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● Bieg o wschodzie słońca 
9 lipca już o godzinie 6:00 z plaży przy 

ul. Jana z Kolna w Pobierowie wyruszyli 
amatorzy „Biegu o wschodzie słońca”. 
Zwycięzcy otrzymali medale, a wszyscy 
uczestnicy – gadżety i… pyszne śniada‐
nie w towarzystwie wójta gminy Rewal. 
Bieg pozwolił amatorom sprawdzić, w ja‐
kim stanie była ich kondycja i czy muszą 
nad nią popracować. 

● Znów bezpieczne zejście 
Przed hotelem „Jantar” w Rewalu zo‐

stało zmodernizowane i naprawione 
zejście na plażę. Teraz poziom bezpie‐
czeństwa wczasowiczów zdecydowa‐
nie się podwyższył.

● Kasa za parking 
Przypominamy, że w Rewalu od 1 czerw‐

ca do 15 września zarówno turyści, jak
i mieszkańcy gminy są zobligowani do za‐
płaty za miejsca parkingowe.

● Spełnianie dziecięcych fantazji 
Już od 3 lipca codziennie o godzinie 

17:00 w Wiosce Artystycznej Janowo 
grane są bajki dla dzieci. Najmłodsi wi‐
dzowie mają szansę  spotkać aktorów,  
a także obejrzeć spektakl, którym same 
kierują.  Przednia, kreatywna zabawa, 
zapraszamy wszystkich milusińskich.

Magda Borkowska 
Antoni Bigaj 
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Piszemy, mówimy, filmujemy, nagrywa‐
my już… 25 lat! Po tak długim czasie pra‐
cy nad gazetą, radiem oraz telewizją wi‐
dzimy, ile się zmieniło. Z każdym 
następnym rokiem staramy się udoskona‐
lać nasze działania. Niezłomność, pasja  
i talent uczestników obozu Potęga Prasy 
pozwala na szlifowanie warsztatu mło‐
dych adeptów sztuki dziennikarstwa. I… 
oby tak dalej!

W tym numerze, który trafił właśnie  
do Państwa rąk, skupiamy się głównie na ju‐
bileuszach – naszym i… teatru improwizo‐
wanego w Wiosce Artystycznej Janowo.

Aktorzy zajmujący się improwizacją  
na scenie Wioski Artystycznej Janowo 
również obchodzą okrągłą rocznicę 5 lat,  

wytrwałej i niesamowitej pra‐
cy! Niedawno odbyła się ofi‐
cjalna premiera piątego sezo‐
nu, w którym miłośników 
sztuki czeka wiele nowości! 
Więcej o tym przeczytacie 
Państwo w środku gazety.

Tegoroczne wydanie „Re‐
walacji” jest bliskie mojemu sercu, ponie‐
waż po raz pierwszy miałam okazję nad‐
zorować proces ich powstania od 
początku aż do samego końca. „Pływa‐
jąc” między artykułami moich koleżanek 
i kolegów, obserwowałam, jak dzienni‐
karska pasja pochłania ich oraz mnie. Je‐
stem bardzo zadowolona z efektu naszej 
pracy i mimo dużej liczby nowych 

Od lewej: Linda Jasic, Ewa Miśkiewicz, Jagoda Maciejewska 
Fot: Piotr Sobczak  

uczestników, wysoko oceniam skład ga‐
zety oraz tematykę artykułów. Oczywi‐
ście, bez naszej cudownej kadry nie by‐
łoby tak pięknie i kolorowo! 

Wszyscy uczestnicy są jej wdzięczni  
za 25 lat owocnej pracy i wspaniałej wa‐
kacyjnej przygody.  

Ewa Miśkiewicz  
redaktor naczelna „Rewalacji” 



3 św iętuj emy 

P ęć do potęg  drug ej 
Wszystko zaczęło się w roku 1997, kie‐

dy Towarzystwo Oświatowe „Szkoła 2001” 
w Łodzi postanowiło zorganizować obóz 
dziennikarski nad Jeziorem Ślesińskim. 
Jego prezes Mirosław Kuliś przybył tam 
przywożąc trudno dostępny, jak na póź‐
ne lata 90., sprzęt technologiczny, jakim 
były prosta drukarka oraz komputer.  
Powierzył wszystko opiekunom meryto‐
rycznym, którzy wraz z uczestnikami 
obozu wykorzystali te narzędzia do stwo‐
rzenia pierwszego numeru gazety. Z cza‐
sem coraz większa liczba osób była chęt‐
na do pisania tekstów i drukowania 
kolejnych wydań. W taki oto sposób  
powstały „Rewalacje”...

Po kilku latach postęp technologicz‐
ny pozwolił obozowiczom poszerzyć 
swoją działalność o radio i telewizję. Od 
tego czasu wakacje młodych dzienni‐
karzy wypełniały ciekawe audycje, inte‐
resujące materiały wideo i wciągające 
artykuły. Mimo ciężkiej pracy, uczestni‐
kom nie brakowało dobrej zabawy! 

Wśród potęgowiczów zawiązywały się 
liczne przyjaźnie, a nawet miłości. Każ‐
dy, kto choć raz tu się pojawił, mógł 
śmiało stwierdzić, że Potęga jest jedną 
ogromną rodziną. Jest wspólnotą ludzi, 
których łączy pasja do dziennikarstwa! 
Rewal jest dla nas miejscem pełnym 
emocji i wspomnień, które pozostaną  
z nami na zawsze.

Przez ten długi czas w Rewalu zaszło 
wiele zmian, m.in. zbudowano Plac 
Wielorybów oraz odnowiono dworzec 
kolejki wąskotorowej. 

Mirosław Kuliś podzielił się z nami swo‐
imi przemyśleniami dotyczącymi działa‐
nia Potęgi Prasy. Powiedział nam również 
o różnicach w podejściu młodzieży  
do obozu: „Wszystko zależy od indywidu‐
alnych preferencji obozowiczów czy też 
talentu, czy pomysłu na siebie. Są grupy, 
które świetnie bawią się w radiu lub tele‐
wizji, inne troszkę słabiej. Są grupy, które 
ograniczają się do różnych dziedzin zwią‐
zanych właśnie z tymi mediami. Pamię‐

tam, że na obóz przyjeżdżały bardzo  
ambitne osoby, które pisały słuchowiska, 
spektakle teatru radiowego, próbowały 
adaptować książki literackie, wymyślały 
czytane seriale. Wszystko zależy od was 
samych, jakie będziecie mieli do tego  
podejście. W dalszym ciągu mogę powie‐
dzieć, że niezależnie ile lat minęło, 
Potęga Prasy dalej bardzo dobrze funk‐
cjonuje i świetnie się tym bawicie.  
Widocznie bardzo lubicie naszą gazetę, 
stację radiową oraz telewizję”.

W ciągu 25 lat obóz odbywał się w aż 
pięciu miejscach na terenie Rewala. 
Pierwsza edycja odbyła się w Domu 
Wczasowym „Radość”, mieszkaliśmy też, 
m.in., w Californii, a od sześciu lat gości‐
my w Ośrodku Wypoczynkowo-Campin‐
gowym „Mieszko”. Nie zmienił się nato‐
miast poziom zaangażowania i deter-
minacji uczestników w kształtowaniu 
współczesnych mediów. Dwa lata pande‐
mii utrudniły nam bezpośredni kontakt  
z odbiorcami. W tym roku wyruszyliśmy 
w końcu w przeróżne zakątki Rewala, 
przekazując Wam efekty naszej pracy. 
„Rewalacje” są gazetą niepowtarzalną, 
która daje rozwinąć skrzydła młodym lu‐
dziom z dziennikarskim zacięciem.  
Przez ostatnich 25 lat wydaliśmy 149 nu‐
merów. W ubiegłym roku obchodziliśmy 
też 20-lecie RewalStacji, która swoim ra‐
dosnym brzmieniem przyciąga wielu 
wiernych słuchaczy.

Naszym najświeższym medium jest 
telewizja TeVaRewal, która skupia ama‐
torów tworzenia przekazów audiowizu‐
alnych i z roku na rok coraz bardziej się 
rozwija. Dzięki prowadzonym przez ka‐
drę warsztatom oraz profesjonalnemu 
sprzętowi jesteśmy w stanie tworzyć 
materiały, które cieszą oko widza, a na‐
wet czasami rozbawią go do łez. 

Jagoda Maciejewska 
Ewa Miśkiewicz 

Fot. Jagoda Maciejewska 
Tort Ewa Miśkiewicz 
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Fake feminists 
Idea feminizmu głosi, że w społeczeń‐

stwie powinna zostać zachowana stabil‐
na równowaga między kobietami a męż‐
czyznami. Jednak w dzisiejszych czasach, 
wszystko, co zostało rozpowszechnione 
na szeroką skalę, staje się po prostu tylko 
modne  Czy wspólnie wytyczony cel 
może zamienić się w coś, co można okre‐
ślić jako jedynie sezonowy i przemijający 
wraz z upływem lat trend?

Współcześnie wiele spraw, kontrowersji, 
wydarzeń, a nawet rzeczy ulega spopula‐
ryzowaniu.  Są jednak idee, które się temu 
opierają. Jedną z nich jest właśnie feminizm. 
Ruch ten nie został stworzony „na chwilę”. 
Jest to pewien schemat zachowań, których 
nie akceptuje się, by przypodobać się me‐
diom. Głośne deklaracje niepoparte dzia‐
łaniami nie są dobre dla społeczeństwa, nie 
przynoszą żadnych korzyści kobietom, któ‐
re walczą o swoje prawa już od setek lat. 
Tego typu pozorne, „pod publiczkę” dzia‐
łania dają nieprawdziwy obraz, że feminizm 
wygasa. Przynosi to taki efekt, że przez więk‐

szą część społeczeństwa przestaje być po‐
ważnie traktowany, mimo wielkiego zaan‐
gażowania aktywistów. 

Pojawiają się też kontrowersyjne dzia‐
łaczki, jak i kontrowersyjni działacze na 
rzecz kobiet. Chodzi o podstawową zna‐
jomość idei feminizmu lub niechęć do za‐
poznawania się z jej nowymi formami. 

