek

 - serial TVP 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008 

16:00 Koło fortuny 

16:35 Familiada
- teleturniej 

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda 
18:30 Moja klasa
19:00 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn 
19:35 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP 
20:45 Filmowe czwartki 

- Wiesław Kot 
- felieton 

20:50 Filmowe czwartki 
- La La Land - musical

23:05 Siła strachu
00:55 Excalibur
03:30 Świeża krew 

- serial kryminalny
04:35 Art Noc - Scena alternaty-

wna - Daria Zawiałow 
05:00 Zakończenie

04:45 Uwaga!
05:05 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

06:00 Wstajesz i wiesz 
08:00 Dzień Dobry TVN
11:25 Doradca smaku
11:35 Afera fryzjera
12:20 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:15 Szpital - program 

obyczajowy 
14:15 Detektywi 
15:25 Milionerzy 
16:00 Fakty po południu 
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:25 Uwaga! koronawirus 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku

20:15 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy, Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Nad życie 
- fi lm obyczajowy, 
Polska, 2012, reż. Anna 
Plutecka-Mesjasz, 
wyk. Michał Żebrowski, 
Olga Bołądź

00:35 W ukryciu 
- fi lm horror, USA, 2015, 
reż. Matt Duff erRoss 
Duff er, wyk. Alexander 
Skarsgard, Andrea 
Riseborough, Emily Alyn 
Lind, Heather Doerksen, 
Steven Elliot 

02:10 Uwaga!
02:25Noc magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski 
i Partnerzy
Bronisław Malanowski 
rozwiązuje zagadki 
kryminalne, prowadząc
biuro detektywistyczne.

09:55 Sekrety rodziny
10:55 Dlaczego ja?
11:50 Gliniarze
12:50 Wydarzenia
13:30 Interwencja
13:45 Trudne sprawy
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:25 Pogoda
16:30 Interwencja
16:45 Gliniarze
17:45 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich
- serial komediowy

20:00 Zmierzch
 Historia miłosna z elemen-

tami fantasy, która stała 
się wielkim przebojem 
kinowym i podbiła serca 
nastolatków na całym 
świecie. Film powstał 
na podstawie pierwszej 
części bestsellerowej 
serii książek autorstwa 
Stephanie Meyer.

22:25 Gotowi na wszystko. 
Exterminator
- fi lm sensacyjny

00:55 Chirurdzy
- serial obyczajowy
prod. Polska

02:55 Tajemnice losu
04:40 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:25 Telezakupy TV Okazje

07:30 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy 

09:00 Szkoła z TVP - Liceum
- Klasa I b - Język polski 
09:20 Liceum - Klasa I b - 
Informatyka 09:40 Liceum 
- Klasa I b - Język niemiecki 
10:00 Liceum - Klasa 
I b - Historia 10:20 Liceum - 
Klasa II - Język polski 10:40 
Liceum - Klasa II - Podstawy 
przedsiębiorczości 11:00 
Liceum - Klasa II - Język 
niemiecki 11:20 Liceum
- Klasa II - Historia

11:45 Czarne chmury - serial 
12:50 Informacje kulturalne 
13:00 Literatura na ekranie 

- Pan Wołodyjowski cz. II
- fi lm historyczny, reż. 
Jerzy Hoff man

14:15 Szlakiem Kolberga
14:40 Jacy jesteśmy, Polacy? 
15:10 Szlakiem miejsc 

niezwykłych 
- Pomniki historii 

15:20 Lektura na ekranie 
- Wakacje z duchami

16:15 Brasilia: projekt
17:50 Historia na ten czas 
18:00 Portrety 
18:40 Stefan Gierowski 
19:05 2020. Czas nieznany 
19:25 Koło pióra 
19:45 Informacje kulturalne 
20:00 Myśli na ten czas
20:05 Co dalej? 
20:20 Czwartkowy 

klub fi lmowy 
20:25 Czwartkowy 

klub fi lmowy 
- Dopaść Cartera 

22:20 Myśli na ten czas 
22:30 Scena alternatywna
22:50 Co dalej? 
23:15 Zrywa się wiatr 
01:30 Na wschód 

od Hollywood

05:15 Rodzinny interes
06:00 Nash Bridges - serial 

sensacyjny
07:40 Kobra - oddział 

specjalny - serial 
sensacyjny

08:40 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:35 Rodzinny interes
10:30 Zaklinaczka duchów

Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:20 Kobra - oddział 
specjalny 
- serial sensacyjny

14:10 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Powiedz tak
Mary jest organizatorką 
ślubów, choć sama jeszcze 
nie wyszła za mąż. Gdy 
poznaje przystojnego 
doktora, odkrywa, że to 
jego wesele wkrótce ma 
zorganizować.

22:00 Kto pierwszy, 
ten lepszy

23:55 Formuła
01:35 Ojciec Ted
02:40 Zobacz to! Blok 

powtórkowy: 
Tajemnice medyczne

03:30 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

04:00 Menu na miarę
04:15 Z archiwum policji 
05:15 Dyżur - serial 

dokumentalny

05:05 Szkoła 
06:05 Mango

telezakupy
07:40 Mała piękność 

- dokument 
08:40 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
prod. Polska

11:45 Szpital - program 
obyczajowy 

12:50 Sąd rodzinny
- program sądowy
prod. Polska 

13:50 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 
- program sądowy 
prod. Polska

14:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

15:55 Szkoła 
- program obyczajowy 
prod. Polska

16:55 19 + - obyczajowy 
18:00 Szpital - program 

obyczajowy 
19:00 Ukryta prawda 

20:00 Pitch Perfect II
- fi lm komedia
prod. USA, 2015, 
reż. Elizabeth Banks, 
wyk. Anna Kendrick, 
Rebel Wilson, Hailee 
Steinfeld, Brittany Snow, 
Skylar Astin 

22:20 Pacifi c Rim 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2013, reż. Guillermo 
Del Toro, wyk. Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko 
Kikuchi, Charlie Day, 
Ron Perlman 

00:55 Miliony Escobara 
- serial dokumentalny, 
prod. USA 

01:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25Noc magii

06:00 Strażnik Teksasu
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Policjantki i Policjanci
12:00 STOP Drogówka
13:00 Emil pogromca 

mandatów
14:00 Pamiętniki z wakacji
15:00 Septagon

Oryginalny polski format, 
który łączy elementy 
sensacyjne, przygodowe 
i komediowe. Fabularnie 
serial opiera się na pełnych 
zwrotów akcji historiach, 
które poznajemy przez 
pryzmat prowadzonych 
przez detektywów śledz-
tw oraz na równolegle 
rozwijanych wątkach oso-
bistych z życia głównych 
bohaterów.

16:00 Słoneczny patrol
17:00 Pamiętniki z wakacji
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 T-34
 Mlody Nikolaj Iwuszkin 

dowodzi czołgiem, który 
z niewielkim wsparciem 
piechoty bohatersko 
walczy z przeważającymi 
siłami niemieckimi 
idącymi na Moskwę w 
1941 roku. Kiedy trafi a 
do niewoli nie poddaje 
się i wielokrotnie próbuje 
zbiec. 

23:35 Śmierć na 1000 
sposobów

00:00 Kobiety i mafi a
01:55 Zagadkowe zgony
02:20 Interwencja

- magazyn
02:35 STOP Drogówka
03:30 TOP 10 Lista 

Przebojów
05:30 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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KUPIĘ

 u Skupuję monety i banknoty 
nieobiegowe i niechodliwe z całe-
go świata, kolekcjonerskie, medale 
i przedmioty kolekcjonerskie. tel. 
602 128 246

