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3od redakcji

wszystkie gazety w jednej

Cała naprzód!
Za nami pierwsze tygodnie wakacji. Niektórzy przyjeżdżają 
nad morze, inni stąd wyjeżdżają, a Potęgowicze znów zbierają 
się w Ośrodku Wypoczynkowym „Mieszko”, by rozwijać się 
dziennikarsko, a turystom dostarczać najlepsze informacje 
z Rewala i okolic.

To my, młodzi adepci dzienni-
karstwa z drugiego turnusu obo-
zu Potęga Prasy! Godnie przeję-
liśmy wcześniej zapoczątkowane 
działania i dalej tworzymy naszą 
rozgłośnię radiową RewalStacja, 
telewizję internetową TeVa Re-
wal i gazetę „Rewalacje”, którą 
właśnie trzymasz.

W tym numerze znajdziesz 
wiele praktycznych, edukacyj-
nych informacji, m.in. czym jest 
infl acja. Dla odmiany – mamy 
też coś dla dzieci! Młodziaki nie 
mogą się nudzić, dlatego tym 
razem, w specjalnym dodatku, 
znajdą zagadki, żarty, wierszyki 
i kolorowanki.

Słuchajcie nas na 99.2 FM, 
oglądajcie na kanale YouTube 
Stowarzyszenia Potęga Pra-
sy, a resztę poczynań śledźcie 
w mediach społecznościowych. 
Jesteśmy na Facebooku, Insta-
gramie, Twitterze i wszędzie, 
gdzie tylko obrócicie głowę. 
O, czy to niebieska koszulka…?

Aleksandra Kocik,
(17 lat, Rawa Mazowiecka)

redaktor naczelna

 31 lipca w Rewalu zagra disco-
polowy zespół Power Play. Z kolei 
nadmorska trasa zespołu Akcent 
została zaplanowana na 6 sierpnia. 
Spodziewajcie się, że już niedługo 

usłyszycie w amfi teatrze przeboje 
takie jak „Przez twe oczy zielone” 
czy „Życie to są chwile”. Nie obyłoby 
się bez zespołu Enej, którego kon-
cert odbędzie się 20 sierpnia.
25 lipca do rewalskiego amfi tea-
tru zawita Kabaret Skeczów Męczą-
cych. Spieszcie się, bo bilety mogą 
szybko poznikać!
 Przyjedzie też Kabaret Nowaki, 
który 28 lipca poprowadzi program 
„Tu i teraz w Rewalu”. 30 lipca am-

fi teatr odwiedzi również Kabaret 
Smile.
26 lipca do rewalskiego amfi tea-
tru przybędą Champions of Illusion 
z programem Magic Show. Znane 
dotąd z telewizji triki i sztuczki bę-
dzie można zobaczyć na żywo. Bę-
dzie to niesamowity spektakl, za-
równo dla dzieci, jak i dorosłych.

Kinga Krzymińska
(14 lat, Łódź)

foto: Hanna Balewskafoto: Hanna Balewska
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4 bez  scenariusza

Impro Atak to teatr komedii improwi-
zowanej – wszystko opiera się na przy-
padku. Nie ma scenariusza, aktorzy 
grają na bieżąco, biorąc pod uwagę 
propozycje widzów. Czasem spytają 
„kim jestem?”, „gdzie jesteśmy?” lub 
„jakie łączą nas relacje?”. Publiczność 
może wykazać się kreatywnością ( jak 
to było w sobotę, gdy aktorzy zostali 
stołem cierpiącym na depresję wywo-
łaną kornikami lub zaciekłym fanem 
klubu piłkarskiego). Właściwie nikt nie 
wie, jak potoczą się losy bohaterów.

Sobotnie Impro Show
Program Impro Show polega na 

przedstawianiu krótkich form arty-
stycznych zamiast długich, tworzą-

cych wspólną całość. W ten sposób 
w dwóch aktach może być kilka mini 
przedstawień. Skład aktorów ciągle 
się zmienia. W sobotę zagrali dla nas: 
Ania, Alan, Adam, Jarek i Konrad, a za 
muzykę odpowiadali Marta i Wojtek. 
Zagrali oni m.in. „Dyrygenta”. Artyści 
opowiadają historię. Tytułowy boha-
ter, którym zostaje jeden z aktorów 
wybiera, kto kontynuuje opowieść. 
Zadaniem artystów jest opowiedzieć 
historię, nie używając samogłoski 
wskazanej przez publiczność. Jeśli wy-
powiedzą zakazaną literę „giną”.

Kolejną grą była zabawa pod tytu-
łem „Freez”. Najpierw artyści zbierają 
od widzów listę gatunków teatralnych. 
Dwójka aktorów rozgrywa historyjkę, 

gdy padnie hasło „freez” muszą oni 
zastygnąć w miejscu, a następnie ode-
grać scenę na podstawie kolejnego 
gatunku z listy oraz ich obecnych póz.

Jeszcze inną gra polegała na tym, że 
dwóch aktorów wychodzi na zewnątrz 
tak, aby nie widzieć i nie słyszeć, co się 
dzieje na scenie. Pozostałych dwóch 
dostaje role wybrane przez publicz-
ność i musi na ich podstawie odegrać 
scenkę. Gdy już skończą, wołany jest 
pierwszy z aktorów z zewnątrz. Dosta-
je on rolę jednego z poprzednich arty-
stów, tak że na scenie występuje aktor, 
który wie kogo gra oraz drugi nieświa-
dom swojej roli. Zadaniem pierwsze-
go aktora jest naprowadzić go tak, 
aby odegrali scenę w ten sam sposób, 
jak poprzednio. Gra rozkręca się, gdy 
zostaje zawołany drugi artysta z ze-
wnątrz i dostaję on rolę od pierwsze-
go, tak że na scenie obaj aktorzy nie są 
świadomi kogo grają. Dochodzi przez 
to do wielu komicznych sytuacji. Przy-
kładowo w sobotę artyści mieli zagrać 
purpernikiel oraz trzydziestoletniego 
prawiczka mieszkającego z matką.

Gdy zgasną światła refl ektorów
Wydarzenie jest świetnym spo-

sobem spędzenia wolnego czasu. 
Wszystkie występy są tak zabawne, że 
popłaczesz się ze śmiechu. Pomiędzy 
aktami można zawędrować do galerii 
sztuki z kawiarenką, do barku po kieł-
baskę z grilla, czy pogłaskać uroczego 
i przyjaznego psa imieniem Czarusia.

Każdy spektakl jest niepowtarzalny 
i warty obejrzenia.

Weronika Barszcz
(16 lat, Jeziernik)

Impro dalej atakuje
W sobotę 18 lipca odbywał się w Wiosce Artystycznej 
Janowo Impro Atak. Na czym on polega i co można 
na nim zobaczyć?

foto: Hanna Balewskafoto: Hanna Balewska
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5druga twarz

– Jak zaczęła się Pana przygoda z VedicArt?
– Kilka, a w zasadzie kilkanaście lat temu zrobiłem kurs 

pierwszego stopnia, ten z którego prowadzę teraz zajęcia. 
Zrobiłem go we Wrocławiu u Marii Fundament i tak się zaczę-
ła moja przygoda z VedicArtem. Od tamtego czasu zacząłem 
malować bardzo dużo obrazów. W pewnym momencie uzna-
łem, że było mi za mało i zrobiłem kolejny kurs, a po paru 
latach stwierdziłem, że fajnie byłoby tego uczyć i zasiewać tę 
wspaniałą ideę w ludziach. Sam kurs bardzo wyzwala czło-
wieka. Naprawdę przynosi to niesamowite efekty i dlatego 
uważam, że warto to robić.

– Kiedy odbierał pan dyplom Nauczyciela VedicArt, 
powiedział pan, że nie czuje się nauczycielem, tylko bar-
dziej osobą, która przeprowadza innych przez ten cały 
proces warsztatów. Czy po roku zmienił pan zdanie?

– Nie lubię tego słowa „nauczyciel”. Po prostu mam już 
doświadczenie z VedicArtem. Umiem pomóc ludziom przez 
cztery dni się zrelaksować i wejść w bardzo fajny kontakt 
z samym sobą. Chciałbym być, więc takim buforem bezpie-
czeństwa, że dzięki mnie ludzie zachowują się swobodnie. Nie 
czują się oceniani, skrępowani, tylko czują pełną wolność. Nie 
ma tu żadnego znaczenia, czy ktoś tu potrafi , czy nie potra-
fi  malować. Wręcz, jak nie potrafi  malować, to nie ma tych 
wszystkich ograniczeń, które wynikają ze szkoły. Były u mnie 
osoby, które ukończyły Akademię Sztuk Pięknych i mówiły, że 
to jest też dla nich niesamowity kurs, bo uzupełnia to, czego 
nie było w Akademii, czyli takiego swobodniejszego patrze-
nia na twórczość, na wolność twórczą .

– Jak to możliwe, że w czasie malowania się relaksuje-
my, w jaki sposób to pomaga ?

– To jest tak jak z medytacją. W medytacji można powiedzieć, 
jak to jest możliwe, że się siada i to działa. Nie wiem jak to dzia-
ła. Po prostu siadasz i nagle koncentrujesz uwagę na czymś, co 
jest zajęciem „bezmyślnym”, ponieważ nie chodzi o to, żebyśmy 
malowali jakieś postacie, obiekty. Przez to, że malujemy emocje, 
czyli wymalowujemy kolory, plamy itd. to powoduje, że wyłą-

czamy się. W świecie, w którym żyjemy jest mnóstwo bodź-
ców, m.in. internet. Wszędzie jesteśmy atakowani informacjami, 
a tutaj nagle znajduje się czas na to, żeby być samemu ze sobą, 
z płótnem i przelewać emocje, które od lat w człowieku siedzą 
i nie jesteśmy w ogóle świadomi, jak potężne pokłady kreatyw-
ności i takiej niesamowitej energii w nas są. Nie chcę siać wam 
jakichś niesamowitych historii, ale rok temu była dziewczyna 
po VedicArcie. Zrezygnowała z pracy i zajęła się tym, co kocha, 
czyli uprawia sztukę. Dostałem też interesującego maila. Napi-
sał do mnie chłopak, który czekał kilka lat na receptę i podczas 
VedicArtu to malował i później ją dostał. I ja miałem taką sytu-
ację, kiedy robiłem VedicArt pierwszego stopnia. Malowałem 
pracę, którą bardzo chciałem dostać. Miałem wtedy wyłączony 
telefon. Po włączeniu go, zobaczyłem nieodebrane połączenie 
od agencji. Wtedy dostałem tę pracę. To są jakieś niewiarygod-
ne rzeczy, wynikające ze skupienia i spokoju. W VedicArt do-
brze jest po prostu przejść przez to, żeby to poczuć. Ja w tym 
roku mam takie podejście, że chcę o tym mówić jako kilka dni 
bycia ze sobą i spotkania ze swoją intuicją.

