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Pieniądze ze sprzedaży gazety przeznaczamy na potrzeby obozu dziennikarskiego Potęga Prasy

Chałupy w Rewalu
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 10 sierpnia w Pustkowie odbędzie 
się jubileuszowa 25. edycja turnieju 
siatkówki plażowej o  puchar wójta 
gminy Rewal. Rywalizacja rozgrywać 
się będzie w  dwuosobowych zespo-
łach, w ramach formuły open. Przewi-
dywany start o godzinie 10:30.

 29 lipca w rewalskim amfiteatrze wy-
stąpi legenda polskiej muzyki rozrywko-
wej – zespół Czerwone Gitary, wykonaw-
ca przebojów takich, jak „Ciągle pada” 
czy „Takie ładne oczy”. Bilety w cenie 40 
zł dla dorosłych, dla dzieci w wieku 6 – 12 
lat 20 zł, dostępne w  kasie amfiteatru, 
czynnej od 10 do 12 oraz od 15 do 21. 
Start o godzinie 20.

 31 lipca amfiteatr w  Rewalu bę-
dzie gościł gwiazdę muzyki disco polo, 
Weekend. Koncert legendarnego 

za sprawą przeboju „Ona tańczy dla 
mnie” zespołu rozpocznie się o godzi-
nie 20.  Bilety w cenie 30 zł dla doro-
słych oraz 20 zł dla dzieci w wieku od 6 
do 12 lat, dostępne w kasie amfiteatru. 

 13 sierpnia odbędzie się IX Mię-
dzynarodowy Festiwal Sztucznych 
Ogni Pyromagic. Niezwykłe widowi-
sko będzie miało miejsce  przy Wałach 
Chrobrego w  Szczecinie. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie Szczecin Water 
Show, czyli pierwszy w Polsce pokazo-
wy turniej High Divingu. Ta dyscyplina 
sportowa polega na, w dużym uprosz-
czeniu, akrobatycznych skokach do 
wody z  dużych wysokości. Jest ona 
zaliczana do sportów ekstremalnych.

Mariusz Kamiński (Łęczyca)

Koniec drugiego turnusu Potęgi 
Prasy nadciąga nieubłaganie wielkimi 
krokami. Czwarty numer Rewalacji, 
który trzymacie Państwo w rękach, to 
zwieńczenie pracy naszej ekipy dzien-
nikarskiej i  podsumowanie wspól-
nych wakacji. Obietnice kadry, że to 
obóz wysoce niekonwencjonalny 
i nietypowy, spełniły się. Bo na jakim 
letnim wyjeździe można się nauczyć 
składać gazetę, pisać prawdziwe ar-
tykuły, a do tego jeszcze liczyć na fa-
chową korektę? Gdzie jeszcze młodzi 
adepci dziennikarstwa mają szansę 
usłyszeć przydatne porady dotyczące 
profesjonalnego montażu materiału 
filmowego czy spróbować swoich sił 
w radiu? Wielu z nas po raz pierwszy 
uczestniczyło w obozie Potęga Prasy, 
ale sporo również tych, którzy kolejny 
rok z rzędu spędzają wakacje na pro-
fesjonalnej zabawie w  dziennikarzy. 
Na własnej skórze mogliśmy przeko-
nać się, jak piękny, ale jednoczeście 
trudny jest zawód dziennikarza. Wiele 
się tutaj nauczyliśmy, co z pewnością 
przyda się nam, jeśli tylko zdecydu-
jemy się dalej zajmować dziennikar-
stwem - jednak już na poważnie, cho-
ciaż nadal w pełni profesjonalnie.

Co czeka Państwa w tym numerze? 
Oprócz zwykłych nowinek z  Rewa-
la i  reszty świata przygotowaliśmy 
wywiad z bardzo znanym i  lubianym 
polskim muzykiem, Zbigniewem 
Wodeckim, a także kącik wspomnień 
z  rozmową z  byłym Potęgowiczem, 
obecnie popularnym DJ’em w  radiu 
Zet, oraz listem od kolejnego obozo-
wicza po fachu. Pomyśleć, że Potęga 
Prasy organizowana jest już od dzie-
więtnastu lat! Oprócz powyższych ar-
tykułów znajdą tu Państwo odrobinę 
rozrywki - zarówno dla starszych, jak 
i  tych młodszych czytelników Rewa-
lacji, w  sam raz na leniwe popołu-
dnie na plaży lub przed domkiem na 
leżaku.
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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. 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)

Wakacje to dla wielu wyłącznie czas 
odpoczynku i  relaksu, lecz dla niektórych 
wiąże się on także z  podjęciem w  celach 
zarobkowych dodatkowych zajęć. Oso-
bie dorosłej łatwiej jest znaleźć pracę niż 
młodzieży, a to ci niepełnoletni najczęściej 
w  sezonie letnim chcą zarobić chociażby 
drobną sumę pieniędzy. W  poniższym ar-
tykule zawrę kilka wskazówek, które mam 
nadzieję, umożliwią młodym ludziom zdo-
bycie satysfakcjonującego ich zatrudnienia. 

Osoby niepełnoletnie, o  czym wiele 
osób może nie wiedziec, także mogą le-
galnie pracować. Ochotnicze Hufce Pracy 
przygotowały dla młodzieży od 15. roku 
życia kilkadziesiąt tysięcy ofert. Wystarczy 
przyjść z  podaniem, dokumentem po-

twierdzającym tożsamość, świadectwem 
szkolnym i  trzema zdjęciami, by zostać 
dodanym do bazy OHP. Zazwyczaj nie 
liczy się doświadczenie, lecz kolejność 
zgłoszeń, ponieważ oferowane zajęcia nie 
wymagają większych umiejętności – mło-
dzi ludzie najczęściej są zatrudniani do 
roznoszenia ulotek, rozklejania plakatów, 
zbiorów owoców ewentualnie jako kelne-
rzy lub pomoc kuchenna.

Z powodu dużej popularności jaką cie-
szy się praca sezonowa wśród uczniów, 
warto zgłębić temat już na wiosnę. W mie-
siącach wakacyjnych, głównie w  lipcu, 
ofert zatrudnienia jest najwięcej, lecz nale-
ży także pamiętać o wysokiej liczbie chęt-
nych. Im wcześniej wyślesz swoje podanie, 
tym większa szansa, że to właśnie Ty otrzy-
masz pracę, o którą się ubiegasz.

Pomimo poświęcania dużej ilości czasu 
i  zaangażowania w  wykonywane zajęcie, 
nie należy nastawiać się na szybki zarobek. 
Wynosi on najczęściej od kilku do kilku-
nastu złotych za godzinę w zależności od 

miejsca i rodzaju zajęcia. Należy jednak pa-
miętać, o czym na forum ostrzega 20-let-
nia studentka, że nie wszyscy pracodawcy 
są uczciwi i  próbują zatrudnić młodzież 
„na próbę”. Nie wypłacają wtedy wyna-
grodzenia, co nie jest zgodne z prawem.   

Wielu młodych ludzi decyduje się na 
podjęcie pracy za granicą, co uzasadniają 
możliwością znacznie większego zysku. 
Jak podaje portal gazetapraca.pl, Polacy 
często wyjeżdżają do Włoch lub Hiszpa-
nii, gdzie pracują w hotelarstwie jako np.: 
animatorzy. Popularne są również Holan-
dia, Niemcy i  Szwecja, gdzie można zna-
leźć pracę przy zbiorze owoców i warzyw, 
a  wynagrodzenie może wynieść nawet 
2 tys. euro.

Decydując się na sezonowe podjęcie 
pracy warto znać swoje prawa. Młodo-
ciany, czyli osoba w wieku 16-18 lat może 
wykonywać prace lekkie, musi mieć zgodę 
rodziców, a  pracodawca ma obowiązek 
skierować go na badania w ramach godzin 
pracy, które dla osoby do 16. roku życia 
wynoszą sześć godzin, a do 18. roku życia 
osiem. Warto pamiętać, że wlicza się w nie 
także czas nauki.

Praca, choćby ta sezonowa – wakacyjna, 
stanowi świetną okazję nie tylko do zarob-
ku, lecz także do rozwijania swoich umie-
jętności, kompetencji i  pewności siebie. 
Podejmując dodatkowe działania, pojawia 
się okazja, by stać się choć na chwilę nie-
zależnym i poznać smak dorosłego życia. 
Co więcej, praca, a zwłaszcza ta za granicą, 
pozwala poszerzyć horyzonty, nawiązać 
przydatne w  przyszłości znajomości oraz 
poznać ludzi, którzy mogą być motywacja 
do dalszych działań.  

aleksandra Marczyk (Łódź)

Pracowite wakacje

rys. aleksandra Kowalczyk
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Zawód dziennikarza wymaga cierp-
liwości i zaangażowania, a  przede 
wszystkim gotowości do pracy o każ-
dej porze dnia i  nocy. Wiemy to nie 
tylko teoretycznie, ale również dzięki 
spotkaniom z  zawodowcami. Obóz 
dziennikarski „Potęga Prasy” miał 
niesamowitą okazję odwiedzić sie-
dziby mediów: Radia Szczecin i  TVP3 
Szczecin.

Było to dla nas niezwykle ekscytu-
jące spotkanie, ponieważ jesteśmy 
młodymi, zapalonymi dziennikarzami, 
którzy non stop rządni są wiedzy i szu-
kają inspiracji. Jak wiadomo – gusta są 
różne i tak samo było w naszym przy-
padku. Choć łączy nas pasja do obco-
wania z  ludźmi i  prowadzenia z  nimi 
rozmów, poświęcamy swoją uwagę 
innym mediom społecznościowym – 
jedna z nas woli kontakt z człowiekiem 
przez konwersację telewizyjną, a dru-
ga – radiową. Dzięki temu skupiłyśmy 
swoją uwagę na zupełnie odmiennych 
elementach naszej wycieczki.

telewizja – rozwiązanie  
dla wzrokowca

To nie jest tak, że nie lubię radia. 
Uważam, że jest ono jednym z najlep-
szych sposobów przekazywania in-
formacji ,,na szybko”. Niestety, w  tym 
medium słuchacz nie widzi tego, co 
dzieje się w  danej chwili i  nie jest 
w  stanie zobaczyć osoby, z  którą roz-
mawia prowadzący. W  telewizji jest 
inaczej. To, że większą przyjemność 
sprawia mi stanie przed kamerą, wyni-
ka również z tego, że po prostu… wolę 
coś oglądać, niż słuchać. Tak, jestem 
wzrokowcem. 

Kiedy weszłam do Radia Szczecin, 
nie czułam takiego podekscytowania 
jak w  TVP3. W  obserwowaniu pracy 
ludzi w telewizji, chodziłam z szeroko 
otwartą buzią, ponieważ byłam pełna 
podziwu dla wszystkich nowoczes-
nych sprzętów wartych miliony mo-
net. Może jestem specyficzną osobą, 
ale uwielbiam telewizję również za 
niesamowitą umiejętność manipulacji 
człowiekiem. Większość ludzi właśnie 
za to nią gardzi, ale ja uważam, że jest 
to pozytyw. 