SPRZEDAM

 u Sprzedam nowy aparat do po-
miaru ciśnienia tętniczego. Aparat 
na baterie i prąd. Cena do uzgod-
nienia. Tel 739158561

 u Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. tel. 728 480 003

 u Sprzedam stare płyty winylowe 
polskie i zagraniczne. tel. 729 238 427

TOWARZYSKIE

 u Wdowiec 170 cm wzrostu pozna 
Panią w wieku 60+. Może być z 
Ukrainy, Białorusi. SMS i MMS na 
tel. 692 928 383

NIERUCHOMOŚCI

 u Olbrachtów - działka na sprze-
daż 3005 m2 z rozpoczętą budową 
domu - podpiwniczenie i strop. 
Ogrodzenie i prąd. Cena 145.000 
zł. tel. 512 209 363

 u Bieniów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, o pow. 23 
ary w cenie 73 tys. Partner Nieru-
chomości, nr tel: 533-308-999

 u Mieszkanie w Żarach sprze-
dam - 1 piętro - 55 m, 3 pokoje, do 
remontu. tel. 572 277 251

 u Bogumiłów – działka na 
sprzedaż o pow. 1,47 ha w okazyj-
nej cenie 65 tys. Partner Nierucho-
mości, nr tel: 533-308-999

 u Żary – działki na sprzedaż 
w Żarach i w okolicy, różna po-
wierzchnia, dobre ceny, Partner 
Nieruchomości, tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie na sprzedaż 
do wprowadzenia, 2 pokoje, II pię-
tro, w kamienicy, Partner Nieru-
chomości, tel: 533-308-999

 u Żary – lokal usługowy na 
sprzedaż, o pow. 32,80 m2, na 
parterze w cenie 120 tys. Partner 
Nieruchomości, tel: 533-308-999

 u Olbrachtów - działki na sprze-
daż z warunkami zabudowy, me-
dia przy nieruchomości, Partner 
Nieruchomości, tel: 533-308-999

 u Żary – działka na sprzedaż o 
pow. 11 ar w cenie 88 tys. Partner 
Nieruchomości, tel: 533-308-999

 u Żary – mieszkanie do wy-
najęcia w bloku, wyposażone, 2 
pokoje, 50 m2 w cenie 1300 zł 
+ opłaty. Partner Nieruchomości, 
tel: 533-308-999

REKLAMA REKLAMA

Przepisy kulinarne
Sernik z musem 
truskawkowym
Składniki:
Ciasto kruche:
• 125g masła (lub margaryny)
• 60g cukru
• 200g mąki pszennej (w wersji 

bezglutenowej: uniwersalnej mąki 
bezglutenowej)

• … 1 jajko
• … 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa serowa:
• … 500g serka marcarpone
• … 500g twarogu z wiaderka, twarogu 

półtłustego dwukrotnie zmielonego 
lub Quark

• … 100g cukru
• … 4 jajka
• … 1 opakowanie budyniu truskawko-

wego bez cukru (w zastępstwie inny 
czerwony lub waniliowy)

Dodatkowo:
• … 300g truskawek świeżych
• … 75g masła
• … 120g cukru
• … sok wyciśnięty z połowy cytryny
• … 1 opakowanie budyniu waniliowego 

bez cukru

Wykonanie
Z podanym składników na ciasto kru-
che zagnieść jednolite ciasto. Ciasto 
owinąć w folię spożywczą i wstawić do 

lodówki na 1 godz.
Dno tortownicy o średnicy 26cm wyło-
żyć papierem do pieczenia. Ciasto wy-
kleić w tortownicy, wyklejając również 
bok tortownicy do połowy jej wysoko-
ści. Tortownicę z ciastem wstawić do 
lodówki na czas przygotowania masy 
serowej.

Mascarpone, twaróg, cukier i jajka 
zmiksować przez chwilę na gładką 
masę, tylko do połączenia się składni-
ków. Na końcu dodać budyń (proszek).