Wielu działa zgodnie ze standardową 
regułą związaną ze wsparciem poszkodo‐
wanych kobiet. Natomiast od pewnego 
czasu pojawiły się osoby, które określamy 
„fake feminists”. Oznacza ono, że podający 
się za działaczy w sprawie ruchu niezależ‐
nych kobiet nie uznają pewnych jego 
aspektów. Dyskryminują oni kobiety trans‐
płciowe, osoby niecispłciowe oraz kobiety 
innego niż biały koloru skóry. Ważna jest 
dla nich jedynie biologiczną płeć. A prze‐
cież  tu nie chodzi o samą genetykę czło‐
wieka, ale o poczuciu komfortu i określenie 
samego siebie. Wielu wyśmiewa się, szydzi, 
a wręcz gardzi identyfikacją płciową.  
Musimy poszerzać swoje perspektywy, po‐
nieważ świat się rozwija i nie możemy po‐

zwolić na cofnięcie się w czasie oraz uzna‐
wanie jedynie starych norm, które społe‐
czeństwo niegdyś uznało za słuszne. 

Ewa Miśkiewicz 

Rys. Jagoda Maciejewska 

REKLAMA 
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Rewal dziś i jutro 
Uczestnicy pierwszego turnusu 

obozu Potęga Prasy  lipca zorgani‐
zowali konferencję prasową z wójtem 
gminy Rewal Konstantym Tomaszem 
Oświęcimskim i Dominiką Winiarską-
-Chodziutko, sołtyską wsi Rewal. 
Obozowicze przygotowali zawrotną 
liczbę pytań.

Jednym z dręczących nas tematów, 
były rozprzestrzeniające się w gminie 
tzw. sieciówki. Z jednej strony, ich obec‐
ność świadczy o rozwoju wsi, z drugiej – 
są one konkurencją lokalnych biznesów. 
Wójt wytłumaczył, iż stworzenie „Żabki” 
czy „Biedronki” jest łatwiejsze i mniej 
kosztowne dla przedsiębiorców zainte‐
resowanych prowadzeniem swojego 
sklepu. Takie obiekty mają zapewnione 
dostawy z hurtowni, specjalistyczny 
sprzęt, a także wizerunek i materiały 
promocyjne z racji reprezentowania 
konkretnej marki. Rewalscy przedsię‐
biorcy nie są w stanie zapewnić sobie  
takich standardów, jak wielkie firmy.  
Jest to po prostu dla nich za drogie. 
Wpływa to na wyższe ceny produktów  
w ich lokalach, co sprawia, iż przegrywa‐
ją oni z konkurencją. 

W ostatnim czasie, przechadzając się 
w stronę Placu Wieloryba, można było 
zobaczyć płot odgradzający rewalski 
klif. Wójt spytany opowiedział nam  
o problemie z Urzędem Morskim  
w Szczecinie. Bez wiedzy urzędu gminy 

został ogrodzony teren. Okazuje się,  
iż urząd w Szczecinie stwierdził, że jest 
to miejsce niebezpieczne, a dodatkowo 
obecność turystów je niszczy. Prowa‐
dzone były rozmowy. Jedną z propozycji 
wójta, który uważa, że miejsce to nie jest 
niebezpieczne, było wzmocnienie klifu, 
by mógł być dalej udostępniany wcza‐
sowiczom. Niestety, każda próba komu‐
nikacji do tej pory była nieudana. 

Ekologia to temat interesujący obecnie 
wszystkich. Zapytaliśmy wójta Oświęcim‐
skiego, jakie rozwiązania praktykuje gmi‐
na, by nie zanieczyszczać środowiska. 
Okazuje się, że stosuje system opłat  
za śmieci liczone od ilości wody zużytej 
przez gospodarstwo domowe. Takie roz‐
wiązanie ogranicza zjawisko porzucania 
śmieci, w celu uniknięcia opłat. Urząd 
również dopłaca do zmiany pieców  
na opał ekologiczny oraz pokrywa koszty 
wywozu śmieci wielkogabarytowych.

Padło też pytanie o liczbę śmietników 
oraz ławek. Gospodarz gminy potwier‐
dził, że w najbliższym czasie zostaną za‐
pewnione dodatkowe kosze. Dodał też, 
że niektóre siedziska zostały usunięte, 
gdyż były wykorzystywane jako miejsce 
nocnych, głośnych spotkań towarzy‐
skich. Rozważa jednak możliwość po‐
stawienia nowych w miejscach, gdzie 
ich brakuje.

Dominika Winiarska-Chodziutko, soł-
tyska wsi Rewal, opowiedziała nam  
o sposobach radzenia sobie z napły‐

wem uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Wiele hoteli czy ośrodków wypoczyn‐
kowych została zmieniona w miejsca 
pobytu dla nowo przybyłych. Miesz‐
kańcy Rewala również wykazali się ini‐
cjatywą – zebrane były ubrania, zabaw‐
ki i środki czystości, zapewniona po-
moc czy dostęp do potrzebnych infor‐
macji. Na ten moment jeden na czte‐
rech zarejestrowanych mieszkańców 
gminy Rewal jest z Ukrainy.

W trakcie spotkania został poruszony te‐
mat rozbudowy i planów na przyszłość. 
Jednym z bardziej zauważalnych proble‐
mów są zejścia na plażę – wąskie, strome, 
nieprzystosowane dla niepełnospraw‐
nych. Wójt wytłumaczył, iż pomijając 
koszt, najbardziej uciążliwe i najdłużej 
trwające jest uzyskanie pozwolenia na ta‐
kie przedsięwzięcie. Inną inwestycją w pla‐
nach jest przedłużenie nowej ścieżki ro‐
werowej oraz budowa skateparku. Gmina 
nie zapomniała również o zainwestowa‐
niu w różne imprezy, które pozwolą wcza‐
sowiczom spędzić niezapomniane chwilę 
na rewalskim wybrzeżu. 

Gmina Rewal znana kiedyś ze swojego 
zadłużenia, wynoszącego sto milionów 
złotych, jest coraz bliższa spłacenia dłu‐
gu. Po oddaniu pozostałych osiemnastu 
milionów będzie można przeznaczyć 
znacznie większe kwoty na rozbudowę 
wsi i nie tylko. 

Weronika Barszcz 

Fot. Jagoda Maciejewska 
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Jedyne takie święto! 
Po dwóch latach przerwy z powodu 

pandemii gmina Rewal wraca do ob‐
chodów Święta Śledzia Bałtyckiego. 
Jego celem jest podtrzymanie i rozpo‐
wszechnianie tradycji rybołówstwa 
morskiego na Bałtyku oraz promocja re‐
gionalnych produktów.

Tegoroczna edycja odbyła się 10 lipca 
w Niechorzu w pobliżu malowniczej la‐
tarni morskiej; zaledwie pięć kilometrów 
od Rewala. Zarówno mieszkańcy, jak  
i wczasowicze mogli uczestniczyć w wie‐
lu ciekawych atrakcjach. Zaprezentowa‐
ny został pokaz dawnego rybołówstwa. 
Były degustacje śledzia w rozmaitych 
potrawach. Odbył się też konkurs z cie‐

kawymi nagrodami na najlepszą potra‐
wę ze śledzia. Wielu odwiedziło jarmark  
z kramami, w których kusiły lokalne po‐
trawy oraz rękodzieło. Najmłodsi próbo‐
wali swych sił uczestnicząc w edukacyj‐
nych zabawach. Wystąpiły również liczne 
zespoły ludowe i szantowe, które spotę‐
gowały tradycjonalny i morski charakter 
tego dnia. Można było zobaczyć takie ze‐
społy jak: Majtki Bosmana, Nierobbers, 
Chór Amber Singers, Przepióreczki,  
Czerwona róża oraz Jacek Wójcikiewicz. 
Imprezę poprowadził Robert Bochenko.  

Filip Czarnecki 

Wczasy w „Gołębiewskim”? 
Wielki hotel w Pobierowie stoi pusty. 

Zarówno mieszkańcy, jak i wczasowi‐
cze czekają na otwarcie już trzy lata.  
Co dalej... 

Tadeusz Gołębiewski rozpoczął karierę 
przedsiębiorcy, produkując wafle i rozwo‐
żąc je do pobliskich lodziarni. Ukończył 
szkołę cukierniczą i w młodości wykazy‐
wał chęć pójścia w tę stronę. Założył fabry‐
kę „Tago”. W  r., kiedy uzbierał wystar‐
czającą kwotę, zdecydował się spełnić 
marzenia hotelarskie. Najbardziej znany 
jest z sieci hoteli „Gołębiewski”. Powstały 
one w Mikołajkach, Białymstoku, Wiśle  
i Karpaczu. Stawał się coraz bardziej roz‐
poznawalny. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że często otrzymywał oferty odkupie‐
nia od niego hoteli.

Jeden z nich rozsławiony i szczególnie 
kojarzony w gminie Rewal stoi w Pobie‐
rowie przy ul. Frontowej. Miał on być ofi‐
cjalnie otwarty w  roku, jednak prze‐

szkodziła pandemia COVID-. W trakcie 
przerwy inwestycja była na skraju ban‐
kructwa. Wiele osób wróżyło jej rychły 
upadek, jednak ich przewidywania oka‐
zały się błędne. Mimo strat Gołębiewskie‐
mu udało się przetrwać trudne czasy,  
a w czerwcu tego roku przedsiębiorca 
miał osobiście powitać pierwszych hote‐
lowych gości. Niestety, nie było mu to 
dane. Zmarł .. r. w wieku  lat. 
Wywołało to, oczywiście, smutek, ale tak‐
że spekulacje na temat przyszłości kom‐
pleksu. Zarządzanie przejęła po Tadeuszu 
jego żona Grażyna Gołębiewska.

Wójt gminy Rewal Konstanty Tomasz 
Oświęcimski poinformował o zaawanso‐
wanym stadium budowy kompleksu, 
którego część gotowa jest już do użytku. 
Wiadomo, że całkowicie zostanie uru‐
chomiony w przyszłym roku. Niestety, 
konkretna data nie jest nam znana. 

Zgodnie z wcześniejszymi planami, 
placówka miała zatrudnić  pracowni‐
ków. Hotel „Gołębiewski” byłby okazją 
dla młodych ludzi, którzy nie chcąc dzie‐
dziczyć rodzinnych firm, wyjeżdżają  
w poszukiwaniu własnych karier zawo‐
dowych. W tym jednak ośrodku mieliby 
stałą posadę i swoje miejsce, a więc 
szansę na rozwój kariery zawodowej  
i założenie rodziny czym związaliby się  
z Rewalem na dłużej. Dla gminy Rewal, 
jak twierdzi wójt, to same korzyści. 

Anna Rydzyk  
Hanna Balewska 

Rys. Karolina Księżak  
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Język podstawą dziennikarstwa 

Z Andrzejem Maślankiewiczem, 
dziennikarzem, sekretarzem general‐
nym Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej, rozmawia 
Olaf Bęś. 