Czuję, że to właśnie w niej najlepiej 
się odnajduję. Kto wie? Może za kilka 
lat  zobaczycie mnie w  jakimś pro-

gramie telewizyjnym, w  którym będę 
prowadziła wywiad z  bardzo ważną 
osobistością. Nie wiem. Poczekamy, 
zobaczymy.  (ns)

radio – interakcja  
ze słuchaczem

 Odkąd pamiętam zawsze lubiłam 
oglądać telewizję. Interesują mnie 
wywiady z  ciekawymi ludźmi, sposób 
montowania i  prowadzenia poszcze-
gólnych programów. Podziwiam ludzi, 
którzy zajmują się tym zawodowo, 
ponieważ wiem, jaki to ciężki kawałek 
chleba i  ile wymaga pracy. Jednak… 
radio od dobrych kilku lat jest częścią 
mojego życia. Pokochałam je przede 
wszystkim za to, że jest „żywe”, nie 
ma w nim miejsca na manipulację ani 
montowanie audycji. Wszystko, co 
słyszy odbiorca, jest wynikiem spon-
tanicznych zachowań i  słów prezen-
terów. Dzięki prowadzeniu bloków 
audycyjnych, rozwinęłam swoją kre-
atywność i  umiejętność wypowiedzi. 
Ten środek masowego przekazu po-
budza wyobraźnię, jest towarzyszem 
podczas dnia – m.in. przy gotowaniu, 
sprzątaniu, prowadzeniu auta. Auten-
tyczność, którą prezentuje sprawia, że 
po spróbowaniu swoich sił w  Rewal-
Stacji, chciałam tylko więcej i więcej. To 
jest jak trans – gdy zaczniesz, nie masz 
ochoty przestać. Nic więc dziwnego, że 
podczas naszej wycieczki skupiłam się 
na rozgłośni, zamiast na telewizji. 

W Radiu Szczecin, bardzo spodoba-
ło mi się to, że jest otwarte na inter-
akcję ze słuchaczami, ma bogatą listę 
muzyczną i  ciekawe audycje. Nawet 
sam wygląd siedziby przypadł mi do 
gustu – wszystko jest w  odcieniach 
pasujących do loga stacji. Zwróciłam 
też uwagę na relacje, jakie panują mię-
dzy pracownikami – wszyscy traktują 
siebie serdecznie i  z  szacunkiem. Wi-
działam dużo uśmiechniętych twarzy. 
Myślę, że taka atmosfera pozwala na 
spełnianie się zawodowo i daje satys-
fakcję z tego, co się robi. 

Wewnętrznie czuje, że radio to 
moje miejsce na ziemi. Będę kon-
sekwentnie dążyła do spełnienia 
swojego marzenia i  kto wie – może 
się uda. Jednak jestem pod wielkim 
wrażeniem tego, co miałam okazję 
zobaczyć i  myślę, że dużo wyciąg-
nęłam wniosków z  odwiedzin Radia 
Szczecin. 

Kochamy dziennikarstwo za to, że 
każdy ma możliwość znalezienia cze-
goś dla siebie. I  choć postrzeganie 
mediów może być inne, ciągle łączy 
nas pasja oraz marzenia, które pró-
bujemy spełnić. Wierzymy, że dzięki 
konsekwencji, uporze i  dążeniu do 
zamierzonych celów uda nam się 
pracować w  takich miejscach, które 
mieliśmy okazję odwiedzić. (wm)

Natalia Stankiewicz (Kampinos) 
i Wiktoria Makowska (Rawa Maz.)

Podglądamy kolegów po fachu

fot. aleksandra Rechcińska
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Ulice Rewala są bardzo zatłoczone, 
mimo to porusza się po nich dużo 
rowerzystów. W  mieście znajduje się 
wiele wypożyczalni, jednak po raz 
pierwszy pojawiły się tu elektryczne 
rowery trójkołowe. Pojazdy te są bar-
dzo zwrotne i osiągają prędkość około 
20 km/h. 

– Te rowery są super – mówi Kac-
per jeżdżący po ulicach Rewala. Przy 
tłocznych alejkach tzw. elektryki nie 
są przyjmowane zbyt dużym entu-
zjazmem. – Niektórzy jeżdżą bardzo 
nierozważnie, nie tylko na tych rowe-
rach elektrycznych, ale też na gokar-
tach napędzanych siłą własnych nóg 
- mówi pani Marta. 

Dzieci, które poruszają się po ulicach 
nie umieją jeszcze do końca manewro-
wać tymi pojazdami. Niestety, czasami 
kończy się to jakimś wypadkiem, zła-
maną ręką czy pozdzieranym kolanem.

Te maszyny są bardzo ciekawą atrak-
cją turystyczną, jednak nie w  tak za-
tłoczonym ośrodku, gdzie jazda jest 
bardzo trudna.

Czas na apel do wszystkich kierują-
cych oraz rodziców: uważajcie, szcze-
gólnie na przechodniów, jeździjcie 
w  miejscach, gdzie ludzi jest mniej. 
Jeśli już chcecie to robić wśród prze-
chodniów, przemieszczajcie się bar-
dzo uważnie i powoli. 

Piotr Durys (Wieruszów)

Podróż na 
trzech kółkach

Z czym kojarzy wam się morze 
i plaża? Wielu ludziom zapewne z od-
poczynkiem i  jedzeniem. Nie można 
jednak zapomnieć o  nieodłącznym 
elemencie polskich wybrzeży. Chodzi 
oczywiście o sprzedawców kukurydzy, 
popcornu, kawy mrożonej i  Bóg wie 
czego jeszcze. Kto z  nas nie zna ich 
doskonałych tekstów reklamujących, 
takich jak na przykład ,,Loody! Lody 
na patyku! Sam miód w  przełyku!” 
lub ,,Jagodzianki dwusmakowe: jago-
dowo-jagodowe’’. Mogę się również 
założyć, że każdy choć raz skusił się 
na coś od ,,plażowych sprzedawców”. 
Sama przyznaję, że nie raz kupiłam go-
rącą kukurydzę z masełkiem i solą. 

Co do samych sprzedawców są to 
zazwyczaj przedstawiciele płci męskiej 
(widziałam też żeńskiej, ale rzadziej). 
Muszą być koniecznie silni i odporni na 
promienie słoneczne, żeby przemierzać 
kilometry wzdłuż brzegu morza. Swoich 
klientów zdobywają dzięki okrzykom, 
o których wspominałam wcześniej. Bar-
dzo ważnym elementem wyposażenia 
każdego sprzedawcy jest wielka torba 
wypełniona wszelkim dobrem. Nieste-

ty, trzeba często zapłacić sporą sumę 
pieniędzy, aby dostać upragniony pop-
corn lub kawę mrożoną.

Warto też wspomnieć o  ich wieku. 
Nie można zaprzeczyć, że przy tej pracy 
należałoby być wytrzymałym człowie-
kiem, więc często są to osoby młode, 
które mają na tyle sił, aby chodzić przez 
dłuższy czas między parawanami z cięż-
ką torba na ramieniu. Młodzi zazwyczaj 
podejmują tę pracę z dwóch powodów. 
Po pierwsze, mogą wtedy coś zarobić 
i  po drugie, jednocześnie spędzić ten 
czas na plaży. Wynika więc z  tego, że 
taka wakacyjna praca to wcale niegłupi 
pomysł, aby uniknąć wakacyjnej nudy. 

Ale co sądzą o  nich turyści? Więk-
szość ludzi nie ma nic przeciwko nim, 
a niektórzy twierdzą nawet, że to świet-
na pomoc dla leniwych osób, którym 
nie chce się wstać z  ręcznika i  przejść 
się do sklepu. Jednakże wszyscy zga-
dzają się z  tym, że ceny są stanowczo 
za wysokie, nawet sprzedawcy, którzy 
przyznali, że nie kupiliby swojego ,,to-
waru” gdyby mieli taką okazję. 

Olga Świątek (Łódź)

,,Lody! Lody  
na patyku!”
czyli czym się zająć podczas wakacji?

fot. aleksandra Rechcińska

rys. aleksandra Kowalczyk
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Osoby, które kiedykolwiek porzuciły 
czworonoga raczej niechętnie przyznałyby 
się do popełnionego czynu. Brak odpowie-
dzi jest niemal pewny. Mimo to, każdego 
roku liczba brutalnie potraktowanych zwie-
rząt utrzymuje się na wysokim poziomie, 
a w okresie letnim wręcz wzrasta. Dlaczego? 

– Ludzie pozbywają się zwierząt przez 
cały rok, ale widać dwie fale. Pierwsza to 
mniej więcej połowa lutego. Wtedy już 
wiadomo, że urocze szczeniaczki podaro-
wane na gwiazdkę to przede wszystkim 
codzienne obowiązki, żmudna nauka hi-
gieny i drobne zniszczenia w domu. A do 
tego pies przeszkadza w wyjeździe na ferie 
zimowe – opowiada Małgorzata Dzwon-
kowska, wolontariuszka w Józefowie.

– Kolejna fala porzuceń to przełom maja 
i  czerwca – dodaje jej koleżanka, Joanna 
Burakiewicz. – Wtedy zainteresowani ad-

opcją mogą wybierać między kilkumie-
sięcznymi szczeniakami. To nietrafione 
prezenty komunijne. Takie, które szybko 
się znudziły, albo całkowicie zaskoczyły 
rodziców dziecka. Często okazuje się też, 
że komunijny podarunek nie wpisuje się 
w plany wakacyjne.

A  te równają się wyjazdom. W  przy-
padku osób posiadających zwierzęta, 
podróże wiążą się z ponoszeniem odpo-
wiedzialności za swoich podopiecznych. 
Niektórym niekoniecznie uśmiecha się 
zabieranie nad morze psa lub kota. O wie-
le prostszym rozwiązaniem jest przecież 
wyrzucenie go za drzwi pędzącego sa-
mochodu. A co się stanie ze zwierzęciem 
później, to nieważne, zostanie w  oddali 
autostrady.

Stres i  totalna dezorientacja nie są 
uczuciami, które lubimy odczuwać. 

Dlaczego więc tak upodobaliśmy sobie 
nękanie innych gatunków? Dlaczego 
posuwamy się do tak bezmyślnych czy-
nów? Podobno człowiek wspiął się na 
szczyt łańcucha pokarmowego, ponie-
waż okazał się najmądrzejszy. Na usta 
nasuwa się stwierdzenie, że właśnie te 
czworonożne stworzenia, których nęka-
nie sobie tak upodobaliśmy, kryją w so-
bie o wiele więcej empatii (chciałoby się 
powiedzieć, cechy typowo ludzkiej), niż 
pokaźna liczba przedstawicieli naszego 
gatunku. 

One nie umieją się postawić, powiedzieć 
„nie”. Ich los zależy bezpośrednio od nas, 
ale w tej kwestii pojedyncze jednostki wie-
le nie wskórają. Jednak każda z nich może 
najpierw porządnie pomyśleć, zanim na 
Gwiazdkę przepasa szczeniaka czerwoną 
kokardą i ciśnie w ręce dziecka.

źródło: wyborcza.pl

Barbara Jabłońska (Wałbrzych) 

Najlepszy przyjaciel człowieka?

Rewal. Turystyczny raj zarówno dla Pola-
ków jak i dla obcokrajowców. Piękne wido-
ki, zadbane plaże i mnóstwo atrakcji. Jed-
nak wiele takich wakacyjnych miejscowości 
to również prawdziwa „kura znosząca złote 
jaja” dla producentów ulicznych gier, np. 
polegających na rzucaniu do kosza, kopa-
niu piłki, uderzeniu w gruszkę bokserską.