– Czy podczas warsztatów, wyzwalają się emocje typu 
wszyscy zaczynają się śmiać, ktoś płacze przy czymś ta-
kim, bo to brzmi jak wiele emocji w jednym momencie.

– VedicAart ma jedną, najważniejszą zasadę – to nie jest żad-
na psychoterapia. Owszem, jest jedno takie mocne zadanie, 
w którym pracujemy nad emocjami i faktycznie róznie ludzie 
reagują. Rok temu miałem takie dwie osoby, które po dwóch 
dniach zrobiły przerwę i kontunowało dopiero po kilku mie-
siącach, bo jedno z zadań zblokowało i wręcz wkurzyło ich, 
że nie chcieli dalej uczestniczyć w zajęciach. W VedicArt fajne 
jest to, że możesz w każdej chwili przerwać. To polega na tym 
żeby te emocje malować. Natomiast nie chodzi o to, żeby je 
jakoś szczególnie zacząć analizować. Absolutnie, tutaj nawet 
jest takie zadanie, że w pewnym momencie maluje się swoje 
marzenie i nie myśli o tym cały czas, co chcę zrealizować, tylko 
żeby na początku rzucić hasło, a potem malować to przez trzy 
godziny. Zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie, np. podczas 
VedicArtu chcą przerobić jakoś swoją traumę i dzieją się niesa-
mowite rzeczy. Kiedy kończą dany obraz, zapominają o całym 
zdarzeniu, które ich spotkało i to jest naprawdę piękne. Tak głę-
boko w to wchodzą, przelewają te swoje emocje na płótno i się 
z tego wyzwalają. Później istnieje taka możliwość, żeby znisz-
czyś swoje obrazy na jakimś tam etapie tego kursu, po prostu 
pozbyć się tych emocji namacalnie, fi zycznie: spalić, połamać...

– Kiedy odbywają się warszaty VedicArt w tym roku?
– Moja idea w tym roku jest taka: jestem w Janowie do koń-

ca lipca i do końca lipca można się zgłaszać. Jeżeli zbierze się 
grupa kilkuosobowa, co najmniej w sierpniu, to wrócę znowu 
do Wioski Artystycznej Janowo i z chęcią poprowadzę war-
sztaty.

Ewa Miśkiewicz
(15 lat, Osice)

Improwizujący malarz
VedicArt to metoda, która przez malowanie pozwala odnaleźć samego siebie. W samych 
warsztatach chodzi o to, by przelać na płótno wszystkie swoje emocje i przy tym się 
relaksować. Rok temu Piotr Gawron-Jedlikowski, jeden z aktorów Impro, odebrał dyplom 
Nauczyciela VedicArt. W tej rozmowie przybliży nam temat VedicArtu.

foto: Piotr Gawron-Jedlikowskifoto: Piotr Gawron-Jedlikowski



6 prawie jak w szkole

Czy w Europie naprawdę znajdują 
się skrytki z kosztownościami owia-
nymi legendą? Czy może rozkradli 
je szabrownicy? I czy uczciwi po-
szukiwacze z naszych czasów mają 
szanse na znalezienie historycznych 
artefaktów?

Hans Kloss, Sankt Petersburg 
i pruski król

Historia Bursztynowej Komnaty 
sięga początku XVIII wieku, kiedy 
władca Królestwa Prus, Fryderyk 
I Hochenzollern, zamówił u gdań-
skich rzemieślników wystrój sali wy-
konany w całości z bursztynów. Miał 
być to symbol przepychu i władzy, 
jaką posiadał. Nad utworzeniem 
Bursztynowej Komnaty pracowano 
11 lat, a mozaiki wykonane z bur-
sztynów różnych barw tworzyły her-
by i płaskorzeźby. Piotr I Wielki, car 
Rosji, podczas odwiedzin na dworze 
pruskim zachwycił się dziełem sztu-
ki. Fryderyk chciał umocnić dobre 
relacje swojego państwa z Rosją, 
dlatego podarował wystrój komnaty 
Piotrowi. W ten sposób drogocenne 
dzieło sztuki znalazło się w Sankt 
Petersburgu, ówczesnej stolicy Ce-
sarstwa Rosyjskiego. Później prze-
niesiono je do pałacu w Carskim 
Siole – podmiejskiej rezydencji wład-
ców. Bursztynowa Komnata stała się 
symbolem prestiżu rosyjskich carów, 
a jej funkcję zmieniono na gabinet.

W 1941 roku niemieckie wojska 
zbliżały się do Leningradu (tak nazy-
wano Petersburg w czasach ZSRR). 
Na ich drodze znalazło się Carskie 
Sioło, a w nim bezcenna Bursztyno-
wa Komnata. Ponieważ pierwotnie 
należała ona do króla Prus, naziści 
rościli sobie do niej prawa. Skarb 
umieszczono w skrzyniach, które 
przewieziono do Królewca. Później, 
pod koniec wojny, Bursztynową 
Komnatę ponownie ukryto, tym ra-
zem w podziemiach królewieckiego 
zamku. Jest to ostatnia udokumen-
towana wzmianka o skarbie.

Kiedy radzieccy żołnierze zdobyli 
Królewiec, nie znaleźli w tamtejszym 

zamku Bursztynowej Komnaty. Od 
tej pory zaczęły się pojawiać co-
raz to ciekawsze legendy związane 
z dalszymi dziejami artefaktu. Za-
ginionego dzieła sztuki nie odna-
leziono, przez co jego historia stała 
się podstawą do wielu książek i fi l-
mów. Poszukiwaniem Bursztynowej 
Komnaty zajął się nawet Hans Kloss 
(fi kcyjna postać polskiego szpiega 
z czasów II wojny światowej) w fi l-
mie „Stawka większa niż śmierć”.

Chociaż dzieło sztuki nie wróciło 
do Carskiego Sioła, dziś można po-
dziwiać tam jego kopię w skali od 
jeden do jednego.

Mnisi z czerwonymi krzyżami 
na szatach

Dziś Templariusze mogą wydawać 
się bardziej tajemniczym bractwem 
niż zakonem, który w średniowieczu 
miał bronić Ziemi Świętej przed nie-
wiernymi. Mimo że powinni wieść 
ubogie życie, zaczęli się ohydnie 
bogacić – głównie dlatego, że każdy 
z nowicjuszy podczas składania ślu-
bów musiał zrzec się swojego ma-
jątku, który przechodził na własność 
zakonu.

W XIV wieku król Francji, Filip IV 
Piękny, zadłużył się u Templariu-
szy. Ponieważ nie miał pieniędzy 
na spłatę „kredytu”, postanowił po-

zbyć się niewygodnego wierzyciela. 
Oskarżył mnichów o herezje. Zakon 
rozwiązano, a wielkiego mistrza, Ja-
kuba de Molay, spalono na stosie.

Tak szybko jak zakończyła się hi-
storia Templariuszy, tak szybko za-
ginął ich ogromny majątek. Poszu-
kiwania trwają już od siedmiu stuleci 
i prawdopodobnie w całej historii 
jest więcej mitów niż faktów. Tem-
plariusze dysponowali siatką szpie-
gów oraz fl otą, dlatego ewakuacja 
skarbu z Paryża wydaje się całkiem 
prosta. Miejsca ukrycia bogactw 
szuka się w różnych regionach Eu-
ropy. Typuje się m.in. tajemnicze 
kościoły templariuszy we Francji 
(która była ich główną siedzibą), 
Portugalię, Skandynawię, Północ-
ną Afrykę, a nawet Polskę. Istnieje 
bowiem wersja wydarzeń, według 
której skarb przetransportowa-
no na tereny należące do Zakonu 
Krzyżackiego. To właśnie drugiemu 
bractwu miał zostać przekazany 
majątek. Na podstawie tej legendy 
powstała książka Zbigniewa Niena-
ckiego „Pan Samochodzik i Templa-
riusze”, w której ciekawski kustosz, 
pan Tomasz, wyrusza na Pomorze 
w poszukiwaniu skarbu zakonników. 
Towarzyszą mu błyskotliwi harcerze, 
rodzina Duńczyków oraz niezastą-
piona amfi bia. 

Europejskie Eldorado
Co jakiś czas w nagłówkach gazet pojawiają się krzykliwe doniesienia o tym, że natrafiono 
na trop zaginionego skarbu. Pytanie brzmi – ile w tym jest prawdy? Oto historie najbardziej 
znanych zaginionych skarbów Europy – Eldorado Starego Kontynentu.

foto: Andrey Zeestfoto: Andrey Zeest
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Trochę bardziej
na południu…

W tym zestawieniu nie mogło się 
obejść bez legendarnego Złotego 
Pociągu, który zwrócił oczy poszuki-
waczy skarbów na okolice Wałbrzy-
cha. Tylko dlaczego tak bardzo to 
wszystkich zaciekawiło?

Nie, Złoty Pociąg nie będzie wy-
konany ze złota. Dolnośląskie El-
dorado ma mieć nieco inną formę. 
Zakłada się, że to wojskowa, opan-
cerzona kolej. A zawartość skrzyń, 
które rzekomo w nim umieszczono? 
Czy znajdowałyby się tam sztab-

ki złota? Być może i tak, ale nie 
w większości.

Historia dolnośląskiego skarbu sięga 
okresu sprzed oblężenia Wrocławia, 
gdy naziści zaczęli z niego ewakuo-
wać dzieła sztuki, depozyty bankowe 
i zrabowane majątki Żydów. To właśnie 
te skarby umieszczono w skrzyniach, 
które wywieziono z miasta pociągiem. 
Ten rozmył się w powietrzu w okoli-
cach Wałbrzycha. Stąd też wzięły się 
opowieści o specjalnie przygotowa-
nych tunelach, wydrążonych w górach. 
Nie brakowało też historii o tajemni-
cach ujawnionych na łożu śmierci. Lu-

dzi, którzy rzekomo znali losy Złotego 
Pociągu, było mnóstwo.

Historia zaginionego złota Wrocła-
wia pozostaje nierozwiązaną zagad-
ką. Badania w rejonie wałbrzyskich 
gór nie wykryły żadnego tajemnicze-
go obiektu. Być może skarby zostały 
rozgrabione przez szabrowników, jak 
to się działo po II wojnie światowej. 
Nawet, jeśli żadnego złota nie ma, 
Złoty Pociąg ma duże szanse docze-
kać się swojego fi lmu albo książki.

Małgorzata Wieczorkiewicz
(17 lat, Wrocław)

Zacznijmy w dużym uproszcze-
niu: jeżeli towar na całym świecie to 
cztery ciastka, a całkowita ilość pie-
niądza to cztery złotówki, to każde 
ciastko będzie kosztowało złotówkę. 
Lecz co się stanie, gdy bank cen-
tralny wytworzy dodatkowe cztery 
złotówki, a liczba ciastek nie zmieni 
się? Powstanie nam proporcja 
cztery ciastka na osiem zło-
tówek, czyli cena jednego 
ciastka wzrośnie do dwóch 
złoty za sztukę, innymi 
słowy dwa razy więcej. 
Jak wyraźnie widzimy na 
tym przykładzie infl acja nie 
jest wzrostem cen, jak mówi 
popularna defi nicja. Wzrost cen 
jest zaledwie następstwem infl acji.

