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Pieniądze ze sprzedaży gazety przeznaczamy na potrzeby obozu dziennikarskiego Potęga Prasy
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informacje
fot. Karolina Słodkowska

Pełną parą rozpoczęliśmy drugi turnus Potęgi Prasy. Na letnich warsztatach uczymy
się pracy dziennikarskiej w radiu, gazecie
i telewizji. Praca w mediach okazała wymagająca, ale mimo trudności wspólnie
udało nam się stworzyć trzeci już w tym
roku numer „Rewalacji”.
Inspiracji do pisania artykułów można szukać wszędzie: czy to na plaży, czy w sklepie spożywczym. Ważne, by otworzyć się
na temat i na ludzi; by spojrzeć na zadanie
z zupełnie innej strony niż ludzie przechadzający się po ulicach miasta. Jako dziennikarze powinniśmy zauważać więcej
rzeczy, patrzeć na świat z innej perspektywy, dokładniej obserwować codzienne
sytuacje. Kontakt z ludźmi jest tutaj niezmiernie ważny, ponieważ bez niego nie
bylibyśmy w stanie zdobyć potrzebnych
nam informacji. Niezależnie czy chodzi tu
o przeprowadzenie wywiadu z gwiazdą
polskiej sceny czy przeprowadzenie sondy z mieszkańcami Rewala - do każdego
należy podchodzić z takim samym zainteresowaniem i dowiedzieć się tylu informacji, ile tylko się da.
To właśnie na Potędze Prasy mamy możliwość usłyszenia wielu cennych wskazówek, ale przede wszystkim zdobywamy tu
to, co najważniejsze - doświadczenie. Prowadząc audycje w RewalStacji, kręcąc filmy, przeprowadzając wywiady, redagując
artykuły prasowe; uczymy się na własnych
błędach i sukcesach. A to właśnie taka nauka jest najcenniejsza. Dzięki tak ważnym
lekcjom stajemy się nie tylko lepszymi
dziennikarzami, ale też otwieramy się na
ludzi, a to jest niezbędne w niemalże każdym zawodzie.
Zachęcam więc wszystkich do patrzenia na świat z innej perspektywy. Mam
nadzieję, że w taki sposób dostrzeżecie
szczegóły, których istnienia nigdy byście
nie podejrzewali. Uwierzcie mi, że życie
z taką wiedzą będzie dużo ciekawsze.
Ania Rutkowska
(Bielany Wrocławskie)
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We wtorek 26 lipca publiczność rewalskiego amfiteatru bawić się będzie
w rytmie przebojów znanego zespołu
Boys. Ceny biletów wynoszą 30 zł za wejściówkę normalną i 20 zł dla dzieci od 6
do 12 roku życia. W środę zaś warto zarezerwować czas na występ formacji LemON. Start obu koncertów o godzinie 20.
Przez całe wakacje na plaży w Pustkowie rozgrywa się I Otwarty Turniej
Siatkówki Plażowej – Sandra Beach.
W soboty rywalizują zespoły 3-osobowe, w niedziele 2-osobowe miksty,
a w środy pary, które wyłoniono za po-

mocą losowania. Rozgrywki trwają do
21 sierpnia. Zapisy rozpoczynają się
w dniu każdego turnieju o godzinie 10.
Przedstawiciele Stowarzyszenia
Przyjaciół Pustkowa pojawią się na
nadchodzących Światowych Dniach
Młodzieży. Dzięki ich staraniom Papież Franciszek będzie mógł poświęcić
drzewko, które następnie znajdzie się
w Alei Papieskiej przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei. Msza ta odbędzie się 31 lipca o godz 10:00 w Brzegach.
Natalia Boguta (Niemce)
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Najważniejsze pierwsze wrażenie…
Warto zaznaczyć, że tych słów nie
wolno ograniczać tylko do ludzi,
chociaż tego powiedzenia właśnie
najczęściej używamy w kontekście
nowych znajomości. Jednak o wiele
częściej zdarza nam się wracać myślami do pierwszego spotkania. Po raz
dziesiąty pieczemy ulubione ciasto?
Nasza podświadomość zawsze sprawdzi się w roli porównywarki. Pierwsze
wrażenie urosło do rangi czegoś niezwykłego – definiującego nasze podejście do… Może nie tyle co życia,
ale otaczającego nas świata. Pierwszy
spacer po nieznanym mieście nie jest
tutaj wyjątkiem.
Nigdy wcześniej nie byłam w Rewalu.
Właściwie – ze wstydem przyznam – do
dnia przybycia nie wiedziałam, czy na
pewno jadę do tej miejscowości, a nie
do innej, ale w końcu stwierdziłam, że
co będzie, to będzie, najwyżej się pozytywnie (lub nie) zaskoczę. Pierwszego dnia nie było czasu na zwiedzanie,
obiad, wieczorek zapoznawczy, wstępne rozpakowanie się i spać. Dopiero
drugiego dnia wraz ze współlokatorkami postanowiłyśmy się ruszyć i co nieco
pozwiedzać. Na moje szczęście pogoda
sprzyjała – zamiast chłodu, który panował dnia poprzedniego, zaskoczyło nas
przyjemne słoneczne ciepło z okazjonalnymi podmuchami wiatru. Ponieważ to artykuł nad wyraz subiektywny,
pozwolę sobie na osobistą dygresję
– mianowicie jestem niewyobrażalnie
wybredna w kwestii temperatury otoczenia. Raz mi jest za zimno, a raz za
gorąco, a jednak pogoda oscylowała
w granicach mojej tolerancji. Już na
wstępie Rewal dostał ode mnie kilka
punktów gratis. Niby nic, ale jednak od
razu lepiej się chodziło.

Po opuszczeniu ośrodka, minięciu sąsiadującego z nim sklepu spożywczego,
przed którym hałasowało mechaniczne
autko, skręciłyśmy w Aleję Róż. I tutaj
pojawi się dygresja numer dwa. Obok
romantyczki to ja co najwyżej mogłam
kiedyś usiąść w autobusie, jednak przez
kreowanie pewnej postaci, trudniącej
się profesją kwiaciarza, zapałałam do roślin kwitnących niemałą sympatią – do
tego stopnia, że zapoznałam się z mową
kwiatów. Właśnie dlatego Aleja Róż tak
bardzo mi się spodobała: różne odmiany lubianego przeze mnie kwiatu, a do
tego tabliczki informujące o symbolice
ilości i kolorów… Zawsze miałam słabość do takich miejsc – takich, w których
jest dużo roślin, gdzie można spacerować leniwym krokiem. Poczułam się jak
w jakimś ogrodzie, który z nieukrywaną
niechęcią opuściłam.
Dalej już było mniej magicznie, za to
byłam w stanie dostrzec morze. I dużo
się działo, chyba nawet aż za dużo, bo
w pobliżu pomnika Romea i Julii, tuż
przy zejściu na plażę, stała grupka ratowników, prowadząca ożywioną rozFot. Karolina Słodkowska

mowę. Idąc dalej minęłyśmy pomnik
Małego Księcia. Nawiasem mówiąc to
dość dziwne towarzystwo dla słynnych
kochanków z Werony. O wiele mniej
by mnie zdziwiło sąsiedztwo w postaci
Tristana i Izoldy czy jakiejkolwiek innej
słynnej pary z literatury. Ale nie żebym
się skarżyła! Wręcz przeciwnie, uwielbiam Małego Księcia. Obecność kogoś
znajomego zawsze poprawia humor –
nawet jak jest to tylko pomnik ku czci
postaci literackiej.
Im bliżej centrum miasta, tym bardziej
czułam się jak w nadmorskiej miejscowości; takiej typowej, która się pojawia
w głowie, gdy tylko ktoś zacznie opowiadać o jakimś mieście na naszym wybrzeżu. Na szczęście w najlepszym tego słowa znaczeniu. Zaczęło się pojawiać coraz
więcej budek i straganów z jedzeniem,
pamiątkami i rzeczami, które kolokwialnie można nazwać pierdołami, sklepów
z tanimi książkami, lodziarni, restauracji,
barów, hoteli… Mogłabym tak wyliczać
w nieskończoność, ale nie dlatego, że
mi się nic z tych rzeczy nie podobało –
dokładnie na odwrót. Jestem mieszczuchem i im więcej atrakcji, hałasu, ludzi,
tym lepiej się czuję. Miejscowość nie
jest duża, ale dynamiczna – a to właśnie
strasznie sobie cenię, chociaż jeśli już się
we mnie budzi zwierzę, to najczęściej
jest nim leniwiec. Właśnie dlatego Rewal
w szkolnej skali ma ode mnie taką solidną piątkę. A za te drewniane szkielety
wielorybów, z których dzieci zrobiły sobie małpi gaj, dopisuję plusa.
To się nazywa dobre pierwsze
wrażenie.
Majka Ziobrowska (Wrocław)

w naszych oczach

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 autobusowym, 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 Zbawiciela (Rewal, ul. Dworcowa 2), kościół
filialny (Pogorzelica, ul. Leśników 2)

W rewalskim porcie
Łowienie ryb to zdecydowanie ciężka praca. Przekonał się o tym Jerzy
Jasicki, który od ponad 50 lat jest rybakiem
– Łowi Pan ryby przez cały rok?
– Hmm… Jeżeli wierzycie w Boga
to zależy to w dużej części właśnie od
niego, a jeżeli nie wierzycie, to można stwierdzić, że połowy zależą od
przyrody.
Fot. Martyna Wardzyńska
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– Kiedy łowi Pan najwięcej ryb
i jakie są to gatunki?
– Na wiosnę i są to śledzie.
– Jaka była największa ryba jaką
Pan złowił?
– Nie odpowiadam na takie pytania.
Nie interesują mnie największe ryby.
Mnie interesuje dużo ryb. Wyobraźcie
sobie, że złowiłem dorsza który ważył
20 kg, ale jednocześnie złowiłem 25
dorszy po kilogramie. Co mi się bardziej opłaca? Taka jest kalkulacja rybacka. Duże ryby interesują wędkarzy.