Na ulicach często się też mija automa-
ty z  kolorowymi maskotkami w  środku. 
Kuszą dzieci widokiem ich ulubionych 
postaci w pluszowej formie. Warto wspo-
mnieć, że sporą popularność urządzenia 
te zawdzięczają dość dużej liczbie filmów 
animowanych, w których były umieszcza-
ne ich pierwowzory.

Jednak jest jeszcze jeden typ automa-
tów, dający często złudną nadzieję na zdo-
bycie wymarzonego smartfona czy inne-
go kosztownego przedmiotu. Stworzone 
zostały z myślą o postępującej technologii 
i  chęci zarobku na naiwnych graczach, 
którzy liczą na to, że zdobędą najnowszy 
sprzęt. W tę pułapkę, niestety, najczęściej 
wpadają najmłodsi turyści.

Automaty te (często nazywane „bul-
dożerami”) wyrabiają w  dzieciach, które 
są podatne na takie „rozrywki”, różne 
niepożądane nawyki. W  dzisiejszych cza-
sach podstawą jest znajomość skutków 
niekontrolowanego korzystanie z  gier 
hazardowych. Mogą one wywoływać 

u najmłodszych agresję, gdy nie wygrają. 
Duże jest również prawdopodobieństwo, 
że grający, poprzez wielką chęć zdobycia 
którejś z rzeczy w automacie, zbyt bardzo 
wciągnie się w grę. 

Warto jeszcze wspomnieć o innym typie 
automatów, w  których można wygrać… 
złotówki (zdarza się również, że są tam 
powrzucane kupony czy banknoty zwi-
nięte w kostkę). Jest to gra dla „większych 
dzieci”, a do zagrania w nią potrzeba tylko 
jednej złotówki.  To dopiero wciąga! Urzą-
dzenie jest podzielone na kilka stanowisk, 
w których jest mniej lub więcej pieniędzy. 
Twoja wygrana może zależeć od tego, do 
którego z  nich podejdziesz, a  także do 
której z dziur wrzucisz monetę. Naprawdę 
trudno jest odejść od tego typu maszyn. 

Kilkoro osób powiedziało, co sądzą o ta-
kich grach hazardowych dla dzieci. Wszy-
scy pytani twierdzili, że nie są to odpo-
wiednie rozrywki dla maluchów. Pojawiały 
się również głosy, że takie gry to nic dobre-
go oraz, że to tylko strata pieniędzy. Padła 
również odpowiedź, że uzależniają…

– Uważam, że są nieprawdziwe, bo nic 
z nich nie wypada – stwierdził dziesięciol-
teni Kuba.

Inaczej twierdziły Emilka i  Martyna ze 
Złotoryi:

– Uważamy, że to dobry pomysł, bo 
można coś wygrać. Na przykład najnow-
szy model telefonu.

aleksandra Kowalczyk (Pabianice), 
Karolina Słodkowska (Łódź)

Niewinna rozrywka 
czy rozwój hazardu?

fot. Karolina Słodkowska
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W czwartek 21 lipca ruszyła 16. edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go T-Mobile Nowe Horyzonty we Wroc-
ławiu. Na tym wydarzeniu nie można 
spotkać powszechnie znanych filmów. 
Zostaną na nim pokazane 393 produk-
cje z ponad 50 państw, w tym 221 peł-
nometrażowych. Ekranizacje odbędą się 
w  Kinie Nowe Horyzonty, na wrocław-
skim rynku oraz w  Narodowym Forum 
Muzyki. Prócz oglądania dzieł można 
wziąć udział w warsztatach oraz posłu-
chać wywiadów z gośćmi imprezy. 

Tym razem będą wystawiane również 
premiery pokazów filmowo-operowych, 
min. „River of Fundament” Matthew Bar-
neya i powieść Normana Mailera „Staro-
żytne wieczory”. Będzie to wyjątkowy 
zaszczyt dla widzów festiwalu, gdyż film 
ten prezentowano tylko kilka razy.

Jak co roku przyjedzie dziewięciu wy-
bitnych twórców: Agnieszka Holland, 
Nanni Moretti, Carlos Saura, Claire De-
nis, Cristian Mungiu, Petr Zelenka, Ulri-
ke Ottinger, Jessica Hausner, Andriej 
Konczałowski. Każdy z  gości zaprezen-
tuje dwa swoje filmy i  jeden europejski 
film-inspirację. 

Festiwal ma za zadanie powiększyć 
horyzonty widza w zakresie współczes-
nych filmów niezależnych i  przekonać 
go do młodych twórców. W jego reper-
tuarze można znaleźć zarówno znane, 
jak i  nowe nazwiska. Imprezę otwie-
rają filmy „Julieta” (Pedro Almodóvar), 
„Cmentarz wspaniałości” (Apichatpong 
Weerasethakul), „Neon Demon” (Ni-
colas Winding Refn), oraz opera filmo-
wa „Zagubiona autostrada” (Natalia 
Korczakowska)

Iga Ciepielińska (Łódź) 

Filmowy 
Wrocław

Kto nie zna ,,Alicji w  Krainie Cza-
rów” Lewisa Carolla? Bohaterka 
pojawia się na piórnikach, kubkach 
i zeszytach, a jednak niewiele osób 
zdobyło się na wysiłek, jakim jest 
przeczytanie przygód niezwykłej 
dziewczynki w  oryginale. Teraz, 
kiedy młodzież uczy się angiel-
skiego na co dzień, odkrywanie 
,,Alicji w Krainie Czarów” w jej pier-
wotnej wersji powinno być czystą 
przyjemnością.

Szkoda, że czytając powieść Le-
wisa Carolla w  oryginale i  tłu-
maczeniu, można odnieść 
wrażenie, jakbyśmy mieli 
do czynienia z  dwiema 
różnymi książkami. 

Wydaje mi się, że 
w  wersji polskiej 
bardziej wyczuwal-
na jest ,,ręka do-
rosłego” – zdania 
są bardziej ,,prze-
myślane”, a  myśli 
i  wypowiedzi Ali-
cji bardziej ,,for-
malne”. W  ory-
ginale styl, który 
tam zastosowano ma 
w  sobie więcej dy-
namiczności i  sponta-
niczności. Co więcej, 
angielską wersję czy-
ta się lżej i  szybciej. 
Może jest to za-
sługa języka; 
a n g i e ls k i 
w yróżnia 
się ogrom-
nym zaso-
bem słownictwa; 
jego bogactwo synonimów 
bywa czasem zabawne. Do słowa 
big (duży) znalazłam ponad 50 wy-
razów bliskoznacznych! Na pewno 
daje to dużo więcej możliwości pi-
sarzowi, który może dobierać sobie 
wyrazy jak wybredna dama w skle-
pie z drogimi torebkami. 

W  książce jest kilka fragmentów, 
które wymagają trochę bardziej 
,,poważnego” ubrania w  słowa ja-
kiejś myśli, jak na przykład ten:

– Drogi panie Kocie z Cheshire, czy 
nie mógłby mi pan powiedzieć, którę-
dy mam iść?

– To zależy, gdzie chciałabyś się 
znaleźć – odparł Kot.

– Właściwie jest mi obojętne… – 
rzekła Alicja.

– W  takim razie obojętne, którędy 
pójdziesz – powiedział Kot.

Fragment, który zacytowałam, jest 
według mnie bardzo piękny; jego 
dwuznaczność i  mądrość ukryta 
w  prostocie są tak prawdziwe i  in-

spirujące, że aż prosi się o  jego 
mocniejsze zaakcentowanie. 

Posługujac się angielskim, 
który ma w  swojej na-
turze coś tajemniczego 

i  romantycznego, ła-
twiej jest wprowa-
dzić mroczny na-
strój; polski skupia 
naszą uwagę na po-
jedynczym wyrazie, 

zdaniu. Oba języki 
są tak skrajnie 
różne, że trudno 
je porównywać, 
ale mi większą 

przyjemność sprawi-
ło czytanie oryginału. 

Melodyjny angielski pro-
wadził mnie między cza-

rodziejskimi światami 
Alicji, jego prostota 

i  bycie w  ciągłym 
ruchu skrad-

ło moje 
serce.

Po prze-
c z y t a n i u 

,,Alicji w  Krainie 
Czarów” pomyślałam, że to 

piękna książka dla dzieci. Po jakimś 
czasie sama łapię się na tym, że za-
częłam myśleć: ,,To piękna książka 
o nas, o ludziach”.

My też żyjemy w  takiej ,,krainie 
czarów”. Szkoda, że nie każdy chce 
czarować. Nie chce, chociaż  każdy 
umie.

Marysia Karpińska (Mława), 
rys. Maja Ziobrowska

Polska i angielska 
Alicja
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12 czerwca 2016 roku do księgarni 
trafiła ostatnia część trylogii Stephe-
na Kinga „Koniec Warty”. Zamyka ona 
historyczny cykl z detektywem Billem 
Hogdesem na czele, co sugeruje nam 
tytuł książki. 

Akcja toczy się wokół zabójcy, któ-
ry trafił do Kliniki Traumatycznych 
Urażeń Mózgu. Wspomniany wcześ-
niej Brady Hartsfield w  tajemniczych 
okolicznościach znika ze szpitalnego 
pokoju i postanawia mścić się nie tyl-
ko na ekipie detektywistycznej, ale 
na wszystkich mieszkańcach miasta. 
Rozpoczynają się poszukiwania, które 
mogą zakończyć się niespodziewanie 
dla niektórych czytelników.

Opinie na temat książki są dość kon-
trowersyjne i  nie do końca zgodne. 
Przeciętni czytelnicy będą zachwyceni 
psychologizmem na wysokim pozio-
mie,  szybkim tempem oraz rozwojem 
akcji, która jest charakterystyczna dla 
powieści Kinga.

Inne stanowisko reprezentują wier-
ni fani amerykańskiego mistrza grozy, 
którzy w większości przypadków będą 
zawiedzeni. Mimo to, że czuć wiel-

ki bagaż doświadczeń autora, który 
odzwierciedla treść książki, język po-
wieści pozostawia wiele do życzenia. 
Tłumacz dość nieumiejętnie dobierał 
słowa, co sprawiło, że nie do końca od-
dają one klimat poprzednich części.

King zasługuje na uwagę prze-
de wszystkim dlatego, że porusza 
szczególnie w  tej części jeden z  co-
raz częstszych problemów społecz-
nych - masowych zabójstw. Można 
spekulować na temat tego, czy in-
spiracją Kinga do stworzenia takiej 
fabuły i  były chociażby wydarzenia 
z Paryża, ale jedno jest pewne - jeśli 
faktycznie tak było, to przyczyniło 
się to di stworzenia. Czuć grozę na 
każdym kroku dzięki wprowadzeniu 
przez Kinga wyjątkowo rzadkiego 
elementu w jego powieściach - nad-
przyrodzonych umiejętności, dzięki 
którym zabójca przejmuje kontrolę 
nad wszystkim.

„Koniec Warty” jest powieścią, która 
zasługuje na uznanie, mimo tłumacze-
nia, które nie do końca jest zrozumiałe. 
Nie każdy jednak urodził się polonistą 
czy znawcą językowym i  nie zwraca 
uwagi na drobne błędy językowe. Po-
lecam ją zatem osobom, które chcą 
poczuć grozę i  zajrzeć w  umysł psy-
chopatycznego mordercy. 

Katarzyna Gutkowska (Jelenia Góra)

Król schodzi z tronu?