Sama infl acja może nastąpić 
również bez wzrostu cen. W tym 
przypadku na rynku musiałoby 
się pojawić dokładnie tyle samo 
ciastek co złotówek. Nawet sam 
wzrost cen może wystąpić bez infl a-
cji, w sytuacji gdy kilka ciastek zo-
stałoby zniszczonych.

Przeciwieństwem infl acji jest defl a-
cja. Występuje ona, gdy bank central-
ny przestanie emitować pieniądze do 
rynku (w dzisiejszym systemie mone-
tarnym po prostu je dodrukowywać). 

W mechanizmie wolnorynkowym po 
jakimś czasie ciągle zwiększająca się 
liczba ciastek, przewyższyłaby liczbę 
złotówek i odczulibyśmy spadek cen.

Jak widzimy, pojęcia infl acji i de-
fl acji kreują różne podejścia do wy-
dawania pieniędzy. Infl acja promuje 

konsumpcjonizm, 
czyli wydawa-

nie pieniędzy (bo po co oszczę-
dzać, skoro jutro będzie droższe). Na-
tomiast defl acja zachęca do bardziej 
konserwatywnego zarządzania pie-
niędzmi i wstrzymania się od zakupu.

Dlatego można dojść do wnio-
sku, że infl acja jest de facto ukrytym 
podatkiem. Tworzy się, gdy rządy 

państw starają się pokryć swoje dłu-
gi dodrukowanymi pieniędzmi. Może 
to doprowadzić do zjawiska zwane-
go hiperinfl acją.

Rekordową hiperinfl ację w historii 
zanotowano na Węgrzech po za-
kończeniu II wojny światowej, gdzie 
w 1946 roku największym nominałem 
był banknot 100 000 000 000 000 
000 000 (100 trylionów) pengő. 
W tym czasie ceny były podwajane 
co około 15 godzin. Jedynym ratun-
kiem dla tego kraju była zmiana wa-
luty i całkowita rekonstrukcja syste-
mu emisji pieniądza.

Zjawisko hiperinfl acji wystąpiło 
w naszym kraju nawet dwukrotnie. 
Od 1918 do 1923 r. Polska borykała 
się z nadmiernym defi cytem budże-
towym, sięgającym nawet 155% pol-

skiego PKB. Doprowadziła ona 
do ogromnego upadku gospo-
darczego, gdzie na początku 
1923 roku 1 dolar był wart 
9 mkp (marki polskiej, ówczes-
nej waluty), tak pod koniec 
6 375 000 mkp. Na stanowi-

sko premiera został powołany 
Władysław Grabski, który zastąpił 

markę polską nową walutą o nazwie 
złoty polski, rozwiązał też Polską Kra-
jową Kasę Pożyczkową, pełniącą rolę 
banku zadłużającego kraj.

Inny przykład hiperinfl acji w na-
szym kraju wystąpił w okresie za-
łamania gospodarki Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej. Hiperinfl ację 
zdławiono w ten sam sposób co 
57 lat wcześniej – przez zmianę wa-
luty na nowy polski złoty.

Kamil Okoń
(l15 lat, Warszawa)

Z pojęciem inflacji spotkamy się bardzo często w mediach. 
Na jej temat słyszymy różne opinie, zarówno ze strony 
ekspertów od ekonomii, jak i przypadkowo napotkanych 
osób. Czym ona tak naprawdę jest i co powoduje?

Jak można stracić, oszczędzając?

Infl acja dla opornych
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W poprzednim roku transport 
lotniczy, szczególnie w wakacje, 
zwiększył swoje obroty. Ludzie co-
raz częściej zaczęli się przesiadać 
do tego typu komunikacji. Nieste-
ty, w ostatnich miesiącach podczas 
pandemii koronawirusa, a w szcze-
gólności przez okres, w którym sa-
moloty nie latały, branża ta bardzo 
ucierpiała.

Epidemia w samolotach
Gdy stalowy ptak nie lata, czyli stoi 

na płycie lotniska lub w hangarze, 
linia na nim nie zarabia, lecz wręcz 
traci. Dużo linii lotniczych, a w więk-
szości te, które już były blisko upad-
łości i nie uzyskały żadnego wsparcia 
od strony rządu państwa, zbankruto-
wały. Linie lotnicze mają coś takiego 
jak zapasy pieniędzy. Ryanair, Wiz-
zAir oraz EasyJet górują w tej grupie. 
Oznacza to, że jeszcze długo będą 
one na rynku i będziemy mogli nimi 
podróżować. Podczas epidemii część 
linii zrezygnowała z niektórych ro-

dzajów samolotów, np. dość starych 
boeingów ,,747” (dwupokładowy, 
często występował w wielu fi lmach 
np. ,,Turbulencja”). Jest to bardzo 
smutna informacja dla fanów lotni-
ctwa. Z tym modelem wiąże się na-
prawdę ciekawa historia, ponieważ 
był on wyprodukowany przez Boe-
ing w czasie kryzysu w 1969 roku. Był 
on wtedy najwiekszą maszyną pasa-
żerską jak i towarową. Dzięki swojej 
ciekawej historii otrzymał dwie różne 
nazwy. Druga bardziej potoczna na-
zwa, to Jumbo Jet.

Niestraszny nam samolot!
Transport samolotowy jest uważany 

za jeden z najbardziej bezpiecznych 
na świecie, także w tych niecodzien-
nych czasach. Pomimo głośnych kata-
strof zginęło w nich 257 osób, a w wy-
padkach samochodowych 1,3 mln 
osób (dane z całego świata 2019 rok). 
Warto wiedzieć, że w samolotach cały 
czas działa wentylacja, która polega 
na mieszaniu powietrza zewnętrzne-

go z wewnętrznym. Przechodzi ono 
nie tylko przez kabinę, lecz również 
przez luk bagażowy. Nie powinniśmy 
się obawiać, że to zamknięta puszka 
bez odstępu do tlenu.

Oczami pilota
Najbardziej lubię, gdy samolot 

się rozpędza i wznosi w powietrze. 
Z perspektywy pilota samolotu lą-
dowanie jest dużo trudniejsze od 
startu, ponieważ trzeba schodzić 
w dół bardzo łagodnie i kierować 
z dużym spokojem i opanowaniem. 
Dlatego nie bójmy się latać samo-
lotami, ponieważ jest to wspaniałe 
doświadczenie, wbrew pozorom 
bardzo bezpieczne. Wybierajmy 
podniebny środek transportu, że-
byśmy jeszcze w przyszłości mogli 
skorzystać z dobrodziejstw tych 
wspaniałych maszyn, zanim wszyst-
kie zakurzą się w hangarach.

Agata Słodkowska
(14 lat, Łódź)

Koronawirus podcina nam skrzydła
COVID-19 spadł na nas jak poranny, wiosenny deszcz. Nikt z nas nie był przygotowany na 
taki obrót spraw. Żadni przewoźnicy łącznie z największymi światowymi liniami lotniczymi, 
których roczne zarobki sięgają 38,4 mld dolarów.

Mój pierwszy raz, kiedy zanurkowałam, był na wyspie 
Fuertaventura – w okolicach Hiszpanii. Wtedy zdoby-
łam wyróżniający dyplom. Nauczyłam się korzystać ze 
sprzętu, o którym później wspomnę. To była fantastycz-
na przygoda. Widziałam na własne oczy, jak ryby i inne 

stworzenia dopływały do mnie, myśląc, że jestem jedną 
z nich. Poczułam, że mogę normalnie oddychać bez wy-
nurzania się.

Po dłuższej przerwie od nurkowania zdecydowałam się 
bardziej zagłębić w ten temat. Poszłam na kurs – później 
napisałam egzamin i zdałam go. Nauczyłam się podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa. Najbardziej zaciekawiła 
mnie lekcja na temat stroju nurkowego i o porozumiewa-
niu się pod wodą. Miałam przesympatyczną grupę oraz 
instruktorów. Na początku pojechałam na basen do tuby, 
gdzie można było ćwiczyć. Uczyłam się nazw poszcze-
gólnych elementów stroju. Największą trudnością było 
dla mnie złapanie równowagi pod wodą. Po pierwszym 
ćwiczeniu w tubie pojechaliśmy nad jezioro. Najgorszą 
i najbardziej wyczerpującą rzeczą jest moim zdaniem 
wkładanie pianki. Robiłam ćwiczenia, które polegały na 
zdejmowaniu maski pod wodą. Większość osób miało 
z tym trudności. Po zrobieniu ćwiczeń wypłynęliśmy na 
pełne jezioro. Widoczność była słaba, ponieważ zanur-
kowaliśmy bardzo głęboko i glony wszystko mi zasłania-
ły, więc ciężko mi się płynęło. 

Jak poznałam podwodny świat...

foto: Creative Commonsfoto: Creative Commons
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Przez branżę sportową przewinę-
ło się wielu ambitnych ludzi, którzy 
szczęśliwie skończyli swoją przygo-
dę. Jednak na kartach historii zapi-
sały się również osoby, które musia-
ły przerwać wielką karierę wcześniej 
niż planowały. Mimo to postanowiły 
dalej oddawać się swojej dyscypli-
nie, choć w inny sposób.

W ambitnej gimnastyce 
artystycznej

Margarita Mamun, słynna rosyj-
ska gimnastyczka artystyczna, która 
zrezygnowała z kariery po wielkim 
zwycięstwie na Igrzyskach Olimpij-
skich w Rio de Janeiro, bardzo szyb-
ko wróciła do gry. Jednak powodem 
rezygnacji była śmierć ojca. Była 
gimnastyczka nie potrafi ła zostawić 
ukochanego zajęcia. Była zawod-
niczka szybko wróciła do show bu-
sinessu, gdyż założyła własny klub 
sportowy, który łamie dotychcza-
sowe zasady trenowania zawodni-
czek. W tym momencie sportsmen-
ka zasłynęła po raz drugi, ponieważ 
większość klubów przyjęła nową 
metodę treningu.

Spotkanie z największym 
wrogiem

Nie mogę nie wspomnieć o tym, że 
sportowcy borykają się z depresją po 
skończeniu kariery. Trzeba zauważyć, 
że sport to dla nich całe życie. Po re-
zygnacji dotka ich głęboka tęsknota. 
Depresja pojawiająca się u sportow-
ców przebiega inaczej, niż u osób 
nieuprawiających sportu. Kevin Love, 
mistrz NBA, opisywał, że u niego na 
początku pojawiły się smutek i tęskno-
ta. Dopiero potem zaczęły się poważ-
niejsze problemy. Występowały ataki 
paniki powodujące później wzrost ciś-
nienia krwi, duszności, dławienie się, 
czy ból w klatce piersiowej. Tkwimy 
w złudnym przekonaniu, że sportowcy 
to ludzie z najsilniejszą psychiką. Jak 
się okazuje – pozory mylą.

