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kIT KRótKie
infoRmaCje
teKstoWe

wszystkie gazety  
w jednej

 Gmina Rewal od lat dokłada wszel-
kich starań, by poprawić jakość ką-
pielisk i zapewnić wypoczywającym  
na jej terenie turystom jak najbezpiecz-
niejszy, komfortowy urlop. Dzięki dzia-
łaniom ratowników i staraniom lokal-
nych władz wybrzeże rewalskie otrzy 
mało w tym roku prestiżowy certyfi 
kat Błękitnej Flagi przyznawany przez 
Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej. 

 Sołtys i Rada Sołecka Pustkowa oraz 
Centrum Informacji, Promocji i Rekre-
acji Gminy Rewal zapraszają wszyst-
kich sympatyków siatkówki plażowej 
na wakacyjny cykl turniejów na plaży  
w Pustkowie. W soboty odbywają się 

Nakręceni słońcem, morzem, pozytywną 
energią i entuzjastycznie odebranym pier- 
wszym numerem „Rewalacji” oddajemy w 
Wasze ręce kolejną gazetę. Jest to ostatni 
numer wydany przez turnus rozpoczyna-
jący sezon, ale nie martwcie się! Kolejny 
turnus przyjedzie z nowymi pomysłami i 
świeżą energią. Ale póki radio gra, jeszcze 
jesteśmy z Wami! Podczas trwania obozu 
mieliśmy swoje lepsze i gorsze momenty. 
Ale czymże byłaby Potęga Prasy, gdyby nie 
drobne bunty dziennikarzy? Odpowiedź 
jest prosta! Bez dodatkowych atrakcji to już 
nie ten sam obóz, na który przyjeżdżamy 
z taką przyjemnością. Tworzymy wielką 
potęgową rodzinę, której nie rozłącza na-
wet rok szkolny. Wspieramy się w trudnych 
chwilach, ale – co najlepsze – potrafimy się 
wspólnie świetnie bawić. Uzyskaliśmy wiele 
cennych rad od naszych potęgowych gości 
m.in. od Tomasza Patory, który opowiedział 
nam o pracy dziennikarza śledczego, a tak-
że od Pawła Lipskiego. Wszystkie wywiady 
znajdziecie właśnie w tej gazecie. Specjalnie 
dla Was zrobiliśmy także relację  
z konferencji z wójtem Robertem Skrabur-
skim. W tym numerze postanowiliśmy tro-
chę pokazać siebie, więc znajdziecie wiele 
felietonów Sportowa redakcja nie zmieniła 
się, Maciek i Michał nadal dbają o Waszą 
wiedzę, przede wszystkim o piłce nożnej. 
Nie zabraknie też trochę rozrywki  
– bo co to za gazeta bez dużej dawki 
humoru. Mimo wielkiego zaangażowania 
i poświęcenia w pracę nad „Rewalacja-
mi”, nie zapomnieliśmy o innych naszych 
działalnościach. Radio zostało urozmaicone 
o nowy program „Rozmowa dnia”, który 
cieszy się ogromną popularnością wśród 
naszych słuchaczy. To jeszcze nie wszystko! 
W TeVa Rewal ukazuje się coraz więcej sond, 
m.in., na temat spalonego. Dlatego gazety 
w dłonie, słuchawki na uszy (z włączoną 
RewalStacją), ręczniki do toreb i biegnijcie 
na plażę korzystać z pięknej pogody!
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rozgrywki „Sandra Beach”, do których 
mogą zgłaszać się zespoły 3-osobowe, 
natomiast pary grają w środy i niedzie-
le. Zgłoszenia uczestników przyjmo-
wane są na pustkowskiej plaży przed  
turniejami w godzinach 10.00-10.30.

 Na plaży w Pustkowie 6 sierpnia od- 
będzie się V Memoriał Marcina Kowal-
czyka. Turniej siatkarski odbywa się  
co roku ku czci patrona, wielokrotnego 
zwycięzcy siatkarskich zmagań, zmar-
łego w wieku 35 lat. Zasady zgłoszenia 
są identyczne, jak w przypadku rozgry-
wek „Sandra Beach” (patrz wyżej).

Paulina Jaroszonek        

Reklama

Zespół redakcyjny, od lewej:
Dominika Wójtowicz, Wojtek Narożny,
Zuza Bartlewska
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Jednak Rewal nie zamknął się 
na  mnie i stopniowo pozwolił odkry-
wać swoje tajemnice. Zupełnie obcy 
ośrodek wypoczynkowy dziś umiem 
nazwać po swojemu. Myślę o  nim,  
jak o „redakcji”, „bazie” i na swój sposób 
„domie”. Nigdy nie przypuszczałam,  
że na drugim końcu Polski, nad  mo-
rzem, znajdę kawałek swojej ziemi... 
ale spacerując po Rewalu zmierzam 

już w stronę „swojej ulubionej uliczki”.  
Nie mam pojęcia, jak oficjalnie nazywa 
się to przejście, ale obraz tych drzew, 
wysokich domów i białego płotu 
na końcu drogi znalazł stałe miejsce 
w mojej pamięci.

Oczywiście, całe serce pozostawiłam 
na Podlasiu, jednak szeroko się uśmie-
cham na  myśl o  placu Wielorybów  
czy Alei Róż. Bardzo mnie cieszy to,  
że mam cokolwiek do  powiedzenia 
o  rewalskiej przestrzeni. O! Widzę,  
że ten pan w białym samochodzie 
wciąż jest zastawiony na  parkingu  
i pewnie prędko nie wyjedzie – szcze- 
rze mówiąc, nie wiem, czy to auto 
rzeczywiście należy do jakiegoś męż-
czyzny i nie wiem też, czy planuje  

INfORMACJE TuRySTyCZNE
ośrodek Zdrowia, ul. Warszawska 31 
tel. 91 38-625-88, godziny otwarcia:  
pn.-pt. 8-18
ratownictwo wodne Asekuracja
e-mail: biuro@ratownictwo-asekuracja.pl
tel. (32) 360-35-01, 
Posterunek Policji, ul.  Mickiewicza 21 
tel. 91 38-57-597 lub 997
Straż Gminna, ul.  Mickiewicza 21 
tel. 91 38-49-030, 669-190-559 
ochotnicza Straż Pożarna, Niechorze 
ul. Kolejowa 20, tel. 998 
Urząd Gminy, ul.  Mickiewicza 19A 
tel. 91 384-90-11 e-mail: ug@rewal.pl 
Bankomaty, ul. Kamieńska 7 (Euronet, 
przy Polo Markecie), ul. Westerplatte 
(Euronet – dwa przy przystanku auto-
busowym, dwa przy Placu Wielorybów; 
PKO SA – jeden przy Placu Wielorybów), 
ul. W. Sikorskiego 3 (Urząd Pocztowy 
świadczy usługi  bankomatowe)  
ul. Mickiewicza 19A (SGB) 
Amfiteatr, ul. Parkowa 4  
e-mail:mariusz@agencjamaxmedia.pl 
tel. 572 22 99 84 (w godz. 10-21)
Centrum Informacji, Promocji  
i rekreacji, ul. Szkolna 1 
 tel. 91 38-49-011, e-mail:cipr@rewal.pl 
Place zabaw, ul. Szkolna (sezonowy, 
na terenie kompleksu sportowego)  
ul. Słoneczna, ul. Rybacka
Dworzec PkS, ul. Westerplatte  
(przy Oceanarium)
Apteka, ul.  Mickiewicza 25  
tel. 91 386-27-02, godziny otwarcia:  
pn.-pt. 8-21, sb. 9-21, niedz. i św. 10-17
kompleks sportowo-turystyczny 
ul. Szkolna, tel.  91 386-36-84
kantor, ul. Mickiewicza 19A
Urząd Pocztowy, ul. Sikorskiego 3  
tel. 91 386-25-50
Straż Graniczna, ul. Dworcowa 2  
e-mail: sdo.rewal@strazgraniczna.pl
tel. 91 387-76-20
Urząd Morski, Niechorze 
e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 
tel. 91 38-63-461 
WoPr, 601 100 100
Jazda konna, ul. Turystyczna 5 
e-mail: konskikierat@op.pl
tel. 696-908-710 
 Multimedialne Muzeum na klifie
Trzęsacz, ul. Klifowa 3B
email: muzeum@muzeumtrzesacz.pl
tel. 48 91 38-62-926, 
Zespół Pałacowo-Folwarczny 
Trzęsacz, ul. Kamieńska 9
Nadmorska kolej Wąskotorowa
tel. 913-842-235 (rozkład dostępny  
na niedawno otwartym dworcu,  
na końcu ul. Dworcowej)  
e-mail: kolej@rewal.pl 
Kościoły rzymskokatolickie  
pw. Miłosierdzia Bożego (Trzęsacz,  
ul. Pałacowa 3), pw. Najświętszego Zba-
wiciela (Rewal, ul. Dworcowa 2), kościół 
filialny (Pogorzelica, ul. Leśników 2)

Jakub Ransz, Damian kujawa

wyjazd w najbliższym czasie, ponie- 
waż nie miałam okazji z nim porozma-
wiać, ale nie przeszkadza mi to w po-
czuciu pewnej więzi.

Przyznaję, że wciąż nie znam nazw 
ulic czy sklepów. Kojarzę miejsca, gdzie 
znajduje się amfiteatr czy Mały Książe, 
ale za żadne skarby świata nie wskażę, 
która z dróg nosi dumną nazwę Klifo-
wa. Dzięki temu, że nie korzystałam 

z mapy ani razu, Rewal jest dla mnie 
czymś więcej niż „gminą wiejską poło-
żoną w województwie zachodniopo-
morskim”. Mam nadzieję, że jak kiedyś 
przyjadę tu ze  znajomymi, uda mi się 
odwiedzić sklep, w którym kupiłam 
pyszne lody w czekoladowej polewie, 
i  stoisko za  rogiem, gdzie spotkałam 
najmilszego we  wszechświecie pana 
sprzedającego szaszłyki.

Zejdź z głównej drogi, odrzuć na  bok 
mapę i GPS w telefonie – daj się za-
skoczyć!

agata Grudzień

Podróż bez GPS
Dziś mija tydzień, odkąd przyjechałam do Rewala. Mieszkam w małym 
mieście na wschodzie Polski, więc początkowo czułam się tu zupełnie 
obco. Na każdym kroku zauważałam różnicę w otaczającej naturze,  
w sposobie mówienia miejscowych, a nawet w powietrzu, które mniej 
mnie orzeźwiało.
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zadłużona gmina

Naszą rozmowę rozpoczęliśmy od 
tematu, który niezmiennie od kilku lat 
interesuje zarówno władze, jak i sa-
mych mieszkańców, czyli zadłużenie 
gminy Rewal. Obecnie sięga ono około  
140 milinów złotych,  choć od zeszłe- 
go roku sukcesywnie się zmniejsza.  
Jego przyczyną jest znaczące przeinwe-
stowanie, czyli podjęcie zbyt wielu in-
westycji w krótkim czasie. Złe rozplano-
wanie wydatków oraz pobieranie zbyt 
dużych dotacji z Unii Europejskiej (do 
których potrzebny jest wkład własny) 
przyczyniło się do wzrostu długu. Kilka 
lat temu z powodu słabych sezonów 
spadły dochody gminy, pojawiła się za-
paść na rynku nieruchomości (przychód  
ze sprzedaży gruntów spadł z kilkuna-
stu do kilku milinów), przez co nie wy-
starczyło środków własnych na realiza-
cję projektów. Zrezygnowano z kilku 
spektakularnych  inwestycji, np. prac  
w amfiteatrze, odświeżenia zejść  
na plażę. Do problemów gminy przy-
czyniła się również nierzetelna ra-
chunkowość. Władze nie miały peł-
nego obrazu zadłużenia. Zmieniły się 
też przepisy. Minister finansów Jacek  
Rostowski postanowił, że wierzytelno-
ści również będą zaliczane do długów. 
W pewnym momencie gmina stała się 
niewydolna. Trzeba było ograniczać 
wydatki oraz rozpocząć poszukiwa-
nia pieniędzy z zewnątrz. Dług zaczął  
maleć dopiero w roku 2015.

– Był to rok odbicia się od dna, udało 
się spłacić pierwsze dwa miliony złotych. 
W pierwszym kwartale roku 2016 zadłu-
żenie zmalało o około 400 tysięcy zło-
tych. Ta tendencja pozwala nam patrzeć 
optymistycznie w przyszłość. Jednak 
droga do całkowitej stabilizacji finan-
sowej gminy jest trudna i długa. Żeby 
zmniejszyć zadłużenie, podjęto ogrom 
działań redukcyjnych... Zrezygnowali-
śmy, między innymi, ze wszystkich pla-
nowanych inwestycji, kolejne rozpoczną 
się dopiero, gdy zapewnione będzie 
ich finansowanie. Innymi działaniami  

o rewalu słów kilka
Niedawno mieliśmy przyjemność gościć w Urzędzie Gminy Rewal na konferencji praso-
wej u wójta Roberta Skraburskiego. Opowiedział nam o najpoważniejszych problemach 
Rewala i okolic.

są: redukcja etatów w gminie i jednost-
kach jej podległych, redukcja ulg podat-
kowych, podniesienie podatków o około 
1,8%. Kroki te mają na celu zwiększenie 
dochodów gminy oraz ograniczenie jej 
wydatków bieżących. Skutki tych dzia-
łań zaczynają być widoczne – mówił 
wójt. Zapewniał też, że turyści nie od-
czują zadłużenia gminy. Mimo wzrostu 
podatków, podwyżki ceny wody kom-
fort życia nie powinien się pogorszyć. 
Skutki długu może jednak odczuć 
kilka podmiotów gospodarczych w 
gminie, dla których zniesiona została 

ulga podatkowa. Dotyczyła ona przed-
siębiorstw zatrudniających 5 i więcej 
osób w ciągu roku. Mogły one liczyć 
na ulgę od 5 do 20% od podatku  
od nieruchomości. Oszczędność z ty-
tułu likwidacji ulgi przynosi gminie 
zysk rzędu 300 tys. złotych. 

nadzieja gminy

Rewal stał się wielką przestrzenią 
budowlaną dla prywatnych inwe-
storów. W wielu miejscach powstają 
nowe inwestycje, dzięki którym wzra-
sta dochód z podatku od nierucho-
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mości. Liczba budynków oddawanych 
do użytku zwiększa się z roku na rok,  
zatem przychody rosną o kilka procent, 
co generuje dochód dla urzędu gminy 
rzędu kilkuset tysięcy złotych.                                                                             

Wójt odwołany?

Wojewoda zachodniopomorski na-
pisał wniosek do premier RP o odwoła-
nie ze stanowiska wójta gminy Rewal. 
Powodem ma być łamanie przepisów 
konstytucji oraz finansowych. Robert 
Skraburski mówił nam, że dowiedział 
się o tym z mediów. Nie dostał żadne-
go dokumentu czy pisma. Zakończona 
w styczniu kontrola przeprowadzona 
przez urząd marszałkowski wykazała 
szereg nieprawidłowości, m.in. spłaca-
nie zadłużenia niezgodnie z budżetem 
gminy. W ostatnich trzech latach finan-
se gminy planowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Gmina bardzo często 
przekraczała zapisy budżetu, ponie-
waż – według urzędu gminy – był on 
źle planowany. Izba nie brała pod uwa-
gę kończenia przez gminę dużej inwe-
stycji, jaką była kolejka wąskotorowa 
(koszt ok. 50 mln zł). – Każda złotówka, 
jaką wydałem na zamknięcie tej inwe-
stycji (która była ukończona w 90%) to 
zobowiązania z lat poprzednich. Izba 
uważała to za łamanie prawa – dodał 
wójt, który czeka na rozstrzygnięcie 
sprawy przez Beatę Szydło.

Problem radnego

Wójt wyjaśnił również powody,  
ewentualnego odwołania radnego 
Jacka Domańskiego. Wspomniany rad- 
ny był członkiem zarządu Ochotni-
czej Straży Pożarnej, która prowadziła 
działalność korzystając z mienia komu-
nalnego, a przecież obowiązuje rzym-
ska zasada twarde prawo, ale prawo.  
– Samorządowcy muszą mieć się na 
baczności, gdy podejmują się dodat-
kowych funkcji, szczególnie w tak  
małej społeczności – mówił wójt Skra-
burski.

Fot. agata Grudzień
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stabilizacja

Wójt uważa, że stabilizacja finan-
sowa gminy może nastąpić stosun-
kowo szybko, szczególnie jeśli gmina 
sprzeda wartą ok. 100 mln zł działkę 
w Pobierowie. Jest to scenariusz bar-
dzo optymistyczny. Gmina potrzebu-
je kilku lat, by opanować finanse, aby 
nie zwlekać z zapłatami i nie dostawać 
karnych odsetek. Do końca kadencji 
nie można realizować żadnych spek-
takularnych inwestycji. W realizacji  
jakichkolwiek nowych projektów 
urząd może liczyć wyłącznie na kapi-
tał prywatny. Inwestorzy chcą pomóc 

gminie, czego dowodem jest  reno-
wacja ulicy Parkowej. Wiele podmio-
tów gospodarczych chce inwestować 
na terenie gminy. Istniejące zakłady 
poszerzają swoją ofertę. Ośrodek SPA 
w Pogorzelicy zakończył rozbudowę, 
właściciel obiektu kupił działkę w Nie-
chorzu. Zamierza inwestować na tere-
nie gminy.

turystyka filarem

Wójt jednoznacznie stwierdził, że 
największe przychody gmina Rewal 

czerpie z turystyki. Pozostałe dziedziny 
życia są jej podporządkowane. – Gmina 
utrzymuje się z turystki  i raczej nie ulegnie 
to już zmianie – mówił. 

Problem śmieci

Od ostatniej sesji Rada Gminy Rewal 
rozpoczęła przygotowania do rozpi-
sania przetargu na wywóz nieczysto-
ści. Będzie się to odbywać w oparciu 
o nową ustawę. – Nasza spółka, która 
wygrała ostatni przetarg, mimo mizerii 
finansowej gminy i trudnych czasów nie-
źle sobie poradziła. Przed nami nowe wy-
zwania. Przetarg wyjaśni, kto zajmie się 

wywozem śmieci, sprawa ta jest strate-
giczna dla każdej gminy – mówił wójt.

Wojna z rybakami

Robert Skraburski opowiadał nam 
również o tzw. wojnie z rybakami  
w Rewalu. Rada Gminy podjęła 
uchwałę, żeby pozwolić rybakom na 
dzierżawę boksów na 10 lat. Nieste-
ty, żaden z rybaków jej nie podpisał. 
Prawdopodobnie niesatysfakcjonu-
jący jest zapis o zakazie rozbudowy. 
Rada zgodziła się tylko na budowę 

w parterze. Jednak niektórzy mogli 
rozbudować swoje gastronomie.  
– Mogą oni działać w zakresie swoje-
go zawodu, handlu świeżą rybą. Ry-
bacy przypuszczalnie chcą budować 
kawiarnie, smażalnie lub pokoje. Jed-
nak nie znamy ich konkretnych za-
mierzeń. Nikt nie jest przeciwko nim. 
Spór dotyczy raczej tego co znajduje 
się nad boksem rybackim – twierdzi 
wójt.

Rybacy w niechorzu

W Niechorzu baza rybacka zosta-
ła przeniesiona ok. 100 m od mo-

rza. Rybacy mogą handlować swoim 
połowem bezpośrednio z kutra. Nie 
ma pozwolenia na budowę restaura-
cji na plaży, co wynika z opinii Urzędu 
Morskiego. Stowarzyszenie rybackie 
zwróciło się z prośbą do Ministra Go-
spodarki Morskiej o odebranie gminie 
baz rybackich w Rewalu i Niechorzu.

Bez komarów

Wójt skomentował też fenomen 
braku komarów w Rewalu. Gmina ko-
rzystała z usług firmy zewnętrznej,  

Fot. agata Grudzień
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niestety, miała ona problemy finanso-
we. Trzeba więc było zastąpić ją inną, 
bowiem jedynie odkomarzanie pro-
wadzone przez cały rok przynosi pe-
łen sukces.