Masę serową wylać do tortownicy  
i piec w nagrzanym piekarniku ok. 
50-60 minut w temperaturze 175°C. 
(Sernik bardzo mocno wyrasta. Nale-
ży studzić go przy lekko uchylonych 
drzwiczkach piekarnika. Następnie 
wstawić do lodówki na kilka godz. lub 
na noc).

Przygotować puree truskawkowe. Tru-
skawki zmiksować na puree. (Mrożone 
truskawki wcześniej rozmrozić). Dodać 
cukier, sok z cytryny i masło. Całość 
zagotować. Osobno wymieszać budyń z  
4 łyżkami wody. Do gotujących się 
truskawek dodać wymieszany budyń. 
Chwilkę gotować (około 1 min), aż bu-
dyń zgęstnieje.

Puree wyłożyć od razu na sernik. Pozo-
stawić do ostygnięcia. Następnie wsta-
wić ciasto do lodówki na co najmniej  
2 godziny.

Ciemne ciasto 
z kruszonką  
i truskawkami
Składniki na ciasto:
• 5 jajek
• 200g cukru
• 125ml oleju
• 125ml jogurtu naturalnego
• 350g mąki pszennej
• 30g kakao
• 3 łyżeczki proszku do pie-

czenia
• ok. 800g świeżych truska-

wek

Kruszonka:
• 150g masła lub margaryny
• 50g czekolady gorzkiej
• 180g mąki pszennej
• 20g kakao
• 100g cukru
• szczypta soli
• 100g płatków owsianych

Wykonanie
Przygotować kruszonkę. Czeko-
ladę połamać na kawałki i ra-
zem z masłem (margaryną) roz-
topić w kąpieli wodnej. Mąkę 
wymieszać z kakao, cukrem, 
szczyptą soli i płatkami owsia-
nymi. Dodać ciepłą, roztopioną 
czekoladę z masłem i całość za-
gnieść na kruszonkę. Odstawić 

na bok. Truskawki umyć, osu-
szyć i odszypułkować.
Przygotować ciasto. Mąkę wy-
mieszać z proszkiem do piecze-
nia i kakao. Odstawić na bok.
Oddzielić żółtka od białek. Biał-
ka ubić na sztywną pianę. Da-
lej ubijając, dodać stopniowo 
cukier. Dalej miksując, dodać 
po jednym żółtku. Zmniejszyć 
obroty miksera i dodać stopnio-
wo olej z jogurtem. Kolejno do-

dać mąkę z kakao w 3 porcjach 
mieszając krótko, tylko do połą-
czenia składników.

Ciasto przełożyć do formy pro-
stokątnej o wymiarach ok. 35x 
24cm wysmarowanej marga-
ryną i posypanej mąką. Ułożyć 
truskawki. Truskawki obficie 
posypać kruszonką. Piec w na-
grzanym piekarniku ok. 45 mi-
nut w temperaturze 180°C.

fot. ARMG



u Okolice Żar - działki na sprze-
daż np. o pow. 10 ar w cenie 46 
tys. Możliwość zakupu większej 
powierzchni. Partner Nierucho-
mości, tel: 533-308-999

u Żary – tanio sprzedam dom na wsi, 
Partner Nieruchomości, 501-509-731

u Żary - ładny dom na sprzedaż, do 
wprowadzenia, usytuowany na dużej 
działce, Partner Nieruchomości, tel: 533-
308-999

u Olbrachtów – działka na sprzedaż z 
warunkami zabudowy o pow. 10 arów 
w cenie 67 tys. Partner Nieruchomości, 
tel: 533-308-999

u Żary – dom na sprzedaż, stan suro-
wy zamknięty w cenie 149 tys. Partner 
Nieruchomości, nr tel: 533-308-999

u Żary – tanie pokoje do wynajęcia, 
Partner Nieruchomości 501-509-731

u Żary – kupię kawalerkę lub dwa po-
koje za gotówkę, Partner Nieruchomości 
533-308-999

u Żary – umeblowana kawalerka do 
wynajmu, Partner Nieruchomości 501-
509-731

u Żary - wolnostojący lokal na sprze-
daż, 56 m2, 35 tys. Partner Nieruchomo-
ści 533-308-999