Druga walka
Tomasz Rosiński, były członek 

polskiej reprezentacji w piłce ręcz-
nej, opowiada, że po zakończeniu 
kariery musiał znaleźć pracę, co za-
owocowało nowymi pomysłami. Na 
przykład spotykanie się z młodymi 

ludźmi, żeby nowym pasjonatom 
przekazać wiedzę zdobywaną przez 
wiele lat. Bardzo spodobała mi się 
inicjatywa byłych amerykańskich 
lekkoatletów, którzy odwiedzili 
szkołę sportową w Gdańsku, żeby 
wesprzeć młodych sportowców 
w zbliżającej się olimpiadzie.

Ku marzeniom
Są osoby, które mimo rezygnacji 

ze sportu, pozostały zadowolone. 
Nie była to jednak radość, że nadej-
dzie błogi odpoczynek. Wręcz prze-
ciwnie. Zajęły się rodziną. Co więcej, 
tryska od nich euforia, bo mogą cały 
swój czas oddać bliskim. Takim przy-
kładem jest Thomas Morgenstern, 
austriacki skoczek narciarski. Za-
kończył karierę w wieku 27 lat. Jego 
ostanie starty nie były szczęśliwe, 
ponieważ doznał poważnej kontuzji. 
Skoczek postanowił zająć się rodziną 
i przy okazji dojść do zdrowia. Dziś 
sportowiec ma siedmioletnią córecz-
kę, która jest jego oczkiem w głowie.

Ostatnie słowo
Koniec kariery sportowej wcale 

nie musi być tragiczny. Nieuniknio-
ne jest to, że tęsknota za sportem 
będzie towarzyszyła im przez całe 
życie. Koniec jednego może być 
wspaniałym początkiem drugie-
go. Emerytura sportowca to druga 
szansa na odkrycie nowego hobby, 
spełnienie innych marzeń czy stu-
procentowe oddanie się rodzinie. 
Złudne jest twierdzenie, że spor-
towcy po karierze nic nie robią.

Nastazja Budner
(15 lat, Szczecin)

Dla ludzi sport może być wszystkim. Zarówno dla 
zawodowych sportowców, amatorów i pasjonatów, jak 
i kibiców. To nie tylko gra, która opiera się na surowych 
zasadach. To prawdziwe oddanie i poświęcenie. To 
stres zawodnika przed każdym meczem czy startem 
w zawodach oraz fani, którzy nadają sens temu 
wszystkiemu. Niestety, kariera każdego sportowca 
kiedyś musi się skończyć.

Koniec kariery!

 Sprzęt do nurkowania składa się z poszczególnych ele-
mentów: pianka, jacket (znajduje się na plecach), maska, 
płetwy, automat oddechowy, infl ator (służy do regulowa-
nia ciśnienia w jackecie) oraz octopus (czyli drugi automat 
w rezerwie).

Najbardziej spodobała mi się przygoda z nurkowaniem 
w Meksyku. Kiedy pojechałam na nurkowanie do Cenot, 
gdzie widziałam prawdziwego aligatora. Na początku go 
nie zauważyłam. Dopiero później instruktor mi go poka-
zał. Następnie pojechaliśmy do jaskiń, żeby zanurkować. 
Nie wydawało mi się to straszne ani groźne. Później, gdy 
wpłynęliśmy w ciemności, poczułam strach, ale wiedzia-
łam, że panika tylko pogorszy sytuacje. Mieliśmy tylko la-
tarkę. Widziałam instruktora, który spokojnie przemierzał 
szlaki jaskiń, podążałam za nim. Dookoła była ciemność, 

od czasu do czasu widziałam niewielkie promienie światła. 
Najbardziej bałam się tego, że się zgubimy.

Na koniec zauważyłam, że mam mało tlenu w butli. Zaczę-
łam się denerwować, ale widziałam wyjście z jaskini. Czułam 
się tak, jakby czas na chwilę się zatrzymał. Nie wiedziałam, 
która jest godzina i ile trwała ta podróż. Jak wypłynęłam, 
odetchnęłam z ulgą. Najgłębiej nurkowałam na 19 metrów.

Tak się zaczęła moja przygoda z nurkowaniem i trwa do 
dziś. Obecnie niestety przez pandemię miałam ograniczo-
ne możliwości. Moim marzeniem jest zanurkować w Mo-
rzu Czerwonym, a dokładnie w miejscu wyznaczonym, 
które nazywa się Shark and Yolanda Reef.

Joanna Sztandar
(15 lat, Gliwice)

powa żne sprawy
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Morświn to jeden z czterech gatun-
ków ssaków morskich żyjących w Mo-
rzu Bałtyckim, jednak jest on bardzo 
nieliczny, w naszym morzu żyje ich 
tylko około 500 sztuk. Kiedyś było 
ich bardzo dużo, ale niestety, poprzez 
działanie człowieka jego populacja 
spadła do krytycznie niskiego pozio-
mu. Co prawda nie jest tak towarzyski 
jak jego kuzyn delfi n, ale czy nie war-
to chronić jedynego walenia, który 
żyje u wybrzeży naszej Ojczyzny?

Gdzie można go spotkać?
Morświn żyje w chłodnych 

i umiarkowanych wodach półku-
li północnej, a zasięg jego wystę-
powania ogranicza się do strefy 
przybrzeżnej. W Bałtyku można go 
spotkać na polskim wybrzeżu (Zato-
ka Gdańska, Zatoka Pucka i Zatoka 
Pomorska), ale także w Niemczech, 
Danii i południowej Szwecji. Nieste-
ty, szacunkowe dane na temat ich 
występowania ograniczają się głów-
nie do znalezionych na brzegu lub 
w sieciach martwych osobników.

Ostatnie badania liczebności tego 
gatunku pochodzą z 2014 roku. 
Dzięki technice pasywnego nasłu-
chu akustycznego, która polega na 
nagrywaniu dźwięków używanych 
przez zwierzęta m.in. do komunikacji 
czy znajdowania pożywienia, liczeb-
ność bałtyckiej populacji, po później-
szych obliczeniach, oszacowano na 
500 osobników.

Jak wygląda życie tego ssaka?
W wyglądzie tego walenia bardzo 

charakterystyczny jest krótko ścięty 
pysk. Jego kolorystyka też jest cieka-
wa, bardziej przypomina rybią niż tę 
u ssaków. Jego grzbiet jest ciemny, 
natomiast brzuch – biały.

Morświn prowadzi skryty tryb ży-
cia. Nie podpływa do statków, rzadko 
wyskakuje z wody. Poluje głównie na 
ryby np. śledzie i szproty, ale żywi się 
też sałatą morską oraz skorupiakami. 
Zwykle żyje samotnie lub w małych 
stadach po 2 – 3 osobniki. Ciąża u sa-
mic trwa 11 miesięcy i wtedy rodzi się 

jedno młode, które matka karmi mle-
kiem przez około pół roku. W ciągu 
całego życia samica wydaje na świat 
od 3 do 4 młodych. W populacji bał-
tyckiej największe sztuki osiągały 
169 i 178 cm długości. U polskich wy-
brzeży żyją głównie osobniki młode, 
które nie przekroczyły drugiego roku 
życia.

Dlaczego w Bałtyku jest ich tak 
niewiele?

Jedną z głównych przyczyn spadku 
liczebności tego gatunku jest tradycja 
polowania na morświny, głęboko za-
korzeniona w kulturze krajów nadbał-
tyckich. Jeszcze sto lat temu władze 
naszego kraju płaciły dodatkową pre-
mię za złowienie morświna. Później 
odławiano po kilkaset sztuk rocznie.

Wśród największych zagrożeń dla 
tego gatunku można wyróżnić zbyt 
ekspansywne rybołóstwo, głównie ło-
sosi i dorszy. Najczęściej sieci, w które 
łapie się ryby, nie są możliwe do wy-
krycia za pomocą echolokacji. Jest to 
system polegający na ocenianiu i lo-
kalizowaniu obiektów za pomocą fali 
dźwiękowej odbitej od przeszkody. 
Zwierzę płynąc np. w pogoni za rybą 
nie zauważa sieci i się w nią wplątuje.

Pomóżmy im!
Co zrobić, aby pomóc morświ-

nom? Dobrym pomysłem jest zasta-

nowienie się nad oznaczeniem sieci 
rybackich. Niestety, zwierzę zapląta-
ne w nią umiera w ogromnych mę-
czarniach. Bardzo negatywny wpływ 
na próby odbudowy populacji ma 
szybki i gwałtowny rozwój transpor-
tu morskiego, a także wzrost tury-
styki motorowodnej. Stwarzają one 
zakłócenia akustyczne, które pło-
szą te sympatyczne zwierzęta z ich 
siedlisk. Jednym z mniej oczywistych 
zagrożeń jest skażenie organizmu 
zwierząt chemikaliami, bo życie 
w strefi e przybrzeżnej jest obarczo-
ne ryzykiem zatrucia toksynami.

Wśród organizacji czynnie zajmu-
jącymi się ochroną morświna mo-
żemy wyróżnić: WWF Polska, która 
zajmuje się informowaniem spo-
łeczeństwa ( jedna z tablic o tych 
zwierzętach morskich stoi w Rewalu 
przy promenadzie) oraz wyposaża 
rybaków w urządzenia odstrasza-
jące morświny od sieci rybackich. 
Czynnie angażuje się także Stacja 
Morska Instytutu Oceanografi i Uni-
wersytetu Gdańskiego. Stworzyła 
ona mikro-muzeum „Dom Morświ-
na”, gdzie możemy obejrzeć ekspo-
zycję poświęconą temu bardzo cie-
kawemu zwierzęciu. Obiekt znajduje 
się na Helu.

Gdy w ekosystemie bałtyckim za-
braknie morświnów, będzie to wiel-
ka strata. Stworzenia te, bowiem 
prowadzą naturalną selekcję ryb, 
która pozwala na szybszy rozwój 
ich populacji, a przecież każdy z nas 
chciałby jeść owoce morza jak naj-
wyższej jakości.