Rewalscy ratownicy

– Liczba ratowników na plażach  
nie zmienia się. Mamy zapewnio- 
ne bezpieczeństwo. Nie powinno 
być żadnych niespodzianek. Liczymy  
na rychłą poprawę pogody. Ważna  

Państwa, która bardzo pomogłaby gmi-
nie wyjść z kryzysu – z nadzieją dodaje 
wójt.

nadmorska 
Kolej 
Wąskotorowa

Budowa  Nadmorskiej Kolei Wąsko-
torowej została zakończona oraz ode-
brana. Jest po pozytywnej kontroli  
z urzędu marszałkowskiego. Pomi-
mo trudności udało się utworzyć ko-

jest też sprawa bazy ratowników.  
Mieli do dyspozycji przez pewien czas 
punkt pod głównym zejściem, jed-
nak opuścili go. Obiekt jest za zimny  
i pełen  wilgoci. Nie jest dostosowany  
do potrzeb ratowników. Gmina szuka 
inwestora, który zagospodarowałby to 
miejsce. Zgłaszały się firmy, które chcia-
łyby utworzyć kawiarnię, gdzie można 
byłoby zakupić książki. Jest to temat bar-
dzo drażliwy. Obecnie ratownicy miesz-
kają w pensjonatach wynajmowanych 
przez gminę – relacjonuje gospodarz 
terenu.

Gminny ośrodek Kultury

Z powodu likwidacji Gminnego  
Ośrodka Kultury zmniejszy się oferta 

kulturalna gminy, co budzi niepokoje 
wśród mieszkańców. W ciągu 6 mie-
sięcy ośrodek zostanie zamknięty. 
Przez pół roku gmina musi stworzyć 
alternatywę – planowane jest utwo-
rzenie nowych i zaktywizowanie ist-
niejących instytucji zajmujących się 
kulturą. W gminie działają zarówno 
organizacje młodzieżowe jak i eme-
ryckie, których zadaniem jest zapew-
nienie życia kulturalnego mieszkań-
com Rewala i okolic. Konieczna będzie 
pomoc finansowa mieszkańców.  

Obiekty, w których znajdował się GOK 
będą funkcjonować. Miejsca te prawdo-
podobnie zostaną bez instruktorów.

są też sukcesy

Pomimo problemów finansowych 
gmina została nominowana do Orła 
Samorządów Rzeczpospolitej. – Udaje 
nam się utrzymać wysoki poziom zarzą-
dzania. Każdy następny rok prawdopo-
dobnie będzie bezpieczniejszy finanso-
wo. Coraz szybciej spłacamy długi. Nie 
radzimy sobie z płatnościami ZUS oraz 
z podatkiem „janosikowym” (podatek 
dla najbogatszych gmin na rzecz bied-
niejszych). Program Naprawczy został 
pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 
Gmina stara się o pożyczkę ze Skarbu 

lej. Udało się wydzierżawić wszystkie 
dworce, jednie w Śliwinie poszukiwany 
jest inwestor, który chciałby otworzyć 
gastronomię. W tym roku prawdopo-
dobnie zostanie sprzedany czterysta 
tysięczny bilet.  Niedługo na dworcu  
w Rewalu zostanie otwarta wystawa  
miniatur kolejek. Gmina nie musi do-
płacać do kolejki, ani nie musi brać 
kredytów na jej funkcjonowanie.

Rewal pomimo wielu problemów 
rozwija się i pięknieje. Mamy nadzieję, 
że już niedługo zażegnany zostanie 
kryzys finansowy i ten nadmorski ku-
rort będzie mógł się rozwijać jeszcze 
prężniej.

Bartłomiej madej

Fot. agata Grudzień
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Nad morzem przechodzą deszcze, 
których siła graniczy z katastrofą przy-
rodniczą. Plaże znikają pod falami 
sztormowymi. Czy mamy do czynienia  
z biblijnym końcem świata? Wielu eks-
pertów podchodzi sceptycznie do spra- 
wy, jednak istnieje spora grupa naukow-
ców, która łączy fakty meteorologiczne 
z przybyciem Abaddona, anioła zagłady. 

Wiadomości dotyczące pogody 
są zatrważające. Jedną z przyczyn 
wszelkich zmian jest globalne ocie-
plenie, którego zalążek ma miejsce  
już w XIX wieku, kiedy to dokonuje się 
rewolucja przemysłowa. Powszech-
nie zaczyna się używać silników pa-
rowych, dzięki którym zawdzięcza-
my nadmierną emisję CO2. W wyniku 
zbierania się gazów cieplarnianych  
w atmosferze temperatura wzrasta, 
a co za tym idzie – topnieją lodowce. 
Efektem jest podniesienie się wód  
i zwiększona aktywność fal oceanicz-
nych, powodująca lokalne podtopie-
nia, a w przyszłości – zatopienie więk-
szych połaci terenów przybrzeżnych. 

Temperatura rośnie, klimat się ocie- 
pla, powietrze staje się bardziej  
suche, a pasaty przynoszą gorące masy 
powietrza znad afrykańskich pustyń. 
Dla przykładu, dotychczas chłodne  
i deszczowe lata w Londynie zostają za-
stąpione przez upał. Trawniki usychają, 
ludność sama musi podlewać zielone 
skwery. Władze nie wprowadzają za-
kazu nawadniania placów, jednak już 
niedługa droga przed Brytyjczykami  
do oficjalnego rozporządzenia premie-
ra w tej sprawie. 

W tym roku w Rzeczpospolitej, a już 
zwłaszcza nad morzem, występują 
gwałtowne ulewy. – To cud, że w Polsce 
jeszcze nie ma powodzi lub co najmniej 
podtopień – mówi turysta, który jest  

przejęty sytuacją pogodową. W Rewa-
lu ostatnimi dniami z nieba spada dużo 
wody, czego dowodem jest środowy 
deszcz, który nie daje o sobie zapom- 
nieć mieszkańcom i turystom. Na szczę- 
ście podróżnych, którzy wybrali sobie  
Morze Bałtyckie jako wakacyjny cel wy-
cieczki, następuje ocieplenie i deszcze  
z gwałtownymi burzami można zali- 
czyć tylko do koszmarów nocnych,  
o których nie warto wspominać. 

 

Anomalie pogodowe  
czy początek apokalipsy?
Świat nawiedzają globalne upały, ulewne deszcze, których na co  dzień się 
nie doświadcza oraz coraz to silniejszy wiatr, który swą potężną siłą niszczy 
wszystko, co napotka na swej drodze. Jeśli chodzi o Polskę – gwałtowne 
opady zwiększają swój zasięg, a fale gorąca nadciągają znad Sahary. Pola-
cy powinni się bać, czy przystosować do zmiennych warunków pogody? 

k o n i e c  ś w i a t a ? ! ?

Sprawa dotycząca wiatrów lokalnych 
staje się bardzo poważna. Zwiększa 
się ich gwałtowność i porywistość.  
Dla przykładu, siła zefirów jest prze-
rażająca, bo może sięgać nawet 90 
km/h. Nie jest to naturalne w obecnym 
świecie, a zwłaszcza w Polsce, w której 
rzadko zdarzają się takie podmuchy. 
Sztormy przekraczają nawet 7 stopni  
w skali Beuaforta, a wysokość fal wynosi  
około 2-3 metrów, co jest nieczęsto 
spotykanym zjawiskiem na morzu we-
wnątrzkontynentalnym. 

Naukowcy biją na alarm: Zacznijmy 
troszczyć się o Ziemię i przestawmy 
się na alternatywne źródła energii.  
Nie palmy węglem, inaczej może spot-
kać nas nie tylko globalne ocieple-
nie, ale też koniec naszej Ziemi, którą 
znamy teraz. Jeśli zbagatelizujemy  
sprawę, nasza planeta może stać się 
jak Mars – wielką pustynią bez śladu 
życia.

Z najnowszych wiadomości warto 
wspomnieć, iż nad morzem w okoli-
cach Dźwirzyna, tj. 35 km od Rewala, 
widziano i udokumentowano powsta-
nie trąby wodnej. Czy mieszkańcy 
okolicznych miejscowości mają powo-
dy do niepokoju? Optymiści uważają,  

że ta sytuacja to zwykła anomalia,  
jednak wielu patrzy na obecne zawiro-
wania pogodowe przez pryzmat apo-
kalipsy św. Jana. Czy nadejście Abad-
dona już się rozpoczęło? Czy ludzkość 
zdąży zmienić swoje postępowanie? 
Na te pytania nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi, ale jedno jest pewne  
– świat nie jest już taki, jaki był. Albo 
zaczniemy troszczyć się o wspólne do-
bro, albo Ziemię czeka zagłada.  Wybór 
należy do nas.

andrzej Borzyński

Fot. superstar.blog.pl
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Zjawisko te istnieje od początków 
istnienia naszej ludzkości, ponieważ 
człowiek od zawsze się przemieszczał.  
W starożytności głównymi celami po-
dróży były pielgrzymki religijne, handel, 
igrzyska sportowe, ale także wyjazdy 
edukacyjne, artystyczne oraz dla zwy-
kłej przyjemności. Pionierem współcześ-
nie rozumianej turystki był Marco Polo. 
To on napisał książkę o swoich podró-

Turystyczne dzieje
Chociaż podróżujemy, zwiedzamy, zahaczamy o kurorty, meldujemy 
się w hotelach i wypoczywamy na plaży, rzadko pomyślimy o tym,  
jak rozwijała się turystyka w Polsce.

k r o k  w s t e c z

żach. Te z kolei zainspirowały Krzyszto-
fa Kolumba do podróżowania. Podróże  
Kolumba były wzorem dla wielu żegla- 
rzy. Wszystko to doprowadziło do wiel-
kich odkryć geograficznych. Podróżo-
wanie stawało się zjawiskiem powszech-
nym, choć tylko wśród ludzi zamożnych. 
W XVII i XVIII wieku dotyczyło ono także 
kwestii edukacyjnych. Człowiek niepod- 
różujący nie mógł być uznany za wy-
kształconego. XIX wiek był już wiekiem 
budowania świadomości narodowej kra- 
jów europejskich. Łączyło się to z cie-
kawością świata, odkrywaniem historii, 
zabytków, przyrody i folkloru.

Jednak kształt turystyki, jaki dzisiaj 
znamy, zaczął się wyłaniać dopiero  
pod koniec XIX wieku. Stało się to po- 
przez rozwój kolei, hotelarstwa i orga- 
nizacji turystycznych. Wówczas elitarna 
rzecz stała się czynnością masową. 
Ogromny wkład w rozwój turystki miał 
Thomas Cook, który założył pierwsze 
biuro podróży, wykorzystując możliwo-

ści kolei organizował pierwsze publicz-
ne wycieczki i opracował jeden z pier- 
wszych przewodników turystycznych. 
Dzięki rosnącemu zainteresowaniu za- 
częły rozbudowywać się bazy hotelo-
we i cała infrastruktura. Rozwijającej się 
polskiej turystyce towarzyszyły motywy 
poznawcze, religijne, polityczne, zarob-
kowe i edukacyjne. Podróżowali posło-
wie, kupcy, pielgrzymi i żacy.

Upadek Rzecz- 
pospolitej  spowo- 
dował ruchy emi-
gracyjne. Wtedy 
też powstały pier- 
wsze muzea. Pio-
nierką kolekcjo- 
nowania pamią- 
tek z podróży, po- 
wiązanych kultu- 
rowo i historycz- 
nie była Księżna 
Izabela Czartorys- 
ka. Natomiast pio- 
nierami polskiej 

turystyki byli Stanisław Sztaszic, który 
jako pierwszy przemierzył Polskę pod 
kątem naukowym oraz Julian Ursyn 
Niemcewicz. 

Przełom XVIII i początek XIX to kształ-
towanie się ruchów krajoznawczych oraz 
rozwój turystyki poznawczej w Polsce. 
Na obszarze zaboru austriackiego szcze-
gólnie aktywnym środowiskiem był ruch 
turystyczny, podobnie, jak w Galicji, któ-
ra cieszyła się od 1867 roku autonomią  
w granicach Austro-Węgier. Jeden z nich 
w 1873 roku doczekał się zorganizowa-
nej formy w postaci pierwszej turystycz-
nej organizacji społecznej na ziemiach 
polskich – Galicyjskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Jego zadaniem było ba-
danie polskich gór, ochrona przyrody, 
znakowanie szlaków, oraz zachęcanie 
do ich zwiedzania. Zarówno dorośli jak 
i młodzież z różnych środowisk: robot-
niczych, wiejskich, inteligenckich, brała 
udział w turystycznych akcjach w Ga-
licji. W zaborze rosyjskim utworzenie  

w Warszawie w 1906 roku Polskiego  
Towarzystwa Krajoznawczego przyczy-
niło się do rozwoju turystyki. Kielecki 
oddział tej organizacji powstał w roku 
1908 i działał bardzo intensywnie orga- 
nizując wycieczki, odczyty, prace badaw-
cze i muzea. W zaborze powstały także  
elitarne stowarzyszenia, które umożliwia-
ły uprawianie innej turystyki kwalifiko-
wanej. W zaborze austriackim zakazane 
było tworzenie organizacji o charakterze 
patriotycznym, lecz dzięki organizacją 
sportowym turystyka rozwijała się.

Po odzyskaniu niepodległości rozpo-
czął się nowy okres historyczny w kraju,  
ale także nowy etap turystyczny.  
W 1919 roku nastąpił przełom turysty-
ka odtąd wpisana była w zakres działań 
ministerialnych. Dzięki środkom finan-
sowym została powołana Liga Popie-
rania Turystyki – pierwsza półoficjalna 
organizacja tego typu. Zajmowała się 
ona promocją regionów Polski, finan-
sowaniem przedsięwzięć turystycznych  
oraz popieraniem taniej turystki maso-
wej. Jej misją było także opracowywanie 
zagadnień turyzmu. Współpracowała 
ona z Polskimi Kolejami Państwowymi. 
Popularnym hasłem używanym przez 
organizacje było: „Poznaj swój kraj’’.  
W okresie międzywojennym Polska roz-
kwitła o biura podróży takie jak: „Orbis” 
czy „Gromada”. II Wojna Światowa pozo-
stawiła nam miasta w ruinie, zrabowa-
ne muzea, zniszczone zabytki. Jednak 
w 1949 roku stworzony został Fundusz 
Wczasów Pracowniczych zajmujący się 
turystyką socjalną. Przez to krajowa  
turystyka odbudowała się w latach  
50. i 60. XX wieku. Z połączenia w 1950 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
powstało Polskie Towarzystwo Turysty- 
czno-Krajoznawcze grupujące turystów 
i krajoznawców. Stowarzyszenie istnieje 
do dziś i stawia sobie za zadanie upo-
wszechnianie na terenie Polski turystyki 
kwalifikowanej i krajoznawstwa.  

Obecnie polska turystyka mimo prze-
ważającego komercyjnego charakteru 
doskonale się rozwija. Polscy turyści  
decydują się podróżować w coraz to dal-
sze rejony. Pojawiają się coraz częściej 
nowe biura oraz sklepy z akcesoriami  
podróżniczymi. Wpływy z turystki z roku 
na rok rosną. Ludzie są coraz bardziej 
chętni na odbycie podróży i rośnie róż-
norodność sposobów podróżowania

  
Damian kujawa
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Muzyka w zalążku

g o ś ć  m u z y c z n y

– Co najbardziej wpłynęło na pań-
skie zainteresowanie muzyką?

– U nas w domu mój tata gra na or-
ganach, fortepianie. Uczył nas od ma-
łego piosenek, grania na instrumen-
tach. Tak to się mniej więcej zaczęło. 
Właściwie to od zawsze w moim sercu 
była muzyka.

– Czy pańska wizja muzyki często 
kłóci się z wizją artysty, na przy-
kład, przy tworzeniu utworów?

– To jest dobre pytanie, bo trzeba 
wiedzieć, co w danym momencie na-
leży do moich obowiązków, a co nie. 
Kiedy jestem realizatorem nagrania  
i, na przykład, podczas nagrania czu-
wa zewnętrzny producent, wtedy, 
oczywiście, w miarę możliwości wyra-
żam swoją opinię. Ostatecznie jednak 
pozostawiam to po stronie osób od-
powiedzialnych. Natomiast kiedy pra-
cuję nad swoim materiałem albo nad 
materiałem muzyka jako producent, 
uzurpuję sobie prawo do tego, żeby 
ostateczne zdanie i kształt brzmie-
niowy materiału należały do mnie.  
Zawsze jednak trzeba pamiętać, że 
pracujemy z ludźmi wrażliwymi, jakimi 
są artyści.

– Czy często dochodzi do kłótni?
– Czy ja wiem? Na końcu zawsze 

jest tak, że ktoś za tę muzykę odpo-
wiada twarzą, czyli frontman kapeli, 
wokalista albo bandleader w zależ-
ności od sytuacji. Trzeba się liczyć  
z tym, że mimo wszystko praca re-
żysera dźwięku czy realizatora,  
czy nawet producenta jest pracą dru-
giego planu. My jesteśmy osobami, 
które odpowiadają za szereg spraw, 
ale finalnie nie jesteśmy na świeczniku 
i nie na nas spoczywa, że tak powiem, 
pierwszy ogień krytyki. Mam zawsze 
na uwadze dobro artysty, z którym 
pracuję i produkuję muzykę.

– Dużą rolę w tworzeniu dźwię-
ku spełnia nowoczesna technika,  
na przykład, auto-tune i inne gadże-
ty. Jest pan zwolennikiem takiego 
postępu, czy stawia pan bardziej  
na dźwięk naturalny?

– Jestem zwolennikiem dopasowy-
wania technologii do potrzeb. Muzy-
ka ma różne gatunki i w zależności  
od  tego czy pracujemy nad muzyką 
poważną, czy rockandrollową różne 
środki wchodzą w grę. Oczywiście,  
w przypadku ultranowoczesnych pro-

Paweł Lipski, pianista, kompozytor oraz reżyser dźwięku, pracujący  
w legendarnym studiu Sonus w Łomiankach, produkujący płyty  
i realizujący koncerty live udzielił nam krótkiego wywiadu.

Fo
t.

 a
ga

rt
a 

G
rt

ud
zi

eń

dukcji popowych jest pewna potrze-
ba, żeby używać tych wszystkich nowi-
nek technologicznych, ale nawet  nie  
na zasadzie ratowania sytuacji, raczej 
bardziej kreowania brzmienia. Wy- 
chodzę z założenia, że jako realizator 
mam pewną paletę dostępnych środ-
ków i chciałbym ją mieć jak najszerszą,  
a korzystać z tych, które w danym mo-
mencie są mi potrzebne.

– od czego zależy jakość w radiu?
– To trudne pytanie techniczne, 

ponieważ radio tradycyjnie nadaje  
na trzech częstotliwościach. Mamy 
fale długie, krótkie i ultrakrótkie. Każda  
z nich to inny rodzaj modulacji.  
Od tego, jakie mamy pasmo, nadajniki 
i w zależności od wysyłanego sygnału, 
odbiornika oraz sposobu w jaki słucha-
my  ta jakość jest różna. Najogólniej 
rzecz biorąc jakość w radiu zależy to  
od miliona różnych czynników.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
Wojciech Narożny
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Podróżowanie z psem może być 
znacznie prostsze niż nam się wyda-
je. Niezależnie od tego, gdzie zamie- 
rzamy spędzić wczasy z pupilem  
– nad morzem, w górach czy za gra-
nicą – powinniśmy pamiętać o kilku 
sprawach związanych z bezpieczeń-
stwem i komfortem psa. Co należy 
zabrać na wspólny wyjazd? Oto lista  
10 najpotrzebniejszych rzeczy:

1.  Książeczka zdrowia  
 wraz z zaświadczeniem  
 o szczepieniu przeciwko  
 wściekliźnie 

Książeczka zdrowia to dokument, 
który poświadcza, że pies jest szcze-
piony przeciwko wściekliźnie. Pomoże 
ci uniknąć nieprzyjemnych sytuacji  
w momencie, gdy pies kogoś ugryzie 
lub przy zakwaterowaniu. Duża część 
właścicieli ośrodków nie przyjmie ro- 
dziny z psem, który nie ma udoku-
mentowanego szczepienia. Książecz-
ka weterynaryjna przyda się także  
w przypadku, gdy będziemy musieli 
skorzystać z pomocy weterynarza.