Zapewne większość z  nas wyobra-
żała sobie kiedyś, jak będzie wyglądać 
ich wymarzony, przyszły dom. Dzięki 
nietypowej grze „Domek” takie plany 
można zwizualizować już dziś. Pomo-
że nam w tym ponad 108 niewielkich 
kart, które zachwycają precyzją wyko-
nania i urzekają kolorystyką.  

Przez 12 rund, maksymalnie czwór-
ka zawodników ma za zadanie zebrać 
tyle kart, by zapełnić swoją planszę 
pokojami. Muszą także wybrać kolor 
dachu, jak również znaleźć miejsce 
na modne dodatki, tworząc tym sa-
mym własny niepowtarzalny „domek” 
z charakterem. Na koniec zabawy gra-
cze zliczają zdobyte punkty, oceniając 
przede wszystkim funkcjonalność i ja-
kość projektu. Ważne jest też wykoń-
czenie poszczególnych domków.

„Domek” to wręcz idealna forma 
rozrywki dla osób kreatywnych, które 
dzięki możliwości łączenia pokoi w nie-
co większe pomieszczenia i obecności 

elementów wykończeniowych, mogą 
wprowadzić pewne innowacyjne roz-
wiązania do istniejącego już układu na 
planszy.

Co ważne, zawodnicy w żaden spo-
sób nie są w  stanie utrudniać sobie 
gry, zatem na agresję i  nerwy nie ma 
tu zwyczajnie miejsca. 

Z niewielką pomocą kogoś dorosłe-
go, nawet najmłodsze dzieci siadające 
do gry, czyli np. przedszkolaki, mogą 
najpierw samodzielnie zaprojektować, 
a potem własnoręcznie stworzyć swój 
idealny, wymarzony,  przyszły dom.

Maciej Filanowicz (Bydgoszcz)

Dom marzeń

Fot. aleksandra Rechcińska
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Kiedyś myślałam, że gry edukacyj-
ne muszą być nudne. Uważałam, że 
nauka przez zabawę nie istnieje. Moje 
zdanie zupełnie zmienił DiXit. Nie jest 
typową zabawą, która ma za zadanie 
uczyć małe dzieci. Przeznaczona jest 
dla wszystkich grup wiekowych, a na-
wet ośmielę się stwierdzić, że im starsi 
gracze, tym gra wydaje się ciekawsza.

Rozgrywka polega na dopasowywa-
niu kart do skojarzeń osoby prowadzą-
cej, czyli narratora. Każdy otrzymuje 
na początek swoją pulę kart, których 
nie pokazuje innym zawodnikom. 
W  każdej turze narratorem jest ktoś 
inny.

Pierwsza osoba wybiera kartę spo-
śród swojej puli i  wymyśla słowo, 
zdanie, a nawet dźwięk, które są z nią 
związane. Zadaniem reszty graczy 
jest wybranie karty ze swojego sto-
su, która również kojarzy im się z po-
danym przez narratora wyrażeniem. 
Następnie wszystkie karty się miesza 
i odwraca tak, aby było widać obrazki. 
Zawodnicy stawiają, która karta należy 
do osoby, która wymyśliła hasło. Na tej 
podstawie podlicza się punkty i prze-
suwa pionki w kształcie króliczków po 
planszy.

Gra DiXit jest nie tylko pomysłowa, 
ale i  pięknie wykonana. Wszystkie ry-
sunki przyciągają wzrok. Niektóre są 
bardzo abstrakcyjne, inne konkretnie 
pokazują dany przedmiot, czy oso-
bę. To tylko do Ciebie należy wybór, 
z czym kojarzy Ci się hasło. Ważne, by 
być kreatywnym i twórczym oraz wy-
chodzić poza granice własnej wyob-
raźni. Bardzo polecam tę grę wszyst-
kim, od malarzy, po strażaków; od 
przedszkolaków przez studentów, do 
emerytów.

ania Rutkowska (Bielany Wrocławskie)

Gra w skojarzenia
DiXit

Fot. ania Rutkowska

Fot. ania Rutkowska

Kalambury ulepszone przez Ja-
pończyków. Polska wersja językowa 
została wydana przez fimę REBEL. 
W pudełku znajdziemy 60 przezroczy-
stych kart z obrazkami, 65 kart hasło-
wych (enigmy), 35 żetonów z punkta-
mi i instrukcję.

W planszówkę może grać od trzech 
do ośmiu osób w  wieku 12 lat i  wię-
cej. Twórcy szacują czas rozgrywki na 
około 30 minut, jednak może to trwać 
dłużej. Wszystko zależy od tego, jak 
szybko gracze odgadną hasło.

Gra rozwija wyobraźnię. Uczestnicy 
używają bowiem tylu kart, ilu chcą, aby 

przedstawić swoje hasło. Mogą także 
tworzyć przy ich pomocy animacje 
i trójwymiarowe modele. Osoby grają-
ce muszą wykazać się również wiedzą 
dotyczącą przedmiotów codziennego 
użytku, a nawet postaci historycznych.

Imago to idealna alternatywa dla 
tych, którzy zniechęcają się do pier-
wotnej wersji gry ze względu na brak 
zdolności plastycznych. Ta gra to 
świetne rozwiązanie, jeśli ma się ocho-
tę spędzić przyjemnie czas z  rodziną 
czy też znajomymi.

Maja Behrendt (Łochowo)

Imago
Kalambury dla przeciwników rysowania

fot. aleksandra Marczyk
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W torebce, worku, plecaku, rekla-
mówce… Zmieści się wszędzie! Drogi 
czytelniku, pewnie się zastanawiasz co 
to takiego? Otóż mowa o grze karcia-
nej UNO! 

Wyobraź sobie taką sytuację. Znajo-
mi zaprosili cię na imprezę i  po pew-
nym czasie zawitała na nią… nuda. 
Oczywiście co w  tym wypadku zrobi 
prawdziwe „dziecko internetu”? Sięg-
nie po telefon i popisze z kimś na fej-
sie, bądź przejrzy Instagram. Nie lepiej 
spędzić czas z przyjaciółmi nieco bar-
dziej „realnie”? Czy nie warto w  ta-
kich sytuacjach sięgać po gry pokroju 
UNO? 

Potrzeba zaledwie kilku minut, aby 
nauczyć się w nią grać. Zasady są ba-
nalne. Dobierasz prawidłowy kolor, 
czy też odpowiednią cyfrę i  kładziesz 

na kartę położoną wcześniej przez 
przeciwnika. Reguły są dziecinnie pro-
ste i  przypuszczam, że poradzi sobie 
z nimi nawet 5-latek. 

Głównym celem zabawy jest zdoby-
cie 500 punktów i  jak najszybsze po-
zbycie się kart w każdej rundzie. 

Moim zdaniem, gierka jest doskona-
ła na rodzinne pikniki, imprezy ze zna-

jomymi, a nawet monotonną i ciągnią-
ca się podróż np. pociągiem. 

Nie zaprzeczę, że trzeba mieć do niej 
naprawdę mocne nerwy, ale dzięki tej 
drobnej adrenalinie i  stresowi, które 
nam towarzyszą podczas rozgrywki, 
zabawa nabiera swojego charakteru. 

Natalia Stankiewicz (Kampinos)

UNO, dos, tres...

fot. Karolina Słodkowska

W wakacje narzekamy na nadmiar wol-
nego czasu. Można go wykorzystywać ak-
tywnie, leżeć do góry brzuchem albo... grać 
w  gry! Ciekawym przykładem na ciepłe 
letnie dni są Tajniacy, gra wymagająca zna-
jomości słownictwa oraz dużej wyobraźni.

Na początku rozgrywki dzielimy się na 
dwie drużyny, każda z nich musi mieć sze-
fa. Ze stosu kart z kryptonimami losujemy 
25 nazw; są to przedmioty, kraje, zwierzęta, 
a nawet jedzenie. Każda agencja ma swo-
ich tajniaków. Szefowie losują kartę, na któ-
rej jest napisane, które kryptonimy należą 
do nich. Teraz zadaniem pierwszego szefa 
jest podpowiedzieć swojej drużynie, które 
karty należą do jego agencji. Może używać 
tylko jednego słowa i liczebnika. Trudność 
polega na tym, aby grupa zgadła jak naj-
więcej haseł za jednym zamachem. I po to 
właśnie jest ta liczba; wskazuje, ile wyra-
zów łączy się z podpowiedzią. Kiedy druży-
na odgadnie wszystkie słowa – wygrywa. 
Musimy uważać, aby przypadkiem nie po-
wiedzieć graczom złego słowa, ponieważ 
mogą trafić na świadka albo na zabójcę, 
co równa się z natychmiastową przegraną 
grupy i zwycięstwem przeciwnika.

Tajniacy okazali się bardzo ciekawą grą, 
jednak zajęła mi dużo więcej czasu niż 
przewidziano. Długie zastanawianie się 
szefów wydłużyło grę z  15 do 45 minut. 
Jednak nie uważam tego czasu za zmarno-
wany. Polecam tę grę na wakacyjne dni, ale 
też na cały rok.

ania Rutkowska (Bielany Wrocławskie)

Kryptonim: Tajniacy

fot. aleksandra Marczyk
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Marcin Wojciechowski – uczestnik 
Potęgi Prasy z 1998 roku. Swoją pasję 
odkrył właśnie na tym obozie i pielęg-
nuje ją do dziś.

Pracę w  radiu rozpoczął zaraz po 
powrocie z wakacji w Rewalu. Uparcie 
dążył do spotkania z szefową Radia 5 
w Suwałkach, która dopiero za drugim 
podejściem dopuściła go do rozmowy 
z DJ-em.

Na początku jego praca polegała na 
porządkowaniu i układaniu płyt. Pew-
nej nocy jeden z  prowadzących nie 
dotarł na nocną audycję, więc Marcin 
zastąpił go, co było krokiem milowym 
w  stronę jego przyszłej kariery. Zaj-
mował się z pasją radiem co weekend, 
przez co prawie nie zdał matury. Jak 
sam mówi, każdy mały sukces był dla 
niego motywacją do dalszego działa-
nia. Dziś jest jednym z najlepszych DJ-
ów w Polsce i pracuje w Radiu Zet. 

W  tym roku zaszczycił nas swoją 
obecnością jako gość Potęgi Prasy. 
Byliśmy nim zachwyceni, aczkolwiek 
słysząc jego głos wyobrażaliśmy sobie 
inaczej jego postać. Okazał się wyjąt-
kowo miłym, elokwentnym i  wręcz... 
nieśmiałym człowiekiem. Zburzył nam 
nieco wizerunek radiowca jako czło-
wieka pysznego i dumnego. Był lekko 
onieśmielony naszą obecnością i  po-
zytywnie zaskoczony reakcjami obo-
zowiczów, jakie wywołało spotkanie 
z nim.

Z  Marcinem przeprowadziliśmy 
krótką konferencję prasową, a  potem 
zaprosiliśmy do studia radiowego. Za-

daliśmy mu masę nietypowych pytań. 
Na każde miał odpowiadać przez mi-
nutę. Nie było łatwo, ale ze wszystkich 
z  nich wybrnął wręcz śpiewająco. Nie 
było dla niego problemem wyjaśnie-
nie nam, co by było, gdyby kanty nie 
były ostre, ludzie żyli w wodze, a ryby 

na ziemi, a  także czego chciałby słu-
chać do końca życia. Miejmy nadzieję, 
że nie było to nasze ostatnie spotkanie. 