Anna Madej
(14 lat, Biskupiec)

Morświn zagrożony!
Na świecie istnieje wiele grup morświnów. Dlaczego 
populacja naszego walenia jest tak mała? Co przyczyniło 
się do zmniejszenia liczby tych zwierząt?

foto: Marcus Wernickefoto: Marcus Wernicke
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RewAlacyjki

 Poczta 
czytelników

Nasza czytelniczka, Kasia Stefa-
nik, przysłała nam propozycje logo 
naszego dodatku.

rys.: Natalia Bochanrys.: Natalia Bochan
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Słońce
Pewien pan miał żółte skarpety
Żółte koszule żółte berety
Żółte dżinsy żółte buciki
Żółte kurtki źółte szaliki
Żółte bluzy żółte spodenki
Żółty kapelusz żółte szelki
Żółty parasol i okulary
Ogólnie był żółty cały
Do tego okrąglutki
Idealnie równiutki
Ten pan się nazywał słońce
Słońce pan żółto świecące

Odgłosy
Piesek szczeka – hau
Kotek miauczy – miau
Konik sobie rży – ihaha!
Tygrys warczy – grrr
Jedzie traktor – rrrrrr
Żaba kumka kum kum
Pada deszczyk plum plum

Hanna Balewska
(12 lat, Poznań)

rys.: Natalia Bochan, Natalia Mickiewiczrys.: Natalia Bochan, Natalia Mickiewicz

Liść
Dawno temu na rozłożystej lipie żył sobie pan Li-

stek. Codziennie rano wstawał zielony, kołysał się 
na wietrze i podziwiał piekny krajobraz rozpościerają-

cy się z drzewa. Pewnego dnia po przebudzeniu nie poczuł 
wiatru, tylko mocno świecące słońce, przez co trochę usechł.

To było lato. 
Taką pogodę miał przez następne trzy miesiące. Gdy one minęły, zobaczył, że 

po trochu zaczyna przybierać pomarańczowy odcień. Wiatr coraz mocniej rzucał 
nim na boki. Choć Listek się starał, w końcu odczepił się od gałęzi i powoli opadł 
na ziemię.

To była jesień. 
Leżał tam tak długo aż zrobił się całkowicie pomarańczowy i wilgotny od desz-

czu. Potem nadszedł mróz. Mróz, jakiego Listek nigdy nie czuł. Miejsce, w którym 
leżał, przykrył biały, zimny puch.

To była zima. 
Listka wchłonęła ziemia. Tam było bezpiecznie. Korzenie zaczerpnęły od niego 

potrzebne minerały i wypuściły dzięki temu nowe, małe listki. Dzięki niemu lipa 
dalej rosła. Będąc już glebą Listek słyszał śpiew ptaków, szum drzew. Teraz wiedział.

To była wiosna.

Hanna Balewska
(12 lat, Poznań) 
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Młodzi widzowie na try-
bunach mają bardzo duży 
wpływ na przebieg całego 
spektaklu. Na początku ak-
torzy zadają pytania publicz-
ności. Chcą dowiedzieć się, 
co muszą na siebie włożyć. 
Dzieci przebierają aktorów, 
a kostiumy nie ograniczają 
wyobraźni zarówno grają-
cych, jak i publiki. W Jano-
wie ubiór wybrany do tych 
występów jest kolorowy 
i bardzo zróżnicowany, aby 
łatwiej było go dostosować 
do wymagań oglądających.

W ostatnich dniach 
dzięki rozmowie z zespo-
łem ImproAtaku wiemy, że 
spektakle zawsze kończy-
ły się ze szczerym uśmie-
chem widzów na twarzy. 
Dzieci chętnie odpowia-
dały na pytania aktorów, 
a często były to trudne 
tematy do rozegrania na 
scenie. Aktorzy dostoso-
wują przedstawienia do 
publiczności od czterech 
do ośmiu lat. Zazwyczaj 
jeden występ trwa oko-
ło godziny, więc jest 
idealnie dobrany do 
upodobań młodej pub-
liczności.

Aktorzy podkreślają, 
że są to przedstawie-
nia przeznaczone dla 
dzieci, jednakże czę-
sto widują dorosłych, 
którzy chcieli również 
pośmiać się z wyczy-
nów niezawodnych 

aktorów Improataku i ITO 
Teatru. Codziennie wystę-
pują w Wiosce Artystycz-
nej Janowo, a na widowni 
nieustannie zbiera się wiele 
osób. Bajki są idealną roz-
grzewką przed wieczorny-
mi spektaklami, ale i niesa-
mowitym wysiłkiem. Jacek 
Stefanik, aktor ImproAtaku 
powiedział nam, że gra dla 
dzieci jest dużo trudniejsza 
od występów dla dorosłych 
widzów.

Jacek Borkowski
(17 lat, Warszawa)

Bajkowe popołudnia,
czyli „Bajka na życzenie”
Zespół ImproAtak wraz z nowopowstałym ITO Teatrem znów pojawił się w Wiosce 
Artystycznej Janowo. Aktorzy przyjechali nad morze z nowymi propozycjami 
przedstawień improwizowanych. Scenę szczególnie podbiła „Bajka na życzenie”, którą 
możemy oglądać w każdą środę i sobotę o godzinie 17.00.

zdjęcia: Magdalena Stefanikzdjęcia: Magdalena Stefanik
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– Czy wiecie dzieci, jaki ptak nie buduje 
gniazd?
Zgłasza się Jasio: – Tak! To kukułka!
Nauczyciel: – A czemu nie buduje?
Jasio – No, bo mieszka w zegarach.

– Jasiu, dlaczego masz w zeszycie te same 
błędy, co twój kolega z ławki?
– Bo mamy tego samego nauczyciela od języ-
ka polskiego...

– Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły?
– Bo nie mogę się obudzić na czas...
– Nie masz budzika?
– Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.

– Jasiu, jaki to będzie przypadek, jak powiesz 
„lubię nauczycieli”?
– Bardzo rzadki, panie profesorze.

zebrał Miłosz Janowicz 
(13 lat, Białystok)

hasło: _ _ _ _ _ _
rys.: Magdalena Jóźwiakrys.: Magdalena Jóźwiak

rys.: Hanna Balewskarys.: Hanna Balewska

Znajdź

5 
różnic

Rebus

Nauczyciel pyta dzieci:
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Podróż w tropiki
Z daleka namiot wygląda jak 

wielki dmuchawiec (albo piłka do 
golfa, jak kto woli), który unosi się 
nad ziemią. To właśnie tam, zaraz 

pod latarnią morską, znajduje się 
Motylarnia, jedyne tak wyjątko-
we miejsce w okolicach Rewala. 
W środku jest bardzo ciepło, po-
nieważ motyle potrzebują odpo-
wiednio wysokiej temperatury do 
życia. Dla nas może być tam tro-
chę duszno, ale niesamowite wi-
doki wszystko rekompensują.

W namiocie posadzone zostały 
egzotyczne rośliny, które pną się 
pod sufi t. Na środku znajduje się 
altanka, a obok oczko wodne. Ca-
łość wygląda jak rajski ogród, ale 
nie tylko dzięki niesamowitym ro-
ślinom.

Ulotność motyla
W Motylarni, jak sama nazwa 

wskazuje, aż roi się od motyli. 
Nie są to jednak typowe polskie 
gatunki, takie jak rusałka pawik, 
paź królowej czy bielinek kapust-
nik. Większość z nich jest opisana 
w gablotkach. Można też zobaczyć 
stadia rozwoju motyla, od gąsieni-

cy do jego ostatecznego, piękne-
go wyglądu.

Gatunki prezentowane w Nie-
chorzu przypominają bajkowe 
motyle, które przedostały się 

do naszego świata. Są niezwykle 
piękne, ale i niestety ulotne. Żyją 
bardzo krótko, w zależności od 
gatunku dwa albo trzy tygodnie. 
Mimo to warto cieszyć się chwilą 
i korzystać z ich licznego towa-
rzystwa.

Urodzeni modele
Gdyby motyle umiały się z nami 

komunikować i wyrażać swoje 
uczucia, uznałabym je za stwo-
rzenia całkiem towarzyskie. Łatwo 
im zrobić zdjęcie, szczególnie, gdy 
odpoczywają na kwiatach albo 
piją soki z wystawionych owoców. 
Bardzo chętnie siadają na ramio-
nach i dłoniach turystów. Szcze-
gólnie podobają im się kapelusze 
i plecaki, dlatego przy wychodze-
niu z Motylarni warto sprawdzić, 
czy jeden z nich nie zaczepił się 
o ubranie. Motyl, który przedosta-
nie się na zewnątrz nie ma dużych 
szans na przeżycie.

Nie powinno się łapać ich za 
skrzydełka. Znajduje się na nich 
specjalny pyłek. Bez niego szybko 
umrą.

W Motylarni można spotkać też 
żółwia, którego znaczenie łatwiej 
sfotografować.

Jeżeli chcecie na chwilę prze-
nieść się w tropiki, odwiedźcie 
Motylarnię w Niechorzu!

Małgorzata Wieczorkiewicz
(17 lat, Wrocław)

Motylem jestem...
Tropikalne klimaty nad Bałtykiem? Czy to możliwe? W końcu nasze morze nie jest 
specjalnie łaskawe, jeśli chodzi o dobrą pogodę. Ale skoro już się jest w Rewalu, 
warto zajrzeć do Niechorza. Przekonacie się, że nawet w takim miejscu można znaleźć 
namiastkę wilgotnych lasów równikowych.

zdjęcia: Małgorzata Wieczorkiewiczzdjęcia: Małgorzata Wieczorkiewicz

ARTYKUŁ SPONSOROWANYARTYKUŁ SPONSOROWANY



16 lektura na plażę

Sekrety, zbrodnie i sensacje...

Książka porusza problem traumy, 
nietolerancji oraz dyskryminacji ko-
biet. Opowiada o małżeństwie (Bar-
barze i Ralphu), które na Boże Naro-
dzenie wyjeżdża do małego domku 
w Westhill (południowa Anglia). Gdy 
wstają następnego dnia, okazuje się, 
że w nocy przeszła śnieżyca i zasypa-
ła ich domek. Nie ma prądu ani jedze-
nia. Po chwili wysiada również ogrze-
wanie. Barbara, szukając drewna na 
opał, przewraca się i znajduje pamięt-
nik. Postanawia go przeczytać. Nie 
zdaje sobie sprawy, jakie zagrożenie 
czeka ją oraz w jakiej niebezpiecznej 
sytuacji się znalazła. Czytając, Barba-
ra odkrywa okropną tajemnicę, którą 
oprócz niej zna jedynie starsza pani, 
od której wypożyczają dom.

Moim zdaniem książkę czyta się 
szybko i łatwo, ponieważ już od 
pierwszej strony bardzo wciąga, 
a język jest bardzo prosty. Trzyma-
ła w napięciu od początku i czasami 
sprawiała ciarki na placach. Zain-
teresował mnie najbardziej wątek
I i II wojny światowej. Ciekawość ro-

sła z każdym kolejnym rozdziałem. 
Mówi się że „Dom sióstr” to krymi-
nał, ale ja nazwałabym go raczej sen-
sacją i thilerem. Utwór ten, nie ma 
ilustracji, dlatego o wiele lepiej i ła-
twiej jest wyobrazić sobie wszystko 
samemu. Książka wydaje się jednak 
bardzo wiarygodna. Walki o prawa 
kobiet i dwie wojny światowe są bar-
dzo realistycznie przedstawione.