u Sieniawa Żarska - działka budowla-
na na skraju wsi - 30 ar, 36 tys. PLN,  wo-
kół mało zabudowań, za to dużo zieleni. 
Partner Nieruchomości, tel. 690 411 006

u Dom do remontu - na działce 9-aro-
wej, na wsi pod Żarami, 10 min. jazdy do 
centrum miasta, 122 tys. PLN.  Partner 
Nieruchomości, tel. 690 411 006 

u Dom pod Lipinkami Łużyckimi, do 
remontu - na działce 13-arowej, wokół 
las i pola, dobry dojazd. 80 tys. PLN. 
Partner Nieruchomości, tel. 690 411 006

u Jasień – mieszkanie 2-pokojowe na 
sprzedaż, Ip. Cena 115 tys. Partner Nie-
ruchomości, nr tel: 606 705 480

u Iłowa – mieszkanie do wynajęcia, 
Partner Nieruchomości, tel 501-509-731

u Żagań – mieszkanie na sprzedaż, do 
wprowadzenia, 60 m2, 3 pokoje, 260 
tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 606 
705 480

u Żary – mieszkanie na sprzedaż w 
kamienicy, II piętro, 2 pokoje, w cenie 
205 tys, Partner Nieruchomości, tel: 533-
308-999

u Żary – atrakcyjny domy na sprzedaż 
w dobrej cenie, Partner Nieruchomości, 
tel: 533-308-999

u Żagań – kupię mieszkanie do re-
montu, Partner Nieruchomości tel: 501-
509-731

u Żary – kupię tanie mieszkanie, Part-
ner Nieruchomości tel: 501-509-731

u Lubsko – pilnie kupię 2-3 pokojowe 
mieszkanie za gotówkę, Partner Nieru-
chomości: 501-509-731

u Żary – pilnie poszukujemy miesz-
kania na sprzedaż, 2-3 pokoje, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

u Olbrachtów – działka na sprzedaż 
z warunkami zabudowy, 1812 m2, przy 
drodze asfaltowej, Partner Nieruchomo-
ści: 533-308-999

u Żary – umeblowane mieszkanie 
do wynajęcia, 2 pokoje, w kamienicy w 
cenie 1250 zł + opłaty, Partner Nierucho-
mości: 533-308-999

u Żary – dom na sprzedaż, do wpro-
wadzenia, na ładnej działce, Partner 
Nieruchomości: 533-308-999

u Sieniawa – działka na sprzedaż przy 
drodze asfaltowej,1457 m2 w cenie 60 
tys. Partner Nieruchomości: 533-308-999

u Miłowice – działka na sprzedaż o 
pow. 10 ar w cenie 35 tys., Partner Nieru-
chomości, nr tel: 606 705 480

u Żary -  dom na sprzedaż w dobrej 
lokalizacji, Partner Nieruchomości, nr tel: 
606 705 480

MOTORYZACJA

u Sprzedam Volkswagen Polo V 
nowy model 2010, 5 drzwi, zareje-
strowany. tel. 733 221 218

u Sprzedam Toyota Aygo rok 
2016, benzyna, zarejestrowany. tel. 
733 221 218

u Sprzedam opony z felgami 
145/70R12 szt. 5 oraz radio Panaso-
nic z instrukcją obsługi i montażu. 
tel. 691 778 421

u Sprzedam Skodę Fabię 2002 r. 
Cena 2700 zł. tel. 662 447 216

PRACA

u Emerytowany pracownik lotnic-
twa podejmie pracę w ochronie. 
Parking lub inne propozycje. Żary. 
tel. 794 351 941

USŁUGI

u Posprzątam garaż, piwnicę, 
plac, wywiozę własnym transpor-
tem. Tanio, czysto, solidnie. tel. 783 
979 997