– Jak zaczęła się pańska przygoda
z rybołówstwem?
– Hmm... Gdybym powiedział, że
zaczeło się od łowienia na wędkę to
byłoby ćwierć prawdy. Od łowienia
ryb w gołe ręce to znowu tylko jej
część. Mogę powiedzieć, że kilka elementów złożyło się na to, że zostałem
rybakiem. Najważniejsze jednak było
to, że skończyłem odpowiednią szkołę –Państwowe Technikum Rybackie
w Sierakowie Pomorskim.
– Miał Pan jakąś nietypową sytuację na morzu?
– Czasami się zdarza. Najdziwniejsze
sa takie, kiedy trzeba uciekać.
– Czym jest to spowodowane?
– Warunkami atmosferycznymi. Załóżmy, że jest taka pogoda jak dzisiaj,
czyli pada deszcz i wieje silny wiatr.
Wtedy trzeba uciekać.
– Lubi Pan swoją pracę?
– (śmiech) Jak się wytrzymało
w swojej pracy ponad 50 lat, to jest
to czymś spowodowane. Lubię to, co
robię i jeszcze mi za to płacą. Czego
chcieć więcej?
– Jaki był najdłuższy czas, niewypływania w morze z przyczyn
atmosferycznych?
– 2 miesiące. Przez ten czas wiał silny
wiatr i nie było możliwości wypłynięcia
na połów. Pomimo tego trzeba się było
z czegoś utrzymać. Na takie sytuacje
rybacy są przeważnie przygotowani.
Zuzanna Piasecka (Zawiecie)

Fot. Karolina Słodkowska

ważny gość

Nie trzeba umieć rysować,
żeby być rysownikiem
Wywiad z Pawłem Wakułą
Wykonał mnóstwo rysunków do tygodnika „Angora”. Na swoim koncie
ma również wydane książki dla dzieci, a na obozie „Potęga Prasy” chętnie
dzieli się z młodymi dziennikarzami
swoją pracą i opowiastkami.
– Czy rysowanie było pana pasją
od dziecka? Czy jednak to zamiłowanie do rysunku przyszło wraz
z wiekiem?
– Rysuję od dziecka. Myślę, że każdy
kiedyś malował. Nie wierzę w to, że
wy jako dzieci nie miałyście styczności z kredkami. Pewnie wyszukałyście
gdzieś w internecie moje nazwisko
i dowiedziałyście się, że jestem absolwentem Malarstwa i Pedagogiki
artystycznej. Nie pamiętam do końca
o co chodziło w pedagogice, ale nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Nie
ma niezdolnych dzieci. One wszystkie
potrafią malować! Dopiero ok. 10 roku
życia przychodzi regres i przestaje im
się po prostu chcieć. Ja jestem z tych,
którym się nie znudziło, a rysowanie
jest nieodrębną częścią mojego życia.
– Co jest pana inspiracją do
tworzenia
komiksów,
książek
i rysunków?
– Redaktor. To on właśnie jest moją
inspiracją. W Angorze dostaję określone tematy, do których muszę przystosować ilustrację. Nie rysuję tego co mi
w duszy gra, bo mam pomysł na taki,
czy inny malunek. Drugim czynnikiem
mobilizującym mnie jest oczywiście
stan konta. :)
– Czy ma pan jakieś hobby poza
rysowaniem?
– Pewnie, że tak! Kocham czytać
książki i uwielbiam zwierzęta. W domu
mam całą masę pupili! Myślę, że jak
każdy mężczyzna lubię dobrze zjeść
i się wyspać.
– Ile rysunków wykonuje pan
tygodniowo?
– Bardzo dużo. Nie jestem w stanie
powiedzieć. Kiedyś liczyłem, ponieważ nie było fotoedytora, a w środku
gazety było ok. 10 rysunków. Teraz
w redakcji jest sześcioro rysowników,
którzy oddają redaktorowi 20 rysun-

ków z czego zaledwie dwa znajdują się
w gazecie, a reszta… ląduje do kosza.
– Co jest najtrudniejsze w tworzeniu ilustracji do prasy? Co sprawia
panu największą trudność?
– Na początku kariery rysownika
trudnością jest przyzwyczajenie się do
wielu porażek. Moim słabym punktem
jest np. rysowanie rowerów. Ten środek transportu jest dla mnie bardzo
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je w komputerze, na stole są monitory,
drukarki i skanery. Każdy z nas ma tablet
graficzny, czyli może w całości stworzyć
rysunek cyfrowo. Ja preferuję metodę
mieszaną, to znaczy moja ilustracja zawsze powstaje na papierze za pomocą
ołówka, cienkopisu i gumki. Dopiero jak
jest kontur i jeżeli on zostanie zaakceptowany przez prowadzącego, to ląduje
w skanerze. Nie jestem specjalnie zadowolony z tej ewolucji, bo wcześniej te
rysunki były bardzo różne. Ta technika
pracy spowodowała, że one wszystkie
są do siebie podobne, bardziej płaskie,
nasycone. Trochę mi szkoda tych czasów, gdy w dłoni się miało pędzelek i się
„mazało”.
– Czy ma Pan jakieś rady dla
początkujących?

Fot. Karolina Słodkowska

skomplikowany, a rysuje go, jeżeli naprawdę jest taka potrzeba.
– Jak powstają pańskie rysunki?
Używa pan tylko techniki komputerowej, czy preferuje tradycyjną
metodę?
– W tygodniku Angora zaczynałem
rysować w 1995 r. Wtedy komputer był
nowością. Na samym początku było
bardzo tradycyjnie. Razem z chłopakami z redakcji mieliśmy jeden, wielki,
czarny stół; a na nim rozłożone kartki
papieru. Każdy z nas miał inną technikę.
Podpatrywaliśmy siebie nawzajem i tak
wykształciliśmy sobie własne sposoby
rysowania. Bardzo szybko okazało się, że
porzuciliśmy klasyczne akwarele, farby
plakatowe, na rzecz specjalnych kolorów
w płynie. Tak to wyglądało kiedyś, ale
czasem do tego wracam, gdy tworzę ilustracje do swoich książek. Warto dodać,
że wtedy gazeta była czarno-biała. Ale
wszystko się zmienia, pojawił się druk
kolorowy w naszej gazecie. W tej chwili
większość prac w tygodniku powsta-

– Wiecie co, w amerykańskich filmach
jest takie powiedzenie: „bądź sobą”, ale
chyba innej rady nie ma. Moim zdaniem,
dążenie do ideałów, to jest droga donikąd. Trzeba znaleźć swój sposób obrazowania rzeczywistości – bardzo osobisty. Od lat mam wrażenie, że nie trzeba
umieć rysować, żeby być rysownikiem.
Wystarczy mieć poczucie humoru i coś
w głowie. Oczywiście podziwiam innych
rysowników za ich sposób obrazowania,
ale przekonałem się, że gonienie ideału
nie ma sensu. Trzeba znaleźć na siebie
swój własny sposób i myślę, że wtedy
będzie okej. Mam taką własną definicję,
ponieważ często się z wami spotykam
i z waszymi koegami. Zawsze powtarzam, że rysunek satyryczny, to najkrótsza forma felietonu – to jak jest narysowany, nie ma większego znaczenia, ale
jeśli będziecie to robić konsekwentnie,
powinno się udać.
Wiktoria Makowska (Rawa Maz.)
i Natalia Stankiewicz (Kampinos)
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śmiechu warte

By dzieci się nie nudziły

Rozmowa ze zwariowaną połówką kabaretu „Tola i Bzik”
Jest to kabaret wystawiający spektakle komediowo-moralizatorskie dla
dzieci. Od lat pojawiają się w szkołach
i na licznych festiwalach. Udało się
nam przeprowadzić wywiad z jednym
członkiem tego zespołu.
– Jak wpadliście na pomysł na
pseudonimy Tola i Bzik?
– Kiedyś znałem chłopaka, który miał
kabaret „Cziko”. Uznaliśmy, że „Cziko 2”
odpada, więc trzeba było coś wykombinować. I podczas jednego ze spektakli jakieś dziecko powiedziało „Jacy oni
zbzikowani!”. Pomyślałem ,,no dobra
niech tak zostanie, Bzik”. Z Tolą było podobnie, jakaś dziewczyna grała ze mną
spektakl i też próbowała coś wymyślić,
aż w końcu doszła do wniosku, że może
„Tola z Anatola”, i tak zostało.
– Czy dzieci to wymagająca
publiczność?
– Nawet bardzo. Osobę dorosłą można
oszukać, z dziećmi natomiast nie jest tak
łatwo. Jak coś jest słabe, to po piętnastu
minutach zaczyna się kręcenie ,chodzenie do ubikacji i impreza się rozkłada. Za
to jest z nimi bardzo fajny kontakt i przede wszystkim zabawa, bo my generalnie
się przy tym programie bawimy.
– Skąd czerpiecie inspiracje?
– Z życia, po prostu z życia. Ostatnio
napisałem taki spektakl ,,Teatralne ABC”.
Dlaczego? Jeśli pójdziecie do teatru i zobaczycie, jak zachowują się dzieci to będziecie przerażeni, ponieważ zachowują
się fatalnie. Stąd powstała myśl, jakby tu
Fot. Karolina Słodkowska

wymyślić taki spektakl, aby dzieci ,,nakręcić” na to, żeby jednak w tym teatrze
potrafiły się zachować, dobrze ubrać, nie
szeleścić papierkami. Oczywiście musi
być w tym wszystkim jeszcze część kabaretowa, bo inaczej byłoby to nudne.
– A skąd pomysły na stroje
i scenografię?
– Popatrzcie na to wszystko oczami
dziecka. Wszystko musi być kolorowe.
Detale są bardzo ważne. Scenografię
wykonujemy sami, siedzimy najczęściej w dwójkę lub w trójkę. Takie dekoracje zajmują, tak ,,na spokojnie”, od
tygodnia do dwóch, ale jeśli trzeba się
śpieszyć to trzy dni i trzeba naprawdę
szybko wszystko wykonać. Stroje także
wymyślamy sami, są nasze, nie wypożyczamy ich. Człowiek lepiej się czuje
jak ma swoje własne kostiumy.
– W jaki sposób powstają wasze
,,zbzikowane” scenariusze?
– Najczęściej wymyślam je jadąc samochodem. Zamiast myśleć o różnych
głupotach lub słuchać radia to zaczynam wymyślać scenariusz. Najpierw zarys, jak już ten się pojawi to go dopełniam i gotowe.
– Długo ćwiczycie do spektaklu?
– To wszystko zależy od czasu. Teraz,
w wakacje grafik jest bardzo napięty.
Do tego wystąpienia ćwiczyliśmy cztery dni i nie zawsze na scenie. Raz zdarzyło się na plaży. Kiedy jest luz w kalendarzu, próby trwają około dwa, trzy
tygodnie.

– Czy podczas prób często się
kłócicie?
– Gdybyście przyszły na próbę, to po
15 minutach już by was nie było (śmiech).
Mamy bowiem różne charaktery i nie
mamy reżysera, który by je ujarzmił.
– Jak dzieci reagują na wasze
występy?
– Staramy się, aby dzieci się nie nudziły. Mamy przygotowane piosenki, zabawy i rozmowy z nimi. Zawsze gramy
nowe spektakle, utrzymujemy tempo.
Niekiedy widzimy dzieciaki, które były
w tamtym roku, jest to bardzo miłe, że
o nas pamiętają. Zawsze są jakieś atrakcje, na przykład po przedstawieniu można nawet zrobić z nami zdjęcie.
– Słyszałyśmy, że występujecie
w szkołach, gdzie jeszcze można was
spotkać?
– Domy kultury, amfiteatry, w teatrach
nie gramy. Kiedyś jeszcze występowaliśmy na statkach.
– Czy każdy spektakl jest inny?
– Tytuł jest ten sam, ale gra się inaczej.
Próbujemy zawsze coś zmienić. Trzeba
się tylko trzymać pewnej ramy co ma
być dalej, ale tekstowo nigdy nie wiadomo co wyjdzie.
– Stresujecie się przed występem?
– Zawsze jest trema, ale nie taka, żebym wszystkiego zapomniał. Jeżeli nie
ma stresu to się wyłączam, ale jednak
zawsze musi być jakaś adrenalina.
– Jak długo trwa wasza przygoda
z kabaretem?
– W zeszłym roku zagraliśmy 20 lat
bzikowania. Publika się zmienia, ale są tu
również dzieciaki moich starych widzów.
Mimo to i tak nadal czujemy się młodzi
i wszystko ma się dobrze!
– Jak zaczęliście swoją podróż
w świecie kabaretu?
– Na początku występowałem w „Łobuziakach z naszej paki”. Pojechaliśmy
w trasę do Kołobrzegu, gdzie mieliśmy
wystąpić, ale moi towarzysze odmówili
i zostawili mnie. Miałem podkłady, więc
coś wymyśliłem. Wystąpiłem sam i odniosłem jako taki sukces. Postanowiłem
wystąpić w następnym roku, pod inną
nazwą. „Przygody podróżnika Bzika”.
Olga Świątek (Łódź)
i Iga Ciepielińska (Łódź)
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W rozśpiewanym taborze
– Czy można powiedzieć, że
prawdziwych Cyganów już nie ma
i ich styl życia jest mniej widoczny?
– Tak, to prawda. Obecnie Cyganie
potrafią się tak zakamuflować, że już
nie można odróżnić czy to Cygan czy
Europejczyk, jednak nasze romskie
tradycje nie zaginą i nie zapomnimy
o nich. Cygan powinien utrzymywać
tradycję, swój szacunek do drugiego
Cygana i tak powinno być cały czas.
– Czy dzisiejsi Cyganie są dumni
ze swojego pochodzenia? Chwalą
się tym?
– Tak, z wielką radością to mówię,
że Cyganie nie wstydzą się swojego
pochodzenia i przyznają się do swojej
tożsamości, dlatego że wy – Polacy nie
myślicie już źle o Cyganach. Niektórzy
przyznają się do swoich romskich korzeni i to jest piękne. Często otrzymuję listy, żeby odszukać jakiegoś Roma,
gdzie mieszka, jak żyje.
– Skąd wziął się pomysł na Międzynarodowy Festiwal Piosenki
i Kultury Romów?
– Pomysł wziął się ode mnie. Ten
festiwal to nasze piosenki i kultura.
W kulturze jest wszystko: tradycje, zachowanie, sposób bycia. Dzięki temu