Muszę przyznać, że koniec jest ba-
dzo rozczarowujący i przewidywal-
ny. Problemy przedstwione w utwo-
rze nie wywołały u mnie zbyt dużych 
emocji. Bardzo mnie rozczarował 
i spodziewałam się czegoś lepsze-
go. Bohaterowie nie wzbudzili mojej 
sympatii, dlatego wolałam lekturę 
starego pamiętnika, ponieważ było 
to po prostu bardziej ciekawe.

„Dom sióstr” skłonił mnie do wielu 
przemyśleń. Przed przeczytaniem jej 
nie zdawałam sobie sprawy z wielu 
rzeczy. Życie w 1907 roku było na-
prawdę ciężkie. Teraz jest zupełnie 
inaczej. Mamy komputery, telefony 
i nie musimy martwić się traumą po-

wojenną naszego młodszego brata. 
O to, jakiego żołnierza będziemy 
musieli przenocować i jak się nim 
zaopiekować. Po przeczytaniu do-
ceniłam bardzo to, co mam. Przed 
„Domem Sióstr” czytałam wiele po-
zycjii Charlotte Link, niemieckiej pi-
sarki, jednak ta, mimo zakończenia 
była najlepsza i najciekawsza. Oce-
niam bardzo dobrze.

Aleksandra Sztandar
(13 lat, Gliwice)

Niepokojąca atmosfera tajemnicy oraz wiszącej 
w powietrzu tragedii. Sięgnęłam po „Dom sióstr” dzięki 
tytułowi. Potem przekonałam się, że było warto.

REKLAMAREKLAMA
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Maria Wittek – zawsze wierna
Całe życie była wierna swojej pierwszej miłości. Do końca 
walczyła o ukochaną Ojczyznę. Zawsze trzymała z innymi 
kobietami. Maria Wittek to pierwsza kobieta-generał Wojska 
Polskiego.

Maria Wittek urodziła się 16 sierpnia 
1899 roku we wsi Trębki, jako jedna 
z czworga rodzeństwa. Jej ojciec był 
młynarzem i działaczem Polskiej Partii 
Socjalistycznej, a matka była zagorza-
łą katoliczką. W duchu takich wartości 
wychowywała dzieci.

Ze względu na działalność ojca w ru-
chu niepodległościowym, cała rodzina 
musiała przenieść się do Kijowa, gdzie 
Maria skończyła szkołę.

Od najmłodszych lat Wittekówna nie 
dawała za wygraną – jako pierwsza ko-
bieta w historii ukończyła Wydział Ma-
tematyczny Uniwersytetu Kijowskiego.

W 1918, rok przed maturą, dołączy-
ła do Polskiej Organizacji Wojskowej 
(POW), gdzie ukończyła kurs wywia-
dowczy i szkołę podoficerską. Zako-
chała się w ówczesnym komendancie 
POW – Leopoldzie Lisie-Kuli, ulubieńcu 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Maria 
i Leopold mieli się ku sobie, jednak jego 
śmierć na polu bitwy w 1919 roku po-
psuła im plany. Wittekówna nigdy nie 
wyszła za mąż, do końca życia pozosta-
ła wierna swojej pierwszej miłości.

Maria Wittekówna brała aktywny 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Uczestniczyła między innymi w boha-
terskiej obronie Lwowa w szeregach 
Ochotniczej Legii Kobiet, za co została 
wyróżniona Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari.

W czasie dwudziestolecia międzywo-
jennego nie spoczęła na laurach i wy-
korzystała doświadczenie z pola bitwy. 
Wittek zaangażowała się w przeszkole-
nia wojskowe kobiet. Wtedy powstało 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet.

Maria Wittekówna spodziewała się 
wybuchu kolejnego konfliktu i gdy przy-
szedł rok 1939 była gotowa. Zajęła się 
organizacją kobiecych oddziałów. Już na 
początku II wojny światowej pod jej do-
wództwem zjednoczyło się 100 tysięcy 
dziewcząt z różnych organizacji.

Jedną z podopiecznych Wittek była 
Elżbieta „Zo” Zawacka, druga kobieta
-generał w historii Wojska Polskiego. 
Zanim Zawacka została Cichociemną, 
Wittekówna wysłała ją jako emisariusz-
kę do Londynu do Sztabu Naczelnego 
Wodza. Misją wysłanej było polepszenie 
szlaków kurierskich oraz przekazanie 
postulatu uznania kobiet za pełnopraw-
nych członków konspiracji wojskowej.

Maria Wittek walczyła w Powstaniu 
Warszawskim pod pseudonimem „Mira”. 
Dosłużyła się stopnia pułkownika.

Po zakończeniu wojny Wittekówna 
miała nadzieję na odbudowę Przyspo-
sobienia Wojskowego Kobiet. Razem 
z podopiecznymi organizowała pomoc 
dla terenów Polski najbardziej dotknię-
tych okupacją. Niestety, w 1948 roku 
musiała przerwać działania, ponie-
waż jej organizacja została rozwiąza-

na przez władze komunistyczne. Od 
1951 roku pracowała w kiosku „Ru-
chu” w budynku Programu Trzeciego 
Polskiego Radia przy ulicy Myśliwie-
ckiej na warszawskim Śródmieściu. Do 
końca życia starała się o upamiętnie-
nie czynów kobiet podczas okupacji. 
W ten sposób powstała Komisja Hi-
storii Kobiet. Ostatnie lata życia Maria 
Wittekówna spędziła w domu Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek, w którym 
mieszkała również podczas okupacji.

2 maja 1991 roku została wyróżnio-
na nominacją generalską jako pierwsza 
kobieta w historii Wojska Polskiego. 
Następną kobietą-generał została jej 
podopieczna i jedyna kobieta wśród 
Cichociemnych – Elżbieta Zawacka.

Pomnik poświęcony pamięci Witte-
kówny stoi przy Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie. Został ufundowa-
ny przez generał Elżbietę Zawacką.

Antonina Mazurek
(17 lat, Warszawa)

foto: Centralne Archiwum Wojskowefoto: Centralne Archiwum Wojskowe

REKLAMAREKLAMA

Sklep
spożywczy

Rewal

ul. Piastowska 26
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Mój pierwszy przyjaciel
Podczas zachodu słońca pewna 
dziewczyna siedziała na plaży i patrzyła 
przed siebie. Dosiadł się do niej chłopak, 
którego nigdy przedtem nie widziała. 
Uśmiechał się promiennie w jej stronę. 
Po chwili zapytał, gdzie zmierza jej wzrok. 
Ona odpowiedziała:

– Patrzę przed siebie. Nie widzę nic konkretnego, 
poza falami i słońcem w oddali.

Po tych słowach nieznajomy znów uśmiechnął się 
i dodał:

– Uwielbiam takie widoki, a już w szczególności wte-
dy, kiedy mogę je oglądać z przyjacielem.

Na te słowa dziewczyna posmutniała i odparła mu, że 
nigdy nie miała przyjaciela. Wtedy stało się coś, czego 
się wcześniej nie spodziewała. Chłopak wraz ze swoim 
promiennym uśmiechem zaproponował, że to on zo-
stanie jej pierwszym przyjacielem. Nawet nie zdążyła 
nic powiedzieć, ponieważ jak szybko się pojawił, tak 
szybko odszedł, mówiąc tylko, żeby była jutro w tym 
samym miejscu o tej samej porze. Bohaterka nie miała 
nic do stracenia, więc jak powiedział, tak zrobiła.

Na jednym spotkaniu się nie skończyło. Tak się polu-
bili, że codziennie spędzali ze sobą czas. Mogli gadać ze 

sobą o wszystkim. Nigdy im się nie nudziło. Byli dwoma 
bratnimi duszami, prawdziwymi przyjaciółmi.

I nastał taki dzień, podczas którego razem oglądali 
zachód słońca. Stało się to w miejscu, gdzie się poznali. 
Chłopak jak zwykle był pełen radości. Opowiadał o tym, 
jaki świat jest piękny. W pewnym momencie jego opowie-
ści dziewczyna posmutniała. Widząc zmartwiony wzrok 
chłopaka, postanowiła powiedzieć mu prawdę. W rzeczy-
wistości dziewczyna nie miała zmysłu wzroku a cała przy-
goda z chłopakiem to był jej sen. A on, jej pierwszy praw-
dziwy przyjaciel, pierwszy człowiek, którego zobaczyły jej 
oczy, po wysłuchaniu prawdy, załamał się. Zdążył ją tylko 
przytulić i szepnąć:

– Ja zawsze z Tobą będę.
Po tych słowach zamienił się w piasek, który rozwiał 

wiatr.
Dziewczyna również zmarkotniała. Z oczu poleciały jej łzy 

a głowę wypełniło wiele myśli. Niedługo musiała wrócić do 
świata, w którym zakrywa swoje oczy, aby ludzie, których 
nie widzi, nie patrzyli w nie. Znów czuła się samotna. Jednak 
podczas swoich ostatnich chwil w swoim świecie marzeń 
stwierdziła, że jeśli tak wygląda świat, w którym żyje, to żyje 
w pięknym świecie. Ostatni raz popatrzyła na czerwony ho-
ryzont i zniknęła, również zamieniając się w piasek.

Natalia Bochan
(17 lat, Gdańsk)

rys.: Natalia Bochanrys.: Natalia Bochan
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Wieś Rewal ma 40,65 km² i leży 
w województwie zachodniopo-
morskim w powiecie gryfi ckim. 
Pierwsza wzmianka o niej pochodzi 
z 1434 roku, ale samo powstanie jej 
określa się na ok. drugą połowę XIV 
wieku. W 1466 roku właścicielami 
miejscowości stał się lud Flemmin-
gów. Do 1945 roku miała niemiecką 
nazwę Rewahl. Po drugiej wojnie 
światowej miejscowość rozkwitła, 
a jako nazwę przewidywano Pamiąt-
kowice, ale w końcu skończyło się na 
Rewalu. W miejscu, w którym biegł 
szlak łączący Gdańsk, Kołobrzeg 
i Kamień Pomorski, a teraz jest usy-
tuowana baza rybacka, powstało 
pierwsze zabudowanie, zbójecka 
karczma „Riuale”. Jednak gdy morze 
coraz bardziej zaczęło zalewać pla-
żę i wydmy została ona rozebrana. 

Powstała tam 
mała osa-

da ry-
backa 

po-

dzielona przez potok Rigose. Szko-
ła oraz park zdrojowy zbudowano 
pod koniec lat 90. Turyści (głównie 
z Berlina i jego okolic) zaczęli przy-
jeżdżać tutaj w 1827 roku, kiedy 
części wschodnia i zachodnia (któ-
ra mieściła się w rejonie Śliwina 
i podlegała kapitule kamieńskiej) 
uzyskały status kąpieliska, działając 
jako miejscowość turystyczna. Przed 
wybuchem I wojny światowej na te-
renie Rewala przebywało już ponad 
2 200 letników. W związku z gwał-
townym rozwojem miejscowości 
powstały nowe instytucje. Obec-
nie Śliwin Bałtycki jest połączony 
z Rewalem. W 2020 roku w Rewa-
lu mieszka 1 033 osób, czyli 27,2% 
mieszkańców całej gminy Rewal.