Martyna Wardzyńska (Wrocław),  
Natalia Boguta (Niemce), 
fot. Karolina Słodkowska

Powrót na obóz po latach

Do Zet razy sztuka
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Chrzest ratowników
25 lipca 2016 wszyscy obecni na plaży po godzinie 19 byli świad-

kami niecodziennego widowiska – rytualnego chrztu nowych ra-
towników. Jeśli ktoś tylko pamięta chrzciny kolonijne, doskonale 
wie, jakich atrakcji można się było spodziewać po organizatorach...

fot. Karolina Słodkowska, 
 aleksandra Rechcińska, 

 aleksandra Marczyk
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Zbigniew Wodecki. Wcześniej to 
imię i  nazwisko kojarzyło mi się tyl-
ko z  piosenką „Pszczółka Maja”. Nie 
byłam mocno zainteresowana jego 
twórczością, a  wspólne wyjście Potę-
gi Prasy do amfiteatru już od samego 
początku nie wydawało mi się być do-
brym pomysłem. Ze zrezygnowaniem 
i  zmęczeniem postanowiłam towa-
rzyszyć kolegom i koleżankom, i jakoś 
przetrwać ten czas. Początek nie zapo-
wiadał czegoś wielkiego. Wyszli muzy-
cy – współtwórcy widowiska – i całość 
się rozpoczęła.

Muszę przyznać, że pan Wodecki 
pozytywnie mnie zaskoczył. Nie spo-
dziewałam się, że w swoim repertuarze 
ma tak wiele utworów wpadających 
w  ucho. To, co było dla mnie wielką 
niespodzianką to również żart, muzyka 
i sposób, w jaki poprowadził spotkanie 
z  publicznością. Wykazał się ogrom-
nym dystansem, poczuciem humoru 
i  swobodą. Widać było, że muzyka 
i  śpiew jest jego pasją i  nie powodu-
je, że łapie go trema. Przerywnikiem 
w  śpiewaniu piosenek przez gwiazdę 
był występ pani Renaty Zarębskiej. To 
dopiero jest energiczna kobieta! Roz-
bawiła całą publiczność, a dzięki swo-
jej postawie wprowadziła w słuchaczy 
trochę życia. Mogliśmy usłyszeć jej 
melodyczny głos i pośmiać się z histo-
rii, które opowiadała. Później na scenę 
wrócił Pan Zbigniew, by zaśpiewać 
jeszcze swoje przeboje. Publiczność 
miała okazję usłyszeć „Chałupy welco-
me to”, „Rzuć to wszystko co złe”. 

Moim zdaniem koncert się udał, pub-
liczność dobrze się bawiła, a uśmiechy 
malowały się na twarzach oglądają-
cych. Pan Wodecki bardzo pozytywnie 
mnie zaskoczył i za to dziękuję. 

Wiktoria Makowska (Rawa Mazowiecka)

Chałupy w Rewalu



15k u l t u r a

Miał Pan okazję zagrać w tym roku 
na głównej scenie na Open’erze. Ja-
kie są Pana wrażenia?

Niesamowite! To fantastyczne, że 
facet, który ma 66 lat wychodzi do 
młodzieży i  wszyscy wspaniale się 
bawią. Do tej pory myślałem, że mło-
dzi ludzie znają mnie przede wszyst-
kim z  „Pszczółki Mai”. Zawsze jestem 
zdenerwowany, kiedy gram z Mitch & 
Mitch. Nasz program, to „zerowe nu-

mery”, tzn. że większość nie zna tych 
utworów. Człowiek czuje się pewniej, 
jak wychodzi na scenę i śpiewa to, co 
ludzie znają – na to czekają. Graliśmy 
same nowe numery. Na widowni prze-
ważała młodzież i  okazało się, że to 
„chwyciło”, że się podoba.

Jak postrzega Pan komer-
cyjna muzykę?

Teraz piosenki zdewaluowały 
się; jest ich tyle, że wszyscy sta-
rają się nimi bawić ludzi. Utwóry 
powinny być czymś do słucha-
nia, aby poświęcona im chwila 
nie była stracona. Nie chodzi 
o to, żeby tylko klaskać. Przebój 
musi być tak prosty, aby wszy-
scy na drugi dzień go śpiewali. 

Trudno mi sobie wyobrazić, że muzyk 
po szkołach pisze piosenkę tak prostą, 
jakby była dla dzieci z przedszkola.

Jak „Taniec z gwiazdami” wpłynął 
na Pańską karierę?

Był taki moment, kiedy już dość długo 
zasiadałem w  jury. Ludzie zaczęli mnie 

pytać o  powrót do muzyki. Śpiewałem 
cały czas, ale oni myśleli, że to już mój 
koniec. Doszedłem do wniosku, że je-
stem stworzony do czegoś innego i mu-
siałem się zdecydować, czy chcę być ce-
lebrytą czy muzykiem. Gram, śpiewam, 
komponuję muzykę do filmów – to moja 
prawdziwa praca. Udało mi się osiągnąć 
taki stan, o  jakim marzyłem. Chciałem 
być bardzo sławny i tak się stało.

Teraz już wiem, że każdy kto osiąg-
nie sukces ma przechlapane do końca 
życia i  nie będzie spokojnie spał. Cie-
szę się, bo zrozumiałem, że trzeba ła-
pać dystans i są rzeczy ważniejsze od 
bycia celebrytą. Popularność jest wy-
kańczająca. Teraz mamy więcej „bizne-
su” niż „show”. Komercja zabija sztu-
kę. Wszystko się musi jak najszybciej 
sprzedać, bo w kolejce czekają kolejni. 
Ludzie, którzy mają coś poważnego do 
zaproponowania nie mają szans. Dzię-
ki Internetowi to się może odwrócić.

Martyna Wardzyńska (Wrocław),  
Natalia Boguta (Niemce),
fot. Karolina Słodkowska

Krótka historyjka obrazkowa pomysł: Natalia Nowak,
rys. Maja Ziobrowska
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Łowcy widzów, a  prywatnie gwiazdek 
w „Sky Force”*. Od lat bawią publiczność 
swoimi często absurdalnymi skeczami. 
Ostatnio wystąpili w  rewalskim amfitea-
trze, gdzie zrobili prawdziwą furorę. Ich 
skecze są znane szerokiemu gronu wielbi-
cieli polskich komików. Wielu ludzi już na 
początku nie mogło powstrzymać się od 
śmiechu. Było widać, że grupa nawiązała 
z widownią naprawdę świetny kontakt!

Cały ich występ obfitował w  humor 
i  sporo ludzi wychodziło z  amfiteatru 
z  uśmiechami na ustach. Udało nam się 
przeprowadzić krótki wywiad z „Łowcami”. 

Gdybyście cofnęli się w czasie, to co 
byście zmienili?

Maciej Szczęch.: Program nauczania hi-
storii w polskich szkołach…

Bartosz Gajda: Ja bym wcześniej zopero-
wał sobie kolano.

Sławomir Szczęch: Ja nic. Jak dla mnie 
jest super.

Bartosz Góra: Ja też nic. Wszystko jest 
raczej w porządku.

Gdybyście mogli mieć jakieś super 
moce, to jakie by one były?

S.S: Nieśmiertelność w „Sky Force”.  
B. Góra: Potwierdzam w stu procentach.
B. Gajda: Chciałbym niewidzialność 

i latanie.
M.S: A ja laserowe spojrzenie.
A  kim chcieliście zostać, jak byliście 

dziećmi?

S.S: Muzykiem.
M.S.: Ginekologiem (śmiech), ale już mi 

przeszło, bo wiem ,,z czym to się je”.
B. Góra: Mechanikiem samochodowym.
B. Gajda: A ja chyba sportowcem, z tego 

co kojarzę.
Czy od zawsze mieliście tak szalone 

poczucie humoru?
B. Gajda: Ja tak.
S.S: Miałem je już jak się urodziłem.
B. Gajda: Tak, wszyscy się wtedy śmiali.
S.S: Też się śmiałem zamiast płakać. Na-

wet z brzucha mojej mamy dochodził taki 
chichot.

A  kiedy zaczęliście myśleć o  pra-
cy w  kabarecie, to jakie były wasze 
oczekiwania?

M.S: Nigdy nie myśleliśmy o  kabarecie 
jako o  pracy. Na samym początku naszej 
działalności to była tylko i wyłącznie zaba-
wa i wygłup. Dopiero później stało się to 
tak poważne, że aż strach…

B. Gajda: Tak, nigdy nie mieliśmy żad-
nych oczekiwań, więc wszystko co nam się 
przytrafiło, było po prostu świetne. 

* gra mobilna polskiego studia „Infinite 
Dreams”. Polega na zestrzeliwaniu wrogich 
samolotów i zdobywaniu punktów w posta-
ci gwiazdek.

Olga Świątek (Łódź),  
aleksandra Kowalczyk (Pabianice)

Łowcy nie złowili śmiechu
Łowcy.B plasują się w  czołówce najpo-

pularniejszych polskich kabaretów. Czy 
jednak słusznie? Mam pewne wątpliwości. 

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że 
obejrzałem spektakl od początku do koń-
ca. Nie zasnąłem, co jest dużym plusem 
dla naszych komików – znaczna część ka-
baretów mnie po prostu nudzi. Oczywi-
ście, są pewne klasyki, które wspominam 
z nostalgią i wielokrotnie do nich wracam, 
wybuchając przy tym ze śmiechu. Niektó-
rych grup nie mogę jednak znieść. Według 
mnie dobry występ to taki, który składa się 
z  wielu krótkich scen z  wyszukanym hu-
morem. Tu Łowcy zbytnio się nie popisali. 
Fakt, przedstawione sytuacje śmieszyły, 
ale tylko na początku – wałkowanie tego 
samego tematu przez dłuższy czas to nie 
jest to, czego oczekuję od dobrej grupy 
kabaretowej. Na domiar złego, zagrano 
skecze, które przez komików przedstawia-
no wielokrotnie. Żart opowiadany dzie-
siąty raz przestaje być zabawny. Może się 
mylę, ale mam wrażenie, że scenkę z tele-
turniejem już gdzieś widziałem. 

Przecież gdy ktoś przychodzi na występ, 
istnieje duża szansa, że kabarety mu nie 
obce i wiele już zobaczył. A takiego widza 
trzeba zaskoczyć, żeby wywołać u  niego 
salwy śmiechu. Inaczej można uzyskać 
co najwyżej delikatny uśmiech na twarzy. 
Trzeba jednak oddać Łowcom, co należy 
do nich. Pozytywnie zaskoczyła mnie in-
terakcja z publicznością, która stała się za-
równo obserwatorem, jak i  uczestnikiem 
czynnie biorącym udział w  widowisku. 
Takie obrazki zawsze są mile widziane. 
Można ożywić w ten sposób publiczność 
i to właśnie udało się komikom. 

Biorąc pod uwagę ogólne wrażenie, 
występ nie był zły. Nie porwał mnie jed-
nak, nie zaskoczył, nie spowodował euforii 
endorfin. Można powiedzieć, że było prze-
ciętnie. Może się mylę, może jestem zbyt 
wybredny, a  może po prostu trafiłem na 
kiepskie numery. Mam jednak wrażenie, 
że przeciętność tego występu wynikała 
po prostu z  rozleniwienia – gdy od dłuż-
szego czasu jesteśmy na „topie”, przesta-
jemy przykładać się do tego, co robimy. 
Wierzę jednak, że Łowcy.B jeszcze nie raz 
nas rozśmieszą. Mają potencjał, muszą go 
po prostu ponownie rozbudzić. 