Donowi towarzyszą tancerki

Polacy nas rozpoznają. Kiedyś po
prostu o nas nie wiedzieli zbyt dużo.
Jest takie przysłowie – nie taki diabeł
straszny jak go malują. Oczywiście
mamy takich Romów, którzy psują
nam opinię, ale najważniejsze jest to,
aby nie wrzucać wszystkich do jedne-

Fot. Martyna Wardzyńska

Wywiad z gwiazdą cygańskiej pieśni – Don Vasylem

go worka. Jeśli któryś z Romów popełni jakieś przestępstwo, to czy inni
są temu winni? Nie są i właściwie my,
porządni Romowie cierpimy przez to.
Jeżeli któryś ze złych Romów coś zrobi, to później my też jesteśmy wytykani palcami. To jest bardzo nieuczciwe.
Tak samo jakby któryś z was, Polaków,
zrobił coś złego i potem wszyscy zrzucali winę na polski naród. Na szczęście
to zanika. Być może doczekam takich
czasów, że Polacy całkowicie przestaną uogólniać nasz naród. Najlepiej
uczciwych z nas nazywać Romami,
a nieporządnych Cyganami. I wtedy
będzie wiadomo. Jest ogromna różnica w nazewnictwie. Nasza prawdziwa
nazwa to Romowie. To od tych nieuczciwych wzięła się nazwa Cyganie
– oszukać kogoś, skłamać, ocyganić.
Ale dobrze, że jest taka nazwa, bo jest
odróżnienie od tych dobrych.
– Waszą twórczość można zatem
określić mianem misji?
– Oczywiście. To przede wszystkim
moja misja. Jestem szczęśliwy, gdy
rozmawiam z ludźmi po koncertach,
bo mogę wtedy poprawić ich stosunek do nas. Chciałbym, żeby wszyscy
ludzie na ziemi byli szczęśliwi. Myślę,
że mi się to udaje z pomocą naszego
Ojca Świętego i Boga. On kieruje mnie
swoją ręką. Chwała mu za to. Bądźmy
mu pokorni i wdzięczni.

– Bardzo pan podkreśla rolę Kościoła i papieża w swoim życiu. Czy
wszyscy Romowie są wyznania
rzymskokatolickiego?
– Zdarzają się różne wyznania,
tak jak u Polaków. Polscy Romowie
w większości są katolikami. Na przykład rosyjscy są prawosławni. My przybyliśmy do Polski 700 lat temu, więc
przyjeliśmy waszą religię i zwyczaje.
Na przykład „Bóg w dom, gość w dom”
czy „postaw się a zastaw się”. Jesteśmy
wdzięczni Polakom. Macie wspaniałe
tradycje, jesteście religijni, gościnni,
przeżyliście bardzo dużo w zaborach.
Wiecie, co to jest bieda i wytykanie
palcami. Myślę, że dlatego Polacy potrafią nas docenić.
– A czy Romowie są patriotami?
Starają się zachować pamięć o historii Polski?
– Myślę, że są patriotami w swojej
tradycji. Jesteśmy Polakami pochodzenia romskiego. Jeśli dzieje się coś
złego, dotyczy to również nas. Bardzo
nas to boli. Musimy walczyć o dobro

Cyganki urzekają śpiewem i urodą

Polaków Nie chcemy, bo ktoś ich prześladował, bo wtedy dotknie to też nas.
– Czego życzyć na dalsze lata
kariery?
– Przede wszystkim zdrowia, ono jest
najważniejsze. Obym jeszcze żył i tworzył na chwałę Pana i naszego polskiego
narodu oraz wszystkich innych ludzi.
Natalia Boguta (Niemce)
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komediowo

Gwiazdorska obsada w rewalskim amfiteatrze

Mayday razy dwa
Mayday 2 – sztuka w reżyserii Grzegorza Reszki, opowiadająca o taksówkarzu-bigamiście Johnie, który od
kilkanastu lat stara się, by jego dwie
żony, Mary i Barbara, nie dowiedziały
się o swoim istnieniu. Gdy dzieci bohatera z dwóch różnych małżeństw,
Vicky i Gavin poznają się w internecie
i planują spotkanie, ten wpada w panikę i próbuje ich przed tym powstrzymać. Pomaga mu najlepszy przyjaciel,
Stanley. Humoru całej sytuacji dodaje
pojawienie się ojca wspomnianego
przyjaciela, w którego wcielił się Marek
Włodarczyk.

ale muszę przyznać – nie wywołał on
we mnie większego zainteresowania.
Próbowałam jednak wyrzucić z głowy
wszystkie złe myśli.
– Ja nie byłam aż tak pesymistyczna
jak Ty. Oczekiwałam wielu znanych
aktorów, którzy rozbrajaliby swoimi
komicznymi rolami i na pewno się nie
zawiodłam. Myślę, że świetnie spisała się Anna Gzyra-Augustynowicz,
wcielająca się w rolę jednej z żon
głównego bohatera. Była tak barwną
postacią, że z pewnością zapadnie
w mojej w pamięci na długo. Zalotna, bezustannie flirtująca z wieloma

Fot. Martyna Wardzyńska

16 lipca rewalski amfiteatr gościł
gwiazdy „Mayday 2”, jednej z najchętniej oglądanych w ostatnim czasie sztuk w Europie. Opinie na temat
spektaklu były podzielone.
Natalia Boguta: – „Mayday 2” było
reklamowane w rewalskim amfiteatrze
jako wielkie widowisko i dwie godziny
świetnej zabawy. Zachętą dla turystów, aby zasiąść w sobotni wieczór
wśród widowni miała być gwiazdorska
obsada. Jak się później okazało, nie
było to jednak gwarancją wyprzedania
puli biletów. Być może do obejrzenia
„Mayday 2” nie zapraszały dość wysokie ceny. Mimo to, udałam się tam pełna ciekawości i optymizmu.
Basia Jabłońska: – Zerknęłam na opis
„Mayday” przed samym spektaklem,

mężczyznami, żywiołowa – właśnie
tak ją zapamiętam.
– Ja odebrałam tę postać zupełnie
inaczej. Wiele sytuacji mnie po prostu żenowało. Dodatkowo, i tutaj swój
udział mogła mieć moja feministyczna natura, irytujące wydawały mi się
momenty przerysowanych kobiecych
zachowań. Jak chociażby wspomniane przez ciebie flirtowanie z wieloma
przedstawicielami płci przeciwnej.
– Nie możesz jednak narzekać na Michała Koterskiego. Dla mnie był prawdziwą gwiazdą, widać było, że publiczność go uwielbia. Postać Stanleya jest
bardzo zabawna, ale ten aktor dodał
jej czegoś niepowtarzalnego, osobistego. W głowie szczególnie utkwił
mi fragment, w którym postać grana

przez Koterskiego rozmawiała ze swoim ojcem, którego miała zabrać na wakacje, ale z powodu problemów Johna
musiała je odwołać. To był jeden z lepszych momentów w całej sztuce.
– Myślę, że o panu Koterskim mogę
się spokojnie wypowiedzieć, ponieważ
miałam okazję obserwować go zarówno na scenie, jak i poza nią. Muszę przyznać, że nigdy nie byłam fanką jego
gry aktorskiej, a kreacja w „Mayday 2”
tego faktu, niestety, nie zmieniła. Zwyczajnie nie wydawał mi się dobrym
aktorem do tej roli. Natomiast rozmowa, którą z nim przeprowadziłam po
spektaklu sprawiła, że mój stosunek
do pana Koterskiego zmienił się diametralnie. Odtwórca roli Stanleya okazał się bowiem ciekawą i mającą wiele
sensownego do powiedzenia osobą.
– A co myślisz o Michale Milowiczu,
który zagrał głównego „sprawcę” całego zamieszania?
– W tym przypadku było podobnie
jak z panem Koterskim. Nie miałam
zdania co do jego gry aktorskiej, jednak krótka wymiana zdań zaraz po
zakończeniu sztuki była przyjemnym
doświadczeniem. Śmiem stwierdzić,
że była to najmilsza ze wszystkich rozmów, jakie miałam tego wieczoru okazję przeprowadzić.
– Podsumowując, całość oceniam
zdecydowanie na plus. Sztuka była,
z pewnością, bardzo głośna i energiczna, choć momentami wręcz przewidywalna i lekko męcząca. Nie zmieniało
to jednak faktu, że wciąż byłam ciekawa zakończenia. Okazało się ono proste i dosłowne, nie dawało miejsca na
własną interpretację, ale może właśnie
o to chodziło. By spiąć klamrą dwie historie, które w efekcie dały jedną.
– Pomimo tych złych stron spektaklu, które częściej zauważałam, pojawiały się też chwile, w których szczerze się uśmiechałam. A właśnie takich
momentów potrzebujemy – spełniających rolę swoistej odskoczni od problemów dnia codziennego. Może się
okazać, że dla wielu „Mayday 2” wykona swoje zadanie oscarowo.
Basia Jabłońska (Wałbrzych)
i Natalia Boguta (Niemce)
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Jak chronić się przed słońcem?
Lato jest jedną z pór roku, kiedy
szczególnie trzeba dbać o skórę.
Działa na nią wiele czynników, jednak najbardziej niebezpieczne jest
słońce. Może mieć na nie wpływ pod
warunkiem rozsądnego i umiejętnego korzystania z jego dobrodziejstw.
Ze względu na prognozy, które przewidują duże ilości
słońca, nasza redakcja podpowiada, jak
skutecznie ochronić się przed jego
nadmiarem.
Pierwszym sposobem na osłonę przed
nadmiarem promieni słonecznych jest
odpowiedni ubiór.
Noszenie
kapelusza jest konieczne,
szczególnie u dzieci, które są jeszcze
bardziej narażone
na działanie słońca.
Nakrycie głowy, które zapewnia maksymalną ochronę,
musi mieć szerokie
rondo, zasłaniające
kark i czoło. Ubrania,
które
zapewniają
skuteczną
ochro- rys. Paweł Wakuła
nę, zakrywają ramiona, ręce i uda. Te
partie ciała są najbardziej wrażliwe na
promieniowanie ultrafioletowe, dlatego w szczególności trzeba je chronić.
Wiele osób uznaje okulary przeciwsłoneczne jako jedynie dodatek estetyczny, jednak niewiele z nich zdaje sobie
sprawę, jak ważne one są w ochronie
oczu. Mało skutecznym sposobem
jest używanie parasola, ponieważ
chroni on jedynie przed podczerwienią i niewielką ilością promieniowania
ultrafioletowego.
Musimy wspomnieć o używaniu
kremów z przeciwsłonecznych. Swoją
skuteczność zawdzięczają one połączeniu filtrów chemicznych i fizycznych, czyli pigmentów mineralnych
odbijających promieniowanie. Na opakowaniach możemy znaleźć wskaźnik
SPF, jednak niewiele osób wie, co on
oznacza. SPF wskazuje, jak długo można przebywać na słońcu z warstwą