Miasto, które znamy, nie było 
jednak od początku takie piękne. 
Umocniono strukturę dróg, wymie-
niono chodnik, oświetlenie drogo-
we, stare punkty handlowe na nowe 
usługowe. Powstał bardziej nowo-
czesny deptak prowadzący do mo-
rza oraz liczne pensjonaty, ośrodki 
wczasowe, domy gościnne. Mało 

kto też wie, że w Rewalu przy uli-
cy Dworcowej 14, znajduje się 

siedziba Straży Granicznej.
Znakiem rozpozna-

walnym wsi są dwa 
wieloryby wy-

k o n a n e 

ze stali, ważące odpowiednio pięć 
i dziesięć ton, które możemy podzi-
wiać w centralnej części placu obok 
platformy widokowej oraz fontan-
ny. Z pomnikami wielorybów wiąże 
się miejscowa legenda. Dawno temu 
okoliczna ludność zaobserwowała 
w Morzu Bałtyckim wielkiego wielo-
ryba. Próbowali ściągnąć go na brzeg 
przeróżnymi sposobami. Chcieli na-
wet użyć do tego koni sprowadzo-
nych ze Śliwinu Bałtyckiego, ale nic nie 
dało się zrobić. Dopiero silny sztorm 
wyrzucił olbrzymiego ssaka na brzeg, 
a wtedy mieszkańcy poćwiartowali go 
na kawałki i rozdzielili między sobą. 
Podobno jedno z jego żeber trafi -
ło do kościoła na klifi e w Trzęsaczu, 
a gdy ten został zamknięty, przenie-
siono je do kamieńskiej katedry.

Rewal to bardzo piękna miejsco-
wość. Jest stolicą jednego z naj-
piękniejszych odcinków polskiego 
wybrzerza. Posiada swój własny uni-
kalny oraz lekko tajemniczy klimat, 
który sprzyja letniemu wypoczynko-
wi. Nadaje w nim RewalStacja, a czas 
umila kultowa gazeta Rewalacje, 
którą właśnie czytasz. Zachęcamy 
do zwiedzenia różnych atrakcji oraz 
ciekawych miejsc, o których możecie 
przeczytać na następnych stronach.

Hanna Balewska
(12 lat, Poznań)

Ciekawostki Ciekawostki 
i tajemnice Rewalai tajemnice Rewala

foto: Hanna Balewskafoto: Hanna Balewska

foto: Agata Słodkowskafoto: Agata Słodkowska
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PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ REWAL 
ul. Szkolna 1
tel. 91 38 62 629

PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ TRZĘSACZ
ul. Klifowa 3b 
tel. 91 386 29 26

APTEKA CAŁODOBOWA
Gryfi ce, ul. Niepodległości 65 
tel. 91 38 412 04

APTEKA
Rewal, ul. Mickiewicza 25
tel. 91 38 62 702
pn-pt: 9.00-17.00
sob-niedz: zamknięte

OŚRODKI ZDROWIA
Niechorze, ul. Mazowiecka 2
tel. 91 386 33 58

SZPITALE
Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 10
tel. 91 326 26 92
Gryfi ce, ul. Niechorska 27
tel. 91 384 20 61

WETERYNARZ
Gryfi ce, ul. Śniadeckich 44
tel. 91 384 26 12
pon-pt: 8.00-12.00 i 16.00-18.30
sobota: 8.00-12.00
Kamień Pomorski, ul. Fryderyka 
Chopina 59
tel. 511 294 994
pon-pt: 10.00-14.00 i 16.00-18.30
sobota: 10.00-14.00

RATOWNICTWO WODNE 
tel. 601 100 100

TOURIST INFORMATION POINT 
IN REWAL
Szkolna 1 Street
tel. +48 91 38 62 629

TOURIST INFORMATION POINT 
IN TRZĘSACZ
Rewal, Klifowa 3b Street
tel. +48 91 386 29 26

PHARMACY OPENED ALL DAY
Gryfi ce, Niepodległości Street 65
tel. +48 91 38 412 04

PHARMACY
Rewal, Mickiewicza Street 25
tel. +48 91 38 62 702
Monday-Friday 9.00-17.00
Sat-Sun: Closed

HEALTH POINTS
Niechorze, Mazowiecka 2 Street
tel. +48 91 386 33 58

HOSPITALS 
Kamień Pomorski, Szpitalna 10 Stret
tel. 91 326 26 92
Gryfi ce, Niechorska 27 Street
tel. +48 91 384 20 61

VET
Gryfi ce, Śniadeckich 44 Street
tel. +48 91 384 26 12
Monday-Friday: 8.00-12.00 and 
16.00-18.30
Saturday: 8.00-12.00
Kamień Pomorski, 
Fryderyk Chopin Street 59
tel. +48 511 294 994
Monday-Friday: 10.00-14.00 and 
16.00-18.30
Saturday: 10.00-14.00

WATER RESCUE
tel. +48 601 100 100

TOURISTENINFORMATION 
REWAL
Szkolna 1 Str
Tel. +48 91 38 62 629

TOURISTENINFORMATION 
TRZĘSACZ
Rewal, Klifowa Str 3b
Tel. +48 91 386 29 26

APOTHEKE (DEN GANZEN TAG 
GEÖFFNET)
Gryfi ce, Niepodległości Str 65
Tel. +48 91 38 412 04

APOTHEKE
Rewal, Mickiewicza Str 25
Tel. +48 91 38 62 702
Montag-Frieitag 9.00-17.00
Samstag-Sonntag Ruhetag

GESUNDHEITSZENTRUM
Niechorze, Mazowiecka Str 2
Tel. +48 91 386 33 58

KRANKENHAUS
Kamień Pomorski, Szpitalna Str 10
Tel. 91 326 26 92
Gryfi ce, Niechorska Str 27
Tel. +48 91 384 20 61

TIERARZT
Gryfi ce, Śniadeckich 44 Str
Tel. +48 91 384 26 12
Montag-Frieitag: 8.00-12.00 und 
16.00-18.30
Samstag: 8.00-12.00
Kamień Pomorski, 
Fryderyk Chopin 59 Str
Tel. +48 511 294 994
Montag-Freitag: 10.00-14.00 und 
16.00-18.30
Samstag: 10.00-14.00

WASSER RETTUNGSDIENST
Tel. +48 601 100 100

DEPL EN
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KOMISARIAT POLICJI
Rewal, ul. Mickiewicza 21
tel. 91 385 28 61

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Pobierowo, ul. Zgody 7
Niechorze, ul. Kolejowa 20
tel. 91 386 31 44

URZĄD GMINY REWAL
Rewal, ul. Adama Mickiewicza 19
tel. 91 384 90 11

POCZTA
Rewal, ul. Sikorskiego 3
tel. 91 38 62 550

DWORZEC PKS
Rewal, ul. Westerplatte 20
Pobierowo, ul. Jana z Kolna 5

KANTOR
Pobierowo, ul. Grunwaldzka 51/12
tel. 607 637 520
Godziny otwarcia
pn-nie.: 9.00-21.00

AMFITEATR
Rewal, ul. Parkowa 2
tel. 504 407 767

GOSPODARCZY BANK 
WIELKOPOLSKI/BANKOMAT
Rewal, Mickiewicza 19 
Czynne całą dobę

PACZKOMATY
Niechorze, ul.Pomorska 2 
tel. 722 444 000
Czynne całą dobę
Pobierowo, ul. Warszawska 12
tel. 722 444 000
Czynne całą dobę

POLICE STATION
Rewal, Mickiewicza Street 21
tel. +48 91 385 28 61

FIRE BRIGADE
Pobierowo, Zgody Street 7
Niechorze, Kolejowa Street 20
tel. +48 91 386 31 44

CITY OFFICE OF REWAL
Rewal, Adam Mickiewicz Street 19
tel. +48 91 384 90 11

POST OFFICE
Rewal, Sikorskiego Street 3
tel. +48 91 38 62 550

PKS OFFICE
Pobierowo, Jana z Kolna 5 Street
Rewal, Westerplatte 20 Street

CURRENCY CHANGING POINT
Pobierowo, Grunwaldzka 
51/12 Street 
tel. +48 607 637 520
Opening hours
Monday-Sunday: 9.00-21.00

AMPHITHEATER
Rewal, Parkowa 2 Street
tel. +48 504 407 767

BANK/ATM
Rewal, Mickiewicza 19 Street
Opened all day

PARCEL LOCKERS
Niechorze, Pomorska 2 Street
tel. +48 722 444 000
Opened all day
Pobierowo, Warszawska 12 Street
tel. +48 722 444 000
Opened all day

POLIZEI
Rewal, Mickiewicza 21 Str
Tel. +48 91 385 28 61

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Pobierowo, Zgody 7 Str
Niechorze, Kolejowa 20 Str
Tel. +48 91 386 31 44

GEMEINDEAMT REWAL
Rewal, Adama Mickiewicza Str 19
Tel. +48 91 384 90 11

POST
Rewal, Sikorskiego 3 Str
Tel. +48 91 38 62 550

BUSBAHNHOF
Pobierowo, Jana z Kolna 5 Str
Rewal, Westerplatte 20 Str

WECHSELSTUBE
Pobierowo, Grunwaldzka 51/12 Str
Tel. +48 607 637 520
Montag-Freitag: 9.00 – 21.00

AMPHITHEATER
Rewal, Parkowa 2 Str
Tel. +48 504 407 767

24-STUENDIG BANK/
GELDAUTOMAT 
Rewal, Mickiewicza 19 Str

24-STUENDIG PACKSTATION
Niechorze, Pomorska 2 Str
Tel. +48 722 444 000
Pobierowo, Warszawska 12 Str
Tel. +48 722 444 000

DEPL EN

zebrali: Miłosz Janowicz (13 lat, Białystok) 
Weronika Barszcz (16 lat, Jeziernik)

Anna Raszewska (12 lat, Łódź)
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Gwiazdy Ci sprzyjają, możesz li-
czyć na wiele małych osiągnięć. 
Jednakże, aby odnieść duży sukces 
musisz uważać na ludzi spod znaku 
Raka i Strzelca. Nie bój się podejmo-
wać ryzyka. Możesz napotkać wiele 
trudności, jednak nim planety staną 
w jednej linii, ty będziesz szczęśliwy. 
W niedalekiej przyszłości możesz 
spotkać miłość sprzed lat.

Bardzo przyjemny sekstyl Marsa
i Wenus będzie zwiastować Ci 
szczęście w miłości. Mimo, że doj-
dzie do kilku sporów, znak Wagi za-
wsze będzie przy Tobie. Bądź aser-
tywny względem innych i nie bierz 
na siebie za wiele. Ufaj swoim snom, 
jeśli pojawi się w nich róża. Uważaj! 
Pewna osoba chce Ci wyznać swoje 
uczucia.