Mariusz Kamiński (Łęczyca)

Łowcy na celowniku!
wywiad z kabaretem Łowcy.B

W sobotę, 23 lipca, w rewalskim amfiteatrze wystąpił znany i lubiany 
kabaret Łowcy.B. Ich skecze są znane szerokiemu gronu wielbicieli 
polskich komików. 

fot. Karolina Słodkowska
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W redakcji jest nas niewielu, wszyscy 
obozowicze interesują się jakie są na-
sze wrażenia z  tej małej nadmorskiej 
miejscowości. Drogie Panie, tu nicze-
go nie będzie trzeba się domyślać. 

Piotr Durys:
Wakacje dla mnie to wypoczynek, 

a  odpowiednim miejscem na odpo-
czynek jest plaża. Dlatego, według 
mnie, to jest najlepsze miejsce w  Re-
walu, niekończące się morze jest 
pięknym widokiem. Jednak nie jest 
do końca tak kolorowo. Parawan na 
plaży jest potrzebny, proponuje osło-
nę przeciwwiatrową od strony morza. 
Z innych rozrywek brakuje mi toru car-
tingowego; jazda na 100%, hamowa-
nie jak najpóźniej przed zakrętem daje 
nieopisany dreszczyk adrenaliny.

maciej filanowicz:
Dla wielu turystów Rewal jest bar-

dzo malowniczą miejscowością, nie-

którzy wracają tu wielokrotnie, a  inni 
pozostają tu po prostu na dłużej. A jak 
jest ze mną...?

Masa przewijających się turystów po 
pewnym czasie staje się przytłacza-
jąca, jednak ich uśmiechy mogą pod-
nieść na duchu. Bardzo fajnym pomy-
słem są pomniki pokazujące postacie 
z bajek. Znajdują się one  na ścieżkach 
wzdłuż plaży. Najmłodsi poznają dzię-
ki temu tyle tak istotnych bohaterów 
literackich.

Denerwują mnie dzieci jeżdżące na 
gokartach po chodniku, które nie zwa-
żają na pozostałych pieszych.

Piotr Hajkiewicz:
Uwielbiam spędzać czas aktywnie. 

Niekoniecznie biegając, czy grając 
w  np. siatkówkę, lecz zwiedzając. Na 
szczęście w  Rewalu jest wiele miejsc 
wartych uwagi.

Jest tu też plaża, a  na niej wiele 
punktów widokowych. Można także 

znaleźć mnóstwo kawiarenek i  re-
stauracji, więc na brak dobrego jedze-
nia nie da się narzekać. Niestety, bra-
kuje mi tutaj toru gokartowego, gdzie 
mógłbym rywalizować z kolegami.

Niedaleko są też ruiny kościoła 
w Trzęsaczu, który z roku na rok był 
przybliżany przez niszczycielską siłę 
Bałtyku do morza. W maju 2014 roku 
nastąpiło otwarcie Multimedialne-
go Muzeum na Klifie w  Trzęsaczu, 
gdzie zamiast tylko oglądać ekspo-
naty możemy ich także posłuchać 
i poczuć.

*****
Jesteśmy głównie zwolennikami sie-

dzenia plaży, ale jest też wiele innych 
miejsc wartych uwagi dla nas. Czy by-
śmy tutaj wrócili? Jak zbudują tor… 
zresztą, to oczywiste.

Piotr Durys (Wieruszów),  
Maciej Filanowicz (Bydgoszcz),  

Piotr Hajkiewicz (Dąbrowa Górnicza)

... a także okiem mężczyzn

W większości miejscowości tury-
stycznych można bez większego trudu 
znaleźć coś dla siebie, miejsce do któ-
rego zawsze będzie się wracało myśla-
mi po zakończonych wakacjach. Na co 
więc mogą liczyć panie, które przyby-
wają do Rewala na urlop?

Nie jest tajemnicą, że większość 
kobiet zdecydowanie częściej przy-
wiązuje wagę do swojego wyglądu 
niż robią to mężczyźni. Oczywiście 
można pozwolić sobie na polemikę, 
jednak częściej można się natknąć na 
przedstawicielki płci pięknej, które 
zatroskane poprawiają swoje ubrania, 

fryzury i makijaże. Naturalnie ciężko 
znaleźć dwie osoby, które mają iden-
tyczny styl, ale z pewnością wiele pań 
znajdzie coś dla siebie – w Rewalu 
jest mnóstwo sklepów odzieżowych, 
również tych marek znanych na ca-
łym świecie. Aż ma się ochotę zasza-
leć za naprawdę duże pieniądze! I  tu 
pojawia się dylemat moralny każdej 
kobiety – kupić i  żałować czy może 
jednak żałować, że się nie kupiło? 
Chyba żadnej z nas nie uda się na to 
odpowiedzieć.

Należy też jednak pamiętać, że oprócz 
tego w Rewalu znajduje się wiele stoisk, 

oferujących tatuaże z henny i plecienie 
warkoczyków. Niby to tylko atrakcja dla 
młodszych urlopowiczów, ale jeśli tylko 
któraś z pań marzy o tatuażu, ale nie jest 
przekonana, czy będzie on dobrze wy-
glądać, powinna rozważyć ten tymcza-
sowy. Nie można też zapomnieć o sto-
iskach, które oferują biżuterię, apaszki, 
czapki i torebki, bo tam również można 
znaleźć coś wartego uwagi.

Nietrudno też znaleźć panie, które 
gustują w słodyczach i deserach, a  to 
właśnie dla nich Rewal również ma 
niespodziankę. W miasteczku bez tru-
du można trafić na lodziarnie, cukier-
nie i  kawiarnie – istny raj dla miłośni-
czek słodkości i przyjemnej atmosfery, 
z  której słyną właśnie takie miejsca. 
Znajdzie się tutaj też coś dla wyjątko-
wo wybrednych pań, które dużo uwa-
gi przywiązują do dekoracji otoczenia: 
można wybierać między lokalami na 
świeżym powietrzu, jak i tymi w czte-
rech ścianach. Do wyboru, do koloru.

A  mówią, że kobiecie tak ciężko 
dogodzić...

Maja Ziobrowska (Wrocław),
fot. aleksandra Rechcińska

Rewal okiem kobiety...
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Leżysz na plaży. Słońce świeci Ci 
prosto w  oczy. Zaczynasz się rozglą-
dać; patrzysz na wzburzone fale, lecą-
ce nad Tobą mewy. Zastanawiasz się, 
dlaczego wszystko jest takie piękne... 
Odpowiedź na to wcale nie jest prosta.

Dlaczego morze jest słone?
Aby to wytłumaczyć, najpierw trze-

ba przypomnieć, jak wygląda obieg 
wody w  przyrodzie. Krople deszczu 
spadają na powierzchnię i spływają do 
zbiorników wodnych. Potem woda pa-
ruje, powodując, że cały cykl zaczyna 
się od początku, ponieważ cząsteczki 
pary osadzają się w  atmosferze, two-
rząc chmury. W atmosferze woda mie-
sza się z dwutlenkiem węgla, stając się 
kwasem węglowym H2CO3. Kwaśny 
roztwór drąży skałę, w której są zawar-
te jony chloru i sodu, razem tworzące 
chlorek sodu, czyli sól.

Następnie związek ten trafia do oce-
anu rzekami i strumieniami. Kiedy znaj-
dzie się w większym zbiorniku – paruje 
pod wpływem temperatury, jednak 
bez chlorku sodu, który jest substan-
cją stałą. Tak właśnie w morzach i oce-
anach gromadzi się coraz więcej soli. 
Jak podaje portal wiedzoholik.pl, sól 
stanowi 3,5 % wszechoceanu.

czy polskie meduzy parzą?
Najczęściej występującym gatun-

kiem meduz w Polsce jest chełbia mo-
dra. Oczywiście, jak każdy rodzaj krąż-
kopławów, chełbia ma parzydełka, 
które potrzebne są jej w  zdobywaniu 
pożywienia. Jednak substancja parzą-

ca chełbi jest zupełnie nieszkodliwa 
dla człowieka.

Należy jednak uważać na bełtwę 
festonową. Tego krążkopława można 
spotkać bardzo rzadko, ale trudno go 
nie zauważyć, ponieważ jego średnica 

dochodzi nawet do dwóch metrów. 
Jeśli jednak ktoś napotkałby na tak 
olbrzymią meduzę, pod żadnym po-
zorem nie powinien jej dotykać. Jej 
jad jest niebezpieczny dla człowieka, 
powoduje paraliż oraz okropny, prze-
szywający ból.

czy w Bałtyku żyją rekiny?
Jedynym gatunkiem rekina występu-

jącym w  zachodniej części Bałtyku jest 

żarłacz śledziowy. Jego gatunkowa na-
zwa to lamna śledziowa. Prawda, że teraz 
już nie brzmi groźnie?

Dlaczego Bałtyk jest taki 
zimny?

To wszystko spowodowane jest zjawi-
skiem zwanym upwellingiem. To wzno-
szenie się na powierzchnię zimnej wody 
z  dna morskiego. Występuje, gdy wieje 
wiatr zachodni. Odwrotne zjawisko jest 
podczas prądów ze wschodu, wtedy 
woda jest cieplejsza. Na nieszczęście pla-
żowiczów, częściej docierają do nas wia-
try z zachodu. 

jak powstaje bryza?
Czym byłby wypoczynek bez mor-

skiej bryzy? Jest to jeden z  miejsco-
wych wiatrów. Ciekawe, że w  ciągu 
dnia prąd ten ma różne właściwości.

Wiatr jest niczym innym jak przemiesz-
czaniem się mas powietrza z  miejsca 
o wysokim ciśnieniu do terenu o niskim. 
Za dnia słońce nagrzewa piasek, a morze 
jest zimne. Wysokie ciśnienie występu-
je wtedy nad wodą, a niskie nad lądem, 
więc bryza wieje w stronę brzegu. W cią-
gu nocy sytuacja się zmienia: ląd szybko 
się ochładza, a  woda zachowuje stałą 
temperaturę. Niskie ciśnienie znajduje się 
nad morzem, a wysokie nad plażą. Wte-
dy bryza zmienia kierunek.

ania Rutkowska (Bielany Wrocławskie)

Pytania niebanalne: morze

72-350 Niechorze, ul. Ludna 16
tel. 691 977 977

czynne codziennie przez cały rok: 
10:00 – 20:00

R
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a

fot. Karolina Słodkowska
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Często wakacje przypominają film 
„Interstellar”, który opowiada historię 
astronautów poszukujących nowego 
domu dla ludzkości. Problem pojawia 
się, kiedy docierają do pierwszej pla-
nety, ponieważ, jak się okazuje, orbi-
tuje ona wokół czarnej dziury. Są to 
pola nieskończonej grawitacji, których 
istota nie została jeszcze naukowo wy-
tłumaczona, lecz badacze spekulują, 
że mogą one zaginać czas i przestrzeń.

W statku głównym zostaje astronau-
ta Romilly, a na planecie lądują Cooper 
i  Brand. Po godzinie badania nowo 
odkrytego miejsca wracają do tego 
pierwszego, ale okazuje się, że od ich 
wylotu minęły 23 lata.

Romilly to my w pierwszych dniach 
wakacji. Przez te 23 lata badał plane-
tę tak samo jak my odkrywamy nasze 
miejsce pobytu. Dla nas czas upływa 
wolniej.