ochronną do momentu wystąpienia
poparzeń w porównaniu do czasu bez
takiej ochrony. Im on jest wyższy, tym
ochrona jest bardziej skuteczna. Na
rynku są dostępne preparaty w postaci kremów, olejków i spray’ów. Nie
powinny one zawierać żadnych „zbęd-

w szalonym tempie podczas ekspozycji na słońce. Należy też ograniczyć
spożywanie tłuszczów wielonienasyconych, które znajdują się w oleju słonecznikowym i margarynie. Wielbiciele marchewek. muszą również jeść ich
mniej, jeśli nie chcą za bardzo zmienić

nych” dodatków odpowiedzialnych za
zapach czy ładny wygląd, ponieważ
mogą one znacznie podrażnić skórę. Niezależnie od wyboru, należy je
aplikować co dwie godziny. Niektóre
z nich mają być wodoodporne, jednak
po każdym wyjściu z wody najlepszym
jest ponowne nałożenie preparatu na
skórę.
Wiele osób mówi również o tym,
jak ważne jest nawadnianie w czasie
lata. Organizm traci wtedy wiele wody,
która wydzielana jest w postaci potu.
W przypadku opalania należy również
o tym pamiętać. W tym czasie bardzo
ważne jest dostarczanie płynów. Jeśli
nasza skóra jest wystawiona na promieniowanie ultrafioletowe na ponad
dwie godziny, powinniśmy wypić minimum dwa litry wody dziennie. Mało
kto wie, że niewielka zmiana w diecie
może powstrzymać wytwarzanie komórek nowotworowych, które działają

odcienia swojej skóry. Zawiera ona bowiem beta karoten, który już w sposób
naturalny pobudza działanie pigmentów w skórze.
Co za dużo, to nie zdrowo, jak powiadają niektórzy. Jeśli chcemy bardzo zmienić kolor swojej skóry bez
uszczerbku na zdrowiu, należy się
opalać w godzinach porannych. W południe, kiedy słońce sięga zenitu, ma
największą moc i może najmocniej
uszkodzić naszą skórę. Jeśli pierwszy
raz od dawna postanawiamy wyjść na
słońce, należy regularnie za każdym
razem przedłużać czas opalania o 2-3
minuty. W ten sposób unikniemy oparzeń czy udaru. Opalanie nie jest wskazane dla osób regularnie palących lub
przyjmujących antybiotyk, ponieważ
ich składniki mogą działać szkodliwie
w połączeniu ze słońcem.
Kasia Gutkowska (Jelenia Góra)
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Brazylio nadchodzimy!

Prometeusze polskiego sportu
Polscy lekkoatleci po raz kolejny
pokazali, na co ich stać. Na ME 2016
zniszczyli rywali, nie dając złudzeń
Europie, kto jest niekwestionowanym panem i władcą królowej sportu
na starym kontynencie. Impreza ta
daje nam dużo do myślenia – mamy
świetnych sportowców. Drużynę gotową, by w pocie czoła ciężko pracować na sukces. Pytanie nasuwa się
więc samo – kiedy w końcu docenimy ich ciężką pracę?
Niewtajemniczonym
objaśniam
– Anita Włodarczyk i spółka zdobyli
12 medali, z czego połowa to krążki
z najszlachetniejszego kruszcu. Wyczyn godny podziwu, tym bardziej,
że wynik ten zapewnił nam pierwsze
miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Nasi lekkoatleci pokonali
takie potęgi, jak Wielka Brytania czy

Niemcy. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w świecie sportu, wywołując niemałe zainteresowanie. Smuci
więc fakt, że w kraju spod znaku Wisły
i oscypka tak mało mówi się o sukcesie
rodaków. A jest przecież o czym mówić, szczególnie, że lekkoatletyka nie
należy do sportu, który jest promowany przez media i wszelkie instytucje,
a mimo to stanowi istotny, jeżeli nie
najistotniejszy filar polskiego sportu.
Aż trudno sobie wyobrazić, jakie wyniki osiągaliby Polacy, gdyby w każdym mieście, ramię w ramię z Orlikami
widniały na horyzoncie boiska lekkoatletyczne, na których młodzi adepci
tej pięknej dyscypliny sportowej ćwiczyliby swoje umiejętności, dążąc do
jak najlepszych wyników. Przecież nie
trzeba wiele, wystarczy założyć sekcję, chętni z pewnością by się znaleź-

li. Gdyby lekkoatletyce poświęcić tyle
czasu i pieniędzy, ile poświęca się na
przykład piłce nożnej, to już dawno
bylibyśmy potęgą na skalę światową.
Mamy liczne talenty, które potrzebują
tylko wsparcia i trochę uwagi, by rozwinąć skrzydła. Warto dać im szansę.
Śmiem twierdzić, że jej nie zmarnują,
a wręcz zrewanżują się. Oczywiście
workiem medali.
Mistrzostwa Europy 2016 były
ostatnim testem dla naszych przed
Igrzyskami Olimpijskimi w Rio. Jestem pewien, że polscy kadrowicze
nas nie zawiodą. Obyśmy i my nie
zawiedli naszych orłów. Zgotujmy
im taki doping, jakiego nikt inny na
świecie przygotować nie umie! Brazylio, nadchodzimy!
Mariusz Kamiński (Łęczyca)

Miłośnicy siatkówki – brawo Wy!
Fot. Wiesław Wiatrowski

Sympatycy siatkówki plażowej w Rewalu i okolicach nie mogą czuć się zawiedzeni. Dzięki sołtysowi i Radzie Sołeckiej już od 23 lat ta dyscyplina ma
stałe miejsce w kalendarzu letnich imprez. Turniej Sandra Beach jest idealną
propozycją zarówno dla amatorów, jak
i zaawansowanych graczy.
Pomysł zrodził się już w latach 90.
Wtedy impreza dla kilku osób, w której
liczyła się dobra zabawa, dziś – znany
turniej, na który przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, a poziom sportowy
z roku na rok jest coraz wyższy. W tym
roku od 25 czerwca do 21 sierpnia

siatkarze zmagają się na plaży w Pustkowie. W soboty na boisko wychodzą
3-osobowe zespoły, w niedziele dwójki, a środy to czas na nietypowe składy.
Pary wybierane są na zasadzie losowania; istnieje więc ogromne prawdopodobieństwo, że jej członkowie
w ogóle się nie znają. Z pewnością jest
to ewenement w Polsce, a może nawet
i w Europie. Przedstawiciel organizatorów, Wiesław Wiatrowski zapewnia, że
rozrywka jest wciąż najważniejszym
wyznacznikiem imprezy.
– Poziom jak zwykle jest zróżnicowany, gdyż Sandra Beach ma charak-

ter „open”, ale każdy jest u nas mile
widziany – dodaje. Co ciekawe, o zwycięstwo wcale nie jest łatwo. Dorota
Wojtczak, pięciokrotna mistrzyni Polski w siatkówce plażowej zajęła tu 3.
miejsce.
– Cieszymy się, że przybywają do
nas stali bywalcy z całej Polski. Miło
ich zobaczyć na naszych boiskach każdego roku. Solą imprezy wciąż jednak
pozostają nowi uczestnicy – mówi
Wiatrowski.
Sandra Beach to nie tylko rozgrywki sportowe. Dzięki współpracy rady
gminy Rewal i sołtysem Łukaszem Tylką udało się zorganizować muzyczne
zachody słońca. Spotkania odbywają
się każdego dnia turnieju, z 30-minutowym wyprzedzeniem. By odpocząć
od siatkówki, można spróbować swoich sił w ringo czy tenisie plażowym.
Do 21 sierpnia jest mnóstwo czasu,
nadarzy się więc jeszcze niejedna okazja, by wygrać turniej. Zapisy prowadzone są w niu rozgrywek, od godziny
10 na plaży w Pustkowie. Zapraszamy
do sportowej rywalizacji!
Natalia Boguta (Niemce)

reklama

72-350 Niechorze, ul. Ludna 16
tel. 691 977 977
czynne codziennie przez cały rok:
10:00 – 20:00

ul. Polna 30, 72-350 Niechorze
tel. 724 282 360
Czynne codziennie w godzinach 10:00 – 18:00
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fotoreportaż

Zostaję na dłużej…

Reklama

fot. Aleksandra Marczyk (Łódź)

fotoreportaż
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fot. Katarzyna Gutkowska

Kwiecisty Rewal
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zabawa

Festiwalowa mapa Polski
REGAŁOWISKO
BIELAWA
REGGAE FESTIWAL

Aleksand

ra Kowalc

z yk

Przez 17 lat Bielawa z powodzeniem
gromadzi tryskających
pozytywną energią rastafarianów na najstar-

FESTIWA L
MO Z AR TOWS K I
W WARSZAWIE

Już po raz 26, od
23 czerwca do 31
lipca, w warszawskiej Operze Kameralnej uczczona zostanie rocznica śmierci
wielkiego kompozytora. Oczywiście w akompaniamencie wszystkich
dzieł klasyka wiedeńskiego.
Jeżeli więc cenisz tradycję, koniecznie wybierz się do stolicy,
aby spędzić choć część wakacji
wśród magicznych dźwięków „Czarodziejskiego fletu”.
Życzę nowych doświadczeń
muzycznych!
iwalowa

ENERGYLANDIA
Największy tego typu festiwal na
świecie, czyli cały sierpniowy długi
weekend (początek 13 dnia miesiąca)
w rytmach, jak się okazuje, nie tak bardzo zapomnianych lat 80tych. Jedna
z ośmiu tegorocznych edycji festiwali
odbędzie się na terenie parku rozrywki Energylandia w Zatorze.
Źródła: muzyka.onet.pl

Regałowiska w świat dorosłości, to jedynym na to sposobem jest wygodne
ułożenie się na zielonym terenie „Sudet”
i wsłuchanie się w piosenki Tabu, The
Congos czy Pura Vida. (lokalizacja: teren
Ośrodka Wczasowo-Wypoczynkowego „Sudety”,
Bielawa)
źródło: www.regalowisko.pl