Jak rozpoczęła się Pańska przygoda 
z dziennikarstwem? 

W wieku około  lat mieszkałem  
w Słupsku, gdzie wychodziła mutacja 
gazety, która była wydawana w Koszali‐
nie. Kiedy byłem w . klasie zgłosiłem 
się do mutacji „Głosu Koszalińskiego”  
z propozycją pisania artykułów. Pierw‐
szą pracą, do której musiałem sam zna‐
leźć materiał, napisałem na temat 
oczyszczania miasta. I to był mój począ‐
tek. Bardzo spodobało mi się pisanie  
do gazety. Z czasem rozwijałem skrzy‐
dła i tworzyłem coraz poważniejsze ar‐
tykuły, nie tylko o śmietnikach. W miarę 
zdobywania doświadczenia coraz bar‐
dziej chciałem zostać prawdziwym 
dziennikarzem. Rozpocząłem więc stu‐
dia dziennikarskie na Uniwersytecie 
Warszawskim, po ich ukończeniu wróci‐
łem do „Głosu Koszalińskiego”.

Co Pan ceni najbardziej w dzienni‐
karstwie?

Nigdy nie uważałem, że w dziennikar‐
stwie robi się karierę, nigdy nie myślałem, 
żeby zrobić karierę. Zaczynałem jako zwy‐
kły kierownik działu i z czasem stałem się 
nie dziennikarzem, lecz „urzędnikiem”, 
awansowałem bowiem na zastępcę redak‐
tora naczelnego, następnie tworzyłem ga‐

zetę popołudniową „Echo Dnia” w Kielcach. 
Coraz bardziej brakowało mi czasu na two‐
rzenie kariery typowo dziennikarskiej.

Jakie ma Pan wskazówki dla począt‐
kujących dziennikarzy? 

Po pierwsze, najważniejsze, należy 
opanować do perfekcji język polski – to 
jest podstawa dziennikarstwa. Pozostałe 
rzeczy techniczne opanujecie w trakcie 
praktyki zawodowej. Trudno się tego na‐
uczyć gdziekolwiek indziej. Dziennikarza 
powinna charakteryzować poprawność 
językowa, szczególnie radiowego oraz 
tego, który pracuje w telewizji. Aktualnie 
jest wielu takich, którzy niepoprawnie 
wypowiadają się w różnych mediach, 
czasem jest to wręcz żenujące. Aby zo‐
stać dobrym dziennikarzem, należy po‐
święcić wiele czasu na doskonalenie 
swojego języka polskiego, dużo czytać, 
słuchać i zwracać uwagę na błędy nie tyl‐
ko w prasie, ale też w życiu codziennym. 
Język to podstawa dziennikarstwa!

Wspomniał Pan o nowych rodzajach 
mediów, które pojawiły się w ostatnich 
latach. Czy dostrzega Pan różnicę po‐
między współczesnym dziennikar‐
stwem a tym w czasach, kiedy Pan za‐
czynał swoją karierę?

To jest przepaść. Ja zacząłem swoją 
pracę w  roku, dostałem umowę  
o pracę. W gazecie pisało się na maszy‐
nie, byli też tacy, którzy pisali odręcz‐
nie, a później panie maszynistki musia‐
ły przepisywać ich teksty. Po napisaniu 

artykułu poprawiało się maszynopis,  
jeżeli było zbyt dużo błędów, trzeba 
było go na nowo napisać. Po takim 
przygotowaniu tekst trafiał do drukar‐
ni, gdzie różnymi dawnymi technikami 
drukowano go. Zajmowało to bardzo 
dużo czasu oraz powodowało sporą 
liczbę błędów w gazetach. To, co jest 
dziś – to zupełnie inny świat. Sam po‐
trafię za pomocą komputera przygoto‐
wać gazetę do wydania.

Jak zachęciłby Pan dzisiejszą mło‐
dzież do czytania papierowych gazet? 

Nakłady poważnych gazet, niestety, 
spadają, ludzie, jeśli już czytają prasę, naj‐
częściej sięgają po tabloidy. A czy da się 
zachęcić kogoś do czytania gazety? Oso‐
biście myślę, że jeżeli sam się człowiek nie 
zachęci, nie będzie czytał. Jestem czło‐
wiekiem starej daty i gazetę zawsze mu‐
siałem mieć w ręku i zawsze kupowałem, 
kupuję i będę kupował prasę tradycyjną. 
Trzeba się po prostu do tego przyzwy-
czaić. Nie mogę zachęcić ludzi, aby czyta‐
li prasę. Mimo że większość informacji 
jest na wyciągnięcie ręki w internecie, są 
poważne gazety i tygodniki opiniotwór‐
cze, które warto czytać, dlatego że do‐
starczają wielu ciekawych informacji.  
W tych tytułach są poglądy, jest ich wy‐
miana, są znakomici autorzy. Do czytania 
po prostu trzeba się samemu zachęcić. 

Dziękuję za rozmowę. 

Olaf Bęś 

Fot. Antoni Bigaj 
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Nie jesteś sam na plaży 
Potęga Prasy zaprosiła ratowników: Mo‐

nikę Cieślińską, Mateusza Kidawę i Olafa  
Kozubala, na rozmowę dotyczącą bezpie‐
czeństwa i ratowania osób na plaży. Przy‐
wieźli fantoma, na którym adepci dzienni‐
karstwa ćwiczyli udzielanie pierwszej 
pomocy. Okazuje się, że należy najpierw za‐
dbać o własne bezpieczeństwo, następnie 
ocenić stan poszkodowanego. W tym celu 
pochylamy się i licząc do dziesięciu nasłu‐
chujemy czy oddycha. Kiedy stwierdzimy 
brak oddechu, dzwonimy po pogotowie 
lub – jeśli jesteśmy na plaży – po ratowni‐
ków (w Rewalu, tel. 601 100 100) i przystę‐
pujemy do resuscytacji – udrażniamy drogi 
oddechowe, przechylamy głowę do tyłu, 
zatykamy nos i wykonujemy 2 wdechy  
(w przypadku topielca 5) i 30 uciśnięć. 

Czynności te powtarzamy do przejęcia po‐
szkodowanego przez profesjonalne służby.

Byśmy mogli po wakacyjnej przerwie 
powrócić do domu, szczęśliwi i pełni 
energii pamiętajmy o zachowaniu 
ostrożności, o przestrzeganiu zasad BHP, 
a także szacunku dla innych wypoczywa‐
jących i samego siebie. 

Adrian Sobierski 
Julian Myszkowiec

Niepowtarzalny czar i urok 
Nadmorska Kolej Wąskotorowa 

Upalne lato, nadmorski klimat oraz 
piękno przyrody to niezwykłe cechy, ja‐
kimi może pochwalić się gmina Rewal  
w sezonie turystycznym. Przez te malow‐
nicze tereny prowadziła niegdyś gęsta 
sieć Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. 
Większość tych żelaznych szlaków nie 
przetrwała do dziś. 

Będąc w Rewalu każdy może zwiedzić 
odrestaurowaną stację kolejki wąskoto‐
rowej. Wzrok wczasowiczów przykuwa 
niezwykle zadbany budynek dworca  
z 1896 roku. Sam teren wokół budynku 
również został odnowiony w stylu starej 
pruskiej architektury kolejowej, typowej 
dla ziem odzyskanych. Perony oraz toro‐
wisko są pięknie zadbane, a wiata, która 
nawiązuje stylem do budownictwa  
XIX wieku, skutecznie chroni podróż‐
nych przed słońcem. 

Czekając na pociąg warto przytoczyć 
skróconą historię kolejki. Dzięki ułatwie‐
niom w prawie pruskim dotyczącym zakła‐
dania spółek kolejowych, w 1895 założono 
organizację Greifenberger Kleinbahn AG 
należącą do powiatu gryfickiego, spółki 
Lenz & Co i prowincji Pomorze. Otwarcie 
pierwszej linii o z Gryfic do Niechorza  
o rozstawie szyn 750 mm nastąpiło 1 lipca 
1896 roku. Kolejka szybko się rozwijała i już 

w 1901 r. podjęto decyzję o zmianie szero‐
kości torów na 1000 mm. Rozwój sieci 
transportowej trwał aż do czasu Wielkiego 
Kryzysu w 1929 roku, który szczególnie 
mocno uderzył w gospodarkę Republiki 
Weimarskiej. W 1937 roku kolej przeszła 
więc w ręce państwowe, ponieważ lokalne 
władze nie mogły pozwolić na upadek tak 
strategicznego dla tego regionu środka 
transportu. Po drugiej wojnie światowej 
kolejka, której sieć torów wynosiła łącznie 
około 300 km długości oraz 98 przystan‐
ków, została przekazana pod zarząd PKP. 
Od lat 60. rozpoczął się powolny proces  
likwidacji nierentownych linii kolejowych. 
W 1990 po przemianach ustrojowych 
czynnych było jeszcze 126,5 km torów.  

Pod koniec 2001 roku wskutek tak zwa‐
nych wielkich cięć PKP podjęły decyzję o li‐
kwidacji kolejki. W marcu 2002 infrastruk‐
tura została przejęta przez gminę Rewal. 
Dziś czynnych jest około 40 kilometrów to‐
rów. Składy są prowadzone głównie ru‐
muńskimi lokomotywami Lxd2.

Właśnie na stację wtacza się pociąg  
z uśmiechniętymi pasażerami oraz nie‐
powtarzalnym klimatem. Zachęcamy 
gorąco do skorzystania z oferty przewo‐
zowej Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. 
Rozkład jazdy oraz ciekawe informacje  
o tej atrakcji turystycznej dostępne są na 
stronie internetowej: www.kolej.rewal.pl 

Olaf Bęś 

Jak zachować bezpieczeństwo nad 
wodą?
• musimy zwrócić uwagę na kolor flagi 

(czerwona oznacza bezwzględny zakaz 
wchodzenia do wody, biała – że można 
się kąpać) 

• należy chronić głowę (czapka, kapelusz) 
• smarować ciało kremem z filtrem 
• nie wolno prosto z leżaka czy koca wbie‐

gać do wody; należy najpierw schłodzić 
rozgrzane ciało 

• należy bezwzględnie pamiętać o zaka‐
zie spożywania na plaży alkoholu

• kończąc plażowanie „wyprodukowane” 
przez siebie śmieci wyrzuć do kosza. 

Fot: Filip Czarnecki 

Fot. Jagoda Maciejewska 
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Pokochać operę 

Czy w młodości wykazywał Pan za‐
miłowanie do opery? 