Masz przed sobą pozytywny 
czas, jednak Twoja druga, skrywana 
natura może się niedługo ujawnić! 
Pamiętaj, aby zachować harmonię 
w swojej prawdziwej duszy. Byk
i Lew mogą Cię prowokować, jed-
nak ty nie daj się pokonać ich domi-
nującej naturze i uderz ze zdwojoną 
siłą spokoju i zbilansowania. Pokaż 
wszystkim, że jesteś nie do zdarcia.

Pierścienie Saturna krążą z więk-
szą mocą. To znak, abyś odpoczął
i odetchnął daleko od domu. Raki 
lubią stabilność, jednak teraz czas 
na zrobienie czegoś zupełnie nowe-
go. Zaszalej! Gwiazdy są w całkowi-
tej harmonii, więc na pewno to Ci 
się opłaci. Nie bój się, zaufaj swoje-
mu przeczuciu, ono zaprowadzi Cię 
do sukcesu. Strzelec chce zobaczyć 
Twoje możliwości, dlatego zmierza 
do Ciebie.

Zbliżająca się ostatnia kwadra 
Księżyca zwiastuje u Ciebie wybuch 
dużej ilości energii. Jednak po tej 
fazie, nastąpi nagły spadek spo-
wodowany problemami miłosnymi. 
Nastanie wtedy czas na zadbanie
o siebie i na rozwijanie pasji. Pomo-
że Ci to w karierze zawodowej. Nie 
bój się zmian, jesteś przecież Lwem, 
który dumnie stąpa po świecie.

Ostatnie spotkanie Księżyca
z Jowiszem i Saturnem zapowiada 
burzliwy czas. Będziesz musiał sta-
nąć oko w oko z Twoim najgorszym 
lękiem, jednak nie bój się, po tym 
trudnym czasie nastąpi przełom
w Twoim życiu. Szczególnie w tym 
miłosnym. Ryby mimo, że mają 
roztargnioną dusze, zawsze będą
po Twojej stronie.

Zawsze rozważasz swoje decyzje
i chcesz podejmować je z dystan-
sem. Jednak elipsa zwiększająca na-
chylenie do widnokręgu daje znak, 
żeby osoby spod znaku Wagi zaczę-
ły podejmować spontaniczne decy-
zje. Nie możesz czekać, aż ktoś zrobi 
krok w Twoją stronę, musisz go zro-
bić sam. Mogą Ci w tym przeszko-
dzić osoby spod znaku Bliźniąt.

Widoczna Capella, ma za zadanie 
przypomnieć Ci o byciu oszczęd-
nym. Polecamy Ci, żebyś spojrzał 
na swoje ręce. Również trzeba być 
samokrytycznym wobec siebie. Nie 
używaj zbyt mocnych perfum, bo 
mogą odepchnąć miłość życia pod-
czas waszego pierwszego spotkania 
w wyniku czego potencjalna druga 
połówka odejdzie. Nie możesz tak 
łatwo przepuścić takiej szansy, którą 
daje Ci los.

Masz dryg do biznesu. Najlepszą 
decyzją w tym czasie jest inwesty-
cja, zarówno w życie miłosne, jak 
i w podróże. Tak samo jak Wenus 
spotkała się z Księżycem, tak też 
Ty spotkasz się ze swoją Panną lub 
Wodnikiem. Uważaj na Barany, będą 
starały się Tobie odebrać coś cen-
nego, jednak będą parły na oślep, 
pokonasz je.

Dzięki bardzo korzystnemu ukła-
dowi planet nad Twoją głową, 
szczęście będzie sprzyjać Ci w życiu 
towarzyskim. Nie można tak po-
wiedzieć o miejscu pracy, ponieważ 
nagle spadnie na Ciebie wiele obo-
wiązków, które będziesz musiał wy-
konać. Sen nie będzie spokojny, lecz 
po tej próbie będziesz mógł liczyć 
na hojne wynagrodzenie.

Wielki wóz skierowany na wschód 
da Ci umiejętność wymyślania ko-
lejnych nieco szalonych pomysłów. 
Niedługo wymyślisz przełomowe 
rozwiązanie twoich problemów. We-
nus będzie krążyć spokojnie, kiedy 
zajmiesz się swoją rodziną. Nie mo-
żesz się zatrzymywać tylko przeć na-
przód. Gdy zrobisz krok w tył, zoba-
czysz świat inaczej i lepiej.

Zbliżający się w ostatnim cza-
sie Księżyc do Marsa namawia Cię 
do śmiałości. W tym czasie śpij
w ciemnych pomieszczeniach i nie 
słuchaj muzyki na noc oraz jedz dużo 
tymianku. Rozpieść się i pozwól so-
bie na szczerość, bo wtedy poszczę-
ści Ci się w życiu miłosnym, szczegól-
nie jeśli jesteś w stałym związku.

Wróżka Dorothea
(Natalia Bochan, 17 lat , Gdańsk)

✶✭✮✯ Horoskop 
a Baran i Strzelece Lew

b Byk j Koziorożecf Panna

c Bliźnięta k Wodnikg Waga

d Rak l Rybyh Skorpion
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W duszy gra nam piłka

18 i 19 sierpnia w Rewalu odbył się 
turniej siatkówki plażowej. Wyda-
rzenie było odpowiednio przyszy-
kowane do aktualnej sytuacji zwią-
zanej z koronawirusem. Wszyscy 
mieli mierzoną temperaturę, a na 
ogrodzonym terenie mogło przeby-
wać jedynie 150 osób. W zawodach 
brali udział głównie amatorzy, ale 
byli też zawodowcy. Wszyscy byli 

bardzo pozytywnie nastawieni do 
siatkówki jako sportu, a niektórzy 
byli w niej wręcz zakochani. Część 
drużyn była stworzona zupełnie 
przypadkowo np. z czteroosobowej 
grupy wcześniej znało się dwóch 
lub trzech członków. Mimo loso-
wych składów ekip były one bar-
dzo zgrane. Między przeciwnikami 
panował szacunek i gra fair play. 

Zdarzyło się, że drużyna wygrana 
widziała jak bardzo starali się prze-
ciwnicy i dzielili się z nimi nagrodą. 
Tylko życzyć, by podczas wszystkich 
turniejów była taka atmosfera jak 
była na zawodach siatkówki plażo-
wej na rewalskim piasku.

Agata Słodkowska
(14 lat, Łódź)

Rock jest gatunkiem muzycznym 
powstałym w latach pięćdziesiątych 
XX wieku w Stanach Zjednoczonych. 
Niestety, nie da się ustalić dokład-
nej daty tego zjawiska, gdyż rodzaj 
ten ma wielu ojców. Jednym z nich 
jest Elivis Presley, którego nazywa 
się „Królem rock and roll’a”. Wyko-
nywał on muzykę na pograniczu ro-
cka, popu i country. Jego najlepszą 
płytą, jak twierdzi wielu fanów, był 
album „Elvis is back”.

Rock to mieszanka gospel, rhythm, 
bluesa z country, czyli tzw. muzyki 
czarnej i białej. Jego początkową wer-
sją był rock and roll. Gatunek ten różni 
się dość mocno od innych brzmie-
niem i charakterem. Cechuje go bar-
dziej agresywne brzmienie oraz teksty 
o sprawach trudnych dla odbiorcy, np. 
nieszczęśliwa miłość. Obecnie może-
my podzielić rocka na wiele podga-
tunków, w tym metal, heavy metal, 
pank rock, pop rock czy glam rock.

Muzycy rockowi wykorzystują 
w dużej mierze zupełnie inne instru-
menty niż ich koledzy zajmujący się 
innymi gatunkami. W prawie każdym 
rockowym utworze występują jedna 
lub dwie gitary elektryczne, gitara 
basowa oraz perkusja. Czasami moż-
na usłyszeć instrumenty klawiszowe. 
W przypadku gitary elektrycznej róż-
ni się ona dość mocno od gitary kla-
sycznej i akustycznej. Przede wszyst-
kim brzmi tylko, gdy jest podłączona 
do prądu. Do jej uruchomienia po-
trzebny jest specjalny wzmacniacz.

Najbardziej znanymi zespołami 
rockowymi są Queen, The Beatles, 
The Rolling Stones czy AC/DC. To 
właśnie one sprzedały najwięcej 
płyt. Są formacjami, które różnią się 
pod względem twórczości, a jednak 
zdobyły największą popularność. 
Jednym z takich utworów jest kulto-
wy kawałek zespołu Queen „We are 
the champions”.

Do Polski rock trafi ł w latach 60. 
XX wieku. Było to naprawdę mocne 
uderzenie. W tym okresie największą 
rozpoznawalność zdobyli Niebiesko-
Czarni, Czerwone Gitary, Skaldowie 
i Czerwono-Czarni. Za najlepszego 
solistę uznano Czesława Niemena. 
W latach 90. gatunek ten został moc-
no skomercjalizowany. Zaczęły odby-
wać się coraz bardziej oblegane zloty, 
takie jak np. festiwal w Jarocinie. Wy-
twórnie muzyczne również mocno 
postawiły na artystów rockowych. 

W dzisiejszych czasach rock zma-
lał na popularności wśród młodych 
ludzi. Moim zdaniem jest to bardzo 
prawdziwa i ciekawa muzyka, któ-
rą warto poznać i wyrobić sobie 
o niej zdanie. Ja najbardziej lubię 
w niej szczerość i charakterystyczne 
brzmienie instrumentów.

Anna Raszewska
(12 lat, Łódź)

Narodziny i rozwój rocka
Jednym ze znanych gatunków muzycznuch jest rock. Jest on rodzajem muzyki wokalno-
instrumentalnej oraz rozrywkowej. Często stanowił głos młodego pokolenia zbuntowanego 
przeciw rzeczywistości.

zdjęcia: Agata Słodkowskazdjęcia: Agata Słodkowska



 28.07 godz.  20:00 Kabaret  Nowak i

 29.07 godz.  20:00  IR A

 30.07 godz.  20:00  Kabaret  Smile

 31.07 godz.  20:00  POWE R PL AY

 06.08 godz.  20:00  Akce nt ,  Ze non Mar t yniuk

 08.08 godz.  20:00  Igor  Kwiat kowsk i

 12.08 godz.  20:00  Kabaret  Ske c zów M ę c z ąc ych

 13.08 godz.  20:00  Cle o

Bilety na organizowane przez nas wydarzenia można kupić 
w kasie amfiteatru.

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

www.kabaretowebilety.pl oraz kulturairozrywka.pl

Wszelkich informacji udzielamy
pod nr tel. 77 441 05 33 i 735 974 306

e-mail: bilety@eskander.pl

Organizator: ESKANDER | Partner: Gmina Rewal

Amfi teatr w Rewalu