Rys. fest

Z początkiem lipca rozpoczął się sezon nie tylko na masowe wylegiwanie
się na plaży. Jak grzybów po deszczu
zaczęło bowiem przybywać festiwali
muzycznych. Oprócz tych najbardziej
rozsławionych w kraju (Open’er)
i poza jego granicami (Woodstock), pojawiają się
różnego
rodzaju, mniejsze lub
większe, imprezy
plenerowe. Okazuje się, że wybór
tej
odpowiedniej może stanowić niemałe wyzwanie. Wówczas
pomocą
posłuży
„Festiwalowa Mapa
Polski”. Szukasz alternatywy dla festiwalów
muzyki popularnej? Zaufaj przewodnikowi i pozwól poprowadzić się po
Polsce pełnej muzycznych
uniesień.

szym
w Polsce
letnim festiwalu muzyki reggae. Jeżeli chcesz świętować tegoroczne wkroczenie

CZAD FESTIWAL
Już trzeci raz z rzędu Straszęcin
ogarnie czterodniowe (25-28.08) muzyczne szaleństwo. W skład zespołów
tworzących tegoroczną „chillout edition” wchodzą gwiazdy rock’a alternatywnego z niejednego kraju Starego
Kontynentu. Chodzi min. o Enter Shikari, Nightwish czy Sabaton. Wyczekiwać należy również największych
gwiazd polskiej sceny tegoż gatunku.
Co więcej, Czad zaciera granice muzyczne i wyciąga dłoń także w kierunku sympatyków muzyki reggae i etnicznych melodii. (lokalizacja: Arena
Park Straszęcin)
źródła: www.backstage24.pl
reklama

Barbara Jabłońska (Wałbrzych)

nie tylko na plaży
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Siedem grzechów plażowicza
Nadszedł czas na spowiedź, czy jesteśmy bez grzechu? Zróbmy rachunek sumienia.
– To jest niepoważne. – opowiada
nam Pan Roman prowadzący własny
lokal typu fast-food – Klienci uważają,
że jak nikt ich nie zna, mogą wszystko.
Niestety, zdarzają się osoby, które
nie znoszą głośnej muzyki. Nie każdy też lubi ciszę i wsłuchiwanie się
w szum morza.
– Mi to nie przeszkadza, oczywiście,
jeśli nie jest rozkręcona na cały regulator – mówi nam Maciej, który przyjechał do Rewala z okolic Łodzi.
Z alkoholem na plaży też nie wypada przesadzać. Nikt nie powinien być

świadkiem naszych humorów oraz wygłupów po napojach procentowych.
Drogie Panie, prawda, że chcecie być
pięknie opalone? Opalanie topless jest
popularne wśród pań. Wystawianie na
słońce piersi może powodować raka
i poza tym, ktoś z plażowiczów może
nie życzyć sobie... widoków.
Podczas wakacji nie wszyscy się wysypiają, ponieważ rano skoro świt należy stoczyć bitwę o miejsce na plaży.
Nad morze przyjechało multum geodetów! Nie walczmy ze sobą.
Nieodłącznym elementem biwakowania dla wielu plażowiczów jest
grillowanie. Są osoby, które nie lubią
zapachu pieczonej kiełbasy, szczegól-

nie wtedy, kiedy jej nie jedzą. Kawały,
które robimy na plaży i kąpielisku nie
zawsze są śmieszne dla osób, które są
odbiorcami naszych dowcipów. Rozwiązywanie biustonoszy, sypanie piaskiem – to nie jest w porządku.
Nadszedł czas na największy grzech
wczasowiczów, czyli udawanie topielca. Pomimo próśb ratowników wciąż
znajdują się plażowicze, którzy udają,
że porwała ich fala, próbują dryfować
po wodzie i udawać martwych.
Drodzy plażowicze, apel do was, nie
spowiadajcie się z tych grzechów, po
prostu ich nie popełniajcie.
Piotr Durys (Wieruszów)

rys. Mirosław Stankiewicz

Nad morzem też może być smacznie
Dnia 16 lipca wybrałam się na ulice
gminy Rewal, by przeprowadzić sondę uliczną na temat potraw i deserów,
które najbardziej przypadły do gustu
turystom jak i mieszkańcom tego miejsca. Pan Józef z Katowic powiedział, że
jest tutaj pierwszy raz, ale na pewno
posmakują mu ryby oraz gofry z bitą
śmietaną i owocami. Odpowiedź pani

Marty z Międzylesia znacznie różniła
się od pierwszej, ponieważ ona zakochała się tutaj w pierogach ruskich
i mieszanych lodach włoskich. Wiele
osób wybierało: frytki, sałatki oraz
owoce morza, a zapytana przeze mnie
kelnerka jednej z nadmorskich restauracji w Rewalu powiedziała, że goście
odwiedzający ten lokal bardzo lubią

dania z kurczakiem oraz różne makarony. Według niej najlepszym deserem
są lody z owocami. Moim zdaniem
wszystkie potrawy są pyszne, więc nie
pozostaje mi nic innego, jak życzyć
wszystkim ankietowanym oraz czytelnikom smacznego!
Maja Maciejewska (Gryfino)
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ciekawostki

Wrzący lód – jak to możliwe?
Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że woda jest nam w życiu niezbędna. Mamy z nią doczynienia na co dzień; kiedy myjemy ręce, pijemy
herbatę, czy malujemy farbami. Jednak czy wiemy dokładnie jakie ma
właściwości?
Najczęściej spotykamy ją w postaci ciekłej, która występuje w temperaturze od 0 do 100 stopni Celsjusza.
Jeżeli jest ona wyższa substancja ta
zaczyna wrzeć i zmienia stan skupienia. Do stanu gazu przechodzi również
w procesie parowania, który w przeciwieństwie do wrzenia zachodzi w każdej temperaturze. Wbrew pozorom
te dwa zjawiska różnią się od siebie.

Wrzenie polega na parowaniu w całej
objętości substancji, natomiast zjawisko parowania zachodzi jedynie na jej
powierzchni. Ostatni stan skupienia,
czyli ciało stałe możemy zaobserwować w ujemnej temperaturze w skali
Celsjusza, kiedy to powstaje lód.
Zmienianie
stanów
skupienia
w przypadku wody nie jest trudne,
ani nie wymaga specjalistycznego
sprzętu. Wystarczy, że do
naczynia włożymy lód i zaczniemy go podgrzewać na
ogniu. Szybko zauważymy
jak woda zacznie zmieniać
się z ciała stałego w ciecz,
a z cieczy w gaz. Nieco trudniej jest sprawić, aby trzy
stany skupienia pojawiły
się w tym samym naczyniu i w jednakowym czasie.
Jednak, co zadziwiające,
istnieje taka możliwość.
Zjawisko to nazywamy
punktem potrójnym wody.
Jest to stan, w którym materia może istnieć w trzech
fazach
termodynamicz-

nych. Każda część takiego układu jest
oddzielona granicami faz. Po przekroczeniu obszaru międzyfazowego
następuje gwałtowna zmiana własności chemicznych i fizycznych. Następuje wtedy przemiana w inny stan
skupienia. Punkt potrójny uzyskujemy zmieniając ciśnienie, co sprawia,
że zmienia się temperatura wrzenia
i zamarzania. Zjawisko to pojawia się
również w przyrodzie, dzięki czemu na
najwyższych szczytach górskich woda
nie potrzebuje 100 stopni Celsjusza,
aby wrzeć. Odpowiednio modyfikując
ciśnienie jesteśmy w stanie sprawić,
że wartość temperatury wrzenia i zamarzania jest taka sama. Tak uzyskany punkt potrójny sprawia, że woda
podlega równocześnie trzem stanom
skupienia i zmienia je w ułamkach
sekundy.
Punkt potrójny wody jest bardzo
niestabilny i minimalne odchylenia
w temperaturze i ciśnieniu mogą go
zmienić. Punkt potrójny wody występuje w temperaturze 0,01 °C (273,16
K) i ciśnieniu 611,73 Pa. Dla każdej
substancji wartości te będą inne, a dla
niektórych osiągnięcie tego punktu
będzie wręcz niemożliwe, ponieważ
po prostu nie występują one w trzech
stanach skupienia.
Aleksandra Rechcińska (Łódź)

Gap Year, czyli rok poza domem
Dla jednych ucieczka od codziennego życia i czas na zastanowienie się
nad przyszłością, dla innych rok pełen
zabawy, poznawania: ludzi, smaków,
kultur... Życia.
Na czym dokładnie polega Gap Year
i czy jest on dla każdego?
Gap Year to zdobywająca coraz większą popularność idea, która polega na
podjęciu rocznej przerwy w przełomowych okresach życia: najczęściej przed
rozpoczęciem studiów. Młodzi ludzie
w tym okresie najczęściej opuszczają
rodzinne strony i wyruszają w podróż
dookoła globu lub jadą na drugi koniec świata. Czym się tam zajmują i co
robią? Możliwości jest mnóstwo! Dawanie lekcji języka angielskiego w Taj-

landii, serfowanie po australijskich falach czy wolontariat w kenijskim parku
narodowych to tylko kilka z tysięcy
możliwości.
Podróżnicy sami decydują, czy spędzą ten rok pracując – zbierając fundusze na np.: wymarzone studia, zwiedzając – poznawając rejony, o których
większość nawet zapewne nie słyszała
czy udzielając sie w ramach wolontariatu – zdobywając doświadczenie tak
ważne dla przyszłych pracodawców.
Gap Year najczęściej wybierają
mieszkańcy Stanów Zjednoczonych
i Europy Zachodniej. Nie boją sie oni
podejmowania wyzwań, gdyż są świadomi, ile dzięki takiej podróży mogą
zyskać. Zobaczenie na własne oczy

wymarzonych miejsc jest najczęściej
główną ale nie jedyną zaletą. Przede
wszystkim młodzi ludzie, dzięki spędzeniu roku za granicą, uczą się samodzielności- są często zdani sami
na siebie i własne możliwości. Muszą
poradzić sobie z nieznanym, opanować lęk i przełamać nieśmiałość. Takie umiejętności są później niezwykle
przydatne, gdy powracją do domu
i codziennego życia.
Skoro idea podróżowania przez 12
miesięcy niesie ze sobą tyle pozytywów, dlaczego wśród polskiej młodzieży jest tak mało popularna? Głównym
powodem są zapewne kwestie finansowe: koszty przelotów, wyżywienia czy
noclegów zazwyczaj nie są pokrywane 

dziesiejsza młodzież
przez osoby, do których się udajemy. Co
więcej, wyjazd na taki długi okres czasu
może się wiązać z tęsknotą za domem,
poczuciem samotności czy też trudnością z zaakceptowaniem faktu, że
przyjaciele po powrocie do domu będą
rok do przodu na studiach. Dorota, maturzytka z jednego z większych miast,
na forum poświęconym Gap Year dodaje, że boi się zrobić rok przerwy w na-

uce, ponieważ uważa, że ciężko byłoby
jej wrócić do nauki po takim czasie oraz
byłby to dla niej zmarnowany rok, podczas którego stałaby w miejscy, gdy jej
znajomi dalej by sie rozwijali.
Gap Year jak każde większe przedsięwzięcie niesie ze sobą wady jak i zalety
i to wszystko zależy od osoby czy poradzi sobie ze stawieniem czoła nieznanemu. Jeśli już podejmie się wyzwaniu
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jakim jest wyjazd na tak długi okres
czasu, może być pewna, że przygody,
które tam przeżyje oraz niepowtarzalne
wspomnienia zostana w pamięci na zawsze. Gap Year wymaga poświęceń i nie
lada odwagi, lecz w zamian oferuje poznanie nowych ludzi ich kultury, poglądów i odkrycia zupełnie innego świata.
Ola Marczyk (Łódź)

Dzieci przełomu
W zależności od czasów dziećmi
przełomu nazywamy różne grupy
społeczne. Byli to m.in. hippisi i punkowcy. Obecnie możemy tak określić
millenialsów, czyli ludzi urodzonych
w latach 80-tych i 90-tych XX wieku.
Swoją charakterystyczną postawą
w wielkiej mierze wpływają na obecną sytuacje na rynku pracy bądź
w internecie. Ich tok myślenia odbiega od rozmyśleń statystycznego Kowalskiego, a ich sposób na życie nie
wszystkim przypada do gustu.