RÓŻNE

u Wywóz niepotrzebnych rzeczy 
(złom, meble i inne) z garażu, piw-
nicy, mieszkania za darmo w za-
mian za przedmioty, które się tam 
znajdują. tel. 690 647 283
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• Kasjer Stacja paliw Królów 4
• Wartownik Oddziału Wart Cywilnych 

Skład Potok 7
• Zastępca Komendanta Oddziału Wa rt 

Cywilnych Skład Potok 1
• Wartownik- przewodnik psa służbo-

wego Oddziału Wart Cywilnych Skład 
Potok 2

• Policjant służby prewencji Teren Żar, 
Lubska, Łęknicy, Tuplic, Przewozu, 
Jasienia i Brody 10

• Pielęgniarka Lubsko 1
• Opiekunka Lubsko 1
• Pracownik socjalny Teren Gminy Żary 1
• Osoba sprzątająca Żary 2
• Psycholog Żary (1/4 etatu) 1
• Pracownik socjalny Żary 1
• Szwaczka maszynowa Lubsko 2
• Piekarz Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Ekspedientka/ Sprzedawca Żary 1
• Pracownik działu ogrodnictwa Lubsko 1
• Tapicer Jasień 1

• Elektryk Woj. lubuskie 2
• Murarz Lubsko 2
• Hydraulik Lubsko 1

Subsydiowane oferty pracy 
• Doradca klienta Lubsko 1
• Sprzedawca Lubsko 2
• Pracownik zaplecza sportowego 

Lubsko 1
• Referent Lubsko 1
• Opiekunka w domu pomocy społecznej 

Lubsko 1
• Fryzjer Jasień 1
• Florysta Lubsko 1
• Pracownik produkcji Lubsko 1

Oferty stażu
• Pracownik biurowy Żary 3
• Pracownik biurowy Żary 1
• Sprzedawca Żary 2
• Animator dziecięcy - trener Żary 1
• Pomoc kuchenna Żary 1
• Kucharz Żary 1

u Darmowy rzeczo-
znawca. Szkoda na po-
jeździe? Rozliczana kosz-
torysowo? Odbierz do-
datkowe pieniądze. De-
cyzja w trzy dni robocze. 
Weryfikacja kosztorysu 
z ostatnich 3 lat!!! Tel. 
606 805 778

SPRZEDAM
PIEC BUDERUS G305/160
UŻYWANY, SPRAWNY
CENA: 1900 zł
tel. 608 541 937

MIEJSCE 
NA TWOJE 

OGŁOSZENIE

AUTOREKLAMA
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#zabierz5zlasu
Lasy Państwowe oraz 
Ministerstwo Środowiska 
zachęcają do wzięcia 
udziału w akcji, dzięki 
której lasy będą bardziej 
czyste, piękne i zdrowe.
Pomysł polega na tym, aby zabrać ze sobą 
5 sztuk odpadów, na jakie natrafimy pod-
czas spaceru, jazdy rowerem, czy biega-
nia po lesie. Zabrać ze sobą i wyrzucić do 
pojemnika na odpady. 

Niestety, w wielu miejscach lasy 
przypominają dziki śmietnik. Może dzięki 

powszechności takiej akcji, w lasach bę-
dzie czyściej.

Leśnicy nie są w stanie sami rozwią-
zać problemu śmieci. Powierzchnia lasów 
jest ogromna, a śmieciarze nie próżnują.

Oczywiście, karygodnym jest, aby 
zostawiać śmieci w lesie. Jeśli da się za-
brać do lasu pełną butelkę napoju, to tym 
bardziej można zabrać ze sobą pustą.  Ale 
niektórzy pewnie myślą, że lasy są sprzą-
tane przez wiewiórki i inne zwierzaczki.  
A tak naprawdę, w ogóle nie myślą.