Cooper i Brand to również my, ale pod-
czas kolejnych dni wyjazdu. Znamy to 
miejsce, wiemy, co tam jest, byliśmy tam. 
Dla nas czas płynie szybciej.

Na wakacjach raz dzień wydaje się być 
długi jak tydzień, a kiedy indziej siedem 
dni upływa jak jeden.

Jeżeli przyjeżdżamy do nowego miej-
sca to pierwszego dnia poznajemy je 
i  nowe osoby tam przebywające. Nasze 
mózgi dostają ogromny napływ nowych 
informacji, imion itp. Musimy je zapamię-
tać, bo będą nam potrzebne w najbliższej 
przyszłości. Wtedy czas płynie wolniej, 
gdyż wszystko jest nowe i trzeba to po-
znać. Po jakimś czasie przyzwyczajamy 
się do otoczenia, popadamy w rutynę. 

W  domu co rano musimy zrobić so-
bie śniadanie i to od nas zależy co zjemy 
i  o  której godzinie tego dokonamy. Na 
wakacjach najpierw poznajemy jadłospis 
i czas podawania. Kiedy zaczniemy już au-
tomatycznie wstawać na posiłek i wiemy, 
co spożyjemy, czas dla nas przyspiesza. 

Piotr Hajkiewicz (Dąbrowa Górnicza), 
fot. Karolina Słodkowska

Wakacyjna teoria względności

Właśnie – dlaczego one uciekają? Co 
powoduje, że te potrzebne stworzenia są 
tak płochliwe, i gdy tylko podbiegnie stru-
dzony wędrowiec, one płoszą się, dzwo-
nią, zamykają w  sobie i  jakby tego było 
mało, odjeżdżają w siną dal nawet nie od-
wracając się w stronę nierzadko sfrustro-
wanego podróżnego. Dlaczego tak jest? 
Co stoi za tą tendencją do uciekania?

Pytanie to zadają sobie filozofowie od 
momentu pojawienia się tramwajów na 
ulicach naszych miast i  miasteczek, czyli 
gdzieś od XIX wieku. Widać, że naprawdę 
zależy im na wyjaśnieniu tej zagwozdki, 
choć do tej pory nie padło żadne sensow-
ne rozwiązanie, pod którym podpisałby 
się jakiś wybitny specjalista w  dziedzinie 
behawiorystyki tramwajowej.

Odpowiedź jest o  wiele prost-
sza – tramwaje są po prostu złośliwe. 
Tak, powtórzę to: tramwaje to istoty zło-
śliwe. Trzeba być prawdziwym optymi-
stą, aby ucieczki tych kreatur tłumaczyć 
nieśmiałością. Nieśmiałe to z  natury są 
pociągi – to dlatego się tak spóźniają. Po 

prostu wstydzą się swojej mało foremnej 
figury i  dostają ataków paniki na samą 
myśl o złośliwych komentarzach ze strony 
podróżnych i tylko dlatego nie wjeżdżają 
na peron na czas. Bardzo długo zajmuje 
uspokojenie pociągu i  wytłumaczenie 
mu, że jest wartościowym członkiem spo-
łeczeństwa. Nawet najbardziej wprawieni 
maszyniści mają z tym problem.

Co innego tramwaje – je po prostu bawi 
ludzkie nieszczęście i zrobią wszystko, by 
spłatać komuś pozornie niewinnego figla. 
Oczywiście, jeśli ktoś jedzie tramwajem 
raz na jakiś czas, wcale tego nie zauważy, 
ale ci, którzy regularnie z nich korzystają, 
są w  stanie dostrzec pewną zależność – 
im bardziej człowiekowi się spieszy, tym 
pewniejsze jest to, że tramwaj po prostu 
ucieknie mu sprzed nosa.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
tramwaje za pośrednictwem odbieraka 
prądu mogą wyczuwać nasze zdenerwo-
wanie, i przez to wiedzą, że zależy nam na 
najszybszym dostaniu się z punktu A do 
punktu B.

Niektórzy badacze idą o krok do przo-
du i są zdania, że tramwaje potrafią czy-
tać w  myślach za pomocą swoich urzą-
dzeń wentylacyjnych. Na razie jednak nie 
ma żadnych dowodów, które potwierdzi-
łyby tę teorię.

Jak się bronić przed tramwajowymi 
ucieczkami? Przede wszystkim przycho-
dzić jakieś pięć minut wcześniej przed 
planowanym odjazdem – zmyli go to, 
gdyż uzna, że właśnie jakiś inny pojazd 
nam uciekł, i nie będzie na nas zwracał 
uwagi.

Po drugie, jak nadjedzie, należy go 
przez chwilę ignorować – zbije go to 
z tropu i straci kilka cennych sekund na 
zastanawianie się, czemu mamy go głę-
boko na względzie…

Tramwaje tracą wtedy na czujności, 
a nam daje to szansę, by do nich wsiąść. 
Proszę pamiętać – nie można się nad 
tramwajami litować. Trzeba im pokazać, 
kto tu rządzi.

Maja Ziobrowska (Wrocław)

Dlaczego tramwaje uciekają?
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W Polsce zdrowe odżywianie staje 
się coraz bardziej popularne. Wyjeż-
dżając na wakacje nie zapominajmy 
o  zdrowych przekąskach i  nie uleg-
nijmy chęci zjedzenia jakiegoś fast-
-fooda. Na plaży, zamiast objadać się 
kalorycznymi przekąskami i  pić nie-
zdrowe soki, postawmy na coś smacz-
nego, lekkiego, a  przede wszystkim 
zdrowego. 

1. woda
Nasz organizm składa się w  70% 

z  wody. Dlatego trzeba ją pić jak naj-
częściej. Dla osób, które nie przepada-
ją za tym napojem mamy szybki prze-
pis na owocową wodę własnej roboty. 

Składniki:
•	 Cytryna – plaster
•	 Arbuz – 4 kostki

•	 Czereśnie – 3 sztuki
•	 Mięta – 3 listki
•	 Woda – 250 ml
Wszystkie składniki wrzucić do szklan-

ki z wodą i odstawić na jakiś czas.

2. Batony
Mowa tutaj o  niskokalorycznych, 

zdrowych i  samodzielnie zrobionych 
słodyczach. Takie batony to samo 
zdrowie: zawierają potas, magnez, 
żelazo i cynk, a przygotowanie ich zaj-
muje tylko 15 minut.

Składniki na osiem batonów:
•	 Płatki owsiane górskie – 1 i  1/2 

szklanki 
•	 Suszone owoce – szklanka
•	 Miód – 1/2 szklanki
•	 Posiekane orzechy, pestki dyni 

i płatki migdałów – 2/3 szklanki

Płatki owsiane, orzechy, pestki dyni 
i  płatki migdałów wsypujemy na suchą 
patelnię i  prażymy przez ok. 5 minut. 
Miód wlewamy do rondelka i gotujemy 
do momentu podgrzewania – do mio-
du wrzucamy uprażone musli i  suszo-
ne owoce. Całość dokładnie mieszamy 
tak, aby wszystkie składniki były oblane 
miodem. Musli wykładamy na blaszkę 
do pieczenia i  dokładnie ugniatamy za 
pomocą łopatki lub noża – ubite musli 
przykrywamy papierem do pieczenia 
i kładziemy na nim ciężką książkę. Zosta-
wiamy do ostygnięcia (ok. godzinę). Kroi-
my na batoniki za pomocą ostrego noża.

3. smoothie
Smoothie to orzeźwiający napój na 

bazie owoców. W upalne dni, gdy nie 
mamy siły ruszyć się z  łóżka, dobrym 
pomysłem jest przygotowanie smo-
othie, które szybko orzeźwi i ochłodzi.

Składniki:
•	 maślanka – 600 ml
•	 banany – dwie sztuki
•	 maliny – 1/2 szklanki
•	 kilka łyżek cukru
Do blendera (lub misy w przypadku 

blendera ręcznego) wlewamy maślan-
kę, dodajemy banany, maliny, troszkę 
cukru i  listki mięty. Miksujemy. Smo-
othie podajemy z kostkami lodu.

4. Lody
Po plażowaniu warto ochłodzić się 

jedząc pyszne lody. Jednak warto po-
święcić chwilkę czasu i  przygotować 
lody ręcznej roboty. Nie dość, że są 
zdrowe to jeszcze obłędnie smakują.

Składniki:
•	 śmietana kremówka – 350 ml
•	 żółtka – z 2-3 jaj
•	 cukier puder – 4 łyżka
•	 cukier waniliowy – 1 łyżeczka
•	 sok i skórka z cytryny
Żółtka ubijamy z cukrem na kogel mo-

gel. Śmietankę podgrzewamy z  cukrem 
waniliowym. Dodajemy też sok z cytryny 
i skórkę. Zdejmujemy z ognia, mieszamy 
z  koglem moglem i  znowu nastawia-
my. Podgrzewamy, aż zacznie gęstnieć, 
a  potem zostawiamy do wystudzenia. 
Przelewamy do pojemnika i  wkładamy 
do zamrażarki. Po godzinie wyciągamy 
i  mieszamy widelcem lub blenderem. 
Tę czynność powtarzamy jeszcze cztery 
razy. Dzięki temu kryształki lodu nie osa-
dzą się na bokach, a  lody będą bardziej 
puszyste. Smacznego.

Zuzanna Piasecka (Zawiercie)

Smaki na lato

fot. Martyna Wardzyńska
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Krzyżówka
1. W sierpniu dokucza nie tylko star-

szym.
2. Najpopularniejsza ryba Bałtyku.
3. Kobiety nie uznają jej w trakcie lata.
4. Pamiątka z wakacji, zosta-

je z nami przez kilka miesięcy.
5. Typowa wakacyjna alternaty-

wa dla morza.
6. Nadaje na częstotliwości 99,2 FM.
7. Ogrodowe łóżko wiszące.
8. Plażowy niezbędnik Polaka.
9. Często podawana mrożona 

- nawet nad morzem.
10. Gra z plażą w nazwie.
11. Owady-wampiry.
12. Trwają o wiele za krótko.
13. „... róż”, w niej Romeo i Julia.
14. W niej kąpielówki, ręcz-

nik, krem z filtrem.

Barbara Jabłońska (Wałbrzych)

Dla najmłodszych Pokoloruj obrazek

pomysł: Natalia Nowak, 
rys. Maja Ziobrowska
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Wiele lat temu w  dalekim zakątku 
Bałtyku żył delfin o  imieniu Dixi. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
to, że miał bardzo nietypowe marze-
nie: chciał zostać dziennikarzem. Inne 
delfiny w jego wieku już dawno znala-
zły sobie normalne zajęcie. Dixi praco-
wał w wielu miejscach, jednak z każde-
go stanowiska był po pewnym czasie 
wyrzucany, ponieważ nie umiał skupić 
się na swoich zajęciach. A to wszystko 
poniewa ciągle rozmyślał o karierze re-
portera. Każda profesja, która nie była 
związana z  dziennikarstwem, wyda-
wała mu się nudna i bezsensowna.

Po kolejnej nieprzespanej nocy Dixi 
postanowił spełnić swoje marzenie 
i  pojechać w poszukiwaniu pracy do 
Oceanii – stolicy Bałtyku. Jak posta-
nowił, tak zrobił. Jeszcze tego samego 
dnia spakował walizki i pojechał gonić 
swoje marzenia. 