Co mówią o sobie?
Zapytany o swoje największe zalety
Maciej z Chojnic mówi, że jest ambitny, spontaniczny, pewny siebie i czuły.
Ma swoje zdanie i nie lubi go zmieniać.
Jednakże często pracuje w zespole,
przez co jest zmuszony do ulegania
propozycjom jego współpracowników. Uwielbia sztukę nowoczesną
oraz podróże. Wraz ze swoją dziewczyną są w trakcie planowania wycieczki
po Europie. Po rozmowie z Maćkiem
utwierdziłam się w przekonaniu, że
millenialsi są ludźmi świadomymi swoich wad i zalet, którzy potrafią dobrze
spożytkować tę wiedzę. Ułatwia im to
poszerzanie kręgu przyjaciół, których
bardzo sobie cenią.

Millenials vs praca
Dla pokolenia Y najważniejszy jest
ciągły rozwój, duża swoboda oraz jak
najmniej ograniczeń. Dlatego kuszącą propozycją jest etat w dobrze rozwiniętej korporacji, która umożliwia
branie udziału w wielu międzynarodowych projektach.
– Jeżeli chodzi o pracę to chciałabym być cały czas w kontakcie z ludźmi. Wyjazdy, szkolenia też wchodzą
w grę. Pozwala to uniknąć rutyny. Lubię kreatywne pomysły, jednak naj-

rys. Katarzyna Zalepa

chętniej wykorzystuje te, które są
moje – tłumaczy spotkana na ulicach
Rewala dwudziestoletnia Marta z okolic Poznania.

Pokolenie X vs pokolenie Y
Każdy nastolatek wie, co znaczy
kłótnia z rodzicami. Mimo to, po kilku
godzinach wszystko wraca do normy.
Jednakże, gdy zaczynamy rozważania na te poważne tematy, nie zawsze znajdziemy złoty środek. Z tego
co udało mi się ustalić to, co dzieli te
dwa pokolenia to przede wszystkim
świadomość technologiczna oraz zaangażowanie w wirtualne życie. Dla
wielu przedstawicieli pokolenia X,
czyli obecnych pięćdziesięciolatków
korzystanie z Facebooka, Twittera

bądź Snapchata w ogóle nie wchodzi
w grę. Natomiast wolą pozostać przy
tradycyjnych mediach, takich jak gazeta i radio. Millenialsi wszystko mają
na wyciągnięcie ręki, znalezienie poszczególnej informacji zajmuje im
mniej czasu niż włączenie telewizji.
Wiodą drugie, wyidealizowane internetowe życie.
Rzeczą, która zainspirowała mnie
do przyjrzenia się przedstawicielom
pokolenia Y jest ich pragnienie pozostania autentycznym. Nie tolerują
kłamstwa, o wszystkim mówią prosto
z mostu. Nie boją się drugiego człowieka i co najważniejsze – nie wstydzą
się tego kim naprawdę są.
Maria Spirin (Czaplinek)

18

najlepsze na lato

Top 5 filmów na lato
Kiedy w wakacje narzekasz na nadmiar wolnego czasu albo chcesz spędzić
miło czas z rodziną i przyjaciółmi, warto
sięgnąć po filmy. Co jednak zrobić, żeby
Twój repertuar wprowadził Cię w wakacyjny nastrój? Proponuję Ci pięć produkcji, dzięki którym poczujesz, że naprawdę masz wakacje!
1. „West Side Story” (reżyseria: Robert Wise, Jerome
Robbins; scenariusz:
Ernest Lehman) to
musical nagrodzony
aż 10 Oscarami. Chociaż film powstał
ponad 50 lat temu,
nadal cieszy się bardzo dużą popularnością. To prawdziwy
„must watch” każdego lata. Muzyka oraz
ruchy sceniczne wspaniale się komponują. I choć fabuła nie jest zbyt rozbudowana, to wszystkie elementy sprawiają, że
„West Side Story” jest idealnym filmem
na lato. Gorrrrąco polecam na letnie dni!
2. Jeśli chcesz spędzić czas z rodziną,
powinieneś sięgnąć po film familijny: „W
nowym zwierciadle: wakacje” (scenariusz
i reżyseria: John Francis Daley, Jonathan

M. Goldstein). Rozśmieszy do łez zarówno najmłodszych
jak i najstarszych
mieszkańców Twojego domu. Perypetie
rodziny Griswoldów
zaczynają się, kiedy
głowa rodziny - mąż
i ojciec, Rusty - pragnie urozmaicić wakacje mieszkańcom swojego domu i wybrać
się do Parku Rozrywki Absolutnej. Na drodze czeka ich jednak wiele niespodzianek.
Jeśli będziesz spragniony przygód rodziny
Griswoldów, zachęcam także do obejrzenia starszych części serii „W krzywym
zwierciadle”.
3. Fanom komedii
romantycznych polecam film „Chłopaki
też płaczą” (reżyseria:
Nicholas Stoller; scenariusz: Jason Segel).
Mam nadzieję, że
opowieść nie tylko
Was rozbawi, ale też
wzruszy. Główny bohater wyjeżdża na wakacje po tym, jak rzuciła go dziewczyna.
Nie spodziewa się, że swoją byłą partner-

Top 5 książek
na wakacje
1. „Stowarzyszenie wędrujących dżinsów” – Ann Brashares
2. „Całe zdanie nieboszczyka” – Joanna Chmielewska
3. „Koniec Warty” – Stephen King
4. „Zanim się pojawiłeś” – Jojo Moyes
5. „Zostań, jeśli kochasz” – Gayle Forman
Katarzyna Gutkowska (Jelenia Góra)
i Barbara Jabłońska (Wałbrzych)

kę spotka w sąsiednim pokoju... Zdjęcia
były kręcone w Kalifornii i na Hawajach,
więc nawet jeśli nie spędzacie wakacji nad
morzem, będziecie mogli przenieść się na
słoneczną plażę.
4. James Bond przeżywa niesamowite przygody jako agent 007. Na wakacje
najbardziej nadaje się „Śmierć nadejdzie
jutro” (reżyseria: Lee Tamahori; scenariusz: Robert Wade, Neal Purvis). Tym
razem w główną rolę wcielił się Pierce
Brosnan, a jego partnerką została Halle
Berry. Razem tworzą wspaniały duet.
Nadmorskie klimaty wprowadzają w cudowny nastrój, a przygody agenta 007
podnoszą poziom adrenaliny.
5. Film Millerowie (reżyseria: Rawson
Marshall Thurber; scenariusz: Steve Faber, Bob Fisher, Sean Anders, John Morris) jest zabawną, lekką komedią, idealną
na ciepły wieczór z przyjaciółmi. Wyborowa obsada sprawia, że film ogląda się
bardzo przyjemnie, a żarty powodują,
że przez kilka minut nie można przestać
się śmiać. Film opowiada o dealerze Davidzie, który aby przewieźć narkotyki za
granicę, werbuje członków rodziny. Grupa nieudaczników nie najlepiej spełnia
się w tej roli, a to przysparza im wielu
problemów. Mnie Millerowie rozbawili do łez, więc polecam go też Wam na
urozmaicenie wakacyjnych dni.
Ania Rutkowska (Bielany Wrocławskie)

Top 10
piosenek na lato
1. „This is what you came for” – Calvin Harris, Rihanna
2. „Can’t stop the feeling” – Justin Timberlake
3. „Tamta dziewczyna” – Sylwia Grzeszczak
4. „I took a pill in Ibiza” – Mike Posner, Seeb
5. „Sofia” – Alvaro Soler
6. „W dobrą stronę” – Dawid Podsiadło
7. „Ain’t your mama” – Jennifer Lopez
8. „If I were sorry” – Frans
9. „Mama said” – Lukas
Graham
10. „Give me your
love” – Sigala, John
Newman
Piotr Hajkiewicz
(Dąbrowa Górnicza)
i Ola Marczyk (Łódź)
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Podróż do przeszłości
Wakacje to najlepszy czas na
nadrobienie zaległości czytelniczych. Doskonałą pozycją na
letnie, słoneczne dni jest „Trylogia czasu” niemieckiej autorki
bestsellerów - Kerstin Gier. Serię
tworzą „Czerwień rubinu”, „Błękit
szafiru” oraz „Zieleń szmaragdu”.
Książki opowiadają o losach
szesnastoletniej Gwendolyn, która posiada gen, umożliwiający
podróżowanie w czasie. Podczas
swoich przygód w minionych
latach spotyka innych podróżników, swoich przodków. Towarzyszy jej starszy o dwa lata, przystojny Gideon de Villiers o zbyt
wielkim ego.
Powieść jest pełna zwrotów
akcji, które mogą zaskoczyć niejednego czytelnika (oczywiście,
jeśli nie zapoznał się on przedwcześnie z zakończeniem). Wiele

w niej niesamowitości i tajemnicy. Autorka wplotła do fabuły
wątek miłosny, który powinien
spodobać się kobiecej części czytelników. Postacie są ciekawie
napisane, główna bohaterka nie
jest kolejną „damą w opałach”,
posiada charakterek i dosyć silną psychikę. W lekturze można
znaleźć dużą dawkę humoru, co
czyni ją naprawdę uniwersalnym
„czytadłem”.
Wartka akcja, non stop rodzące się pytania, a także podróże
w czasie... Przez to powieść, jako
pierwsza od bardzo dawna, naprawdę mnie wciągnęła. Polecam
ją gorąco każdemu, kto oczekuje od książki niezapomnianych
emocji i świetnej zabawy przy naprawdę lekkiej lekturze.
Aleksandra Kowalczyk (Pabianice)

Czterej Jeźdźcy atakują
Do polskich kin właśnie wchodzi film Iluzja 2, reżyserii Jon’a M.
Chu. Dla osób, które zamierzają
ten film obejrzeć, ale nie wiedzą
jak bohaterowie dotarli do punktu, od którego sequel się zaczyna,
napisałem streszczenie i recenzję pierwszej części w jednym.
Ostrzegam, że podsumowanie nie
jest pełne, ponieważ i tak najlepiej
jest go obejrzeć.
Czterech iluzjonistów z różnych dziedzin „magii”: J. Daniel
Atlas (grany przez Jessiego Eisenberga) wykonujący zadziwiające choć proste sztuczki,
hipnotyzer Merritt McKinney (w
tej roli Woody Harrelson), Henley Reeves (Isla Fisher) znana
z uciekania z miejsc, z których
nie da się uciec oraz Jack Wilder (Dave Franco) utrzymujący
się ze sztuczek z kartami, wyginaniem przedmiotów oraz kieszonkostwa, dostają tajemnicze
i niejasne zadanie od równie sekretnej organizacji. Od teraz tworzą
grupę „Czterej Jeźdźcy”.