Tak, a zaczęło się to już w czasach, kie‐
dy chodziłem do szkoły podstawowej. 
Pamiętam, jak pewnego dnia mama po‐
wiedziała: „Masz tu dziesięć złotych  
i sam pojedź na spektakl”. Wcześniej wy‐
bierałem się na występy tylko z rodzica‐
mi, jednak oni nie żywili tak dużego za‐
interesowania operą jak ja, więc jeździli 
do niej rzadziej – może raz w miesiącu,  
a dla mnie opera była jak oddech! Wsia‐
dałem więc do autobusu numer 42 i je‐
chałem z Będzina do Bytomia, do gma‐
chu Opery Śląskiej. Zaprzyjaźniłem się 
z bileterkami, dzięki czemu wpuszczały 
mnie do środka za darmo. Po pewnym 
czasie znałem cały repertuar na pamięć, 
ale na początku miałem problem z za‐
kończeniami dłuższych oper, między in‐
nymi z „Weselem Figara”, gdyż musiałem 
spieszyć się na autobus. Jednak później, 
gdy było już ciepło, oglądałem występy 
do końca, a następnie szedłem piechotą 
szesnaście kilometrów do domu, śpie‐
wając w czasie drogi operę Stanisława 
Moniuszki „Straszny Dwór”.

Jaka była Pana pierwsza praca  
i w jaki sposób ją Pan zdobył? 

Pierwszą pracę zdobyłem od razu  
po obronie pracy magisterskiej. Z propozy‐
cją zatrudnienia przyszedł do mnie mój 
serdeczny przyjaciel, który opowiedział mi 
również, o zwolnieniu z powodu korupcji 
dyrektorów Estrady Poznańskiej. Oznajmił 
też, że ówczesny Komitet Wojewódzki  
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
chce powierzyć jemu właśnie władzę nad 
tą instytucją. Poprosił jednocześnie, abym 
udał się tam z nim i objął stanowisko dy‐
rektora artystycznego. Do przyjęcia tej pra‐
cy skłoniła mnie zaproponowana pensja, 
która dla chłopaka świeżo po studiach była 
ogromna. W międzyczasie jednak nie prze‐
stałem tworzyć swoich kontrowersyjnych 
felietonów operowych, co powodowało 
pewne konflikty ze środowiskami związa‐
nymi z kulturą. Byłem dyrektorem arty‐
stycznym Estrady Poznańskiej, czyli agen‐
cji produkującej sztukę, więc jak napisałem 
negatywnie o wystawianym przez operę 
„Jeziorze Łabędzim” ta oburzała się mówiąc:

„Pan Pietras za dużo sobie pozwala! Sam 
kieruje instytucją i zwalcza inne!”. Dosta‐
wałem też wiele anonimowych wiado‐
mości. Jedna artystka napisała na mój te‐
mat trzystronicowy tekst i zapominając, 
że jest w formie anonimu, podpisała go. 
Ta sytuacja dała mi, oczywiście, asumpt 
do napisania felietonu.

Jak napisać poczytny felieton?  
Pisanie felietonu polega przede 

wszystkim na trafnym wyborze tematu. 
Według mnie, felieton jest jednym z naj‐
wspanialszych rodzajów dziennikar‐
skich. Piszę go w „Angorze” co tydzień 
od lat czternastu i gdybym miał porów‐
nać to z moimi obowiązkami w teatrze 
operowym, komparowałbym tworzenie 
artykułu do pewnego rodzaju odskocz‐
ni od codzienności. Nie przeczę nato‐
miast, że teoretyk literacki może uwa‐
żać, iż ten gatunek dziennikarski jest 
trudny. W mojej opinii, ta trudność nie 
polega na samym napisaniu, tylko  
na stopniu ukształtowania osobowości  
i podejściu do zagadnienia, nad którym 

się pracuje. Felieton rodzi się w którejś 
części ciała człowieka, ludzie twierdzą, 
że w głowie, ale moje budzą się w róż‐
nych. Najczęściej w nocy, gdy nie mogę 
zasnąć. Wtedy tworzę taki artykuł w gło‐
wie, lecz problem w tym, że rano go nie 
pamiętam… Wracając do kwestii napi‐
sania poczytnego felietonu, uważam, że 
najważniejsza jest rytmiczność pisania – 
nie można pisać od czasu do czasu, musi 
on mieć stałych czytelników – ja mam,  
na przykład, takich, którzy mnie niena‐
widzą za teksty, a nadal co tydzień je 
czytają. Trzeba pamiętać również, że ce‐
chą pozytywną tego rodzaju artykułów 
jest fakt, że można je napisać o wszyst‐
kim, ale w taki sposób, aby ludzie chcieli 
je czytać, a później o nich dyskutować, 
komentować je, nieważne czy negatyw‐
nie, czy pozytywnie. Należy też dbać  
o to, by felieton wzbudzał kontrowersje. 

Dziękuję za rozmowę. 

Linda Jasic 

Fot. Jagoda Maciejewska 

Pasja może być dla nas wyznacznikiem kierunku rozwoju. Czasem pomaga odkryć samych siebie. Otwiera ścieżki  
nowych możliwości, a często również znajomości. O tym, jak pasja może pokierować naszym życiem, opowiada  
Sławomir Pietras – uznany felietonista oraz dyrektor wielu teatrów i oper. 
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Rewal, wieś turystyczna w woje‐
wództwie zachodniopomorskim li‐
cząca około  mieszkańców. Jeśli 
jesteście ciekawi, co czeka Was w tym 
niesamowitym miejscu, zapraszam  
na wyprawę! 

Rozpocznijmy nasz spacer od kwiecistej 
Alei Róż, w której znajdują się przepiękne  
i różnorakie odmiany tych kwiatów. Na ta‐
blicach informacyjnych podane są cieka‐
wostki o różach, ale nie tylko. Na jednej  
z nich, widnieją słowa „Kocham Cię” w róż‐
nych językach; na kolejnej podane są infor‐
macje o obowiązującej liczbie róż w bukie‐
cie i co to oznacza. Są to ciekawe informacje 
dla osób, które planują wybrać się na spo‐
tkanie towarzyskie, a nawet randkę.

Przechodząc dalej, widzimy dwa po‐
mniki. Pierwszy przedstawia Romeo  
i Julię, całujących się na ławce przy plaży. 
Ma to nawiązywać do tragicznej miłości 
opisanej przez Williama Shakespeare’a  
w swoim dramacie. Następny - przedsta‐
wia Małego Księcia, stojącego na planecie 
B wraz ze swoją Różą. Piękne pomniki, 

które mają za sobą wspaniałe historie bo‐
haterów nieszczęśliwie zakochanych. 

Kolejną rewalską atrakcję znajdziemy 
w centrum. Są to dwa drewniane szkie‐
lety wielorybów, od których powstała 
nazwa Plac Wielorybów. Tworzą one 
piękne odwzorowanie klimatu nadmor‐
skiego i przyciągają wielu turystów.  
Od niedawna w nocy zachwycają swoim 
blaskiem dzięki czemu doznania wie‐
czorne są jeszcze silniejsze!

Oceanarium w Rewalu mieści się przy 
ul. Westerplatte . Turystom ma do zaofe‐
rowania ponad  akwariów słodkowod‐
nych i morskich oraz kilka terrariów.  
Do gatunków, które można tam zaobser‐
wować, należą, m.in.: rekiny rafowe oraz 
czarnopłetwe, piranie, ukwiały, płaszczki  
i wiele więcej. Otwarte codziennie  
od godziny . do ..

Warta polecenia jest też Wielka  
Wystawa Klocków Lego®, która przycią‐
ga wielbicieli zabawek. Brzmi jak roz‐
rywka dla dzieci, ale jest to atrakcyjne 
również dla starszych. Sala wystawien‐
nicza znajduje się przy ul. Słowackiego . 

Jest otwarta codziennie od .  
do .. Znajdują się tam makiety te‐
matyczne, takie jak: gwiezdne wojny, 
LEGO City® czy też LEGO Ninjago®. Moż‐
na też obejrzeć zestawy kolekcjonerskie 
niedostępne w normalnej sprzedaży.  

To tylko niektóre ciekawe miejsca  
w Rewalu. Niech będą one zachętą  
dla Państwa do poszukiwania kolejnych. 

Olaf Kwiatkowski 

Rewalacyjne atrakcje 

Koniec świata  
czy nowa normalność? 

Obecnie ludzie nie są zadowoleni  
ze spadku wartości pieniądza w Polsce 
i innych krajach. Na wiele rzeczy nie 
możemy już sobie pozwolić, musimy 
uważać na nasze wydatki.

Inflacją nazywamy wzrost przeciętnego 
poziomu cen w gospodarce. Z tym zjawi‐
skiem nie mamy jednak do czynienia, gdy 
podwyżka dotyczy tylko niektórych dóbr. 
Jej skutkiem jest spadek siły nabywczej pie‐
niądza, to znaczy, że np. za tę samą kwotę 
rok temu mogliśmy kupić więcej niż teraz.

Zgodnie z prognozami analityków, jej 
spadek nastąpi dopiero między ,  
a  r. W Polsce, według Głównego 
Urzędu Statystycznego, w maju inflacja 
wyniosła ,%, a w czerwcu ,%.  
To wzrost aż o , p.p. Pod koniec roku ma 
równać się ok. ,%. W całym  r. wy‐
niesie średnio ,%.

Dlaczego ceny paliw i gazu są aż tak 
wielkie? Na wartość paliwa składa się wie‐

le czynników, takich jak opłata akcyzowa, 
podatek VAT, opłata paliwowa, opłata 
emisyjna oraz marża detaliczna. Najważ‐
niejszą z nich jest koszt zakupu w rafinerii. 
Natomiast na kwotę gazu składa się opła‐
ta abonamentowa oraz koszty dystrybu‐
cyjne. Wzrost cen benzyny tłumaczy się 
również dużym popytem na nie. Federa‐
cja Rosyjska zamknęła nam dostęp do ich 
gazu oraz paliwa kopalnego, przez co mu‐
simy sprowadzać surowce z innych źró‐
deł. Powoduje to większe koszty. 