Po kilku godzinach trudnej i  mę-
czącej podróży nasz bohater dotarł 
na miejsce. Oceania z  jednej strony 
zachwycała go, a z drugiej – onieśmie-
lała. Wszędzie znajdowały się potęż-
ne budynki ze złocistego bursztynu, 
chodniki pokrywały kolorowe mu-
szelki, a gdzieniedzie stały monumen-
talne posągi z  delikatnego koralu. Po 
ulicach pływały przeróżne zwierzęta: 
od maleńkich szprotek do potężnych 
orek. Gdy zaczęło się ściemniać, Dixi 
postanowł udać się do hotelu 
i odpocząć po męczącej podró-
ży. Obiecał sobie, że od jutra 
zacznie szukać pracy.

Dixi obudził się w wyśmie-
nitym humorze. Nie zepsuł 
mu go nawet fakt, że 
na śniadanie była znie-
nawidzona przez niego 
jajecznica. Pełen pozytywnej energii 
wyruszył na miasto w  po-
szukiwaniu pracy swoich 
marzeń. 

Po paru godzinach wró-
cił do hotelu. Dobry humor 
uciekł z  niego jak powietrze 
z pękniętego balonu. Dixi szukał ogło-
szeń o  pracę wszędzie – w  gazetach, 
w  internecie, nawet pytał mieszkań-
ców, czy nie słyszeli, aby jakieś studio 

poszukiwało dziennikarza. Postanowił 
odpocząć i wieczorem znów udać się 
na miasto.

O  godzinie 18 Dixi znów wyruszył 
w  poszukiwaniu wymarzonej pracy. 
Po godzinie szukania zrezygnownay 
stwierdził, że wróci do hotelu. W dro-
dze powrotnej zobaczył ekskluzywnie 
ubranego morświna podchodzącego 
do słupa ogłoszeniowego i  przykle-
jającego jakąś kartkę. Zaciekawiony 
podszedł, a to co zobaczył, zaparło mu 
dech w piersiach.

OGŁOSZENIE
Chcesz zyskać sławę, pieniądze 

i pracę w przystępnych godzinach? 
Przyjdź na rozmowę kwalifikacyj-

ną, a może to właśnie TY zaczniesz 
pracę w naszej redakcji. Zaprasza-

my we wtorek o godzinie 16 do 
Głównego Studia Dziennikarzy na 
ulicy Rybiej. Czekamy na Ciebie!!

Tak! To jest to! Udało się! Dixi prawie 
skakał ze szczęścia. Rozmowa miała 
odbyć się już jutro o  godzinie 16! „W 
co ja się ubiorę? A  jak popełnię jakąś 
gafę?”. Nagle tysiące pytań zaczęło 
kłębić się w  jego głowie. Postanowił 
udać się do hotelu i  porządnie 
wyspać. 

Z samego rana Dixi udał się do 
sklepu odzieżowego. Kupił gustowną 

koszulę i eleganckie spodnie. O godzi-
nie 15 pewny siebie wyszedł z hotelu 
i ruszył do studia. 

Gdy dostarł na miejsce, jego oczom 
ukazał się wspaniały budynek. Wysoki 
na cztery piętra, ozdobiony różowo-
-zielonym piaskiem. Kiedy wszedł do 
środka, spotkał na niego fokę o imieniu 
Ksenia, która zaprowadziła go do gabi-
netu prezesa. Tam czekali jego konku-
renci. Na ich widok Dixiemu zakręciło 
się w głowie: dwa potężne rekiny.

Prezes zaczął pytać kandydatów 
o ich kompetnecje. Dixi dowiedział się, 
że rekiny nazywały się Szarp i  Drako 
oraz że miały doskonałe wykształcenie 
– ukończyły Wyższą Szkołę Dziennikar-
ską. Gdzie on, mały delfin, który nawet 
nie skończył studiów, mógłby mierzyć 
się z takimi gigantami? Wiedział, że nie 
może się poddać, ponieważ marzył 
o tej chwili od dziecka. Prezes dał kan-
dydatom zadanie polegające na opisa-
niu róży i powiedział, że ten, który po-
radzi sobie najlepiej, dostanie tę pracę. 
Tekst należało oddać do jutra. 

Po rozmowie Dixi udał się do kwia-
ciarni, aby przyjrzeć się z bliska obiekto-
wi, od którego zależała jego przyszłość. 
Następnie poszedł do hotelu, aby za-
cząć pisać pracę. Skończył o  godz. 23 
i dumny z siebie poszedł spać.

,,Róża. Czym jest róża? Jest to kwiat, 
który mieni się w  świetle słońca ma-
linowo-czerwonymi refleksami. Jej 
kolce są jak delikatne igiełki, a zapach 
słońca zniewali każde zmysły. To frag-
met pracy, która wygrała!

– Brawo Dixi! – krzyczał prezes. 
W  Głównym Studiu Dziennikarzy Dixi 
skakał ze szczęścia. Został dziennika-
rzem! Wygrał! Głupie rekiny mogą tylko 
zgrzytać zębami ze złości. Prezes poda-
rował mu indentyfikator, który upoważ-
niał go do przeprowadzania wywiadów.

To właśnie od Dixiego wzięło się 
zdanie, że delfiny to najmądrzejsze 
ssaki. Pamiętajcie, że nigdy nie warto 
się poddawać. Zawsze trzeba podążać 
za marzeniami, nawet wtedy, gdy inni 
to odradzają.

Zuzanna Piasecka (Zawiercie), 
rys. Maja Ziobrowska

O tym, jak delfin został 
dziennikarzem
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Lew (23.07 – 23.08) 
W  tym miesiącu 

czekają cię same suk-
cesy. Życie zawodo-
we będzie dla ciebie 
zaskakujące. Nie bój 
się nowych projektów, 

lecz podchodź do nich bardziej profe-
sjonalnie. Podczas wakacji postaraj się 
odizolować od spraw zawodowych.

Panna (24.08 – 22.09)
Duchowe sprawy za-

przątną twoją uwagę. 
Relaks w  spokojnym 
miejscu pomoże ci upo-
rać się ze wszystkimi 
myślami. Postanowisz na 

chwilę wycofać się z życia towarzyskiego, 
przez co będziesz mógł całkowicie skupić 
się na sobie. 

waGa (23.09 – 22.10)
Bliskim może być trud-

no za tobą nadążyć. Wir 
pracy w  jaki się wdasz 
pozbawi cię czasu na 
odpoczynek wraz z  ro-

dziną. Nie zaniedbuj ich, lecz poukładaj 
sprawy zawodowe w korzystny dla siebie 
sposób..

sKorPion (23.10 – 21.11)
Twoja waleczna na-

tura zapędzi cię w  kilka 
konfliktów. Niech chwi-
la słabości nie sprawi, 
że zwolnisz tempo. Nie 
zamykaj się na otrzy-
mywaną pomoc, tym 

samym nie ograniczaj siebie i  swoich 
najbliższych.  

strZeLec (23.11 – 21.12)
Wykorzystaj dobrą 

pogodę na aktywność 
fizyczną. Dostaniesz 
znaczną podwyżkę, 
a  atmosfera w  pracy 
stanie się mniej napię-

ta. Krąży wokół ciebie samotny Wod-
nik, który zawróci ci w  głowie. Nie 
bądź powierzchowny. 

KoZioroŻec (22.12 – 19. 01)
Należysz do jednych 

z  najbardziej konse-
kwentnych i  upartych 
osób. W  okresie wa-
kacyjnym każdemu 
przyda się chwila od-
poczynku. Dlatego nie 

stresuj się rzeczami, na które nie masz 
wpływu, żyj z dnia na dzień. 

woDniK (20. 01 – 18. 02)
W  najbliższym czasie 

czekają cię niepowo-
dzenia spowodowane 
natłoczeniem zajęć. Nie 
planuj żadnych remon-
tów. Zmęczą cię fizycz-

nie, ale nie przyniosą oczekiwanych 
efektów. Finanse trzymaj pod kontrolą. 

rYBY (19.02 – 20.03)
Wszystko czym się 

do tej pory zajmowałeś 
przyniesie ci oczeki-
wane rezultaty. Musisz 
zadbać o  zdrowie, bo 
może płatać figle. Od-

powiednia profilaktyka powstrzyma 
cię przed osłabieniem. Poświęć więcej 
czasu rodzinie i przyjaciołom, 

Baran (21.03 – 12.04)
Wakacje są idealnym 

czasem na uporządko-
wanie wszystkich swoich 
spraw. Nie zwlekaj z  tym 
do września, bo wtedy 
może być ciężko ze zna-

lezieniem wolnego czasu. Kontakt z  dru-
gim człowiekiem zapewni ci moc wrażeń, 
a morska bryza pozwoli zregenerować siły. 

BYK (20.04 – 20.05) 
W  tym miesiącu 

gwiazdy ci sprzyjają. 
Czeka cię dobra zabawa 
wśród bliskich ci osób. 
Jednak po wakacjach 
możesz mieć kłopot 

z  wróceniem do rzeczywistości, która 
lubi płatać figle. Twardo broń swojego 
zdania, a wyjdziesz z tego zwycięsko.

BLiŹniĘta (21.05 – 21.06)
Ten miesiąc może 

przynieść wiele wyda-
rzeń. Zachody słońca 
oglądane w  towarzy-
stwie drugiej połówki 
oraz wspólne spacery 

wprowadzą do twojego życia dużo świe-
żości. Nie skupiaj się na negatywach.

raK (22.06 – 22.07) 
Bądź życzliwy w sto-

sunku do innych, a cze-
ka cię to samo. Ten 
miesiąc przyniesie ci 
mnóstwo nowych zna-

jomości, które przeistoczą się w wielo-
letnie przyjaźnie. Każdy dzień traktuj 
jak nową przygodę. Nie przejmuj się 
niepowodzeniami. 

Horoskop wróżki Krystyny

szumiących fal pobiegniemy
brzegiem morza w siną dal
poczujesz wtedy co to życie
pozwól by blask zachodzącego

słońca dotknął twojej twarzy
poczuj się choć raz wolna
wyobraź sobie że masz skrzydła
zamknij oczy i po prostu leć...

morski Zawrót Głowy

Słyszysz szum morza 
zapomniałeś o wszystkim
nie zastanawiasz się 
świat już nie istnieje
kompletnie zaginąłeś
siedzisz nad jego brzegiem
i po prostu słuchasz
dla takiej chwili warto żyć
cisza i błogi spokój w końcu
możesz dokonać dobrego wyboru…

skrzydła

Chodź zostaw za sobą
zmartwień świat
zapomnij o wszystkim
podaj mi swoją dłoń

a obiecuję że będziesz
szczęśliwa zabiorę Cię 
nad morze zawsze chciałaś
tam pojechać posłuchamy 

Nasza twórczość
Maja Maciejewska (Gryfino)

rys. Maja Ziobrowska



28.07  Paranienormalni godz. 20.00

29.07   Czerwone Gitary godz. 20.00

30.07  Andrzej Grabowski godz. 20.00

31.07  Weekend godz. 20.00

01.08  Kabaret Młodych Panów  godz. 20.00

02.08  Mesajah i Cleo  godz. 19.00
Bilety na organizowane przez nas występy 
można kupić w kasie amfiteatru codziennie 

w godzinach od 10 do 12 i 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

Kawiarnia 

PANAMA
lody | gofry | desery 
kawa | bubble tea

ul. Piastowska 26 
czynne 10:00 – 21:00