Po roku robi się o nich głośno, kiedy to na jednym ze swoich występów

w Las Vegas, rabują bank znajdujący
się w Paryżu, a następnie wszystkie
pieniądze oddają widowni.
Jak oni to zrobili? Na to pytanie chce odpowiedzieć
agent FBI Dylan Rhodes (Mark
Ruffalo), a ponieważ wie, że
sam nie da rady , rozpoczyna współpracę Thaddeusem
Bradleyem (Morgan Freeman).
Thaddeus zawodowo zajmuje
się demaskowaniem sztuczek
magików i pokazywaniem
tego w telewizji.
Film ten ogląda się bardzo
dobrze. Fabuła jest niezwykle wciągająca. Sceny akcji są
świetnie zrealizowane i dobrze przemyślane, tak samo
jak sztuczki magiczne. Reżyser
pierwszej części Louis Leterrier odwalił kawał dobrej roboty tworząc ten film. Gra aktorska również trzyma bardzo
wysoki poziom. Gorąco polecam obejrzeć pierwszą część,
a następnie udać się na drugą,
gdyż jest to niesamowite, niewiarygodne arcydzieło.
Piotr Hajkiewicz (Dąbrowa Górnicza)
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Wakacje
z Rewalem w tle

RewalMan,

Wakacje to czas zasłużonego odpoczynku. Wbrew pozorom, Polacy
coraz częściej wybierają wypoczynek
w kraju. Zaczynamy doceniać nasze
polskie góry, jeziora i morze. Szukamy
miejsc ustronnych, spokojnych, mających kontakt z przyrodą, a jednocześnie ciekawych, pozwalających na miłe
spędzenie czasu w cudownej atmosferze. Do takich należy właśnie Rewal.
To, że z początkiem lipca rozpoczynamy wszelakie podróże i wycieczki,
jest zupełnie oczywiste. Ale dlaczego
potrzeba podróżowania jest tak silnie
zakodowana w naszych umysłach?
Może podróżujemy, bo tak nakazuje
nam instynkt pamiętający czasy naszych przodków, którzy wędrowali
w poszukiwaniu pożywienia i schronienia? A co jeśli jest to wynikiem zwykłego znudzenia monotonią pracy czy
szkoły?
– Zmęczenie zwykłą życiową rutyną
– mówi jasno pani Barbara, która do
Rewala przyjechała z Łodzi. – Dzięki
wyjazom na wakacje wracam do pracy
z nową energią.
– Podróże pozwalają mi odetchnąć,
obiektywnie spojrzeć na swoje życie –
dodaje pan Łukasz z Gdańska. Do Rewala przyjeżdża od lat, nie wyobraża
sobie już bez niego wakacji.
Polacy z całego kraju wybierają Rewal nieprzypadkowo. Niezwykły urok
tej niewielkiej miejscowości sprawia,
że turyści z radością wracają do Rewala
co roku. Brak przeludnienia, cudowna
plaża, szybki rozwój wsi – to najczęściej podawane powody, dla których
odwiedzamy właśnie tę miejscowość.
Wielu z nas przyjeżdża po prostu
z sentymentu. Jest to kolejnym dowodem na to, że Rewal ma wszystkie
cechy idealnego miejsca na spędzenie
niezapomnianych wakacji i tego właśnie życzymy wszystkim Czytelnikom!

Dzień pierwszy

Marysia Karpińska (Mława)

www.youtube.com/potegaprasy

czyli jak mewy plażę terroryzowały
Spacerowałam po ukwieconej ulicy
Różanej. Słońce najwyraźniej postanowiło ze mną współpracować, dając
moim plecom chwilę wytchnienia od
jego momentami zbyt ciepłych promieni. Wokół ganiały radosne dzieciaki, a dziewczyny i chłopcy w letnich
strojach mijali mnie, pochłonięci zabawną konwersacją. Sielskie popołudnie uzupełniał delikatny i słodki zapach róż.
Nagle coś niesamowicie szybkiego
mignęło mi przed oczami. Poruszało
się zygzakiem wzdłuż ulicy, omal nie
potrącając przypadkowych przechodniów. Jedna starsza pani zakręciła się
i upadła na chodnik. Podbiegłam do
kobiety i pomogłam się jej podnieść.
– Kto to był? – wskazałam na „coś”,
co okazało się być mężczyzną w żółtej
pelerynie, przypominającej ręcznik.
Ubrany był jeszcze w czarno-granatowy strój nurka, a w pasie nosił nienadmuchane koło z głową kaczuszki,
które zapewne pełniło rolę paska z gadżetami. Na kostium nałożone były
jasnozielone kąpielówki, a czoło obwiązane było opaską z „Naruto”*. Mężczyzna stał na dachu nieukończonego
budynku.
Babcia zmrużyła oczy i poprawiła
okulary, przenikliwie analizując strój
mężczyzny. Jego ciemny i błyszczący,
przetłuszczony loczek szalał na wietrze, który właśnie się zerwał.
– Toż to RewalMan! – wykrzyknęła.
– Taki miejscowy dziwak... – dodała po
chwili obojętnie i wskazała drżącą ręką
na człowieka.
Wspomniany oparł ręce na biodrach
i rozejrzał się po okolicy. Pewnie po to,
by sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje
pomocy. Zwiesiłam głowę i westchnęłam cicho. Chyba fajnie tak być super-bohaterem... A może on ma jakieś
nadludzkie moce?
Gdy tak rozmyślałam, RewalMan
wyciągnął ze swojej kaczuszki pistolet dziwnego kształtu. Wycelował nim
w plażę. Z broni wystrzeliła niemała
dawka kremu z filtrem. Pobiegłam
w kierunku barierek molo, by zobaczyć, co się stało. Moim oczom ukazały się całe górki białego specyfiku

ochronnego. Ku mojemu zdziwieniu
miały one szeroko otwarte oczy i machały przeraźliwie rękoma. Odwróciłam się, by spojrzeć, co robi „bohater”, ale w tej samej chwili dostałam
w twarz kremową mazią, której zapach
zawsze przynosił mi na myśl serek waniliowy. Skrzyżowałam ręce na piersi
i gniewnym wzrokiem wpatrywałam
się w postać z ręcznikiem na plecach.

Dzień drugi
RewalMan cały czas dawał w kość
mieszkańcom i turystom. Oprócz terroryzowania kremem do opalania,
zakopywał też różne akcesoria do zabawy w piasku. Jednak ku rozpaczy
dzieci, nie przystawał na ich prośby
i błagania o oddanie łopatek i wiaderek. Twierdził, że prawdziwi plażowicze nie potrzebują akcesoriów tego
typu i zbudują piękne budowle tylko
za pomocą własnych kończyn. Robił
jeszcze masę innych rzeczy, takich jak
przedwczesne zamykanie wszelkiego rodzaju „kebabów” i wyrywanie
dzieciom lodów, usprawiedliwiając
swe poczynania tym, że są niezdrowe, a w wakacje należy utrzymać ciało
w jak najlepszej formie.
Jednak tego pamiętnego dnia przeszedł samego siebie. Stałam wtedy na
tarasie widokowym i przyglądałam się
uciekającym prz ed upałem plażowiczom. Wachlowałam się dłonią, chcąc
choć trochę złagodzić doskwierającą
mi temperaturę. To był chyba najbardziej upalny dzień ze wszystkich, które
spędziłam w Rewalu. W pewnym momencie ziemię spowił mrok, a surowe
rządy słońca dobiegły końca. Uradowana podniosłam głowę w górę, by
zobaczyć kształt białych obłoczków.
Jednak zamiast nich ujrzałam... zasłonę stworzoną przez olbrzymie stado mew!? Wytrzeszczyłam oczy ze
zdumienia.
– Jak to możliwe? – zapytałam sama
siebie z przestrachem.
– Normalnie – odpowiedział mi spokojny głos.
Gdy go usłyszałam, moją twarz
ogarnął grymas.
– RewalMan potrafi kontrolować
mewy...

nasza twórczość
Zwróciłam głowę w kierunku, z którego dochodził głos. Należał do starszej pani, którą spotkałam poprzedniego dnia. Stanęła na balustradzie
i spojrzała na ptaki. Przygarbiona babinka w czarnym kombinezonie i zielonym szaliczku bez słowa podała mi
parasol. Spojrzałam na nią pytająco.
– Otwórz go i nie wychylaj się zza
niego, choćby nie wiem co... Nadciąga
Mewagedon – powiedziała z poważną
miną i zeskoczyła na piach.
Otworzyłam parasolkę i uniosłam
ją ku górze. Była przezroczysta, więc
miałam doskonały wgląd na sytuację rozgrywającą się na niebie.
Próbowałam
odgadnąć zamiary
starszej pani. Ta
naciągnęła szalik
tak, że zasłaniał jej
połowę twarzy. Teraz w rękach trzymała
nunczako**. Staruszka patrzyła złowrogo na
mewy. Ukucnęła i z całą siłą,
jaką w sobie zebrała, skoczyła w górę, pozostawiając po
sobie tylko falę dźwiękową. Szybko przemieszczała się ku latającej zasłonie. Gdy z nieba zaczęło
coś padać, przełknęłam
ślinę. Obawiałam się najgorszego. Jednak kobiety
to nie zniechęciło! Pięła się dalej,
a gdy dotarła do „białego deszczu”
w ruch poszło jej nunczako. Wymachiwała nim w takim tempie, że stworzyła

otaczającą ją tarczę ochronną. Przebiła
się przez warstwę mew. Ludzie zaczęli
w popłochu uciekać z plaży, a ja szybko wycofałam się pod drzewa, by zapewnić sobie dodatkową ochronę.
Nagle zobaczyłam RewalMana, lecącego prosto na mnie. Uchyliłam
się, a on przeleciał nad moją głową.
Z impetem uderzył w budynek. Nagle przede mną
pojawiła się
babcia-nindża. Wska-

z a ł a
s w o i m
nunczakiem
na mężczyznę.
– To twój
ostatni dzień
RewalManie!
Zostaniesz
ukarany w imieniu mojego szydełka!
–zawołała z powagą w głosie.