2.  Karma oraz smakołyki

Nie możesz zapomnieć, że oprócz 
ciebie, posiłek zapewniony musi mieć 
także pies, dlatego jeśli podróż trwa 
dłużej niż dzień, musisz zaopatrzyć 
się w pełnowartościową karmę. Najle-
piej wziąć psu karmę już sprawdzoną, 
bogatą w białko, która nie spowoduje 
nieprzewidzianych sensacji żołądko-
wych. Jeśli zamierzasz kupić karmę  
na miejscu, warto wcześniej sprawdzić,  
czy rzeczywiście będziesz miał 
możliwość zakupu tej, którą psiak  
lubi najbardziej. 

3.  smycz, obroża, kaganiec

Smycz, obroża i kaganiec – to ze-
staw obowiązkowy, szczególnie jeśli 
poruszasz się komunikacją publiczną  

Cztery łapy na wakacjach
Wielu z nas nie wyobraża sobie wakacji bez swojego pupila. Traktujemy go jak członka 
rodziny, a zapewnienie dobrej opieki pod naszą nieobecność to często nie lada wyczyn. 
Renomowane hotele lub prywatna opieka nie zawsze są dobrym rozwiązaniem  
chociażby dlatego, że zwierzę bardzo się przywiązuje do swojego właściciela i podczas 
naszej nieobecności po prostu tęskni. 

lub spacerujesz wśród dużej liczby 
osób.  Nawet jeśli pies na co dzień biega  
„luzem”, warto mieć ze sobą te akceso-
ria, bo są miejsca, gdzie można wejść  
z psem tylko prowadzonym na smy-
czy. Pies może smycz przegryźć, 
więc dobrze jest mieć zapasową. 
Taka awaryjna smycz nie zabierze 
wiele miejsca w naszym bagażu.  
Będąc na wakacjach nad morzem,  
powinieneś upewnić się czy  
w miejscowości, w której odpoczy-
wasz, znajdują się plaże przyjazne 
psom, gdzie twój podopieczny będzie 
mógł swobodnie pohasać wśród pia-
sku i morskich fal.

4. miski i poidło z wodą

Obowiązkowo należy zabrać ze so- 
bą miski na karmę i wodę. Nawet  
w krótkie podróże. Są psy, które potra-
fią pić z butelki, ale zwykle wiąże się  
to z rozchlapaniem części wody.  Dla pu-
pili niepotrafiących pić z butelki warto 
zaopatrzyć się w poidło lub silikonową 
miskę, którą po użyciu łatwo złożymy  
i schowamy np. do torebki. Pamię-
taj, że w upalne dni należy zapew-
nić psu stały dostęp do świeżej  
i chłodnej wody.

5. apteczka pierwszej pomocy

Wypadki chodzą nie tylko po lu-
dziach... Musisz zabezpieczyć się  
na ewentualne nieprzyjemności, ta-
kie jak choroba lokomocyjna czy uraz 
łapy. Każdy odpowiedzialny właściciel 
powinien zabrać ze sobą apteczkę, by 
w razie potrzeby móc niezwłocznie 
udzielić pierwszej pomocy swojemu 
ulubieńcowi. Zestaw Pierwszej Pomo- 
cy dla psa zawiera m.in.: kompres  
opatrunkowy, bandaż ściągający, strzy- 
kawkę, pęsetę służącą do wyciągania 
kleszczy, rękawiczki czy nylonowy 
kaganiec. Koszt takiej apteczki oscy-
luje wokół 25 zł. Możemy się w nią 
zaopatrzyć w dobrych sklepach zoo-

logicznych lub w lecznicach wetery-
naryjnych. Pamiętaj, aby odszukać  
i zapisać numer weterynarza będą-
cego w docelowym miejscu naszego 
wypoczynku.

6. Kocyk, ręczniki, zabawki

Pamiętaj, że pies to nie człowiek  
i ciężko przyzwyczaja się do nowe-
go otoczenia. Aby pomóc zwierzęciu  
w aklimatyzacji, zabierz z domu coś, co 
mu będzie o nim przypominało. Dobrze 
sprawdzi się ręcznik, kocyk lub zabaw-
ki, którymi pies często się bawi. Pozwo-
li to na zmniejszenie stresu związanego  
z pobytem w nowym miejscu.

 
7.  zestaw do sprzątania  
 nieczystości po psie 

Będąc na wakacjach z naszym 
czworonogiem, musisz pamiętać,  
że nie tylko ty pragniesz zregenero-
wać siły przed powrotem do pracy, 
a miłe wspomnienia są niezbędnym 
elementem udanego urlopu. Dlatego 
bądź odpowiedzialnym właścicielem 
i sprzątaj po swoim psie, aby i tobie, 
i innym było lepiej. Dzięki zachowaniu 
czystości nikt nie wpadnie w śmierdzą-
cą niespodziankę. W podróży warto 
mieć także chusteczki lub papierowy 
ręcznik, szczególnie kiedy podróżu-
jemy np. pociągiem. Podróż dla wielu 
zwierząt oznacza stres, a z nim mogą 
być związane przykre niespodzian- 
ki, które właściciel ma obowiązek  
posprzątać.

8. Legowisko lub kennel

Podczas wyjazdu nie pozwólmy 
psu spać na podłodze. Skoro śpisz 
w łóżku to zapewnij też pupilowi tę 
odrobinę luksusu. Zabierz z domu le-
gowisko lub w przypadku, gdy pies 
lubi w nocy rozrabiać, klatkę, która 
nazywana jest potocznie kennelem.  
Tobie i psu da to spokój. 

w y j a z d  z  p s e m
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9.  Pasy bezpieczeństwa  
 do samochodu 

Małe zwierzaki należy przewozić  
w specjalnie do tego przeznaczonych 
kojcach lub transporterach. Duże psy 
powinniśmy przypiąć specjalnymi szel- 
kami, dopinanymi do pasów bezpie-
czeństwa (można je kupić w każdym 
sklepie zoologicznym, koszt ok. 30 zł). 
Takie szelki na pewno zwiększą bez-
pieczeństwo zwierzęcia. Ważne jest 
także, aby pies był na smyczy, by pod-
czas postoju sam nie wybiegł na ulicę  
i nie uległ wypadkowi. 

10.  spokój i dobry humor

Spokojny, wesoły i opanowany opie- 
kun – to spokojny i szczęśliwy pies. 
Przemieszczanie się z miejsca na 
miejsce nie zawsze jest dla psa kom-
fortowe – nierzadko oznacza hałas, 
nowe, nieznane miejsca. Nie unoś 

głosu, bądź stanowczy, ale spokojny 
– wtedy pies będzie miał pewność, 
że jest bezpieczny i że panujesz nad  
sytuacją. Pamiętaj, aby w nagłych 
lub nieprzyjemnych sytuacjach zacho-
wać spokój i nie panikować. Zapewni 
ci to  czas na podjęcie decyzji i opano-
wanie sytuacji.

Decydując się na podróż samocho-
dem ze zwierzęciem musisz pamiętać 
o kilku podstawowych zasadach:  nie 
karm zwierzaka przed samym wy-
jazdem; zapewnij mu zapas świeżej 
wody; jeżeli wiesz, że pupil bardzo źle 
znosi jazdę samochodem, skorzystaj  
z porady weterynarza. 

Pamiętaj, aby podczas wypoczynku 
dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swo-
je, a także i psiego kompana. Podczas 
podróży z pupilem co dwie godziny 
powinieneś zatrzymywać się na krót-
kie postoje. W ich trakcie pies powi-

nien pospacerować i mieć możliwość 
załatwienia swoich potrzeb fizjolo-
gicznych. 

Pamiętaj! Nigdy nie zostawiaj psa 
samego w samochodzie!  Nawet jeśli 
udajesz się tylko na chwilę do sklepu. 
Skutki mogą być tragiczne. Powód? 

Organizm czworonoga jest o wie-
le gorzej przystosowany do radzenia 
sobie z upałami, gdyż psy zaopatrzo-
ne są w gruczoły potowe jedynie 
na opuszkach łap, co uniemożliwia  
im skutecznie się schładzać, a samo-
chód, nawet ten pozostawiony w cie-
niu, nagrzewa się bardzo szybko.

Bądź rozsądny, a wasze wakacje 
znajdą się na liście tych najlepszych.

 
Udanych psich podróży!

agnieszka Rogalewska

Fot. agnieszka Rogalewska
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– Jaka jest kondycja dziennikar-
stwa śledczego w Polsce?

– Marna. Na palcach mogę policzyć 
porządne materiały śledcze, które 
ukazały się w ciągu ostatnich kilku 
lat – wymieniłbym z pięć materiałów, 
a to słabo. Na świecie jest dużo lepiej. 
Dlaczego taka sytuacja ma miejsce 
w naszym kraju? Jest to, oczywiście, 
związane z kryzysem na rynku medial-
nym, głównie z kryzysem prasy. Gaze-
ta zawsze miała lepszą renomę, jeże-
li chodzi o dziennikarstwo śledcze.  
Wygodniej uprawiać je w gazecie  
z wielu powodów: po pierwsze – jest 
dużo tańsze, po drugie – nieco łatwiej-
sze. Praca z kamerą w takich warun-
kach niejednokrotnie bywa trudna. 
Ten balast w postaci konieczności 
zdobycia obrazu jest nieco przytłacza-
jący, a jeżeli chodzi o prasę tego prob-
lemu nie ma i można się bardziej skon-
centrować na pracy merytorycznej,  
na treści, na dokumentacji i na samej 
historii. W Polsce najwięcej ważnych 
materiałów śledczych ukazuje się w ga-
zetach, ale one też nie mają pieniędzy. 
Od wielu lat dwa filary, które były pod-
stawą istnienia mediów tradycyjnych, 
czyli reklama i sprzedaż, właściwie 
się załamują. Można wyobrazić sobie,  
że w kwestii dziennikarstwa telewizyj-
nego jest jeszcze gorzej. Tak napraw-
dę rozpowszechnienie internetu było 
pewnym katalizatorem w tej sprawie. 
Przeznacza się coraz mniejszą pulę 
na najdroższy rodzaj dziennikarstwa,  
jakim jest dziennikarstwo śledcze. Jest 
kosztowne, pracuje się nad takim ma-
teriałem bardzo długo, często ta praca 
nie udaje się mimo włożonych starań, 
wysiłku i czasu. Bywa mało efektyw-
ne, jeżeli się uda to praca, oczywiście, 
jest efektowna, ale sukces jest sto-
sunkowo rzadki. W momencie, kiedy 
media pozbawione dotychczasowych 
źródeł finansowania  szukają oszczęd-

ności, dziennikarstwo śledcze idzie  
w odstawkę jako pierwsze, bo jest bar-
dzo drogie.

  
– Skąd biorą się pomysły na pana 
programy telewizyjne? Czy sam pan 
tropi nowe epizody, czy może lu-
dzie się zgłaszają osobiście?

– Bywa różnie. Oczywiście, gene-
ralnie jest tak, że im dłużej się pracuje 
w tym zawodzie, tym ma się grubszy 
notes, tak w uproszczeniu. W prakty-
ce chodzi o to, że bardzo często temat 
rodzi temat, znajomość rodzi znajo-
mość. Zdarza się, że dzwonią do mnie 
ludzie, z którymi ostatni raz pracowa-
łem, na przykład, piętnaście lat temu. 
Oni mnie pamiętają, ale ja ich nie.  
To powoduje też wiele zabawnych 
sytuacji. Bywa różnie. Codziennie  
do programu „Uwaga” pod adresem 
kontaktowym przychodzi kilkaset 
zgłoszeń. Dzisiaj jest 131, a mamy do-
piero godzinę 15.00.  Jest tego sporo. 
Oczywiście, są dziennikarze dokumen-
taliści, przygotowujący przedpole re- 
porterom, którzy te tematy selekcjo-
nują. Czasem ja sam również doku-
mentuję materiał w oparciu o zgłosze-
nie od widzów. Często bywa, że sam 
przynoszę temat i nad nim pracuję. 
Inspiracja przychodzi zewsząd.

– Jak długo trwa przygotowanie 
programu?

– To zależy. Tutaj nie ma reguły.  
Bywa, że reportaż interwencyjny  
powstaje w ciągu dwóch, trzech dni 
jeśli dotyczy sprawy pilnej, zwłaszcza  
w przypadkach, gdzie historia jest pro-
sta, a liczy się tempo działania i temat  
nie został jeszcze przetrawiony przez 
redakcje newsowe. Nierzadko jednak 
praca przy materiale trwa kilka mie-
sięcy. Najdłużej nad materiałem tele-
wizyjnym pracowałem przez pół roku, 
przy aferze solnej.

– Jak do tego typu dziennikar-
stwa podchodzą organa ścigania? 
Pomaga im czy wręcz przeszkadza?

– Dlaczego miałoby przeszkadzać? 
Naszym celem nie jest karanie prze-
stępców, ale ujawnianie patologii  
i pokazywanie prawdy. Natomiast za-
danie służb, czyli ściganie sprawców 
przestępstw koreluje z zadaniem, 
które my wykonujemy. Oczywiście,  
że w praktyce często jest tak, że ist-
nieje pewna nierówna rywalizacja. 
Dziennikarz nie ma praktycznie na-
rzędzi, organa ścigania mają wszyst-
kie w ręku. Niejednokrotnie jest  tak, 
że dziennikarz tę rywalizację wygry-
wa, potrafi ujawnić patologię, której 
przez lata nie potrafiły ujawnić służby. 
Bardzo często jest tak, że policjanci 
po bezpośrednim kontakcie, po pub-
likacji lub jeszcze przed,  na początku 
podchodzą do mnie lekceważąco, ale 
im dłużej rozmawiamy, tym częściej 
jest tak, że oni zaczynają traktować 
mnie jak partnera i wtedy zaczyna się 
poważna rozmowa. Tak było chociaż-
by w przypadku, kiedy informowałem 
policjantów przed publikacją o spra-
wie zbezczeszczenia zwłok w jednym  
z krematoriów.

– Czy jest pan narażony na jakie-
kolwiek niebezpieczeństwo w swo-
jej pracy?

– To najczęściej nie jest zagrożenie 
fizyczne. Największe niebezpieczeń-
stwo w mojej pracy to przegranie 
procesu. To kluczowy problem i nie 
można go nigdy wykluczyć. Ryzyko 
procesowe, a co za tym idzie ryzyko 
przegrania procesu, zawsze istnieje  
w tym zawodzie. Ostatnio jest ono 
coraz większe, z uwagi na to, że 
coraz częściej naszymi przeciw-
nikami są ludzie dysponujący ol-
brzymimi pieniędzmi i walka z dzien-
nikarzem jest dla nich walką o życie,  

Jeśli się bawić,
to na poważnie!
Tomasz Patora – znany polski dziennikarz śledczy, będący niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzi-
nie. Najbardziej zasłynął z nekroafery w łódzkim pogotowiu, na podstawie której powstała głośna publikacja 
„Łowcy skór”. O kulisach swojej pracy, przeciwnościach i własnych doświadczeniach, ale także o zamiłowaniu 
do sportu opowiedział młodym dziennikarkom „Rewalacji”.

r o z m o w a  z . . .
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o dalsze istnienie ich firm, więc zrobią 
wszystko, żeby wygrać. Krótko mó-
wiąc, istnieje nierówność podmiotów, 
my jesteśmy słabsi. Może się też zda-
rzyć niemądry sędzia. Widziałem wie-
lu takich i czytałem też dużo niesłusz-
nych i głupich wyroków. Nie można 
wykluczyć, że właśnie taka sytuacja 

się zdarzy, ale należy robić wszystko, 
żeby to ryzyko minimalizować. Obra-
żenia fizyczne są prawdopodobne, 
chociaż minimalnie. Owszem, zdarza 
się, że negatywny bohater w trakcie 
realizacji programu telewizyjnego 
podczas rozmowy wybucha, ataku-
je dziennikarza, operatora, ale to nie 
zdarza się często. To efekt zaskocze-
nia, nieprzemyślanej decyzji. Bardzo 
szybko natomiast następuje moment 
ochłonięcia i to jest chyba jedyna sy-
tuacja, gdy można mówić o fizycznym 
zagrożeniu. Poważni przeciwnicy, ne-
gatywni bohaterowie, „grube ryby”  
z reguły wiedzą, że najgłupsze czyny  
z ich strony to atak na dziennika-
rza lub zemsta na nim, bo wte-
dy, chociażby dla pokazania swo-
jej skuteczności, służby państwa, 
niedziałające zbyt dobrze na co dzień, 

zrobią wszystko, żeby sprawcę złapać  
i pokazowo ukarać.

 
– Jaka sprawa była dla pana naj-

ważniejsza, najbardziej szokująca?
– „Łowcy skór”, czyli sprawa morder-

ców z łódzkiego pogotowia: sanitariu-
szy, lekarzy, ratowników medycznych, 

którzy przekazywali informacje zakła-
dom pogrzebowym o śmierci pacjen-
tów zabijanych środkami medycznymi 
i liczyli na zyski. Myślę, że to jest naj-
większy epizod, jaki zrealizowałem, 
ponieważ wszystko wskazuje na to, 
że w ciągu ostatnich 25 lat było to naj-
głośniejsze wydarzenie w Polsce wy-
kryte przez dziennikarza śledczego. 
Szczerze mówiąc, poprzeczka jest bar-
dzo wysoko zawieszona. Pewnie sam 
siebie w tym zakresie nie przebiję, ale 
może to i dobrze.

– Jak to się stało, że został pan 
dziennikarzem śledczym?

– Zawsze chciałem być dzienni-
karzem, ale kiedyś też myślałem  
o karierze prawnika. Na studiach do-
rabiałem w gazecie, w której pracował 
mój ojciec i z czasem coraz bardziej 

r o z m o w a  z . . .

rozumiałem, że to chciałbym robić 
najbardziej. Natomiast przez dłuższy 
czas zajmowałem się działką policyjną  
w gazecie lokalnej, zawsze interesowa-
ły mnie sprawy kryminalne, związane 
z ujawnianiem jakiejś patologii przez 
dziennikarza. Im dłużej pracowałem  
w tym zawodzie, tym bardziej zdawało 

mi się, że jest to jego esencja. Jeśli już 
się w coś bawić, warto robić to na po-
-ważnie. 

– Podobno miał pan epizod z ko-
larstwem...

– Ścigałem się. Należałem do klubu 
„Społem” w Łodzi i byłem kolarzem 
– młodzikiem, startowałem w wyści-
gach, przez cztery lata intensywnie 
uprawiałem kolarstwo. To przygoda, 
którą bardzo dobrze wspominam. Ko-
larstwo jest sportem wymagającym 
ogromnego wysiłku, a w konsekwen-
cji walki z samym sobą. Niesamowicie 
utwardza człowieka... Pomogło mi 
przezwyciężać własne słabości.

Rozmawiały:
Paulina Jaroszonek 
aleksandra Bogusz 

Fot. agata Grudzień
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Naukowcy prześcigają się w coraz 
bardziej kreatywnych tematach badań 
dotyczących uśmiechu. „Uśmiecha-
jąc się będziecie żyć dłużej”, „Śmiech 
działa podobnie jak czekolada” i tak 
dalej… Nie skupiajmy się jednak na 
badaniach. Spróbujmy popatrzeć na 
problem braku uśmiechu wśród społe-
czeństwa bardziej od serca!

Autobus. Godziny szczytu. Trzymasz 
się ostatniego wolnego uchwytu, pró- 
bując nie przewrócić się na groźnie 
spoglądającego mężczyznę obok.  
Masakra. W głowie powtarzasz sobie. 
Jeszcze tylko dwa przystanki i wszy- 
stkie męki tego dnia się skończą. Ekran 
z listą przystanków wcale nie po-
maga. Zwykłe 2 minutki na świat-
łach trwają całą wieczność! Masz  

Komu odradziłabym od razu jazdę 
konną?