Spytaliśmy przechodniów czym jest 
spowodowana, czy ją odczuli oraz czy 
wpłynęła na ich plany wakacyjne. Dla nie‐
których był to wrażliwy temat, przez co 
nie byli chętni odpowiadać. Zapytani  
o powód wzrastających cen odpowiadali, 
że to wina wojny w Ukrainie, pandemii 
oraz polityki rządu. Dowiedzieliśmy się, że 
mieszkańcy oraz turyści odczuli wzrost 
cen. Najczęstsze odpowiedzi odnosiły się 

do drożejących towarów i paliwa. Pozwo‐
lę przytoczyć sobie jedną z wypowiedzi – 
„Syn wziął kredyt i teraz ledwo wiąże ko‐
niec z końcem. Nie jest za dobrze” 

Trzecim zadanym pytaniem było – jak 
wpłynęła inflacja na plany wakacyjne? 
Ponad połowa ankietowanych odpowie‐
działa, że podwyżki nie przeszkodziły im 
w udanym spędzaniu wakacji. Kilka osób 
przekazało nam, że niestety musieli 
zmienić miejsce planowanych wczasów. 
Jeden przechodzień powiedział nam, że 
musiał ciężko zapracować na urlop. Jak 
dobrze widać, mieszkańcy Rewala nie są 
zadowoleni z obecnej sytuacji. 

Lena Księżak 

Rys. Jagoda Maciejewska 

Fot. Olaf Kwiatkowski 
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Zaczęło się! 

To już pięć lat! 
„Spektaklem otwarcia" 2 lipca  

o godzinie 20:15 zainaugurowano pią‐
ty, jubileuszowy, sezon działalności 
Wioski Artystycznej Janowo. 

Przybyło mnóstwo gości, wśród któ‐
rych byli tacy, którzy znali już tę scenę, 
jak i tacy, którzy mieli doświadczyć 
tych niesamowitych wrażeń po raz 
pierwszy. Podczas spektaklu można 
było nie tylko oglądać, ale i samemu 
uczestniczyć w zorganizowanych dla 
widzów grach. Wybieranie miejsca, 
gdzie aktorzy się znajdują, kim są, co 
mają zrobić bądź jakie sytuacje mają 
zagrać  było dla aktorów Impro nie‐
zbędne do przedstawienia. Improwi‐
zacje, które mieliśmy okazję zobaczyć, 
to: „stop”, „to brzmi jak ta piosenka”, 
„do przodu, do tyłu”, „tłumacz migo‐
wy”, „Robinson”, „podstawianie dźwię‐
ków”, „agenci”, „inicjały” i inne.

Pierwszy dzwonek 

„Spektakl otwarcia" został podzielony 
na dwie części. W pierwszej odegrano 
wiele improwizowanych gier, po któ‐
rych wystąpił zaproszony wybitny 
znawca opery Sławomir Pietras, by po‐
dzielić się historią ze swojego życia. Ak‐
torzy zakończyli tę część parodią jego 
opowiadania w sposób karykaturalny, 
wywołując salwę śmiechu na widowni, 
po czym nastąpiła przerwa. W jej trak‐
cie widzowie dzielili się swoimi wraże‐
niami, niektórzy spróbowali specjalno‐
ści wioski Janowiaków, a byli też tacy, 
którzy poszli oglądać poruszającą wy‐
stawę artystki Marty Frej.

Chwilę później zabrzmiał dzwonek za‐
praszający na drugą część spektaklu,  
w czasie której aktorzy przedstawili kolej‐
ną porcję improwizowanych występów.

Jedna fraza 

Po spektaklu odbyło się spotkanie  
z Martą Frej, która opowiedziała, jak po‐
wstał jej kontrowersyjny projekt „Jestem 
silna, bo…”. Padło tam też pytanie „Jak 
Pani by dokończyła tytułowe zdanie?”. Ar‐
tystka odpowiedziała, iż każdego dnia 
znajduje inne jego zakończenie. Po chwili 
namysłu dodała jednak, że dziś brzmiało‐
by: „Jestem silna, bo nie boję się zmian”. 

Pierwsza w tym roku publiczność wy‐
jechała rozbawiona występem, ale i po‐
ruszona siłą rysunków Marty Frej. 

Spektakle będą grane codziennie, aż  
do końca wakacji od 17:00 do 18:00 bajki 
oraz od 20:15 do 21:45 dłuższe formy.

Anna Rydzyk 
Weronika Barszcz

Fot. Jagoda Maciejewska 

Fot. Jagoda Maciejewska Fot. Antoni Bigaj 
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Kobieta silną jest 
Kiedy mówimy o sile, większość  

z nas myśli o tej fizycznej, prezento‐
wanej przez umięśnionego mężczy‐
znę. Rzadko natomiast przychodzi 
nam na myśl kobieta, jej wytrzyma‐
łość i siła psychiczna. Temat ten 
podjęła w swojej twórczości artyst‐
ka Marta Frej. 

Jak feminizm wpłynął na Pani życie? 
Feminizm w moim życiu pojawił się 

dopiero, gdy byłam już dojrzałą kobietą. 
Wiedza o nim pomogła mi zrozumieć, 
dlaczego w moim życiu dzieje się tak,  
a nie inaczej i że nie na wszystko mam 
wpływ, że nie wszystko, co negatywne 
jest moją winą. My, kobiety, często 
mamy do czynienia z systemem, który 
nas uprzedmiotawia, stawia w gorszej 
sytuacji. Sięgnęłam po książki związane 
z feminizmem, aby poprawić swój kom‐
fort psychiczny, aby zadbać o siebie, ale 
także z myślą o młodszym pokoleniu – 
chciałabym, by miało lepiej ode mnie.

Na wernisażu w Wiosce Artystycznej 
Janowo mamy okazję zobaczyć Pani 
projekt „Jestem silna, bo...”, czyli portre‐
ty kobiet z krótkimi zdaniami. Czyje są 
te wypowiedzi i kim są te kobiety?

Obrazy ukazują realne kobiety, które 
wysłały mi dokończenie zdania „Jestem 
silna, bo...”. Wszystkie grafiki są podpisane 
ich, niezmienionym ani nieupiększanym, 
cytatem. Pięknem tych portretów jest to, 
że każdy z nich przedstawia inną historię 
i inne uczucia, każdy z nich pomaga nam 
zrozumieć kobiety, ich odczucia i wybory.

A jak jest z innymi Pani pracami? 
Większość prac, które tworzę, oparta 

jest na moich tekstach, zaczerpniętych  
z mojego doświadczenia życiowego, ale 
także z lektur. Często ilustruję też teksty 
czy hasła wymyślone przez innych –  
zajmuję się grafiką prasową.

Czytałam o tym, że napisała Pani 
książkę. Mogłaby Pani o niej opowie‐
dzieć?

Od razu sprostuję – ja tę książkę raczej 
narysowałam niż napisałam. Jest to zbiór 
moich grafik z tekstami. Wybrałam te naj‐
bardziej pogodne, radosne, te najzabaw‐
niejsze, bo w mojej twórczości można  
napotkać również gorzkie i trudne. Do‐
brałam takie ilustracje, ponieważ uwa‐

żam, że łatwiej jest 
przekazać coś po‐
przez śmiech. Żartu‐
jąc można poruszyć 
naprawdę trudne te‐
maty, tym bardziej, 
że spotykamy róż‐
nych ludzi, z różnymi 
poglądami. Stosując 
dowcipy łatwiej jest się porozumieć roz‐
mawiając o ciężkich sprawach. Tematy, 
które poruszam w mojej książce, są bar‐
dzo odmienne, dotykają różnych aspek‐
tów codzienności, ale wszystkie można 
określić jako spektrum feminizmu – mo‐
jego poglądu życiowego. Wybrałam mo‐
tyw codzienności, ponieważ jestem re‐
alistką i twardo stąpam po ziemi.

W swojej wypowiedzi wspomina Pani 
o tym, że spotykamy różnych ludzi,  
z różnymi poglądami. Czy napotkała 
Pani negatywne komentarze na temat 
Pani twórczości?

Moja twórczość rozpoczęła się w inter‐
necie i tam najczęściej gości, a w świecie 
wirtualnym bardzo łatwo jest o hejt i ja 
tego hejtu spotkałam dużo w swoim ży‐
ciu i nadal go spotykam. Jednak mam  
na niego jeden jedyny sposób – nie kar‐
mię go, nie odpowiadam. Natomiast, je‐
śli komentarz przybiera formę groźby, 
trzeba po prostu zgłaszać, nagłaśniać 
gdzie się da, ale jeśli jest to pewna forma 
zaczepki, złośliwości, według mnie, le‐
piej ignorować. Najczęściej usuwam lub 
blokuję takich użytkowników, ponieważ 
uważam, że moja przestrzeń w interne‐
cie jest moją przestrzenią, tak jak mój 
dom, jeżeli kogoś do niej zapraszam  
to na moich zasadach. Jeśli ktoś się nie 
dostosowuje to go wyrzucam.

Pamięta Pani swoją pierwszą grafikę?
Tak, pierwszą ilustracją, którą naryso‐

wałam, ukazywała postać z filmu – był to 
taki angielski dżentelmen, który mówił, 
że kocha kobiety zadbane intelektualnie. 
Było to bardzo dawno temu i dziś nie zro‐
biłabym takiej grafiki. Wielu moich prac, 
które powstały kilka lat temu, nie stwo‐
rzyłabym teraz, ponieważ zmieniam się, 
moje poglądy się zmieniają, a także mój 
pomysł na świat. Natomiast nie wstydzę 
się ich, akceptuję je, ponieważ są one do‐
wodem na to, że ciągle się rozwijam. Jest 
to też pewna opowieść o mnie.

Do kogo adresuje Pani swoje ilustracje?
Nie do końca myślę o tym, do kogo 

adresuję swoje prace. Mam natomiast 
informację zwrotną dzięki mediom spo‐
łecznościowym, których algorytmy bar‐
dzo dokładnie ukazują, kto je ogląda. Są 
to przeważnie kobiety, chociaż na prze‐
strzeni lat to się zmienia, gdyż jest coraz 
więcej mężczyzn deklarujących się jako 
feminiści. Uważam, że to bardzo słusz‐
ne, ponieważ feminizm jest również  
w ich jak najlepszym interesie.

Przeczytałam o tym, że ma Pani swój 
własny sklep, w którym sprzedaje Pani 
różne przedmioty ze swoimi grafikami. 
Co Panią skłoniło do założenia go? 

Nakłoniła mnie do tego ogromna po‐
trzeba niezależności finansowej, ponie‐
waż jest ona dla mnie bardzo ważna.  
Zauważyłam też, że tylko wtedy, kiedy 
mam tę niezależność, mogę głosić swo‐
je racje i poglądy, nie przejmując się 
przy tym nikim i niczym. 

Czy jest coś co chciałaby Pani przeka‐
zać młodzieży? 