21

Podeszła do „herosa” i chwyciła go
mocno za ucho. Ten zapiszczał z bólu.
– Ale babciu! – zapłakał. – Ja naprawdę pomagałem innym najlepiej,
jak mogłem! Proszę nie odbieraj mi
zaszczytu bycia bohaterem!
– Nie jesteś żadnym bohaterem! Jesteś tylko zwykłym dziwakiem z ręcznikiem na plecach! – wrzasnęła kobieta i zaciągnęła swojego wnuczka na
komisariat.
Przypatrywałam się całemu zdarzeniu z wielkim bałaganem w głowie,
zastanawiając się, czego tak właściwie
byłam świadkiem.
Następne dni znowu były
przepełnione sielskim
wypoczynkiem.
Dzieci
tak
jak
wcześniej biegały
wesoło po Różanej,
wszystko toczyło się
po staremu. Od czasu do czasu spotykałam
babcię – nindżę, z którą wymieniałam serdeczne uśmiechy.
Na szczęście nie spotkałam już RewalMana bez którego Rewal i tak jest
nieziemskim miejscem.
*japoński komiks, na podstawie
którego powstał serial animowany
(anime). Główny bohater, Naruto, to
nastoletni wojownik ninja, który pragnie zostać tzw. hokage (przywódcą)
i najsilniejszym ninja w swojej wiosce.
**rodzaj broni w formie dwóch pałek, połączonych linką lub łańcuchem.
Aleksandra Kowalczyk (Pabianice)

Co robić, kiedy pada deszcz?
Jak to w Polsce na wakacje bywa,
pogoda nas nie rozpieszcza i często
robi nam nie zawsze miłe niespodzianki. Raz słońce, raz burza, a raz deszcz.
Wiadomo, że raczej nikt z nas nie lubi
tracić czasu na siedzenie w domu, kiedy na dworze świeci słońce. Jednak
my postanowiłyśmy dowiedzieć się,
co robią ludzie, kiedy za oknem pada
deszcz. Większość przez nas pytanych
osób stwierdziła, że nie lubi deszczu
i wolą zostać w domu oglądając telewizję, czytając lub śpiąc. Rodziny
z dziećmi wolą spędzać ten czas razem, malując albo grając w gry. Jeśli
chodzi o same dzieci to one natomiast
mogą bawić się na dworze, nie zważa-

jąc w ogóle na pogodę. Spotkałyśmy
również grupkę starszych osób, z którą udało nam się porozmawiać. Pomimo złej pogody nie mieli nic przeciwko spacerowi czy kąpieli w basenie.
Młoda para również stwierdziła, że im
to nie przeszkadza. Dowiedziałyśmy
się również, co zrobią, jeśli deszcz zaskoczy ich w trakcie przechadzki. Najczęstszą odpowiedzią była ucieczka
do najbliższej restauracji lub kawiarni,
no chyba że jest to zwykła mżawka,
która może być ulgą po bardzo gorącym dniu.
Olga Świątek (Łódź)
i Iga Ciepielińska (Łódź)

Fot. Karolina Słodkowska
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PokémonGo

Koszmar księdza Natanka
Japończycy mają słabość do wszystkiego, co jest słodkie, urocze i słowem
takie, że chce się piszczeć jak mała
dziewczynka na widok uroczego kotka. Do tego stopnia, że nazwanie tam
znajomego mężczyzny uroczym (z
japońskiego kawaii) jest dla mieszkańców tego kraju czymś normalnym
– po prostu bardzo miłym komplementem. Nic dziwnego więc,
że cały kraj oszalał na punkcie
serii o Pokémonach. Urocze
potworki zadomowiły się
na stałe w japońskiej popkulturze. Bez trudu można
dostać rozmaite gadżety
przedstawiające Pikachu
i resztę stworzonek, które
fani znają z serialu czy gry.
Jednak sława ma to do siebie, że przyciąga nie tylko
wielbicieli. Są również tacy,
którzy tej serii przypisują
winę za całe zło. Pamięta ktoś
księdza Natanka? Jego największy
koszmar ucieleśnił się – Pokémony
zagościły w naszym świecie.
Pokémon GO to darmowa gra miejska wydana przez Niantic, dostępna
na Androida i iOS. Bazuje ona na
tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej – systemu, który poprzez
nałożenie na obraz z kamery naszego telefonu lub tabletu odpowiednich grafik łączy świat rzeczywisty z wirtualnym. Pokémon GO
korzysta również z GPS oraz mapy
otoczenia. Sens gry pozostał jednak niezmieniony. Jak w poprzednich
częściach, tych na konsole Nintendo,
podróżujemy w celu zdobycia wszystkich Pokémonów. Jednak tym razem
faktycznie trzeba się gdzieś ruszyć –
i to samemu – by złapać kolejnego potworka. Gracz porusza się po świecie
rzeczywistym, a jego postać porusza
się po mapie, na której oznaczone są
Pokémony. Żeby było ciekawiej, niektóre potworki można znaleźć tylko
w określonych miejscach, przykładowo na Pokémony typu wodnego
natkniemy się w pobliżu zbiorników
wodnych.
Niestety, Pokémony zawsze potrafiły stać się źródłem wielu kontrowersji.

Los poprzednich generacji gry podzieliło również GO, gdyż szybko zaczęło
się robić głośno o nieostrożnych graczach, którzy tak zapatrzyli się w ekran
swojego telefonu, że zapomnieli
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Piętnastolatka z Pensylwanii została potrącona przez
auto, gdy przebiegła
przezruchliweskrzyżowanie, polując na

Pokémona.
Trafiła do szpitala ze zranioną nogą
i obojczykiem. Kolejny gracz był tak
przejęty rozgrywką, że wjechał autem
w drzewo, a jeszcze inni dokonywali
różnych odkryć, niekiedy makabrycznych – przykładowo dziewiętnastoletnia Shayla Wiggins podczas poszukiwań Pokémona wodnego nad rzeką
znalazła ciało mężczyzny w wodzie…

Kolejna rzecz, która również pozostawiła pewien niesmak, wynika
z mechaniki gry. Są to PokéStopy –
prawdziwe miejsca, oznaczone w odpowiedni sposób na mapie w grze,
gdzie uczestnicy zabawy mogą liczyć
na darmowe przedmioty potrzebne
do gry – na przykład jajka Pokémonów lub Pokéballe. Takim PokéStopem może być wszystko: kościół (sic!),
przystanek autobu- sowy, park, ale
nawet… czyiś ogródek.
Doszło do
bardzo nieprzyjemnego
dla producenta
incydentu – kilka
PokéStopów znajdowało się… na terenie Muzeum Auschwitz
i
Muzeum
Holokaustu
w Waszyngtonie, gdzie
wielokrotnie upominano zwiedzających,
by przestano łapać
Pokémony. Może się
to wydać nieprawdopodobne, ale zdarzały się incydenty, kiedy ktoś próbował
schwytać potworka. Nietaktowne i lekceważące? Jak najbardziej.
Co gorsza są również osoby, które nie
zaprzestają polowania na Pokémony
na pogrzebach i chwalą się tym w internecie, zamieszczając zrzuty ekranu.
Przyznam,
że
sama
gram
w Pokémon GO. Może nie tak intensywnie, by ciągle gdzieś biec w poszukiwaniu kieszonkowych potworów,
jednak sprawia mi to przyjemność
i daje motywację, by wyjść z domu
i trochę się poruszać. Polowanie na
Pokémony może być też dobrym
pretekstem do wyciągnięcia gdzieś
znajomych na całodniowy wypad.
Należy jednak pamiętać o czymś bardzo ważnym: gra grą, ale my pozostajemy w rzeczywistym świecie i musimy zachować ostrożność, bo inaczej
może dojść do tragedii. Nie możemy
zrzucać winy na grę.
Maja Ziobrowska (Wrocław)

Rys. Maja Ziobrowska,
Aleksandra Kowalczyk

rozr y wka

Horoskop
Lew – Nie pozwól
aby inni odebrali twoje terytorium. Radzimy
ci, abyś wyposażył się
w odpowiednią ilość
parawanów.
Panna – W te wakacje wszystko się odmieni, twój stan cywilny
również.
Waga – Waż wszystko dokładnie, abyś
nie przeliczył swoich
możliwości.
Skorpion – Wyjdź ze
swojego pancerza i otwórz się na innych, ale
uważaj na kolce jadowe innych skorpionów.

Wiersze na lato
autorstwa Oli Rechcińskiej

Strzelec – Strzała
amora trafi właśnie
w ciebie! Nie pozwól
mu jej oddać.
Koziorożec – Nie
pokazuj zbyt często rogów – i tak nie będziesz
jednorożcem!

Wodnik – Woda to
zdecydowanie
twój
żywioł. Przy obecnej
temperaturze morza,
lepiej zrób sobie sobie
kąpiel w wannie. Chyba, że chcesz zamienić
się w mrożonkę.
Ryby – Uważaj na to
co jesz, jak i ile, ponieważ w krótkim czasie
możesz zmienić się
z sardynki w fokę.
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Baran – Nie słuchaj
zgryźliwych uwag pod
swoim adresem. To, że
twój znak zodiaku to
baran, nie znaczy, że
nim jesteś.
Byk – Trudno zgasić
twój ognisty temperament, jednak woda
z Bałtyku jest do tego
zdolna. Przemyśl poważnie kąpiel w morzu.
Bliźnięta – Pamiętaj,
że najwspanialszą osobą jest człowiek, którego widzisz w lustrze.
Rak – Nie zapomnij
o kremie z filtrem, aby
kolor skóry nie przypominał twojego znaku
zodiaku.
Martyna Wardzyńska (Wrocław)
Rysunki znaków zodiaku:
Maja Ziobrowska

Nad morze Polak wyciszyć się jedzie
i to jest już taka reguła,
a jeśli ta misja się nie powiedzie,
to nic nie zmieni, bo i tak nic nie wskóra.

***
Przyjechałam do Rewala
By odpocząć tego lata
Była tam alejka mała
Cała w przecudownych kwiatach

Na plaży ręcznik już rozłożony,
parasol wbity wśród innych wielu,
a on już czeka, już czeka spragniony
na popcorn, paluchy, orzeszki w karmelu.

Przyjechałam do Rewala
By posłuchać morza brzmienia
By zabrała morza fala
Z głowy mojej złe wspomnienia

I chce już posłuchać morskich fal brzmienia,
posłuchać cichego morza szumu,
lecz po drodze drobne utrudnienia,
bo nic nie słychać prócz ludzi tłumu.

Przyjechałam do Rewala
By obserwować nad horyzontem
Gdy cała plaża będzie jeszcze spała
Jak czarująco tańczy słońce

Nad morze Polak wyciszyć się jedzie
i to jest już taka reguła,
a jeśli ta misja się nie powiedzie,
to nic nie zmieni i tak nic nie wskóra.

Fot. Karolina Słodkowska

amfiteatrrewal
amfiteatrrewal
Rewal, ul. Parkowa 4

Baw się razem z nami!

23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
29.07

Łowcy.B

g. 20.00

Tola i Bzik na Dzikim Zachodzie

g. 19.00

Piotr Bałtroczyk

g. 20.00

Boys

g. 20.00

LemON

g. 20.00

Czerwone Gitary

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.
Zapraszamy również do skorzystania z pomocy partnerskich portali internetowej sprzedaży biletów:
www.biletynakabarety.pl, www.kupbilecik.pl, www.kabaretowebilety.pl

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

Kolejka Retro

reklama

Jedną z atrakcji Rewala jest Kolejka
Retro. Dwuwagonowa ciuchcia przewozi zarówno osoby indywidualne
jak i grupy zorganizowane. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odjazdu z ustalonego miejsca.
Pojazd kursuje pomiędzy Rewalem

a Niechorzem. W trakcie jazdy można
podziwiać malownicze widoki mijanych miejsc. Wielkim plusem jest fakt,
iż w drogę powrotną można się udać
o dowolnej godzinie.
Odjazdy z Rewala (obok PKS): 10:45,
11:55, 13:05, 14:15, 15:25, 16:35, 17:45,
18:55

Odjazdy z Niechorza (okolice latarni morskiej): 11:20, 12:30, 13:40, 14:50,
16:00, 17:10, 18:20, 19:30.
Cennik: Osoba dorosła - 15 zł (w jedną stronę), 25 zł (w dwie strony)
Młodzież szkolna - 10 zł (w jedną
stronę), 15 zł (w dwie strony)
Dzieci do 4 lat - przejazd bezpłatny
Kontakt: Paweł Łukaszczyk,
tel. 609 316 792