Zdecydowanie ludziom łatwo znie-
chęcającym się, osobom brzydzącym 
się końmi i takim, które nie potrafią zro-
zumieć, że koń to żywe zwierzę, które 
wymaga stałej opieki i nie znosi rozłą-
ki. Aby uzyskać najlepsze efekty takiej 
współpracy, trzeba osiągnąć harmonię 
z koniem, poczuć jego naturę i zdobyć 
szacunek. Relacja jeźdźca i konia to naj-
większe piękno, zarówno fizyczne jak  
i emocjonalne oraz edukacyjne. Sukces 
odnoszą tylko ci, którzy kochają te pięk-
ne zwierzęta oraz oddają się im całko- 
wicie, pracując nad sobą w każdej  
wolnej chwili.

Każdy miłośnik jazdy konnej może 
rozwijać swoją pasję, nawet podczas 
wakacji. W zależności od tego, gdzie 

wypoczywamy, możemy wpisać w wy-
szukiwarkę hasło „stadnina w ...”, znaleźć 
numer i umówić się na jazdę. Należy  
dowiedzieć się od znajomych lub po-
czytać w internecie opinie innych  
na temat danej placówki. Nie każda spro-
sta naszym oczekiwaniom. Odpoczywa-
jąc w górach lub nad morzem, warto 
wybrać się na przejażdżkę w teren, która 
gwarantuje nam niesamowite i niezapo-
mniane przeżycia na długie lata. Jeżeli 
nie jesteśmy systematycznymi jeźdź-
cami lub nigdy nie mieliśmy z końmi 
do czynienia, warto najwpierw zakupić 
karnet na co najmniej kilka jazd. Pozwoli 
nam to zniwelować ryzyko niepotrzeb-
nego stresu i niebezpieczeństwa.

Sama miałam okazję udać się na ple-
nerową przejażdżkę. Najcięższa była po-
budka o świcie (w wakacje nie mamy  

możliwości przebywania z koniem  
na plaży w ciągu dnia, więc pozostaje 
tylko opcja poranna). Zmęczenie spo-
wodowane niewyspaniem wynagro-
dziły piękne widoki, pola powite mgłą, 
gdzie pasły się sarny, łąki pełne ostów, 
lasy oraz długo wyczekiwana prze- 
jażdżka po plaży. Widoki i czyste powie-
trze napawało mnie spokojem. Następ-
nie spięłam klacz do galopu i pomknę-
łam przed siebie. Było niesamowicie.  
To po prostu trzeba przeżyć!

Kontakt z naturą i zwierzętami spra-
wia, że nasz umysł się odpręża i czujemy 
się lepiej. Jeździectwo, jak każdy sport, 
ma swoje zalety i wady. Pozytywne jest 
to, że dobrze oddziałuje na naszą spraw-
ność psychoruchową, wzmacnia mięś-
nie nóg, modeluje sylwetkę, korzystnie 
wpływa na układ krążeniowy i oddecho-
wy oraz poprawia postawę. Najwięk-
szą wadą jest to, że ta dyscyplina jest  
niezwykle trudna i niebezpieczna, ale 
nie należy się poddawać, bo jak mówi 
 stare powiedzenie:

„Największe szczęście w świecie 
leży na końskim grzbiecie.”

agnieszka Rogalewska

dość, bo jest ci po prostu źle. Ostat- 
ni przystanek. Wsiada kobieta z wóz-
kiem. Musisz się przesunąć. Tylko 
gdzie? Dzieciątko spogląda swoimi  
ciekawymi oczkami i szuka sensacji. 
Cha! Biedne. Nie wie, że czeka go bar-
dzo nudna podróż. 

Kolejne nerwowe spojrzenie na zega- 
rek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla- 
nem, zostało jakieś 300 sekund. Odli- 
czasz… To głupie, ale przynajmniej 
nie skupiasz się na znudzonym wzroku  
ludzi, którzy gdyby tylko mogli poże-
raliby wzrokiem, żebyś nie kradł im już 
i tak marnie przydzielonego dostępu 
do powietrza. Szkoła życia. Prawdzi-
wa walka o byt! 187 sekund… Ostat-
nie spojrzenie na ludzi. Momencik!  
To dziecko, to samo, które wjeżdżało   
w wózku kilka minut temu. Patrzy  
na ciebie. Dlaczego? Pewnie mam coś 
na twarzy, nerwowo poprawiasz wło-
sy. Zerkasz na telefon, żeby tylko nie 
utrzymywać kontaktu wzrokowego. 
Jednak coś każe ci patrzeć. 50 sekund. 
Ono dalej patrzy! Wtedy dzieje się coś, 
czego dzisiaj się nie spodziewałeś! Dzie 
ciątko się uśmiecha! Właśnie do ciebie! 
Fala przyjemnego ciepełka zalewa miej-
sce, w którym podobno jest serce. Nie 
możesz się powstrzymać. Sam ciśnie się 
na usta! Co? A no właśnie... Uśmiech! 

emilia Nowak

Podróż za jeden uśmiech

Słońce, konie, morze... 

Wakacje nad morzem? Brzmi świetnie! Słońce, plaża, szum morza... 
Wszyscy marzymy o długich spacerach brzegiem tak, by poczuć,  
jak zimne fale zalewają nasze nogi. Pięknie, prawda? Ręczniczek,  
klapeczki, kremik z filtrem, okularki, gazetka… Wszystko masz?  
Jesteś pewien, że o niczym nie zapomniałeś?

Jazda konna to unikatowa dyscyplina sportowa niepodobna do innych, 
wymagająca współpracy dwóch serc – konia i człowieka. Tak naprawdę 
każdy może spróbować. Nie ma ograniczeń ani wagowych, ani wiekowych. 
 Wystarczy tylko cierpliwość, zapał do pracy i trochę predyspozycji.

n a s z y m  z d a n i e m
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Przed rezygnacją ze słońca, skon-
sultuj się z lekarzem lub zapoznaj 
się z treścią artykułu

Przybliżona roczna liczba godzin sło- 
necznych w Polsce wynosi ok. 1600.  
W ciągu dnia słońce pojawia się  
na średnio 4,5 godziny. W niektórych 
rejonach Grecji, Hiszpanii czy w Egipcie 
– słońce świeci ok. 8-10 godzin dzien- 
nie. Może to właśnie w tym tkwi sekret 
optymizmu mieszkańców? Bardziej uś- 
miechnięci, zrelaksowani i nigdzie nie- 
pieszący się obcokrajowcy. Tego zde-
cydowanie nam brakuje! Co robić? 
Sprawa jest prosta. Uśmiechnąć się  
do słoneczka i nie traktować go jako  
wroga, a naszego sojusznika. To z nim 
zbudujesz swoją odporność, mocną ni-
czym ceglany mur – na depresję, osteo-
porozę i wszelkie choroby skóry.        

W morzu jak w domu 
– cichy dobroczyńca
Bałtyk co roku jest odwiedzany  

przez tłumy turystów. Poczynając  

od najmłodszych, kończąc na naj- 
starszych wielbicielach nieprzewidy- 
walnej morskiej otchłani. Niby brud-
ne, niby zimne, a jednak zawsze oble- 
gane. Morze Bałtyckie, które ma już 
12 000 lat, dotlenia, uelastycznia skó- 
rę i przede wszystkimdziała oczysz- 
czająco na ludzki organizm.

Przeciętne stężenie zawartych w wo-
dzie minerałów jest podobne do tego, 
jakie występuje w ludzkiej surowicy 
krwi. Woda morska jest tolerowana  
i absorbowana przez naszą skórę,  
ponieważ jej skład jest niebywale zbli-
żony do składu płynu owodniowego,  
w którym rozwija się płód. Czy to właś-
nie dlatego morze jest dla nas tak po-
ciągające i intrygujące? 

Piasek dobry na wszystko
Nie jest szklany, nie różowy ani nie ni- 

czym poduszka, ale jest nasz, polski, 
żółtawy i ziarnisty piasek… Czy kiedyś 
zastanawiałeś się nad tym, czy wypad 
na plażę to dla Ciebie jedynie przyjem-

ność i zabawa? Otóż nie! Twoje stopy 
też z tego skorzystają. Zwykle uwię-
zione w Twoich butach niczym prze-
stępcy, teraz mogą odetchnąć pełnią 
życia. Poprawa krążenia w naczyniach 
krwionośnych i dotleniona skóra to to, 
na co Twój organizm zasługuje. Użyj 
olejku lub balsamu, a w dłoń weź garść 
piasku… 

,,Zima w górach, lato nad morzem”
Góry miały mieć czyste i świeże 

powietrze, przede wszystkim wolne 
od spalin. Nieodkryta  morska toń 
zawierała jednak coś więcej… 
Polskie morze, szum fal i… ściana 
deszczu. To chyba najmniej przy-
jemne doświadczenie podczas dłu-
go wyczekiwanego, wakacyjnego 
wypoczynku, ale o dziwo jedna  
z najzdrowszych. Zamiast pakować  
w pośpiechu pamiątki do walizki, 
wyjdź na spacer. Kiedy wieje wiatr 
lub gdy na naszym kochanym Bałty-
ku szaleje sztorm, w powietrzu jest 
więcej pozytywnych pierwiastków, 
w tym także jodu, który zawsze za- 
chowuje się jak zapracowany urzędnik. 
Jego nieobecność w pracy może do-
prowadzić do niedoczynności tarczy-
cy, ale także bardziej błahych – jak się 
zdaje – dolegliwości, takich jak suche 
czy łamliwe włosy. Najwięcej tego 
niesamowitego „lekarstwa’’ jest tuż  
nad samym brzegiem. Im dalej,  
tym go mniej. Już kilometr od plaży 
jest go w powietrzu mniej więcej tyle  
samo, ile w samym centrum Warszawy.

Apteczka nie sprowadza się wyłącz-
nie do czerwonego pudełka, w któ-
rym przechowujemy leki i bandaże,  
do użycia podczas tak zwanej ewen-
tualności. To także to, co otacza nas  
na co dzień. To wszystkie rzeczy,  
na które często nie zwracamy uwagi  
i nie poświęcamy im naszego cennego 
czasu. Może warto choć na chwilę ode-
tchnąć i zrobić coś dla siebie, na doda-
tek w bardzo przyjemny sposób.

Dominika Wójtowicz

Wakacyjna apteczka
Torby wypchane po brzegi... Niemieszczące się do samochodowego bagażnika walizki...  
To prawie wakacyjna codzienność. A co z lekami? Najlepsze z najlepszych macie na wycią- 
gnięcie z ręki! Niestety, nie można ich spakować w drogę powrotną… Idź więc na plażę!
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– W skeczu „Sanatorium” opisuje 
pan wizytę u lekarza, kłótnię z żoną, 
podróż, etapy podrywania kobiet 
oraz samo to miejsce. Czy ten skecz 
jest prawdziwą historią?

– Ta historia jest prawdziwa, powsta-
ła w momencie, kiedy kabaret „Rak” 
był w sanatorium. 

Znaczy… Byliśmy w Krynicy Gór-
skiej z występami. Postanowiliśmy 
wtedy przeżyć dzień jak prawdziwi 
kuracjusze, to znaczy poszliśmy naj-
pierw do pijalni wód mineralnych, 
jedni faktycznie skorzystali z tego 
miejsca, drudzy natomiast nala-
li sobie czegoś mocniejszego tak, 
jak nasz kolega Marian Makula…  
Potem poszliśmy na dancing, praw-
dziwy dancing właśnie do sanatorium. 
Często o tym opowiadałem, nieraz coś 
dopowiadałem, tak właśnie powstał 
monolog.

krzysztof Hanke na fali
Krzysztof Hanke. Kabareciarz, aktor, podróżnik, mąż, ojciec – człowiek 
tysiąca twarzy. Po raz kolejny pokazuje naszym dziennikarzom swoją 
śląską naturę.

– Czy każdy skecz ma swoją histo-
rię? Skąd czerpie pan inspiracje?

– Nieraz po prostu musi przyjść po-
mysł. Teraz na tapecie mam taki dość 
kontrowersyjny. To monolog, który  
opowiada o księdzu, który przez po-
myłkę zamiast biletu na pielgrzymkę 
do Rzymu kupił do Bangkoku, ale… 
Nie robię tego numeru we wszyst-
kich środowiskach, trzeba mieć bar-
dzo duże poczucie humoru. Wiem, 
że balansuję trochę na granicy, nato-
miast nikogo nie urażam, więc myślę,  
że nie ma się za co obrażać.

– Właśnie… Czy z biegiem lat jest 
panu coraz łatwiej rozbawić publi-
kę, czy trudniej? 

– W tej chwili jest o tyle trudniej,  
że na przykład żarty dotyczące jakie-
goś światopoglądu trafiają pięćdziesiąt 
na pięćdziesiąt, czyli ludzie z tej strony 
politycznej mają małe poczucie humo-
ru. Poprzednia władza miała większy 
dystans i pozwalała śmiać się z siebie. 
Teraz obserwuję, że artyści sami się 
cenzurują, hamują. Jestem temu prze-
ciwny i robię to tak, jak do tej pory 
– jestem sobą. Może się to komuś nie 
podobać, miałem nawet kilka przy-
padków, że reprezentowałem „demon-
stranta” Marszu Niepodległości. Ludzie 
przychodzili. Nie podobało im się to,  
co okazywali nawet werbalnie, podno-
sili głos. Zawsze trafi się jakiś odsetek 
ludzi bez poczucia humoru i to właśnie 
oni teraz potrafią najmocniej artykuło-
wać swoje niezadowolenie.

– Nie ma więc stuprocentowego 
sposobu, by zadowolić polską pub-
likę?

– Ludzi bawi to, co zawsze. My wy-
znajemy taką zasadę w kabarecie,  
że przede wszystkim śmiejemy się z sie-
bie. I na występach widowni podoba 
się nasz dystans do siebie. Natomiast 
uważam, że sytuację w kraju mamy 
taką, że nawet artyści powinni się 
określać, po której są stronie. Polityka 
idzie w tak złym kierunku, że wkrótce  

nie pozwolą nam śmiać się z niektórych 
rzeczy, do których właśnie powinniśmy 
mieć dystans. 

– Jest pan aktorem, więc… w roli 
kabareciarza jest panu łatwiej wy-
grać satyrę przed publicznością?

– Jestem przede wszystkim kaba-
reciarzem, do filmu trafiłem właśnie 
przez estradę. Od trzydziestu pięciu lat 
występuję na scenie, bo to mój żywioł. 
Uwielbiam mieć kontakt z ludźmi. Jak 
przychodzą na mój występ, zawsze mó-
wię, że są najlepsi, bo kupili właściwe  
bilety. Nieważne, czy jest ich dwudzie- 
stu, czy pięćdziesięciu, czy pięć tysięcy.

– Ma pan dwójkę dzieci, czy po-
magają panu w jakiś sposób

– Moja córka pracuje u mnie w firmie, 
zajmuje się organizacją występów,  
nie tylko moich, ale i innych kabare-
ciarzy. Stwierdziła, że skoro jestem  
na miejscu, to ona wyjedzie do Hiszpanii  
i tam popracuje. Jak wyjadę jachtować  
na Karaiby, córka wróci, by planować 
sezon kabaretowy. 

– Wracając do jachtowania… Jest 
pan jedynym aktorem, który prze-
płynął Atlantyk. Skąd ten pomysł?

– Jak miałem trzynaście lat zdoby-
łem pierwszy patent żeglarza, w wieku 
szesnastu lat zrobiłem sternika. Żeglu-
ję od małego i zawsze chciałem mieć 
swój jacht. Pięć lat temu mi się to uda-
ło. Kupiłem piękną łódź. Na początku 
żeglowałem po Morzu Północnym  
i Norwegii, dwa lata temu przepłyną-
łem Atlantyk.

– To przerażające… Nie bał się 
pan takiej wyprawy?

– Bałem się. Jest to rzeczywiście 
przerażające... Przekonałem się o tym 
już na początku w San Miguel, gdzie 
fale sięgały sześciu metrów, wiatr 
czterdziestu węzłów... ale  dotarliśmy 
na miejsce.

– No tak, marzenie spełnione…
– Jak najbardziej. Wszystko, co było 

na Atlantyku do zobaczenia – widzia-
łem. Wizyty wielorybów… inne zwie-
rzątka do nas przypływały, poza tym 
wielka pustynia. Wspomnienie na lata.

Rozmawiała: Wiktoria Całus

Fot. agata Grudzień

k a b a r e t  s t y l e m  ż y c i a
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przystań rybacka tO cOś Więcej niż smażalnia ryb.
jesteśmy z Wami już Od 15 lat 

i Od tegO czasu zdObyWamy Wasze zaufanie

Lokal zmienił lokalizację. obecnie znajdujemy się przy ulicy Klifowej 8, obok tarasu widokowego  
(wcześniej gościliśmy Państwa przy ulicy saperskiej, obok zejścia na kutry).

Ryba nie może czekać na klienta,
to klient musi poczekać na rybę. 

Gwarantujemy, że jej smak  
zrekompensuje czas oczekiwania  
na danie

Dom Wczasowy California znajduje się 
przy ulicy Saperskiej 3. Jest to turystyczne 
centrum Rewala. Blisko stąd do sklepów 
spożywczych, restauracji, stoisk z pamiąt-
kami i poczty. Jego położenie wydaje się 
wręcz idealne. Dosłownie dwa kroki od 
budynku jest główne zejście na piękną, 
piaszczystą plażę oraz taras widokowy. 
Pobliski Plac Wielorybów oraz amfite-
atr stanowią kulturalne centrum miasta. 
California przez cały rok oferuje pokoje 
z widokiem na morze w hotelowym stan-
dardzie. Warto tam przyjechać nie tylko  
w upalne lato, ale także jesienią, aby po-
dziwiać z okna bezpiecznego pokoju 
przerażające sztormy, oraz zimą, kiedy Bał-
tyk jest nad wyraz spokojny, jakby śpiący, 
a plaża jest całkowicie biała.
Poniżej znajduje się nowoczesna restaura-
cja serwująca przepyszne dania. Możemy 
poprosić o zaserwowanie posiłku na ta-
ras, skąd można podziwiać piękne polskie 
morze. Są również organizowane imprezy 
okolicznościowe i eventy. Do dyspozycji 
są dwa parkiety, a to oznacza, że i mło-
dzież, i starsi będą mogli tańczyć w swo-
ich rytmach. Ośrodek zajmuje się również 
organizacją wesel, więc jeśli marzycie, aby 
wasz wieczór był jak z bajki o Małej Syren-
ce, już wiecie, gdzie się udać.
W Californi panuje niemal rodzinne cie-
pło. Obsługa jest bardzo miła, właściciele 
wyrozumiali i pomocni. Wszyscy chcą, aby 
pobyt nad naszym pięknym morzem był 
jak najprzyjemniejszy. Podejście do klienta 
jest bardzo profesjonalne, wszystko jest 
przygotowane na przyjazd turystów. 
z całego serca polecamy!

www.youtube.com/potegaprasy

miejsce na Twoją 
reklamę

tel. 607 650 742

Reklama
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Grzywacze
Zdjęcia: Agnieszka Rogalewska
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f o t o r e p o r t a ż

Zdjęcia: Agnieszka Rogalewska
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Atrakcją i uzupełnieniem oferty przewo-

zowej gminy Rewal jest kolejka „Retro“, 

czyli pojazd z dwoma wagonami kursują-

cy między Rewalem i Niechorzem. Przy-

stanki znajdują się w Rewalu (obok PKS) 

oraz w Niechorzu (okolice Latarni Morskiej 

oraz obok PKS). Atutem „ciuchci” jest to,  

że po wcześniejszym uzgodnieniu pod-

jedzie pod wskazany adres o umówionej 

godzinie. Oferta dotyczy zarówno osób 

indywidualnych jak i grup zorganizo- 

wanych.