Najpierw sami naśmiecą, a potem 
wrócą i będą narzekać na syf. ATB
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KRZYŻÓWKA

22.05

23.05

24.05

25.05

26.05

27.05

28.05

Ryty, Julii, Emila
Dzień Praw Zwierząt

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994
Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 3772222; 
Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 3672929; 
Lubsko - 68 3720390

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań - 68 3681810; 
Lubsko - 68 3720122; Jasień - 68 3710897
Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - 
Żary - 68 4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 4757600
Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 68 4794601 lub 
Dział Obsługi Klienta - 68 4794644
MPOiRD Żagań - 68 4772940 lub Sekcja Obsługi 
Klienta - 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 68 4794611

PGKiM Lubsko - 68 4577700; zgłaszanie awarii 
po godzinie 15:00 i w weekendy - 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta - 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień - 68 3710849Michała, Iwony, Jana

Dzień Spedytora

Zuzanny, Joanny
Europejski Dzień Parków 
Narodowych, Dzień Braci

Magdy, Grzegorza
Dzień Piwowara

Eweliny, Filipa, Angeliki, Pauliny
Dzień Samolotów z Papieru

Oliwiera, Jana
Dzień Samorządu Terytorialnego

Jaromira, Justa, Augustyna
Dzień Działacza Kultury

Dorota Wellman, nie boi się 
zadawać pytań, nie unika 
trudnych tematów i zawsze 
mówi to, co myśli. Miłośnicz-
ka czytania i największa 
fanka Prokopa. Pokuszę się 
o stwierdzenie, że znają ją 
wszyscy. Lubią lub nie. Ja na-
leżę do tej pierwszej grupy. 
Dlatego, gdy ukazała się jej 
książka, pobiegłam do Empi-
ku i kupiłam, aby mieć ją na 
zawsze pod ręką.

„Jak być przyzwoitym 
człowiekiem?” - taki tytuł, 
bo takie pytanie pani Dorota 
zadała politykom, autory-
tetom moralnym, popular-
nym publicystom, osobom 
z show-biznesu, naukow-
com. Sama publikacja i zada-
ne pytania wyraźnie sugeru-
ją, że warto być przyzwoitym 
i w głębi duszy każdy z nas 
szuka tego przymiotnika 
u siebie. A często jest też 
tak, że w ogóle o tym nie 
myślimy. Należałoby wyjść 
od definicji przyzwoitości. 
Każdy z nas ma też ciemną 
stronę swojej osobowości. 
Często się jej wstydzi, bo 
nie ma czym się w zasadzie 
chwalić. Niekiedy emocje 
biorą górę i uwalniają w nas 
całą gamę ohydnych cech. 
I w niektórych sytuacjach 
nie jest łatwo zacisnąć zęby 
i nie wykrzyczeć wulgarnych 
słów. To oczywiście nie zna-
czy, że mamy zamiar się pod-
dać. Chcemy być przyzwoici, 
lepsi, mądrzejsi…...

Książka dla tych, którzy 
chcą zatrzymać się w życiu 
choć na chwilę. Aby pomy-

śleć, trochę pofilozofować, 
zastanowić się, odnaleźć 
przyzwoitość w sobie. Czy 
można się jej nauczyć…? Jeden 
z bohaterów lektury twierdzi, 
że można komuś wyłożyć za-
sady, przepytać go z ich zna-
jomości, ale z pewnością nie 
sprawi to, że ten ktoś stanie 
się przyzwoitym człowie-
kiem. Podobnie jest z wie-
dzą i mądrością. Są ludzie 
z ogromną wiedzą, ale pozo-
stają głupi jak but. Wiedza 
im nie służy i nie czyni ich 
mądrymi. Zachodzi ogromna 
odległość między rozumem 
a sercem, czyli między wie-
dzą o zasadach, a zdolnością 
życia wedle niech.

Ciekawa książka, choć 
samej autorki jest tam nie-
wiele i to jedyny minus. Tu 
ona zadawała pytania innym, 
słuchała i zebrała 24 odpo-
wiedzi, jak być przyzwoitym 
człowiekiem i czy w ogóle 
warto.

Polecam.  M.

A może książka...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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