Tak, ja chciałabym przekazać mło‐
dzieży, że bardzo się dużo od was uczę. 
Wierzę i mam nadzieję, że to wy zdoła‐
cie zmienić świat i zadbacie o klimat. 
Mam syna, który ma dwadzieścia lat  
i tak wiele jak się od niego nauczyłam  
i nadal uczę, nie nauczyłam się nigdy 
od nikogo. Moim zdaniem, wy, mło‐
dzież, jesteście bardzo mądrymi ludźmi 
i nie macie wielu złych przekonań  
i nawyków, które mam ja. Urodziłam się  
w głęboko patriarchalnej rzeczywisto‐
ści, ale ona się zmienia, jednak w pew‐
nym wieku trudno jest zmienić swoje 
myślenie i muszę naprawdę się starać, 
aby za tym nadążyć. Młodzi ludzie dają 
mi także nadzieję, uczą mnie i są dla 
mnie największą pociechą.

Linda Jasic 

Fot: Jagoda Maciejewska 
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Bar ma w swojej ofercie 
przeróżne drinki, soki, 
orzeźwiające smoothie 

Beach Bar Piaskownica przy ul. Klifowej 16 w Rewalu 
to świetne miejsce na wypoczynek i przyjemne chwile 
relaksu! 

Otwarty 
codziennie  

od 10:00 do 23:00 

REKLAMA 
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Wioska Artystyczna Janowo 
„W tym roku otwieramy nasz teatr, galerię, księgarnię i mnóstwo innych atrakcji (…). To jest już nasze piąte spotka‐

nie ze sztuką przez duże „S”. Janowo to nietypowe miejsce na Ziemi, ponieważ niektórzy mówia, że tutaj kończy się 
świat i dalej nie ma nic. Ci, którzy pobędą tu przez chwilę, mówią, że tu zaczyna się świat”.

Agnieszka Pacho, redaktor naczelna tygodnika „Angorka” 

Wioska Artystyczna Janowo - wyjątko‐
we miejsce kultury położone nad pol‐
skim morzem - znajduje się zaledwie  
8 km od Rewala. Jej działalność została 
zainaugurowana dokładnie pięć lat 
temu. Kolejny raz zaprasza na wspaniałą 
ucztę teatralną i moc innych atrakcji. 
Przez całe lato goszczą tu artyści, repre‐
zentujący różne dziedziny sztuki. Spekta‐
kle stanowią podstawę funkcjonowania 
tego urokliwego miejsca. Widzowie  
na plenerowej scenie mogą podziwiać 
Teatr Komedii Impro, w którym publicz‐
ność decyduje o tematyce przedstawie‐
nia, a wszystko odbywa się bez scenariu‐
sza. Na najmłodszych również czeka moc 
wrażeń, których dostarczają grane popo‐
łudniami bajki. Przy okazji letnich wyda‐
rzeń teatralnych, Janowo zaprasza też  
na liczne wernisaże, koncerty, warsztaty  
i spotkania. Ponadto znajdujemy tu księ‐
garnię, antykwariat oraz klimatyczną ka‐
wiarnię z domowymi wypiekami. 

Fabryka kreatywności, czyli 
spektakle improwizowane 

Codziennie w letnie popołudnia  
w Wiosce Artystycznej zbierają się tłu‐
my. Panuje rodzinna atmosfera.  
Przed rozpoczęciem spektaklu ludzie 
przechadzają się po pięknej, klimatycz‐
nej okolicy z zabytkowymi zabudowa‐

niami z czerwonej cegły. Po trzecim 
dzwonku rozpoczyna się przedstawie‐
nie, które nigdy więcej się nie powtórzy, 
gdyż jest improwizowane przez akto‐
rów. Zapewnia niezapomniane emocje  
i dużą dawkę śmiechu. Wespół z artysta‐
mi widzowie tworzą graną historię - wy‐
myślają tu i teraz miejsce akcji oraz cha‐
rakter postaci. Bawią się i artyści,  
i widzowie. W przerwie można spróbo‐
wać kiełbasy z grilla lub pysznej potrawy 
o nazwie „Janowiak”. Jedyne co nie za‐
chwyca to… wyjazd z Janowa.

Mała wioska, wielka sztuka 
Ta nieduża wieś to nie tylko występy 

aktorskie. Możemy znaleźć tu galerię 
sztuki, w której wystawiane są prace cie‐
kawych artystów. Tegoroczna ekspozy‐
cja Marty Frej „Jestem silna, bo…”, opo‐
wiada o wielkiej mocy kobiet. Impulsem, 
który skłonił autorkę do stworzenia tych 
poruszających grafik była chęć zerwania 
ze stereotypową opinią, że bycie silnym 
jest domeną mężczyzny. W tym świetle 
kobiety są uznawane za słabą płeć.  
Artystka pragnęła zwrócić uwagę na 
fakt, iż ich trudne sytuacje, z którymi mu‐
siały się zmierzyć, tylko je wzmocniły. 
Projekt ten gościł już w galeriach sztuki 
w całej Polsce, a tym razem pojawił się  
w Janowie. Zarówno rysunki, jak i napisy 
wywołują u oglądających silne emocje. 
Sztukę tę można przemyśleć i uspokoić 
emocje, popijając kawę i delektując się 
pysznymi deserami w przestrzeni ka‐
wiarnianej galerii. 

Zagubieni w wirze kultury 
Swoje miejsce w Janowie znalazło też 

łódzkie Muzeum Tradycji Niepodległo‐
ściowych, które stworzyło dwa pokoje 
zagadek historycznych. Wystawia  
do użytku gości atrakcje okraszone hi‐
storyczną otoczką. Grupy uczestniczące 
w grze są zamykane w pomieszczeniu. 

Fot. Jagoda Maciejewska 

Fot. Jagoda Maciejewska 
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Aby się z niego wydostać muszą się 
wspierać i współpracować, by rozwią‐
zać ciąg intelektualnych zagadek. Od‐
krycie wszystkich wskazówek i kluczy 
doprowadza do uwolnienia. Jak zapew‐
niają turyści, zabawa dostarcza wiele 
emocji, a historyczne łamigłówki po‐
zwalają każdemu sprawdzić swoją wie‐
dzę o czasach przeszłych. 

Warsztat Pietki 
Ciekawą postacią, którą warto wspo‐

mnieć opowiadając o Wiosce Artystycz‐
nej, jest Piotr Gawron-Jedlikowski. Gra  
w teatrze, w przeszłości natomiast pro‐
wadził interesujące warsztaty Vedic Art 
polegające na spontanicznym, intuicyj‐
nym malowaniu obrazów. Należy jednak 
pamiętać, że to nie element końcowy 
jest najważniejszy, lecz sam proces two‐
rzenia. Uczestnicy starają się wyłączyć 
swojego wewnętrznego krytyka i puścić 
wodze fantazji. Dzięki temu powstają 
twórcze kreacje, a nie odtwórcze kopio‐
wanie rzeczywistości. Nadrzędną zasadą 
malarstwa Vedic Art jest brak jakichkol‐
wiek zasad. Zadaniem tej metody jest 
transformacja naszych blokad czy nega‐
tywnych przekonań. Każdy z nas rodzi 
się z niepowtarzalnym potencjałem.  
Już od wczesnego dzieciństwa jednak je‐
steśmy zarzucani z zewnątrz (w rodzinie 
w pracy czy w szkole) masą ograniczają‐
cych nas informacji, przez co nasze po‐
strzeganie świata zawęża się. Vedic Art 
jest idealnym sposobem na odkrycie 
własnego potencjału oraz ukrytych  
w nas fenomenalnych możliwości. 

Księgarniany namiocik 
Zaraz po wjeździe na teren Wioski  

Artystycznej Janowo, po lewej stronie 
ukaże się nam uroczy biały namiocik. 

Zauważymy przed nim drewnianą ta‐
bliczkę informującą o tym, że znajduje 
się w nim księgarnia. Wnętrze jest mini‐
malistyczne i bardzo estetyczne. Zoba‐
czymy tam wiele ciekawych pozycji  
od literatury współczesnej poczynając 
poprzez klasyczną kończąc na obycza‐
jowej. Ponadto będziemy mieć również 
okazję zakupić książki i kolorowanki dla 

najmłodszych. Ciekawą propozycją jest 
możliwość nabycia lektury „z odzysku” 
w okazyjnej cenie. 

Aktorzy z wioski tworzą jedną wielką 
rodzinę, a ich dzieci w trakcie trwania 
spektaklu zajmują się biblioteczką. 

Scena w Karnicach 
Trzecią sceną Wioski Artystycznej  

Janowo jest Teatr Małomiasteczkowy  
w Karnicach. Recitalem Olgi Bończyk  
8 lipca zainaugurowany został drugi jej 
sezon. Artystka zaprezentowała pod‐
czas koncertu piosenki, które jako mała 
dziewczynka śpiewała przed lustrem 
marząc o karierze wokalistki. Jej hasłem 
przewodnim były słowa – „marzenia się 
spełniają”. Olga Bończyk porwała pu‐
bliczność. Kolejnymi gośćmi będą, 
m.in., Ewa Lorska z programem „W ryt‐
mie disco” i Robert Kudelski „Co mi  
w  duszy gra”.

Karolina Księżak 
Filip Czarnecki 

Fot. Jagoda Maciejewska 

Fot. Adam Owczarek 

Fot. Adam Owczarek 
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Wybrzeże Bałtyku w miniaturze 
Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu został otwarty  

w 2012 roku. Od 10 więc lat cieszy się zainteresowaniem tury‐
stów z wielu krajów. To idealne miejsce do odpoczynku i relaksu. 

Co roku jest bogatszy o nowy model. Obecnie jest to  
Trębaczka Mgłowa w skali 1:1. To najstarszy ze sposobów 
ułatwiania żeglugi w warunkach dużej mgły. Od zarania 
dziejów sygnały dźwiękowe ułatwiały statkom i kutrom ry‐
backim żeglugę przy ograniczonej widoczności. Aby uła‐
twić mężom powrót do domu, ich żony z całymi rodzinami 
wychodziły na brzeg morza i dźwiękiem trąbki wskazywały 
im bezpieczną drogę powrotną.  

Do atrakcji należy też ruchoma makieta Nadmorskiej  
Kolejki Wąskotorowej. Natomiast miłośnicy zabytków mogą 
tu zajrzeć do wnętrza kościoła w Trzęsaczu, po którym został 
jedynie fragment ściany południowej. Realistyczna makieta 
obrazuje świątynię, którą już dawno zabrał Bałtyk. 