Z Rewala kolejka odjeżdża osiem razy  

w ciągu dnia, o godzinach: 

10.45, 11.55, 13.05, 14.15, 15.25, 16.35, 17.45  

i 18.55. 

Osoba dorosła za przejazd w jedną stronę 

płaci 15 zł, a młodzież szkolna – 10 zł. 

Dzieci do 4 roku życia przejazd mają dar-

mowy. Od razu można kupić bilet w dwie 

strony, za który osoba dorosła płaci 25 zł,  

a dzieci – 15 zł. Co ważne, wrócić można  

o wybranej godzinie.

Odjazdy z Niechorza odbywają się osiem 

razy w ciągu dnia: 

o godz. 11.20, 12.30, 13.40, 14.50, 16.00, 17.10, 

18.20 i 19.30.

Informacja: Paweł Łukaszczyk, 

tel. 609 316 792

 
Kolejką „Retro” w nieznane...  

Reklama

r e k l a m a
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Miałam wtedy może pięć lat. Padał 
deszcz, świeciło słońce. Mokre kro-
ple  zbierały się na trawie, a mama 
ganiała mnie po podwórku próbując  
na siłę opleść peleryną. W końcu mnie 
dopadła, co nie jest dziwne, bo wia-
domo, że zdeterminowane matki bie- 
gają szybciej niż uparte pięciolatki. Wte-
dy ją zobaczyłam. Była ogromna. Zajmo-
wała pół nieba, a w zasadzie zajmowały, 
bo były dwie. Niebo według pięciola-
tek jest mniejsze niż według dorosłych,  
zakładając, że w ogóle je zauważają. 
Pierwsza była wyraźna. Kolorowe pasy 
łączyły się ze sobą i przenikały wzajem-
nie tworząc najcudowniejsze zjawisko, 
jakie moje pięcioletnie oczy widziały. 
Druga ledwie jej cieniem, taka była bla-
da. To, co znałam z bajek i kreskówek 
okazało się prawdą, a potwierdzenie  
istnienia tęczy dało mi nadzieję na ist- 
nienie krasnoludków, wróżek i rozma-
wiających drewnianych pajacyków.

Tęcza nadal wzbudza we wszystkich 
wiele emocji. Szkoda jedynie, że nie jest 
to mój dziecięcy zachwyt, entuzjazm, 
wiara w niesamowitość, a złość, niena-

Niebezpieczeństwo  
z placu Zbawiciela

wiść i przemoc. Nie wiedzieć czemu, 
stała się niepożądanym lub pożąda-
nym (w zależności od tego, po której 
stronie tęczy ktoś się znajduje) sym-
bolem środowisk o seksualności innej  
niż powszechnie akceptowana. 

Głęboko wierzę, że malując tęczę, tę-
czę sobie wyobrażając czy nazywając 
fundację i przedszkola, i stowarzyszenia  
z uwzględnieniem członu TĘCZA, au-
torzy mają na myśli piękno, pokój, za-
dziwienie, delikatność, efemeryczność, 
nieuchwytność i chwilowość jej zjawi-
ska… Dlatego nie dowierzam i głębo-
ko sprzeciwiam się, gdy postawiona  
na warszawskim placu Zbawiciela pło- 
nie – następnie dostaje ochronę. Bo  
dla kogoś był to manifest. Bo ktoś  
o zbyt wąskich poglądach albo zbyt sze-
rokiej wyobraźni uznał, że połączone  
w pasy kwiaty (swoją drogą inny symbol 
ulotności, piękna, chwilowości) są os-
tentacyjnym obnoszeniem się z własną 
(złą!) orientacją. Nie dowierzam, gdy 
płonie po raz pierwszy, nie dowierzam, 
gdy próbują ją podpalić kolejnych pięć 
czy sześć razy. 

Niestety, to znak naszych czasów. 
Przykry, ale jakże prawdziwy. Wymaga 
się i oczekuje od nas tolerancji, a jed-
nocześnie wokół dotyka nas nienawiść.  
Oto my – pokolenie Z czy C – nomen-
klatura nie jest tu istotna, stoimy przed 
tęczą i dziwimy się, że ktoś może jej 
nienawidzieć. My, pokolenie change, 
wierzymy w to, że wszyscy jesteśmy 
sobie równi, że nie ma znaczenia, jaką 
wyznajesz religię, jaki masz kolor skóry, 
co nosisz i kogo  kochasz. I ta wszech-
obecna nienawiść bardzo nas dotyka.  
Jesteśmy młodzi i wrażliwi. Niedostoso-
wani do brutalnych zmian. Wychowani 
niemal w wirtualnym świecie kurczymy 
się w zderzeniu z taką rzeczywistością. I 
uciekamy, po raz kolejny, w bezpieczny, 
internetowy, pozbawiony gorszących 
tęcz zakątek…

Wiktoria Całus

t a k i  j e s t  ś w i a t

a ty ile już znalazłeś ludzików? Dobrze ukryte 
pomiędzy kwiatami w rewalskiej alei Róż,  
sympatyczne postacie bawią się w chowanego.
Podołasz zadaniu i odnajdziesz je wszystkie?

Czujesz w sobie odkrywcę? Pobierz aplikację
geocaching i ruszaj w świat!
to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą
odbiornika GPs. Rewalskie, i nie tylko, zagadki
czekają właśnie na ciebie.

DostRzeżone 

Fot. Zuza BartlewskaFot. Zuza Bartlewska



22

Droga do Stade de France
s p o r t

Portugalia 2-0 Walia:  
niech żyje Król Ronaldo Vii!

Kiedy okazało się, że debiutujące 
w rozgrywkach Smoki w pojedynku 
o finał Mistrzostw Europy zmierzą się 
z Seleção, wszyscy miłośnicy futbolu 
byli pewni jednego: po raz kolejny pod-
czas francuskiego czempionatu doj- 
dzie do tzw. „one-man show”. Jed-
nak wciąż zadawano sobie pytanie: 
Gareth Bale czy Cristiano Ronaldo? 
Obydwaj gracze to typowi snajperzy. 
Są głodni bramek, dlatego nikogo 
nie zdziwiły pierwsze rajdy na bramki  
w wykonaniu kolegów z Realu Madryt 
tuż po rozpoczęciu gry przez szwedz-
kiego sędziego Jonasa Erikssona.

Niestety, przed zakończeniem pier- 
wszej połowy meczu na Stade de 

Lyon nie zobaczyliśmy ani jednej 
bramki. Powodów mogło być kil-
ka, z czego jeden wydaje się w pełni 
usprawiedliwiać wynik do przerwy. 
Portugalczycy, którzy według ocen więk-
szości ekspertów prezentują na Euro 
typowy „antyfutbol”, również i tym 
razem nie chcieli postawić w stu pro-
centach na umiejętności Ronaldo, sku-
piając się na kontroli gry w środkowej 
strefie boiska. Na szczęście dla widowi-
ska nie ustrzegli się błędu, który mógł  
wykorzystać Gareth Bale, lecz piłka 
po jego uderzeniu wpadła wprost  
w ręce Rui Patrício. 

Gdy kibice na stadionie zaczę-
li tracić nadzieję na rychłe strzele-
nie gola przez jakąkolwiek ze stron, 
z bramkowej banicji wrócił długo 
oczekiwany król światowej piłki noż-

nej Cristiano Ronaldo. W 50. minu-
cie efektownie wprowadził własne 
porządki na boisku, pakując piłkę 
do siatki. Komentatorzy porównali 
gwiazdora reprezentacji Portugalii  
do startującego wahadłowca misji 
Apollo z Przylądku Canaveral. Biorąc 
pod uwagę, z jakiej wysokości CR7 od-
dał strzał głową, nie możemy dziwić 
się takim stwierdzeniom. Takie popi-
sowe akcje może wykonywać tylko 
jeden człowiek na tej planecie. 

Jakby tego było mało, trzy minuty 
później Walijczycy otrzymali kolej-
ny cios. Tym razem sprawcą krzywdy 
podopiecznych Chrisa Colemana oka-
zał się ostatnio niedoceniany Nani, 
który niczym Thomas Müller w Bayer-
nie Monachium (niestety, tylko w Bay-
ernie), ustalił wynik całego spotkania.
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Co prawda Bale próbował podźwig-
nąć na ostatnie minuty swoich kole-
gów, ale jego starania były natych-
miast przerywane przez obrońców 
Portugalii oraz samego bramkarza 
Seleção Rui Patrício. Nie pozwolił  
on sobie na błąd, który mogłaby wy-
korzystać podirytowana ofensywa 
reprezentacji Walii.

Rezultat? Portugalia w finale. Piłkarz 
meczu? Cristiano Ronaldo. Wniosek? 
Niech żyje król!

niemcy 0-2 francja:  
nieporadność niemców  
czy geniusz Griezmanna?

Rywala dla Portugalii miał wyło-
nić drugi półfinał, który był uważa- 
ny przez obserwatorów mistrzostw 
za przedwczesne spotkanie tytanów. 
Trudno się dziwić, skoro w batalii  
o prawo gry w niedzielnym finale 
starły się dwie potęgi europejskiego 
futbolu. Z jednej strony powoli roz-
pędzający się mistrzowie świata, na-
stawieni na dopełnienie formalności 
i końcowy sukces. Z drugiej – coraz 
lepiej grający gospodarze turnieju, 
natchnieni swoim fenomenalnym  
występem w ćwierćfinale z Islandią. 
Nikt nie potrafił przewidzieć rezulta-
tu. Obydwie ekipy wyglądały bardzo 
podobnie pod względem siły ata-
ku oraz organizacji defensywy, choć  
w tym aspekcie lekką przewagą mo-
gło pochwalić się Die Mannschaft.

Kilka minut po pierwszym gwizdku 
włoskiego sędziego Nicola Rizzoliego 
na Stade Vélodrome w Marsylii wie-
lu kibicom wydawało się, że Niemcy 
przejęli inicjatywę i już jej nie odda-
dzą. Przynajmniej do pierwszego gola. 
Rzeczywiście, podopieczni Joachima 
Löwa kontrolowali przebieg spot-
kania, nie dopuszczając Francuzów 
do własnej bramki. Wyjątkiem może 
być wtargnięcie Antoine Griezmanna  
w pole karne między oszołomionych 
defensorów niemieckich w 7. minu-
cie meczu. Manuel Neuer wyciągnął 
się jak struna i sparował futbolówkę  
jak najdalej od siebie. Wtedy nikt jesz-
cze nie zdawał sobie sprawy z tego,  
że była to zapowiedź trudnych chwil 
dla reprezentacji Niemiec.

Nadciągnęły one w ostatniej minu-
cie pierwszej połowy. Francuzi wy-
walczyli rzut rożny. Po dośrodkowaniu  
z prawego rogu boiska piłka pole-
ciała w stronę walczących o pozycję 
Schweinsteigera i Evry. Nagle arbiter 
przerwał grę i wskazał na wapno. Rzut 
karny! Piłkarze niemieccy domaga-
li się zmiany decyzji od sędziego, ale 
ten ani myślał ją zmienić. Mało tego, 
pokazał kapitanowi Die Mannschaft 
żółtą kartkę. Gdy realizator wyświet-
lił powtórkę całej sytuacji, u wielu 
komentatorów można było dostrzec 
pewną dozę niepewności. Czy Bastian  
Schweinsteiger rzeczywiście zagrał 
rękę w polu karnym? Nawet teraz zda-
nia są podzielone, ponieważ nie była 
to sytuacja klarowna. Jednak dyskusja  

o kontrowersyjnej decyzji arbitra mu-
siała zejść na drugi plan, gdy po pew-
nym strzale Griezmanna z rzutu karne-
go, Francja wyszła na jednobramkowe 
prowadzenie tuż przed przerwą.

Druga połowa wcale nie zaczęła się 
lepiej dla Niemców. Z każdą minutą 
gra naszych zachodnich sąsiadów wy-
glądała coraz bardziej chaotycznie. 
Ponadto w 61. minucie z dalszej walki 
musiał zrezygnować Jérôme Boateng, 
który nabawił się kontuzji po jednym  
z zagrań. Wtedy kibice niemieccy 
chyba przestali wierzyć w uratowa-
nie wyniku i niczym skazaniec przed 
egzekucją powoli godzili się z losem. 
Tymczasem w 71. minucie spotkania 
po raz kolejny zabłysnął Antoine Grie-
zmann. Tym razem przytomnie zaase-
kurował atak swoich kolegów i posłał 
piłkę między nogi Manuela Neuera, 
strzelając drugiego gola dla Les Ble-
us. Od tej pory mistrzowie świata byli 
kompletnie rozbici i bezradni.

Mecz zakończył się wynikiem 2:0 
dla gospodarzy turnieju. Piękny sen 
podopiecznych Didiera Deschampa 
został przedłużony do niedzieli, a roz- 
czarowani Niemcy muszą przyjąć  
z pokorą fakt, że po raz kolejny zostali 
wyeliminowani z Mistrzostw Euro-
py w półfinałach. Auf Wiedersehen,  
Deutschland! Allez les Bleus!

michał Czarniecki

szok nocy letniej,  
czyli força Portugal!

Portugalczycy w finałowym starciu 
na Stade de France w podparyskim 
Saint-Denis byli skazywani na pożarcie 
przez rozpędzonych gospodarzy tur-
nieju. W końcu wystarczy porównać 
dokonania obydwu ekip na Euro. Fran-
cja po pewnym uporaniu się z fazą gru-
pową, a następnie po rozkręceniu się 
w kolejnych spotkaniach miała podjąć 
Portugalię. Drużynę, która po trzech 
remisach (!) w najsłabszej grupie mi-

Finał Mistrzostw Europy:  
Portugalia 1-0 Francja

strzostw oraz pokonaniu w słabym 
stylu Chorwacji nie pokazywała pełni 
swoich możliwości. Spowodowało to 
postawienie Francuzów w roli pewne-
go faworyta (jeśli nie przedwczesnego 
ukoronowania).

Francuzi po pierwszym gwizdku 
Marka Clattenburga postawili na wy-
soki pressing oraz narzucenie własne-
go stylu gry. Udało im się to, a pod-
opieczni Fernando Santosa powoli 
szykowali się na trudne chwile. Jakby 
tego było mało, w 17. minucie meczu 

ofiarą brutalnego ataku w kolano padł 
kapitan Seleção Cristiano Ronaldo. 
Co prawda, gwiazdor Realu Madryt 
wrócił na boisko. Niestety, nie na dłu-
go. Osiem minut później stało się to, 
czego portugalscy kibice się obawia-
li. Załamany CR7 został wyniesiony  
na noszach z placu boju. Na jego miej-
sce wszedł Ricardo Quaresma.

Dalszy przebieg spotkania nie za-
chwycił, czego dowodem były obrazki 
z przerwy. Mogliśmy w nich zobaczyć 
m.in. ziewającego Luisa Figo. W czasie 
regulaminowym godną uwagi była 
jedynie sytuacja André-Pierre Gigna-
ca. Piłka po jego strzale odbiła się od 
słupka, co mogło przyprawić fanów 
Portugalii o palpitację serca. Pierwsza 
połowa dogrywki nie zapowiadała 
wielkiego futbolu. Jednak piłka nożna 
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to sport nieprzewidywalny. Seleção 
nie chcieli pozostawić niczego przy-
padkowi i wraz z rozpoczęciem dru-
giej części dogrywki rozpoczęli za-
żarty atak na bramkę Hugo Llorisa. 
Przyniosło to efekt, ponieważ defen-
sywa francuska zaczęła się gubić. Już 
w 108. minucie bliski szczęścia z rzutu 
wolnego był Raphael Guerreiro, jed-
nak na drodze stanęła mu poprzeczka. 
Pomimo niepokojących sygnałów pły-
nących dla sympatyków Francji, wielu 

nadal wierzyło w jedną sprawną akcję 
Trójkolorowych, która ostatecznie za-
mknęłaby kwestię zdobycia tytułu.

Jednak tym razem futbol po raz ko-
lejny spłatał figla wszystkim skazują-
cym podopiecznych Fernando Santo-
sa na porażkę. W 109. minucie finału po 
podaniu João Moutinho futbolówkę 
otrzymał Éder. Po zgubieniu Laurenta 
Koscielnego zdecydował się na strzał 
z ok. 25 metrów. Piłka, ku ogromnemu 
zaskoczeniu kibiców z całego świa-
ta, centymetrami minęła wyciągnięte 
ręce Hugo Llorisa. Stało się coś, co nie 
miało prawa się stać. Portugalia na je-
denaście minut przed końcem objęła 
prowadzenie. Komentatorzy zaniemó-
wili, doping dla Francuzów momental-
nie ustał, a kibice portugalscy skakali  
z radości oraz oszołomienia.

Stan osłupienia nie trwał długo. 
Zaraz po straconej bramce Didier De-

schamps postanowił zdjąć z boiska 
winowajcę całego zajścia Moussę Sis-
soko. W jego miejsce wszedł grający 
ofensywnie Anthony Martial. Od tego 
momentu byliśmy świadkami roz-
paczliwej obrony wyniku w wykona-
niu Portugalii, która zaprezentowała 
dojrzałość gry i mimo ataków Francji, 
przetrzymywała piłkę. Gospodarze tur- 
nieju odbijali się od muru postawio-
nego przez cały portugalski zespół. 
Najbardziej nerwową osobą był…  

zadowolony. Ani z przebiegu finału,  
ani ze zwycięzcy. Francji kibicuję już  
od wielu lat i liczyłem, że w końcu nad-
szedł ich czas. Portugalia, niestety, po-
zytywnie zaskoczyła. Nie można jednak 
powiedzieć, że wygrał lepszy. Jak dla 
mnie był to mecz równorzędnych dru-
żyn, w których najwięcej do powiedzenia 
mieli bramkarze. Futbol jest grą błędów, 
a dzisiaj tych błędów mniej popełnili 
Portugalczycy. Natomiast co do same-
go spotkania – jeśli ktoś poszedł spać na 

początku i wstał na ostatnie 15 minut,  
to nic nie stracił.

Zygmunt z Zakopanego – Muszę 
przyznać, że jestem w szoku. Nie tylko 
dlatego, że stawiałem na Francję. Prze-
cież od początku turnieju słyszeliśmy 
w kółko o tym, jaka to Portugalia jest 
uzależniona od formy i gry Cristiano 
Ronaldo. Tymczasem mimo kontuzji 
CR7, Portugalczycy nadal byli w sta-
nie konstruować ataki. Wreszcie im się 
udało. Co prawda trochę żal, że Polska 
nie jest teraz na miejscu Portugalii, ale 
jednak wciąż pozostaje satysfakcja.  
Z czego? Portugalia wygrała z nami  
dopiero w rzutach karnych, więc koniec 
końców jesteśmy lepsi od Francuzów!    

maciej Jankowski
michał Czarniecki

Cristiano Ronaldo. Mimo kontuzji ko-
lana był cały czas przy ławce trener-
skiej i instruował swoich kolegów. Po 
ostatnim gwizdku Marka Clattenburga  
to właśnie kapitan Seleção wyglądał na 
najszczęśliwszą osobę na Ziemi, a cały 
piłkarski świat nie potrafił uwierzyć  
w końcowy rezultat.

Drużyna, która zdaniem eksper-
tów nie miała prawa marzyć o ty-
tule mistrza Europy, teraz jest na 
szczycie. Jest to typowa lekcja po-
kory dla „ekspertów”, którzy z góry 
zakładali klęskę Portugalii. Nato-
miast sami zwycięzcy zaskoczyli. Za-
prezentowali zupełnie inny futbol 
niż w trakcie poprzednich spotkań.  
Z perspektywy turnieju nie zasłuży-
li oni na złoto, jednak patrząc tylko  
na mecz finałowy – należało im się.

Po meczu wypowiadali się rewalscy 
turyści: Paweł z Gdańska – Nie jestem 

Fot. Redakcja



25

Zaczęło się, oczywiście, od grupy. 
Niemcy, Ukraina, Irlandia Północna. 
Można było trafić gorzej, ale pierwszy 
hurraoptymizm został szybko zga-
szony. Z Niemcami niby wygraliśmy, 
ale później porażka 2:1, dodatkowo  
ta drużyna to typowo turniejowy ze-
spół, mistrz świata i główny faworyt 
do zwycięstwa. Ukraina to w teorii 
najsłabsza drużyna z drugiego ko-
szyka, ale przecież mamy ze spotkań  
z nimi złe wspomnienia, graliśmy nie-
dawno i przegrywaliśmy. I na koniec 
Irlandia Północna. Debiutant. Jednak 
znowu było jedno „ale”. Jest to druży-
na z Wysp Brytyjskich, a z Wyspiarzami 
zawsze mieliśmy kłopot, żeby wygrać. 
Dodatkowo zaczęli wszyscy wspomi-
nać EURO 2008, EURO 2012 czy Mi-
strzostwa Świata 2006. Eliminacje, 
spotkania towarzyskie, całe przygo-
towanie wychodziło pięknie, widzieli-
śmy grę, jakiej nam wszyscy zazdroś-
cili, jednak na turnieju nie wychodziło. 
Jednym zdaniem: nasz naród znowu 
popadł w futbolową depresję: „znów 
się ośmieszymy”. 

Jednak najpierw trzeba było po-
jechać na obozy przygotowawcze. 
Jurata, później Arłamów, pełna kon-
centracja, wszyscy znają cel. Widzimy 
informacje z innych drużyn o kontu-
zjach. Z jednej strony cieszymy się, 
że omija to naszych graczy, z drugiej 
- współczujemy innym, ale z trzeciej 
- po cichu cieszymy się, że rywale są 
osłabieni. Te wszystkie myśli pojawiły 
się w złą godzinę. Najpierw Krycho-
wiak, a potem Rybus i Wszołek. Posta-
wić na nogi udało się tylko „Krychę”, 
pozostała dwójka nie pojechała. Oczy-
wiście, nie byli to gracze, którzy ważyli 
na wartości naszego zespołu, jednak 
straciliśmy dwóch najważniejszych 
zmienników lub nawet potencjalnych 
piłkarzy pierwszego składu. 

Z obozu Polaków z La Baule docho- 
dziły do nas dobre informacje. Uspo-
kajał Adam Nawałka, jego sztab 
szkoleniowy, zawodnicy, eksperci. 

Polskie EUro moimi oczami 
Mistrzostwa Europy 2016. Ten turniej, te trzy słowa od miesiąca są na tapecie na całym świecie, 
jednak piłkarskie środowisko żyło tym turniejem od 12 grudnia 2015, kiedy wylosowano grupy  
i poznano dokładnie zasady działania drabinki. Skupmy się jednak na głosach o Polsce.

E U R O  c z y  E u r o ?

Wszyscy wyczekiwaliśmy EURO. Tego 
naszego EURO. Dla nas oficjalnym  
otwarciem turnieju był mecz Polska-
-Irlandia Północna, czyli pojedynek,  
w którym obowiązkiem był triumf. 
Wygraliśmy 1:0. Zwycięstwo skromne,  
ale pierwsze w historii naszych wystę- 
pów na Mistrzostwach Europy. Zerwa 

liśmy też z „tradycją”, czyli serią: mecz 
otwarcia, mecz o wszystko, mecz  
o honor. Jedynego gola strzelił Arek 
Milik, asystował Kuba Błaszczykowski. 
Standardowo zawiodła skuteczność, 
ponieważ okazji było więcej, ale nasza 
obrona również zaliczyła wpadki. Po- 
chwały zebrał po meczu Bartosz  
Kapustka. Jak najbardziej zasłużone, 

ale mam wrażenie, że trochę wyol-
brzymione. Kapustka ma jednorazo-
we występy na wysokim poziomie,  
a później nie zachwyca. W następ- 
nych spotkaniach nie miał, co praw-
da, aż tak dużo czasu na pokazanie 
swojej wartości, ale jednak w mniej- 
szym lub większym stopniu to stwier- 

dzenie znalazło odbicie w rzeczywis- 
tości. Wracając jeszcze na moment 
do wątku meczowego. Pierwszy raz 
w historii Mistrzostw Europy doszło 
do sytuacji, by drużyna w trakcie jed-
nej połowy nie oddała ani jednego 
strzału. Tylko czy to była zasługa na-
szej defensywy, czy stylu gry Irlandii? 
To pytanie pozostawiam otwarte. 
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Weszliśmy w turniej dobrze i to było 
najważniejsze. W takich sytuacjach styl 
schodzi na drugi plan, ale na niego też 
nie mogliśmy narzekać. Oczekiwali-
śmy spotkania z Niemcami, było co-
raz więcej pozytywnych komentarzy  
i wiary w to, że mecz wcale nie musi źle 
się skończyć. Stało się jednak to, czego 
obawialiśmy się najbardziej. Po zde-
rzeniach z Łukaszem Piszczkiem i Ky-
lem Laffertym Wojtek Szczęsny doznał 
kontuzji mięśnia. Uraz na tyle groźny, 
że wykluczył bramkarza z następne-
go starcia. Ponownie okazało się, że 
Wojtek ma pecha do wielkich imprez.  
W tym roku kontuzja, a cztery lata 
temu czerwona kartka w pierwszym 
meczu. Jak dobrze jednak wiemy, kło-
potów z obsadą bramki nie mamy, chy-
ba że mówimy o kłopocie bogactwa. 
Miejsce między słupkami zajął Łukasz 
Fabiański, ale do niego zaraz wrócimy. 
Najpierw chciałbym napisać kilka słów 
o ofensywie. Skrytykowano Arka Mili-
ka. Faktycznie, miał dwie okazje, które 
napastnik ma obowiązek wykorzy-
stać i trzeba przyznać, że był to jeden  
z najsłabszych występów tego zawod-
nika w historii gry z orzełkiem na pier-
si. Okazję miał też Robert Lewandow-
ski, więc w ataku najlepiej nie było.  
Bez problemu powinniśmy strzelić 
dwie, trzy bramki, ale do tego nie do-
szło. Był remis 0:0, wielka złość i iryta-
cja kibiców, ale z perspektywy czasu, 
okazało się, że wyszło to nam na dobre. 

Ponarzekałem troszkę na grę z przo-
du, więc teraz czas przejść do pozy-
tywów. Polska obrona. Te dwa słowa 
będą się śniły niemieckim kibicom  
bardzo, bardzo długo. Dyspozycji 
bramkarza byliśmy pewni, ale zasko-
czył nawet blok obrony, a dokładniej 
gracz, którego wszyscy wypychali  
ze składu Michał Pazdan. Ponownie 
Adam Nawałka postawił na piłkarza, 
którego nikt w składzie nie chciał  
i ponownie wszyscy musieli uznać nos 
trenerski naszego selekcjonera. Obie-
całem jednak powrót do Fabiańskiego. 
Tym spotkaniem zerwał z łatką bram-
karza, który nie wybronił nam meczu. 
Dodatkowo jest obok Wojtka Szczęs-
nego i Władysława Jagiełło trzecim 
Polakiem, który zatrzymał Niemców. 
Wokół spotkania, nawet po jego zakoń-
czeniu, było dużo szumu. Najtrafniej 
całą sytuację skomentował na swoim 
Twitterze Zbigniew Boniek: „Gramy 
z Irlandią Pół - wszyscy drżą o wynik, 

gramy z MŚ Niemcami wszyscy liczą  
na zwycięstwo. Kocham Was, piękny 
kraj”. To idealnie oddaje, jak wyglądało 
nastawienie naszych kibiców. 

Z Ukrainą wygraliśmy 1:0. Awanso-
waliśmy dalej, wykonaliśmy swoją ro-
botę, jednak pojawił się mały sygnał 
ostrzegawczy. Styl gry naszej druży-
ny. Gola strzelił Kuba Błaszczykowski. 
Ponownie nasz były kapitan w trak-
cie turnieju miał bezpośredni udział  
w bramce i ponownie doskonale zagrał 
Pazdan. Wspaniały mecz między słup-
kami wykonał Fabiański, jednak najlep-
szym graczem był Krychowiak. Jedynie 
do czego można by się przyczepić,  
to celność jego podań w tym meczu. 
Niestety, miał z tym kłopot. Ten mecz 
nie był w wykonaniu naszej drużyny 
genialny, ale awans został wywalczony  
i można się było skupić na przygotowa-
niu do 1/8. Tam czekała Szwajcaria. 

Rywal pokazujący praktycznie iden-
tyczny poziom jak nasza kadra. Mecz 
bez faworyta. Tak było reklamowane 
to spotkanie. W mecz lepiej weszli-
śmy, strzeliliśmy pierwsi bramkę (auto-
rem - Kuba Błaszczykowski), wszystko 
układało się po naszej myśli. Do cza-
su. Po straconym golu Szwajcarzy co-
raz bardziej atakowali, spychając nas  
do obrony. W końcu im się udało. Nasz 
mur padł i straciliśmy pierwszego gola 
na mistrzostwach. Ale jakiego gola! 
Xherdan Shaqiri trafił najpiękniejszą 
bramkę turnieju i najprawdopodob-
niej najładniejszego gola w całej swo-
jej karierze. Nasi gracze byli w rozsyp-
ce, jednak obrona się odbudowała,  
a Fabian nie dał się drugi raz pokonać. 
Ponownie wybronił nam remis, jed-
nak tym razem ktoś wygrać musiał. 
Gdy ważą się losy twojej reprezenta-
cji, konkurs jedenastek wcale nie jest 
taki ciekawy do oglądania. Na szczęś-
cie, dzięki pomyłce Granita Xhaki  
i pewnym wykonaniom biało-czerwo-
nych to Polska wygrała ten pierwszy  
w historii naszej reprezentacji na-
rodowej konkurs rzutów karnych.  
Na rywala w ćwierćfinale trzeba było 
jednak poczekać. Miał nim być zwy-
cięzca pojedynku Chorwacja-Portu-
galia. Na papierze bardzo interesujące 
spotkanie. W praktyce było zupełnie 
inaczej. Wiem jedynie, że Portugalia 
wygrała 1:0 po dogrywce, ponieważ 
od 30. do 110. minuty spałem. Krótko 
mówiąc, mecz nie zachwycił. 

Przed rywalizacją w ćwierćfinale  
z Portugalią sporo głosów było o po-
nownym trafieniu na rywala równo-
rzędnego. Receptą na sukces miało 
być powstrzymanie Cristiano Ronal-
do. Z perspektywy spotkania mam 
wrażenie, że większa szansa na wy-
graną byłaby, gdyby Ronaldo miał 
więcej pola do gry. Nie wychodziło 
mu kompletnie nic. Inaczej sprawa wy-
glądała z Robertem Lewandowskim. 
Bramkarza rywali pokonał w 100. se-
kundzie meczu. Drugi najszybszy gol  
w historii EURO jest autorstwa naszego 
gracza. Po tak idealnym początku wy-
dawało się, że nic nie może się zepsuć.  
A jednak... Ponownie nasza drużyna 
się cofnęła, co doprowadziło do gola 
Renato Sanchesa. Ponownie bez szans 
był nasz bramkarz. O reszcie spotka-
nia można powiedzieć, że miała miej-
sce. Nie porywało swym poziomem. 
Znów trzeba było przygotować się  
na karne. Tym razem jako jedyny nie 
trafił Kuba Błaszczykowski i skończył sie 
nasz piękny francuski sen. Do samego  
piłkarza jednak żadnych uwag ani tym 
bardziej pretensji nikt mieć nie zamie-
rza. Zagrał genialny turniej i nieuda-
ny karny na pewno tego nie zmieni.  
Po spotkaniu wściekły był również 
Łukasz Fabiański. Ze łzami w oczach 
mówił, że jest zły, że nie pomógł swo-
jej drużynie. To dziwne, że Ci, którzy 
najwięcej pomogli w tym awansie  
do ćwierćfinału byli najbardziej samo-
krytyczni. 

Medal był niezwykle blisko. Wystar-
czyło tylko postawić kropkę nad „i”.  
Z Francji można jednak wrócić z pod-
niesioną głową. Nie graliśmy, co praw-
da, porywającego futbolu, ale odnie- 
śliśmy wielki sukces. Szczególnie  
dla mnie. Osoby, dla której pierwsze 
zapamiętane mistrzostwa to MŚ 2006. 
W końcu mogłem chociaż trochę  
poczuć się jak moi rodzice i dziadko-
wie, gdy oglądali Deynę, Bońka czy 
Lato. Za niedługo eliminacje do MŚ  
w Rosji. Wierzę, a wręcz jestem pewien, 
że ten turniej będzie równie udany. 

maciej Jankowski
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Musical wywodzi się z opery i ope-
retki. Tu również pisze się libretto, 
komponuje utwory sceniczne, układa 
choreografię, przygotowuje się sce- 
nografię, kostiumy, efekty specjalne. 
Różnica polega na tym, że w musica- 
lu liczy się przede wszystkim aktor-
stwo, bardziej niż strona muzyczna,  
a w operze strona muzyczna jest naj-
ważniejsza. 

Za pierwszy musical wielu history-
ków uważa „The Black Crook” mający 
premierę w 1866 na Broadway’u. Nato-
miast oficjalnie uznawanym pierwszym 
musicalem na świecie jest „Oklahoma!” 
napisany przez Richarda Rodgersa  
i Oscara Hammersteina, zaprezento-
wany po raz pierwszy w 1943. Po raz 
pierwszy w historii sztuki aktorsko-
-muzycznej tak bardzo zgłębiono taj- 
niki ludzkich zachowań, psychiki i stro- 
nę fabularną dzieła, co jest jednym  
z powodów dla których „Oklahoma!” 
zdobył ten tytuł. 

Co cechuje musical? Przede wszyst-
kim różnorodność środków artystycz- 
nych. Zależnie od przesłania wyróż-
niamy dwa rodzaje tej formy – rozryw-
kową i fabularną. Forma z rozwiniętą 
fabułą ma za zadanie rzeczywiście 
opowiedzieć jakąś historię i wzbudzić 
silne emocje u widza słowem, gestem, 
piosenką lub tańcem. Wersja rozryw-
kowa natomiast ma przede wszystkim 
bawić. Jeśli chodzi o gatunki muzycz-
ne, to wykorzystuje się praktycznie 
każdy istniejący – od klasyki, soul, R&B  
po rap, pop, reggae czy jazz. Po-
dobnie jest, jeśli chodzi o taniec. 
Autorzy musicali często czerpią in-
spirację ze sztuk teatralnych, ksią- 
żek, legend, wydarzeń historycznych 
czy też filmów. Jednak w praktyce 
kreatywność autorów jest nieograni-
czona. Musicale zazwyczaj składają 
się z dwóch aktów, gdzie pierwszy 
akt jest dłuższy. Stosowana jest zasa-
da: „Gdy emocje stają się zbyt silne, 

Muzyka i teatr
Musical to wyjątkowa forma muzyczno-sceniczna pochodząca z USA, łącząca taniec, 
śpiew, aktorstwo i muzykę. Dzięki temu każda sztuka może być wyjątkowa.  
Jego „stolicą” stał się Broadway, nieco później zawitał na West Endzie,  
a następnie stał się elementem kultury całego świata.

by je wypowiedzieć, zaśpiewaj; kiedy 
są zbyt silne, by je wyśpiewać, za-
tańcz”. 

Obecnie musicale to wciąż bardzo 
chętnie oglądane widowiska. Wśród 
nich możemy znaleźć światowej klasy 
perełki, z doskonałą oprawą muzyczno- 
-taneczną i świetnym przydziałem ról. 
Oto kilka z nich.

1. notre Dame de Paris

Prawdopodobnie najsłynniejszy fran-
cuskojęzyczny musical. Napisany przez 
Luca Plamondona i Richarda Cocciante, 
pierwszy raz wystawiony w 1998 roku 
w Paryżu. O czym jest? Ano, o walce  
z Cyganerią w XV w., o szkaradnym, 
lecz uczuciowym ożywionym gargulcu 
Quasimodo,  miłości Esmeraldy i Febusa 

oraz o okrutnym i podłym, lecz jedno-
cześnie niezwykle inteligentnym i zdol-
nym duchownym sędzi Frollu. W pier-
wotnej wersji Quasimodo zagrał Garou, 
piosenkarz z Quebec’u, który wykonując 
utwór „Belle” zaskoczył wszystkich swo-
ją chrypą. 

2. Chicago

Amerykański musical z 1975 roku, któ-
ry przedstawia życie artystki Velmy Kelly 
w latach 20. XX wieku. Pierwsza boha-
terka jest artystką wodewilową, która 
zamordowała swojego męża i siostrę. 
Tymczasem druga bohaterka, gosposia 
domowa Roxe zabija swojego kochan-
ka i trafia do więzienia przypadkowo, 
przez nieudo lność swojego męża Amo-
sa. Tam spotyka Velmę, którą również 
złapała policja. Roxe wykorzystuje ko-

k u l t u r a
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Do rewala bez walizki

k u l t u r a

rupcję naczelnik więzienia, udaje jej 
się uciec dzięki zdobyciu uniewinnie-
nia spowodowanego rzekomą ciążą.  
Na zakończenie Velma i Roxe zakładają 
duet morderczyń, zdolnych do wszyst-
kiego. Historia okraszona jest nieusta-
jącą walką o sławę i zainteresowanie 
mediów. Velmę w pierwotnej wersji  
zagrała Cathrine Zeta-Jones, która zdo-
była sławę właśnie dzięki broadwayow-
skim musicalom.   

3. jesus Christ superstar

Rockopera, której motywem prze-
wodnim jest ostatni tydzień życia  
Jezusa Chrystusa, pokazany z kom-
pletnie innej perspektywy – zarówno 
zwolenników Chrystusa, jak i jego 
przeciwników. Opowiada o wątpliwoś- 
ciach i niepewności głównego bohate-
ra oraz Judasza, wybranego przez Boga  
do zdrady. Rockowe brzmienie może 
wydawać się niepasujące do koncep- 
cji, ale w innym wypadku musical  
nie osiągnąłby takiego sukcesu. Pierw-
szy raz został zaprezentowany na prze-
łomie lat 60. i 70. na Broadway’u. Istnie-
je także film pod tym samym tytułem  
z utworami z musicalu ze świetną  
obsadą. 

4. Hair: the american tribal 
Love-Rock musical

Hippisi to bardzo popularny temat 
w drugiej połowie XX wieku. Ci, którzy 
pragną wiecznego szczęścia, pokoju 

Postanowiłeś w te wakacje pojechać 
do Rewala bez walizki. Gdyby nad 
morzem było zimno i mocno wiało, 
musisz mieć ciepłą bluzę, którą kupisz  
za kwotę 40 do 90 zł. Gdyby natomiast 
było  gorąco nad naszym Morzem  
Bałtyckim kup t-shirt za 20 do 45 zł.  
Jeżeli ktoś jest fanem polskiej repre-
zentacji, może kupić biało-czerwoną  
koszulkę Roberta Lewandowskiego, 
ale tu już trzeba  być przygotowanym 
na koszt około 100 zł.  

Bieliznę kupisz w granicach 5 do 20 zł. 
Krótkie spodenki dla mężczyzn to wy-
datek od 20 do 45 zł, dla pań – od 30 
do 95 zł. Jeżeli  zmarzną ci stopy, kup 
skarpetki od 5 zł. Jeżeli nadal ci bę-
dzie zimno, kup klapki za 15 do 30 zł.  

Dla naszych pięknych Polek są też su-
kienki na imprezy od 70 do 150 zł.  Gdy 
chcesz się poopalać na plaży, trze-
ba mieć koc, na którym się położysz,  
kupisz go za 15-30 zł. Zapomniałbym  
o najważniejszej odzieży, czyli kąpie-
lówkach; tu wybór jest duży, a koszt  
od 10 zł do 25 zł. 

W miejscowościach wypoczynko-
wych, a więc i w Rewalu wiele pienię-
dzy wydajemy na błyskotki: zegarki 
(15-40 zł), kolczyki (15-35 zł), bransoletki 
(10-40 zł), pierścionki (20-50 zł). 