Po przyjemnym spacerze z przewodnikiem, który przybliża 
historie poszczególnych miniatur, warto odpocząć w parko‐
wej kawiarni, napić się kawy i nacieszyć piękną zielenią. 

Park Miniatur Latarni Morskich jest czynny codziennie  
od 10:00 do 18:00. 

Olaf Bęś REKLAMA, ARTYKUŁ SPONSOROWANY 
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Z pasji do tańca 
Rozpoczynałem swoją karierę jako 

chłopak, który tak naprawdę pojęcia nie 
miał, co to jest taniec towarzyski. Wtedy 
w mojej szkole zajęcia tego typu 
prowadził Janusz Ptaszek (instruktor 
tańca dla początkujących). Myślałem, że 
to będzie tylko hobby, które szybko mi 
się znudzi. Ale nie. Ćwiczyłem wytrwale. 
Szło mi na tyle dobrze, że zostałem 
zaproszony do udziału w pokazie 
Karoliny Walczyk (instruktorki tańca  
dla najmłodszych). Teraz pracuję  
z Grzegorzem Rybickim (założycielem 
Studio Tańca CANTINERO w Tomaszowie 
Mazowieckim) oraz jego synem 
Jakubem (instruktorem tańca, który 
przygotowuje tancerzy do turniejów).

Dwa razy w roku wyjeżdżam - wraz  
z partnerką - na obozy taneczne. 
Pierwszy odbywa się w ferie, a drugi  
pod koniec lipca (wtedy trwa dwa 
tygodnie). Przyjeżdżają do nas nie tylko 

trenerzy od standardu oraz łaciny (są to 
dwa style w tańcu towarzyskim), ale 
także baletu, hip hopu, tańca 
nowoczesnego i salsy. Każdy styl  
do czegoś jest nam potrzebny. 
Aktualnie osiągnąłem klasę E, wcześniej 
uzyskałem: H, G i F. Lecz to nie koniec 
procesu doskonalenia się. Marzę, aby 
zostać np.: mistrzem okręgu, a nawet 
Polski. Przede mną jeszcze klasy: D, C, B, 
A i S. Po ich zdobyciu zamierzam 
zakończyć karierę. 

Co prawda, mógłbym zdawać 
egzamin sędziowski, a następnie być 
jurorem na różnego rodzaju turniejach, 
mógłbym także założyć swój klub lub 
zostać prezesem okręgu łódzkiego 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego... 
Ale to chyba nie dla mnie. Myślę raczej 
o zawodzie radiowca.

Adrian Sobierski 

Za wolność naszą i waszą 
Na placu Zamkowym w Warszawie  

 czerwca bieżącego roku została 
otwarta wystawa „Za wolność naszą  
i waszą”. Ekspozycja ta składa się z wraku 
czołgu podstawowego T-BA, samo‐
bieżnej armatohaubicy S Msta-S oraz 
paru pocisków kierowanych, które słu‐
żyły do niszczenia ukraińskich miast. 

Na otwarciu wystawy obecny był szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał 
Dworczyk oraz wiceminister obrony  
Ukrainy Hanna Malar. Podczas uroczysto‐
ści otwarcia szef KRPM powiedział: „Wiele 

środowisk twierdziło, że rosyjska armia 
jest niepokonana, że trzeba się za wszel‐
ką cenę z Rosją porozumieć. Wystawa 
zniszczonego rosyjskiego sprzętu poka‐
zuje, że Rosjan można pokonać”. Towa‐
rzysząca mu wiceminister obrony Ukra‐
iny w swoim przemówieniu na placu 
Zamkowym powiedziała: „Społeczeń‐
stwu europejskiemu ciężko jest uświado‐
mić i wyobrazić sobie ilość żelastwa  
i ognia, które powstrzymuje obecnie 
Ukraina, ponieważ nie miało z tym  
do czynienia od  lat. Gdyby wziąć  

po jednej sztuce każdego 
sprzętu wykorzystywanego 
przez Rosję przeciwko 
Ukrainie, nie wystarczyłoby 
tego placu na jego po‐
mieszczenie”. Wskazując  
na wrak zniszczonego czoł‐
gu T- Malar dodała, że 
ukraińska armia zniszczyła 
do tej pory około  po‐
dobnych maszyn oraz 
ostrzegła: „Do dzisiaj w Ro‐
sji pozostało dość sprzętu, 
by dojść z nim do Atlantyku  
i kanału La Manche. Odpór, 

który Rosjanom dają Siły Zbrojne Ukrainy, 
powoduje, że taki sprzęt może przybyć tu 
i dalej, ale tylko w postaci eksponatów”.

Warto tutaj wspomnieć, że liczba rze‐
czywistych strat i zniszczeń jest niemoż‐
liwa do ustalenia, gdyż obie strony kon‐
fliktu ukrywają straty, jednak ocenia się, 
że mimo dużej liczby utraconego sprzę‐
tu w Ukrainie, Federacja Rosyjska nadal 
dysponuje ogromnym potencjałem mi‐
litarnym oraz ludzkim. Na zakończenie 
swojego przemówienia wiceminister 
Maler podziękowała również narodowi 
polskiemu za opiekę nad uchodźcami 
oraz wsparcie militarne jej ojczyzny. 
Konflikt w Ukrainie trwa już  dni. 

Olaf Bęś 

Rys. Jagoda Maciejewska 

Fot. Jan Krzeski 

Fot. Jan Krzeski 
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Rodzic – autorytet czy kolega? 
Dialog jest kluczowy w stosunkach międzyludzkich. Wielu 

ludzi twierdzi jednak, że rozmowa z dzieckiem twarzą  
w twarz nie jest skuteczna. Zamiast niej stosują kary  
w formie różnych ograniczeń (nie wspomnę o tych 
cielesnych). Sądzę, że taki schemat wychowawczy nie jest 
właściwy. Rodzic używając takich metod, nie jest 
świadomy, że dziecko zamyka się w sobie 
i zaczyna się go (osoby, przy której 
powinno czuć się bezpiecznie) bać.

Filozof Martin Buber swoją „filozofię 
dialogu” zamknął w stwierdzeniu: „Bez TY, 
nie ma JA”. Oznacza to, m.in., że podstawą 
rozmowy między dzieckiem a dorosłym 
powinna być dobra wola, otwartość i szczerość.

Emanuel Levinas (filozof) uważał jednak, że stawianie 
rozmówców na tym samym poziomie jest niepoprawne. Jego 
zdaniem, w dialogu powinna być asymetria – podczas 
rozmowy jedna osoba jest stawiana ponad drugą. Sądzę 
jednak, że zasada ta nie jest dobra. Każda ze stron powinna być 
tak samo ważna. Uważam również, że wszyscy mają prawo  
do wyrażania zarówno uczuć, jak i opinii. 

Moim zdaniem, najbardziej trafne założenie stosował Janusz 
Korczak: „Nie ma dzieci – są ludzie”. Według niego, za dziecko 
odpowiedzialne jest całe społeczeństwo, dlatego wszyscy 
powinni pogłębiać wiedzę o wychowaniu. Pedagog pokazał 

wyjątkową rolę dziecka jako człowieka wchodzącego  
w dorosłe życie. Opisał, jak ważne jest jego prawo do szacunku, 
niepowodzeń i radości. Trzeba więc pamiętać, że mały 
człowiek, tak samo jak rodzic ma prawo do błędów  
i nie należy go za nie karać. 

Dialog jest podstawową formą 
wymiany myśli, przekonań i racji, 

dlatego jest tak ważnym elementem 
w wychowaniu dziecka. Istotne jest 
również, by rozmowa zawierała 
wyraźny przekaz akceptacji  
i pomocy. 

Sukcesem opiekuna jest sytuacja, w której 
dziecko może się czuć na tyle swobodnie i pewnie, 

by rozmawiać z nim o wszystkich swoich problemach. 
Efektem tego typu podejścia wychowawczego jest szansa, że 
dorosły już człowiek będzie w swoim życiu bardziej otwarty, 
asertywny, potrafiący obdarzyć kogoś zaufaniem.

Życzyłabym wszystkim młodym ludziom, aby rozmowy  
z innymi poza zdobywaniem doświadczenia przynosiły im 
radość, która w sposób pozytywny będzie kształtowała nasz 
światopogląd i nauczy odróżniania złego od dobrego. 

Dygityrania 
Często chodząc po dworze, zauważamy grupkę dzieci. Wszystko 

byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że mimo iż fizycznie są obok 
siebie nie mają żadnego kontaktu. Jedynym łącznikiem między 
nimi jest telefon. Smutny jest fakt, że młodzi przestali się ze sobą 
werbalnie porozumiewać. Książki są dla nich dziwactwem  
i powodem do drwin. Wolą iść do kina czy obejrzeć film. Świat  
w naszych czasach został bardzo uproszczony. Ludziom nie chce 
się dociekać, poszukiwać, bo po co, skoro wszystko jest podane 
„na tacy” w internecie. Społeczeństwo staje się zunifikowane, 
karmione tą samą strawą informacyjno-kulturową.

Chciałabym poruszyć też temat miłości, czyli najpiękniejszej 
emocji, jaką możemy przeżyć. Trudno się nie zgodzić, że 
uczucie to często staje się powierzchowne i na pokaz, 
niejednokrotnie wykorzystywane tylko w celach materialnych. 
Często miłość lub jej obraz to element różnego rodzaju gry 
handlowej, w której są zamieniane na dobra materialne. Znane 
są też związki, wykorzystujące swoje uczucie w celach 
marketingowych. Krótko mówiąc – swoje emocje przeistaczają 
w produkty do zarabiania pieniędzy. 

Mam więc jedno zasadnicze pytanie: Dlaczego nadal to 
robimy, skoro wiemy, że to nas niszczy. Czy naprawdę jesteśmy 
już na tyle zapatrzeni w media cyfrowe, że nie potrafimy bez 
nich żyć. Chciałabym Was, Drodzy Czytelnicy, poprosić, byście 
odłożyli telefon, popatrzyli na świat i zapytali samych siebie: Czy 
na pewno warto zamieniać życie realne na świat wirtualny… 

Magda Borkowska 

Rys. Jagoda Maciejewska 

Magda Borkowska
Rys. Jagoda Maciejewska 
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Sport w Rewalu ciekawie się rozwija. 
Od lat prowadzone są różne zawody, 
m.in. w siatkówkę i nie tylko. Prócz orga‐
nizacji wielu konkursów, mała wieś re‐
prezentuje też świetny poziom sporto‐
wy, który widzimy w licznych rekordach.