Na takie zakupy trzeba będzie wy-
dać od 400 zł do 700 zł. To tylko krótka  
instrukcja dla zapominalskich.

Jacek Borkowski

i wolności... Nie omieszkali tego wy-
korzystać James Rado, Gerome Ragni 
(libretto) i Galt MacDermot (muzyka), 
którzy stworzyli pierwszą taką sztu-
kę przełamującą tematy tabu. Wolna  
miłość, rewolucja seksualna, narkoty- 
ki oraz nagość na scenie to raczej  
kontrowersyjne tematy w tamtych  
czasach. Premiera miała miejsce  
pod koniec lat 60. ubiegłego wieku  
na Broadway’u. 

5. nędznicy

Kolejny francuskojęzyczny musical, 
skomponowany przez Claude-Michela 
Schönberga. Libretto opowiada o nie-
równościach społecznych i ich skut-
kach. Główny bohater, katorżnik Jean 
Valjean zdobywa pozycję społeczną 
dzięki pomocy biskupa, zostaje protek- 
torem ludzi biednych i uciśnionych. 
Chronologicznie libretto obejmuje go-
rący okres rewolucji francuskiej i wiąże 
wydarzenia rewolucyjne z życiem niż-
szej warstwy społecznej, domagającej 
się swoich praw. Dużo jest też o miłości, 
rozpaczy, przyjaźni i wzajemnej pomo-
cy. Pierwszy raz „Les Miserables” został 
wystawiony w Paryżu w 1980 roku. 
Kolejno pięć i sześć lat później musical 
stał się hitem centrów muzyczno-aktor-
skich w Wielkiej Brytanii i w USA.

6. metro

„Metro” – najsławniejszy polski mu-
sical mający premierę w 1991. Opo-

wiada o tym, jak w dzisiejszym świecie  
nie liczy się talent, zdolności, kreatyw-
ność, tylko siła pieniądza, kłamstw  
i cynizmu. Młodzi ludzie, chcący rozpo-
cząć swoją karierę artystyczną w musi-
calu, zostają wyśmiani i niezauważeni. 
Jak w takim świecie sobie poradzą?  
Dowiecie się, gdy go obejrzycie. Show  
Janusza Stokłosy, kierownika Studia 
Buffo i autora sukcesu „Metra”, któ-
re jest grane po dziś dzień w teatrach  
w całej Polsce, a nawet na całym świecie. 

Prawie każdy z tych musicali był lub 
jest wystawiany w Polsce – w prze-
tłumaczonej na język ojczysty wersji. 
Poza tym, w naszym panteonie naro-
dowym mamy musicale, które zdobyły 
międzynarodową sławę. Przykładem 
jest przede wszystkim „Metro” Janusza  
Stokłosy oraz parę innych jego dzieł, 
m.in. „Piotruś Pan” czy „Romeo i Julia”. 
Prawdopodobnie w każdym większym 
mieście w Polsce znajduje się przynaj-
mniej jeden teatr muzyczny. Więc jeśli 
jeszcze nie byłeś/aś na chociaż jednym 
musicalowym show, koniecznie posta- 
raj się o bilety! Najbardziej znany-
mi teatrami musicalowymi w Polsce  
są Studio Buffo, Teatr Muzyczny „Roma”  
i Teatr Rampa w Warszawie czy też Teatr  
Muzyczny w Łodzi. Warto spróbować 
obejrzeć choć jedno widowisko z reper- 
tuaru tych teatrów, a obiecuję wam,  
że nie pożałujecie i pokochacie musica-
le tak samo jak ja.

Jakub Ransz  

Rewalscy ratownicy dbają  
o nasze bezpieczeństwo,  
ponieważ dobra asekuracja  
to podstawa! żadne fale  
nam niestraszne.

Fot. agata Grudzień
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Rewalscy ratownicy dbają  
o nasze bezpieczeństwo,  
ponieważ dobra asekuracja  
to podstawa! żadne fale  
nam niestraszne.

Pogoda wyjątkowo sprzyjała im-
prezie. Tuż po godzinie 20 na sce- 
nie pojawił się on – utalentowany, 
energiczny, jedyny w swoim rodza- 
ju MICHAł SZPAk. Od pierwszych 
dźwięków czarował publiczność swo-
im głosem. Nie zabrakło, oczywiście, 
jego wielkich hitów, takich jak „Color 
of your life” czy „Jesteś bohaterem”, 
które fani śpiewali wraz z piosen-
karzem. Wszystkie utwory Michała 
mają pozytywne przesłanie. – Pły-
ta „Byle być sobą” ma taki charakter  
i wydźwięk, który daje ludziom na-

dzieję. Lubię propagować takie war-
tości. Każdy musi być w życiu sobą  
i docenić  to, jaki  jest naprawdę, bo 
w przeciwnym razie nigdy nie będzie 
spełniony. A tylko będąc szczęśliwym, 
można wiele osiągnąć – mówi Michał 
Szpak.

Na pierwszy rzut oka widać, że 
Szpak darzy swoich fanów szacun-
kiem i daje im z siebie jak najwięcej. 
Co ciekawe, artysta przypomniał 
zgromadzonym początki swojej ka-
riery w jednym z polskich talent-
-show i wykonał przebój Czesława 
Niemena „Dziwny jest ten świat”.  
Jednak – jak powiedział „Rewalacjom”  
– jego przygoda z muzyką zaczęła się 
wcześniej: – Jak miałem siedem lat, 

wygrałem szkolną „Szansę na sukces”, 
a rok później pierwszy raz stanąłem  
na dużej scenie.

Dlaczego Michał Szpak jest tak roz-
poznawalną osobą polskiej sceny mu-
zycznej? Niewątpliwie  uwagę przy-
ciągają jego kontrowersyjny wygląd  
i sposób bycia, ale sam zaintereso-
wany nie ma wrażenia, że jest to 
coś nadzwyczajnego: – Nie jestem 
pewien czy lubię się wyróżniać.  
Po prostu mam takie poczucie estetyki. 
Jestem naturalny w swoim stylu. Dlate-
go nigdy nie przejmowałem się opinią  
na swój temat – mówi. – Hejty  do 
mnie nie trafiają. Jestem człowiekiem 
w pełni świadomym swojej warto-
ści i  tego, kim  jestem. Nie działają  
na mnie, często  śmieję się czyta- 
jąc „nowości” na mój temat,  cho- 
ciaż w ostatnim czasie jest ich bar- 
dzo mało.

Jest to wykonawca nietuzinkowy, 
niedziałający pod presją, aby wpisać 
się w jakiekolwiek kanony. Czy to jest 
jego recepta na sukces? 

Paulina Jaroszonek, Wiktoria Całus

Michał Szpak w rewalu
W rewalskim amfiteatrze niedzielnym popołudniem zgromadziły się tłumy.  
Wszyscy pojawili się tu z jednego powodu – koncertu młodego mężczyzny,  
który jako tegoroczny reprezentant Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji  
podbił serca publiczności. W gronie jego fanów znajdują się ludzie 
w różnym wieku, co dobitnie świadczy o tym, że wpisuje się w gusta wielu pokoleń.

Fot. agnieszka Rogalewska

Fot. agnieszka Rogalewska

Fot. agnieszka Rogalewska
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Pod kluczem
Dwa tysiące sto czterdzieści dwa. Dokładnie tyle kłódek wisi na tarasie widokowym  
przy głównym zejściu na plażę w Rewalu. Czemu służą i jaki to ma związek z uczuciami?

Zwyczaj wieszania kłódek mi-
łości pochodzi najprawdopodob-
niej z  Florencji. Uczniowie szkoły  
Sanita in Costa San Giorgio ukrad-
kiem zabierali kłódki ze swoich szafek 
szkolnych i  wieszali je na Ponte Vec-
chio, dopisując uprzednio miłosne 
wyznania. Taka praktyka jest obecnie 
rozpowszechniana w  literaturze i  fil-
mach. Nie bez powodu kłódek jest  
coraz więcej.

Współcześni romantycy wychodzą 
z  założenia, że to doskonały pomysł 
na przypieczętowanie związku. Najle-
piej, gdy taka kłódka zaopatrzona jest 
w niebieską lub czerwoną wstążeczkę. 
Niebieska ma świadczyć o  wierności 
partnerów, czerwona – o  gorącym 
uczuciu. Kłódkę zapinamy w  wybra-
nym miejscu. W  Rewalu ofiarą pada 

najczęściej taras widokowy bądź po-
mnik Małego Księcia. Gdy kłódka jest 
już zawieszona, kluczyk albo wrzu-
camy do morza, albo nosimy zawsze 
przy sobie.

Kłódki z reguły wzbudzają najwięk-
sze zainteresowanie wśród młodych 
osób. Pary o krótszym stażu robią  
to chętnie, bo widzą, że inni też  
to zrobili i  wydaje się im, że będzie 
to romantyczny symbol dla drugiej 
połówki. Starsi uważają, że takie za-
chowanie jest bezsensowne. – To nie 
jest dobry sposób na okazywanie uczuć 
– mówi jedna z mieszkanek gminy. Re-
walanie wychodzą z założenia, że takie 
kłódki już po kilku miesiącach wisze-
nia wyglądają źle, zaczynają rdzewieć 
i psują ładny widok. Do tego powodu-
ją dodatkowe obciążenie dla obiektu 

i  muszą być co jakiś czas usuwane.  
Skąd ten wniosek? Rok temu było 
ich ponad trzy tysiące, teraz jest ich 
o około tysiąc mniej.

Wszystko jest pięknie, tylko co 
zrobić z  kłódką, jeżeli nasz związek 
jednak nie przetrwał próby czasu?  
Jechać tam, gdzie się zostawiło dowód 
zbrodni i  go z  wielkim dramatyzmem 
odczepiać, narażając się na powrót 
wspomnień? A  może warto jednak 
przemyśleć sprawę z  kilku stron. Na-
sze uczucia nie powinny być zamyka-
ne pod kluczem. Ich ceny nie da się 
określić, a  zwyczajna kłódeczka nie 
jest w stanie ich zamknąć i uwiecznić.

karolina Palica

Często tekst młodego stażem dzien-
nikarza, mimo ogromnego wysiłku 
włożonego w jego powstawanie, lą-
duje w koszu. Dobry i rzetelny dzien-
nikarz jednak nie ucieknie, pozostanie  
na miejscu po to, aby jego kolej-
ny artykuł był lepszy, a temat ory- 
ginalny.

Z początku nie idzie łatwo. Trud-
no znaleźć osobę, która pomoże nam  
w przeprowadzeniu wywiadu czy sondy. 
Ludzie z niechęcią podchodzą do mło-
dzieży, która ma kamerę. Wywiady i roz-
mowy z turystami oraz mieszkańcami 
też nie jest łatwo przeprowadzić. Dlate-
go taką radość sprawia nam, kiedy spot-
kamy osobę, chcącą nawiązać z nami 
współpracę. Dla mnie najlepsze przykła-
dy poświęcenia dla dziennikarstwa są tu,  
na obozie Potęga Prasy. Pisanie arty-

kułów, tworzenie audycji radiowych 
i filmów jest dla nas wielką frajdą, 
mimo iż czasami wylewamy wiele łez  
 niekiedy zarywamy noce, aby artykuły, 
audycje, filmy były perfekcyjne. Czasa-
mi sama matka natura utrudnia nam 
tworzenie i spuszcza nam na głowę 
deszcz. Wszystko rekompensuje wydru- 
kowany numer „Rewalacji”, czy wsta- 
wienie filmiku na nasz obozowy kanał  
YouTube lub wyemitowanie w Rewal-
Stacji wywiadu.

Kiedy mamy już złożone i wy drukowa-
ne „Rewelacje”, idziemy z plikiem gazet 
sprzedawać je turystom i mieszkańcom. 
Często na początku natrafiamy na tych, 
którzy nie są zainteresowani zakupem 
tygodnika, ale nie poddajemy się i prze-
mierzamy wiele ulic w poszukiwaniu po-
tencjalnych nabywców naszego dzieła.  

Kiedy na naszej drodze stanie taka osoba, 
bardzo się cieszymy i szukamy kolejnych  
pozytywnie nastawionych, roznosząc do- 
brą energię zawartą w naszych uśmie-
chach.

Mimo że trochę ponarzekałam na za-
wód dziennikarza, na utrudnienia, jakie 
występują podczas tworzenia, uważam, 
że każdy, kto jest zainteresowany tym 
zawodem w większy czy mniejszy spo- 
sób, na pewno będzie się spełniał i nie 
przejmie się trudnościami stojącymi  
na drodze do sukcesu. Pamiętajmy, że   
dziennikarstwo to nie tylko gazeta, to też 
radio oraz telewizja. W każdej z tych dzie-
dzin spełniają się młodzi dziennikarze  
z całej Polski na obozie Potęga Prasy.

Ola Cieplińska

Praca dziennikarza  
wymaga poświęceń 
Każdego dnia my dziennikarze wyruszamy na poszukiwanie newsów i ciekawych tematów  
do wywiadów, sond, audycji radiowych. Każda nowa zdobycz jest na wagę złota. Czasami, aby zdobyć  
interesujące informacje, trzeba się poświęcić. Mimo to bez dziennikarzy nasza codzienność byłaby nudna.  
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Ku przygodzie!

Przede wszystkim należy uzbro-
ić się w cierpliwość i wygodne buty.  
Polecam zabrać też dużo szczęścia i kie- 
szenie pełne wytrwałości. Mamy to?  
Pozostaje nam tylko zakupić wykry- 
wacz metalu, łopatę oraz worek 
na skarby i... możemy ruszać! Niestety, 
zwykle nie dostajemy w zestawie mapy, 
więc najlepsza odpowiedź na  pytanie: 
gdzie? brzmi: na plażę!

jak szukać, żeby znaleźć?

Najlepszym miejscem do poszuki-
wań zagubionych metalowych skar-
bów jest plaża pokryta miękkim pia-
skiem. Warto rozpocząć poszukiwania 
w jakimś charakterystycznym miejscu, 
np. tam, gdzie kończy się mokra część 
plaży. Potem powoli przemieszczając 
się wzdłuż brzegu należy poruszać 
wykrywaczem lekko w lewo i w prawo. 
Teraz można się odprężyć. Czas nie 
gra roli, nikt nie pogania, tylko głośny 
dźwięk w słuchawkach może przerwać 
ten błogi stan. Taka sytuacja oznacza 
początek właściwej przygody! Wykry-
wacz sygnalizuje, że w tym miejscu 
należy ostrożnie kopać. W zależności  
od modelu i jakości sprzętu, poten-
cjalny skarb może być ukryty całkiem 
głęboko. Teraz przyda się wytrwałość 
– łopata w ruch i do dzieła!

Kiedy nie uda się niczego znaleźć  
za pierwszym razem, najważniejsze, 
by się nie poddawać. Może dopiero  
za trzydziestym pierwszym znajdzie-
my złotą obrączkę? Kto wie…

Gdzie kończy się hobby,  
a zaczyna praca?

Tylko zapaleni poszukiwacze skar-
bów inwestują w dobry sprzęt. Jednak 
takich ludzi trudno znaleźć, bo zwykle 
działają nieoficjalnie i anonimowo. 
Przyznają, że nie chcą pomagać zde-
sperowanym turystom i sami wolą 

czerpać korzyści finansowe ze znale-
zionych fantów.

– Na poszukiwania wychodzę tylko  
po upalnym dniu, kiedy wiem, że plaża 
była oblegana. Raczej po weekendzie niż 
w tygodniu. Inaczej mi się to nie opła- 
ca. Po kilkanaście złotych nie chce mi się 
wychodzić z domu – mówi Arek z Sopotu. 

Jednak wielu ludzi traktuje przeszuki-
wanie plaży jako niestandardowy spo- 
sób spędzania czasu. Dla nich odkopa-
nie skarbu to tylko dodatkowa radość.

– Podchodzę do tego zajęcia hobby-
stycznie i rozrywkowo. Przeczesuję pla-
żę z synem, bo mnie wyciągnął z domu. 
Wolimy poszwendać się tutaj i znaleźć 
parę groszy na lody niż siedzieć przed te-
lewizorem. Dla mnie to czysta rekreacja, 
nie przychodzę tu regularnie. Pracuję 
umysłowo, to tylko odskocznia. Cieszę 
się, że wyciągając różne przedmioty  
z piasku, po prostu czyścimy plażę. Lu-
dzie zostawiają straszny bałagan. Teraz 
mam całą kieszeń śmieci, które zaraz 
wylądują w koszu – opowiada Adam  
z Gdańska.

mamy skarb – co dalej?

Oficjalnie samo chodzenie po plaży  
i szukanie zgubionych przedmiotów nie 
jest niczym złym. Nie ma wątpliwości,  
że zapaleni łowcy skarbów liczą nie tylko  
na dobrą zabawę, ale także na szybki  
i łatwy zarobek. Warto zadać pytanie: czy 
odkopane fanty należą do poszukiwa- 
cza? Zgodnie z Art. 184 kc §1. znale- 
zione przedmioty powinniśmy „oddać 
niezwłocznie na przechowanie właści-
wemu organowi państwowemu”, jed-
nak trudno złapać i oskarżyć o cokol-
wiek doświadczonych łowców. Myślę,  
że większość kieruje się tu zasadą pozna-
ną jeszcze na placu zabaw „znalezione 
nie kradzione...”.

Wszelkie wątpliwości rozwiewa Adam 
ze Świnoujścia, który twierdzi, że: – Pol- 
skie plaże to prawdziwe Eldorado. Wydatek 
na sprzęt zwraca się po kilku dniach. Ponad-
to faceci z  wykrywaczami mają olbrzymie 
„branie” u dziewcząt.

Wszystkim zachęconym do poszuki-
wań życzę powodzenia. Do zobaczenia 
na plaży!

agata Grudzień

Bezcenne spacery
Kiedy jeszcze nie ma słońca na niebie, plaża może wydawać się zupełnie pusta.  
Jednak wczesny ranek, tak jak późny wieczór, to idealny czas na spacer brzegiem morza. 
Chociaż nie możemy się wtedy opalić, zebrać malutkich muszelek czy zjeść gorącej  
kukurydzy, mamy okazję znaleźć skarb!

Fot. Łukasz Szełemej



32 c o ś  d l a  d u c h a

Jeśli spojrzymy na smutne czasy, jaki- 
mi były zabory, wojny, widzimy, że 
dzięki pielęgnowaniu kultury oraz 
podtrzymywaniu tradycji ludzie byli 
pełni nadziei i wiary w lepsze jutro. 
Sztuka, literatura, muzyka, były ich 
ucieczką od strachu i problemów.  
W czasie 123-letniej niewoli rozwinęło 
się wiele koncepcji, których głównym 
zamysłem było szerzenie kultury. Hen-
ryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Bo-
lesław Prus byli przedstawicielami idei 
pracy organicznej, która postawiła na 
promowanie sztuki i zaprzestanie pro-
wadzenia powstań. To wtedy napisano 
utwory ku pokrzepieniu serc, takie jak: 
„Krzyżacy” czy „Pan Tadeusz”. Napa-
wały one obywateli polskich niezwy-
kłą dumą oraz przypominały chwałę 

Tekturowe karty w małej metalo- 
wej puszce zmieszczą się do każdej 
podręcznej torby. Gra zawiera 55 kart. 
Na każdej jest 8 symboli, a na dwóch 
dowolnych powtarza się tylko jeden  
z nich. 

Mimo niewielkich rozmiarów wyśmie-
nita zabawa gwarantowana. Dodatko-
wym atutem jest to, że ta mała puszka 
zawiera 5 minigier: „Piekielna wieża”, 
„Studnia”, „Parzy!”, „Złap je wszystkie!”  
i „Zatruty podarunek”.

dawnej Polski. W czasie powstań przez 
żołnierzy, harcerzy, szarych obywate-
li śpiewane były pieśni patriotyczne, 
które bardzo wspierały ich na duchu. 
Artyści będący na emigracji z tęskno-
ty tworzyli utwory o swojej Ojczyź- 
nie. Społeczeństwo, choć skrzywdzo- 
ne przez władze zaborcze podejmo- 
wało wiele inicjatyw nie tylko w obro- 
nie stanu polskiej kultury i dziedzic- 
twa narodowego, ale również roz-
woju edukacji. Walka o polską spuś-
ciznę pokazywała niezłomność naro- 
du polskiego i jego wolę walki o nie-
podległą Ojczyznę.

W dzisiejszych czasach trudno nie zau- 
ważyć obecności kultury w każdym 
aspekcie naszego życia: duchowym,  

społecznym, materialnym czy fizycz-
nym. Jest ona wszędzie, w każdym 
miejscu. Szczególnie widzimy to, kiedy 
wypoczywamy nad morzem, bo tam 
kultura rozwija się z roku na rok. Wystę-
py kabaretowe, muzyczne, artystyczne, 
festiwale – to dzisiaj podstawa i wie-
lu jedzie nad morze tylko w tym celu.  
Jednym z przykładów jest funkcjonu- 
jący od lat w Rewalu amfiteatr, który  
co  roku organizuje spektakle z udzia-
łem najpopularniejszych artystów. Dają 
one mieszkańcom i wielu wczasowi-
czom niesamowitą radość, relaksują, 
ale też pozwalają rozwijać się w przy-
jemny sposób.

Pamiętajmy, że kultura jest naszą hi-
storią, całym życiem, nowym doświad-
czeniem, bawią cym nas i jednocześnie 
wzbogacającym społecznie i duchowo. 
To ona jest naszym krajowym/świa-
towym dorobkiem, a my jesteśmy  
jej twórcami. Jesteśmy jedną wielką 
wspólnotą, którą łączy ten dorobek. 

 
 Damian kujawa

Zasady rozgrywki są bardzo pro-
ste, każdy powinien zrozumieć je bez 
problemu. Głównym celem wszystkich 
pięciu minigier jest znalezienie wspól-
nego symbolu na swojej i drugiej, do- 
wolnej karcie. Niby proste, prawda?  
Właśnie w tym problem. Na okrągłych 
tekturkach symbole porozrzucane są 
chaotycznie, mają różne kolory i roz-
miary, przez co naprawdę trudno jest 
zauważyć dwa takie same rysunki.

Naszym zdaniem gra jest fantastycz-
na na wspólne spotkania ze znajomymi 
czy rodzinne wypady. Dostarcza wiele 
śmiechu oraz ćwiczy spostrzegawczość. 
Jesteśmy pewni, że kolorowa puszka  
i symbole zachęcą też dzieci do zabawy. 
Na naszym obozie przy tej grze równie 
dobrze bawili się najmłodsi uczestnicy 
jak i opiekunowie.

Ola Bogusz
Jacek Borkowski

kultura nad morzem

Wspólny symbol

Kultura – to jedna z najważniejszych dla społeczeństwa wartości.  
Ma ogromny udział w rozwoju cywilizacji ziemskiej.  
Jednak czy rzeczywiście jest tak potrzebna? Co naprawdę nam daje?

Kiedy wyruszasz na piknik lub wycieczkę warto mieć coś,  
czym zabijesz nudę. Proponujemy „Dobble”. 

Fot. Ola BoguszFot. Ola Bogusz
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Ojciec Bałtyk – król wszelkich wód 
– był zachwycony swoimi córkami. Ko-
chał je nade wszystko i nie pozwoliłby 
ich nikomu skrzywdzić. Niestety, nie 
wszystkie były z  nim zgodne. Jedna 
z  nich swoje nieposłuszeństwo przy-
płaciła życiem. Nie wszyscy wiedzą, 
że syreny wypływają niekiedy na po-
wierzchnię morza i  podpatrują zwy-
czajnych śmiertelników, chociaż nigdy 
nie powinny tego robić. Najmłodsza 
z cór Bałtyku, pomimo wielu zakazów, 
pływała razem ze starszymi syrenami.

Pewnego dnia zauważył ją jeden 
z  rybaków, którzy właśnie zarzuca-
li sieci. Młody mężczyzna widział  
ją zaledwie przez chwilę, ale nie prze-
szkodziło mu to zakochać się w niej 
bez pamięci. Od tej chwili codziennie 
o niej myślał. Nie mógł spać, bo cią-
gle miał przed oczami jej niezwykłą, 
morską twarz i  lśniący łuskami ogon. 
Jego uczucie nie pozostało nieodwza-
jemnione, chociaż o tym nie wiedział. 
Najmłodsza z  syren bez przerwy roz-
myślała o  swoim ukochanym. Tęsk-
niła za nim, mimo że tak naprawdę 
w ogóle go nie znała i wiedziała, że jej 
uczucie jest zakazane. Coraz częściej 
prosiła siostry o  wypłynięcie na po- 
wierzchnię. Gdy i  one zauważyły,  
co się dzieje, zabraniały jej opuszczać 
ich morski dom. Zbuntowana córa 
Bałtyku postanowiła przeciwstawić 
się wszelkim zakazom. Opuściła pałac 
ojca i zupełnie sama popłynęła na naj- 
płytsze wody. Długo czekała na uko-
chanego rybaka, ten jednak nie nad-
chodził przez wiele godzin. Rozcza-
rowana niepowodzeniem powróciła 
w głębiny, nie zwracając uwagi na re-
prymendy sióstr i krzyk ojca.

Postanowiła nie poddawać się i wy-
płynąć jeszcze raz. Wymknęła się po- 
nownie i  tym razem jej próba za- 

Syreni ogon 
powodem 
tragedii
Morze ma naprawdę dużo do powiedzenia.  
Możesz wiele się dowiedzieć,  
jeżeli wystarczająco dobrze słuchasz.

kończyła się suk- 
cesem. Zaczęła da- 
rzyć śmiertelnika 
jeszcze większym 
uczuciem. Od tam- 
tej pory co noc 
spotykała się z uko- 
chanym. 

Wieść o  ich mi- 
łości fale niosły da- 
leko. W  końcu do-
tarła do samego 
Bałtyku. Władca 
wszechwód wpadł 
w  szał. Zamknął 
nieposłuszną córkę  
w komnacie swe-
go pałacu.

Dziewczyna rozpaczała, a  fale niosły 
jej zawodzenie aż na brzeg i odbijały go 
echem od ścian kościoła na skraju kli-
fu. Błagała ojca, aby pozwolił jej wyjść  
na brzeg i  dzielić życie z  ukochanym. 
Bałtyk nie chciał się zgodzić, lecz nie 
mógł długo znieść potężnego żalu 
swojego dziecka. Doskonale wiedział, 
że córka będzie musiała porzucić syre-
nią nieśmiertelność na rzecz kruchego 
ludzkiego życia. Jednak kochał ją nade 
wszystko, więc pozwolił jej dołączyć 
do miłości życia.

Wkrótce zrozumiał, że popełnił błąd. 
Jego córka była prześladowana, wyzy-
wana od dziwadeł. Nawet jej ukochany 
rybak po pewnym czasie uświadomił 
sobie, że pokochał jedynie jej niezwy-
kłą urodę i zaczął traktować jak popy-
chadło. Niedługo potem dziewczyna 
zmarła z żalu i tęsknoty za morzem. 
Ludzie z osady pochowali jej ciało  
na przykościelnym cmentarzu. Bałtyk 
straszliwie się rozgniewał. Postanowił 
zniszczyć świątynię i  śmiertelników, 
którzy odważyli się do niej przyjść  
i deptać ciało jego córki. Posyłał pod-

dane sobie gniewne wody, aby z bie-
giem czasu  zniweczyły dzieło mizer- 
nych, ludzkich rąk i  zwróciły mu uko-
chaną córkę. Fale jedna za drugą biły 
w  klif, wprawiając mieszkańców nad-
brzeżnej miejscowości w  przerażenie. 
Pochłaniały coraz większe kawałki lądu, 
 aż w końcu dotarły do kościoła.

Pewnej niedzieli, podczas odpra-
wianej mszy świętej, północna ściana 
świątyni została pożarta przez fale. 
Morze jednak nadal nie dawało za wy- 
graną. Bałtyk tak zachłannie pragnął 
zemsty, że postanowił zniszczyć cały 
kościół. Z dnia na dzień ubywało ka-
mieni budowli. Wkrótce potem pozo-
stała już tylko jedna, niecała ściana. 
Król wód zawrócił wierne gniewne 
wody i czeka. Czeka do tej pory, aż ktoś 
znów zechce sięgnąć po serce jednej  
z jego cór. Wtedy będzie bezlitosny. 
Fale opowiadają tę historię jako ostrze-
żenie dla kolejnych ludzkich pokoleń. 
Niekiedy podczas sztormu przytaczają 
zawodzenie najmłodszej z dziewcząt. 
Gdy dobrze się wsłuchasz, usłyszysz je.

karolina Palica

Fot. Ola Bogusz

l e g e n d a r n i  k o c h a n k o w i e
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Puchar za suchar

krzyżóweczka „zuzaneczka”

Dlaczego taboret ma depresję? 
 Bo nie ma oparcia. 

Rozmowa starszej pani z chłopcem  
w pokoju. 
– Ty to chyba jesteś Chińczykiem.
– Chyba pani żartuje.
– Zgrywasz się, musisz być Chińczy-
kiem.
– Przecież mówię, że nie jestem Chiń-
czykiem!
– Może twoja matka jest Chinką?
– Nie! Moja matka jest Polką! I ojciec 
też jest Polakiem!
– Mimo wszystko, ty musisz być Chiń-
czykiem.
– Ech… Dobrze, jestem Chińczykiem.
– A wcale nie wyglądasz!

Mówi dziewczyna do chłopaka mate-
matyka.
– Dzisiaj będziemy robić to, czego 
nam nie wolno.
– Będziemy dzielić przez zero?

Dlaczego blondynka je ziemię? 
 Bo grunt to zdrowie.

 1 Potęga Prasy istnieje już od ... lat
 2 Przystojny obiekt westchnień 
  wszystkich kobiet na plaży
 3  Nazwa ośrodka, w którym znajdu- 
  je się redakcja „Rewalacji”
 4 Nazwa prowadzonej przez nasz
  obóz stacji radiowej

 5 Ulica, przy której znajduje się
  Urząd Gminy Rewal
 6 Najbardziej wysunięta na zachód
  miejscowość gminy Rewal
 7 Inaczej Aleja Zakochanych 
  w Rewalu 

 8 Nazwisko wójta gminy Rewal
 9  Chować głowę w ...., czyli udawać,
  że się czegoś nie wie
 10 Wschodzi i zachodzi

Zuzanna Bartlewska

– Święty Piotrze, ile tak dziennie 
łowisz ryb?
– Apostołowię.

Jak nazywa się twarz matematyka? 
Oblicze. 

Co mówi Japończyk, gdy widzi okno? 
Toshiba.

Jak się nazywa mała sowa, która tylko 
przytakuje? Taksówka.

Na dusznej sali sądowej trwa rozpra-
wa. Oskarżony zwraca się do sędziego:
– Wysoki Sądzie, wnoszę o otworzenie 
okna.
– Uchylam.

Jak się nazywa państwo, w którym nie 
wolno palić? Nepal.

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, mam owłosioną 
klatkę.
A lekarz na to:
– To niech pani jeździ windą.

Dlaczego Pan Jezus w Wielką Niedzie-
lę najpierw ukazał się kobietom? 
Bo chciał, by wieść o jego zmartwych-
wstaniu rozeszła się błyskawicznie.

Mężczyzna modli się wieczorem  
i mówi:
– Panie Boże, miałem wszystko! Dom, 
pracę żonę, zdrowie, bogactwo, rodzi-
nę i wszystko to straciłem! Powiedz, 
dlaczego?
Wtem z góry odzywa się głos.
– Kowalski, powiem ci szczerze. Ja cię 
po prostu nie lubię.

Dlaczego owca jest smutna? – Bo 
beczy.

Jak się witają taśmy? Tasiemka.

Co robi nierób w trakcie obiadu? 
Jeleń.

Zebrał: andrzej Borzyński

r o z e r w i j  s i ę



35

Miłość:  Nie warto patrzeć wstecz, mu- 
sisz spoglądać w przyszłość. Już nie- 
długo spotkasz osobę, z którą zos- 
taniesz na wiele lat. 

Wróż Andrzej prawdę ci powie...

Zdrowie: Widzę, że boisz się lekarza  
jak diabeł święconej wody. Daj sobie  
na wstrzymanie, on nie gryzie, a jedynie 
chce ci pomóc. Finanse: Twoje pienią-
dze znikają bez powodu? Twój partner 
cię wykorzystuje finansowo, więc trzy-
maj go na dystans od waszego domo-
wego kapitału. Miłość: Nagły zwrot  
w twoim życiu! Los zapewni ci nie-
oczekiwaną miłość, która będzie bez-
interesowna, więc warto zastanowić  
nad zmianą drugiej połówki.

Zdrowie: Choroba cię zaskoczy w naj- 
mniej odpowiednim momencie. Lekar- 
stwa będą niezbędne. Finanse: Ko-
niunkcja Księżyca i Saturna będzie sprzy- 
jać twojemu kapitałowi. Zagraj na gieł-
dzie, a nie pożałujesz. Miłość: W miłości 
jak na wojnie – wszystkie chwyty do-
zwolone. Walcz o drugą połówkę i nie 
poddawaj się.

Zdrowie: Musisz zacząć dobrze się 
odżywiać i regularnie wykonywać po-
ranny jogging na plaży. Twój organizm 
tego wymaga. Finanse: Bogactwo, ob-
fitość czy jak tam zowiesz przypływ go-
tówki – tak, właśnie tego doświadczysz! 
Gwiazdy nad Koziorożcem zawisły bar-
dzo fortunnie. Po prostu czekaj. Miłość: 
Krąży wokół ciebie Baran i Wodnik,  
których jedynym celem jest wykorzy-
stanie twojej osoby. Uważaj na siebie!

Zdrowie: Czarne chmury zawisły nad 
twoim zdrowiem! Uważaj na ręce i nogi, 
one szczególnie są narażone. Finanse: 
Los nie będzie cię rozpieszczał. Skarbon-
ka nie ucierpi, ale też nie zyska nowych 
banknotów. Miłość: Nad tobą krąży nie-
zbyt interesujący Lew, ale nie martw się, 
w końcu się odczepi. To tylko stan przej-
ściowy, już niedługo znajdzie sobie inną 
ofiarę. 

Zdrowie: Co za dużo, to niezdrowo. 
Weź się garść – jedz mniej i zażywaj  
więcej ruchu. Finanse: Nie kupuj  
zbyt wiele, bo możesz się obejść smakiem. 
Kupuj mało, ale systematycznie.  Miłość:  
Zaryzykuj! Otwórz się na nowe dozna-
-nia. Spotkana na deptaku Panna może 
być twoją wakacyjną przygodą, ale nie 
licz na nic więcej. To nie twój czas.

andrzej Borzyński

Zdrowie: Los nie zapewni ci niespo-
dzianek zdrowotnych, więc żyj pełnią 
życia. Finanse: Bez pracy nie ma ko-
łaczy. Pracuj, pracuj, a zdobędziesz 
bogactwo. Miłość: Romantyczna kola- 
cja we dwoje przy świetle księżyca  
– to najlepszy prezent, jaki możesz 
sprawić swojej drugiej połówce. Na co 
jeszcze czekasz?

Zdrowie: Czeka cię dużo stresu i ner-
wów związanych z wieloma aspek-
tami twojego życia. Kąpiel w zimnej 
wodzie Bałtyku pozwoli ci na chłodno 
ocenić, czy warto się denerwować. 
Finanse: Los nie chce ci ofiarować 
znacznych przychodów materialnych. 
Nie przejmuj się, to się zmieni. Miłość: 
Plaża skrywa wiele tajemnic, łącznie 
z tajemnicą zakochania. Udaj się tam  
i szukaj szczęścia.

Zdrowie: Czy byłeś ostatnio u lekarza? 
Karty wskazują, że nie, a powinieneś. 
Im dłużej będziesz zwlekał, tym go-
rzej. Finanse: Twoje dochody mogą 
drastycznie zmaleć, więc przygotuj 
się na to, a nie zaskoczy się ten stan 
rzeczy. Miłość: Nowe znajomości nie 
będą początkiem miłości. Obecny czas 
nie sprzyja uczuciom i uniesieniom  
miłosnym.

Zdrowie: Słuchaj swego organizmu,  
a powie ci, czego najbardziej pragnie. 
Nie uprawiaj sportów wyczynowych, 
bo los może ci w formie psikusa zała-
twić nieprzyjemny pobyt w szpitalu. 
Finanse: Warto pomyśleć nad nowym 
miejscem zatrudnienia, bo w obecnym 
nie masz co liczyć na szybki awans, 
jednak decyzja należy do ciebie.  
Miłość: Widzę wiele osób wokół cie- 
bie skrzętnie uwijających się, które  
myślą o poważnym związku, lecz nie 
miej złudzeń. To tylko przelotne unie-
sienia miłosne, które nie będą miały 
większego znaczenia.

Zdrowie: Zwolnij! Nie możesz robić 
wszystkiego tak gwałtownie! Albo  
przystopujesz, albo twoje serce wy- 
siądzie. Decyzja należy wyłącznie do 
ciebie. Finanse: Twój szef da ci w najbliż-
szym czasie znaczną podwyżkę! Jej 
skutki będą odczuwalne w twoim port-
felu. Miłość: Kłótnie w związku się nasilą  
i emocje sięgną zenitu. Nie szukaj po-
wodów do krzyków, a wszystko się 
ustabilizuje.

Zdrowie: Uważaj na upały. Twoje  
ciało jest bardzo narażone na odwod- 
nienie! Jeśli nie chcesz spędzić waka-
cji pod kroplówką wykonaj trzy czyn- 
ności – pij, pij i jeszcze raz pij. Finanse:  
Gotówka zaleje cię niczym fale 
sztormowe Bałtyku. Przygotuj gru-
by portfel, bo będzie co pakować!  

a Baran (21.03 – 20.04)

j Koziorożec (22.12 – 19.01)

k Wodnik (20.01 – 18.02)

l Ryby (19.02 – 20.03)

Zdrowie: Twój organizm wyjątkowo da 
o sobie znać. Musisz podjąć odpowied-
nie kroki, bo inaczej skończy się to dla 
ciebie niepomyślnie. Finanse: Pieniądze 
szczęścia nie dadzą, ale zakupy już tak. 
Wygrasz znaczną kwotę, więc poszukaj 
najlepszych ofert w pobliskich sklepach. 
Miłość: Uwierz w siebie, a spotkasz  
tę jedyną drugą połówkę. Wystarczy 
poszukać!

f Panna (24.08 – 22.09)

g Waga (23.09 – 22.10)

h skorpion (23.10 – 22.11)

b Byk (21.04 – 20.05)

c Bliźnięta (21.05 – 21.06)

d rak (22.06 – 22.07)

e Lew (23.07 – 23.08)

i strzelec (23.11 – 21.12)

h o r o s k o p
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 11.07  Kabaret Skeczów Męczących  g. 20.00

 13.07   AKCENT  g. 20.00

 14.07  Mesajah + Enej g. 20.00

 16.07  Mayday 2 spektakl komediowy g. 19.00

 17.07  Tola i Bzik na Dzikim Zachodzie   g. 20.00

 18.07  Kabaret PARANIENORMALNI g. 20.00

 19.07  Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskie g. 20.00

 20.07  Piękni i Młodzi  g. 20.00

Bilety na organizowane przez nas występy można kupić w Kasie Amfiteatru 
codziennie, od pierwszego lipca do końca sezonu w godzinach od 10 do 12  

oraz po południu w godzinach od 15 do 21.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 572 22 99 84 w godzinach pracy kasy (10.00-21.00)

Zapraszamy również do skorzystania z pomocy partnerskich portali internetowej sprzedaży biletów:

www.biletynakabarety.pl, www.kupbilecik.pl, www.kabaretowebilety.pl

Baw się razem z nami!

amfiteatrrewal
amfiteatrrewal

Rewal, ul. Parkowa 4

r e k l a m a

Reklama