Jak co roku, przez niemal całe wakacje, 
czyli od 2 lipca do 28 sierpnia odbywają 
się na plaży w Pustkowie turnieje  
w siatkówkę oraz tenis plażowy. W sobo‐
ty organizowane są siatkowe zmagania 
,,Rewal Beach” w trójkach. W każdą nie‐
dzielę wakacji odbywają się zawody  
w tenisa plażowego ,,Ziaja Beach Tenis 
Deble Open” w parach. W środy są tur‐
nieje „Pustkowo Beach Open” również 
w siatkówkę, tylko we dwójkę. Na plaży 
w tej miejscowości są trzy ogólnie do‐
stępne przez cały okres wakacyjny pola 
do siatkówki plażowej i tenisa. Każdy  
z turniejów jest płatny symboliczne kilka 
złotych. Pod koniec sierpnia na plaży  
w Pustkowie zostanie rozegrany turniej 
,,O Puchar Wójta Gminy Rewal” w siat‐
kówce plażowej. Będzie to już 31. edycja! 

Drużyna Wybrzeże Rewalskie Rewal  
w poprzednim sezonie ligi okręgowej 
świetnie się spisała. W 29 spotkaniach, 
które rozegrał nasz klub, zwyciężyli‐
śmy aż w 24 z nich, zdobywając  
76 punktów. To wielki wyczyn, ponie‐
waż przegraliśmy tylko raz. Wybrzeże 
straciło 29 bramek, co jest najlep‐
szym wynikiem w całej lidze! Strzelili‐
śmy aż 158 goli! W tym też oczywiście
okazaliśmy się najlepsi (na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna, która strzeliła 

108 goli). W następnym sezonie Wybrzeże
będzie występowało w rozgrywkach IV ligi. 

W tym tygodniu zostały ogłoszone 
wszystkie drużyny najbliższych rozgry‐
wek. Oprócz Wybrzeża Rewalskiego  
Rewal wystąpią, między innymi, Flota 
Świnoujście, Gwardia Koszalin, Orzeł 
Wałcz oraz MKP Szczecinek. W ostatnich 
dniach do rewalskiej reprezentacji dołą‐
czył 22-latek Konrad Data, czyli pomoc‐
nik, który w poprzednim sezonie wystę‐
pował w klubie KP Police. Poza Datą,  
do klubu dołączył również Michał Prota‐
siewicz – 36-letni lewy obrońca, który 
może grać na pozycji pomocnika. Co cie‐
kawe, był on kiedyś w kadrze Górnika  
Zabrze i w młodzieżowych drużynach 
holenderskiego Twente.  

Warto wspomnieć, że w tym sezonie 
Wybrzeże Rewalskie Rewal ustanowiło 
nowy rekord Polski w kategorii najwyż‐
szej wygranej, w polskich oficjalnych  
ligach. W listopadzie poprzedniego roku, 

w meczu Wybrzeże Rewalskie Rewal –  
Pomorzanin Nowogard, końcowy wynik 
wyniósł aż 53:0 dla naszej drużyny!  
Tak wysoki wynik wziął się też z faktu, że 
drużyna z Nowogardu od początku  
meczu grała jedynie w ósemkę. W tym 
meczu został pobity jeszcze jeden  
rekord! Jacek Magdziński strzelił  
aż 22 bramki! Jest to najlepszy wynik  
na świecie! Piłkarz pobił rekord pewnego  
zawodnika z siódmej ligi szwedzkiej, 
który w 2014 roku strzelił 21 goli. 

Od 11 sierpnia w Dziwnowie odbędzie 
się XX. Festiwal Gwiazd Sportu. W tym 
roku wydarzenie odwiedzą między innymi: 
Jerzy Dudek, Grzegorz Lato i Lech Piasecki. 
Tak jak w latach poprzednich, 14 sierpnia 
odbędzie się uroczyste odsłonienie re‐
plik medali. Poza gwiazdami sportu wy‐
stąpią też wielkie, polskie gwiazdy mu‐
zyczne w tym Zenon Martyniuk. 

Rewal bije kolejne rekordy 

Jan Tercjak 

Fot. Hanna Balewska 

Fot. Hanna Balewska 
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Baran  
Odważny i temperamentny Baran w tym 

miesiącu stawi czoła nie lada wyzwaniom. 
Z uwagi na to, że uwielbiasz zmieniać otoczenie, 
możesz spodziewać się wakacyjnego wyjazdu, 
na którym odpoczniesz i poukładasz myśli.

Waga  
Przed Tobą udany i aktywny miesiąc.  

W pracy odnosisz same sukcesy, ale nie 
zapomnij również o chwili odpoczynku. Czeka 
Cię wyjazd. Spędzisz czas aktywnie 
przemierzając górskie szlaki, a wieczorami 
będziesz imprezował i rozwijał się towarzysko. 

Skorpion 
W lipcu czeka na Ciebie niezapomniana 

przygoda, podczas której poznasz wiele 
nowych osób. Będziesz pracować ciężko  
na swój sukces. Zwyciężysz, jednak nie 
spoczywaj na laurach. Zostaniesz wystawiony 
na próbę, więc miej się na baczności.

Strzelec   
Bądź wytrwały, w tym miesiącu pokonasz 

swoje słabości. Zostanie powierzone Ci ważne  
i trudne zadanie. Wymagające sytuacje, których 
doświadczysz wielokrotnie, wystawią Twoje 
nerwy na próbę. Nie przejmuj się jednak, 
ponieważ perfekcyjnie zażegnasz każdy kryzys.

Koziorożec  
W lipcu czeka Cię bardzo wiele miłych 

wydarzeń. Ten wakacyjny miesiąc zaskoczy 
Cię dużą liczbą niespodzianek, dlatego nie 
martw się na zapas. Bądź obecny tu i teraz.  
W miłości nadchodzą zmiany.

Wodnik  
Mało czasu spędzisz w domu. Nie oznacza to 

jednak, że wokół Ciebie nie będzie bliskich Ci 
osób. Zawiążesz wiele nowych trwałych 
znajomości i odnowisz te dawne. Wieczorne 
romantyczne spacery dodadzą Ci energii  
i pozwolą uwierzyć w siebie. 

Ryby 
W pracy odniesiesz liczne sukcesy. Pięcie się 

po szczeblach kariery nigdy nie stanowiło  
dla Ciebie problemu. Od zawsze pragnąłeś 
władzy i dobrze czujesz się w roli mentora. 
Spotka Cię wiele przeszkód, jednak finalnie 
wszystko pójdzie po Twojej myśli. 

Byk 
W lipcu wraz z powiewem letniego wiatru 

poczujesz przypływ sił witalnych  
i optymizmu. Jednak nie daj się zaskoczyć. Może 
wydarzyć się coś, czego nie jesteś w stanie 
przewidzieć. Zaburzy to twoją codzienną 
rutynę. W miłości nie postępuj impulsywnie. 
Ty i Twój wybranek będziecie mogli cieszyć się 
wspólnie spędzanym czasem.  

Bliźnięta  
Lipiec będzie udany, ponieważ unikniesz wielu 

trudnych spraw. Szczęście będzie Ci towarzyszyć 
przez cały miesiąc. Skup się na rodzinie, którą 
ostatnio zaniedbywałeś. Przyczyną Twoich 
miłosnych problemów jest Twoje otoczenie. 
Kiedy uwolnisz się od toksycznych osób, 
wszystko się ułoży.

Rak  
Przed Tobą wiele wyzwań, z którymi przyjdzie 

ci się zmierzyć. Kolejne tygodnie będą dla Ciebie 
bardzo pracowite. Lipiec to okres stagnacji  
w uczuciach. Wrażliwe Raki potrzebują uwagi 
drugiego człowieka, a Twoja lipcowa samotność 
będzie Ci, niestety, ciążyć. 

Panna  
Czeka Cię miesiąc nowych doświadczeń. Będą 

one dla Ciebie bardzo inspirujące w kontekście 
samodoskonalenia. Twojego świetnego zdrowia 
może pozazdrościć Ci niejeden. Blask księżyca 
oczyści Cię ze złych energii. 

Lew 
Wakacyjny wyjazd, który czeka Cię niebawem, 

pomoże Ci odpocząć i zmienić otoczenie. Lwy 
będą pełne energii i głodne nowych doznań.  
W miłości ciekawie. Zachowaj czujność, gdyż 
pisana Ci osoba jest tuż-tuż. 

HOROSKOP 

Wróżka Karolea 
Karolina Księżak 
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Pionowo: 
1. Osoba, która pisze wiersze. 
4. Przyrząd do łowienia ryb. 
6. Osoba, która nie wyznaje żadnej wiary. 
8. Tradycyjna polska zupa mięsno-wa‐

rzywna, najczęściej sporządzana  
na drobiu.

10. Jej stolicą jest Madryt. 

Poziomo:
2. Osoba, która gra na organach. 
3. Miejsce, w którym aktor (lub aktorzy) 

daje przedstawienia na żywo. 
5. Czasopismo to inaczej... 
7. Drzewo często spotykane w krajach 

egzotycznych – rosną na nim kokosy. 
9. Środek transportu, którym pływa się 

po morzu. 
11. Najbardziej zaludniony kraj na świe‐

cie. 

Lena Księżak 

Krzyżówka 

Błękit dla Rewala
Rewal znalazł się w gronie 41 najbardziej bezpiecznych plaż 

w Polsce. Został wyróżniony certyfikatem Błękitna Flaga  
w sezonie 2022. Oznacza to, że spełnia najwyższe kryteria  
w zakresie ochrony środowiska oraz dbania o bezpieczeństwo 
plażowiczów. Pod uwagę przy kwalifikacji brano również stopień 
czystości i porządku, jakość wody i udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. Błękitną Flagę otrzymuje się na rok, więc 
wysoki poziom musi być utrzymywany przez cały czas, aby 
dostać ją na kolejny sezon. „Błękitny Rewal” zapewnia więc czystą 
wodę, czystą i bezpieczną plażę oraz niezapomnianą zabawę! (L.J.)

Pierwsze brawa w amfiteatrze
Koncertem zespołu „Piękni i Młodzi” rozpoczął się sezon  

w rewalskim amfiteatrze. Więcej o programie na stronie . 
Nie chcecie tego przegapić! (M.W.) 

Fot. Linda Jasic 

Fot. Antoni Bigaj 
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Szkolny radiowęzeł 
 Parne popołudnie i zbliżające się lato dawały się wszystkim uczniom we znaki. W tej chwili jedyne co robili, to zagrzewali 

miejsca na krzesłach szkolnych i udawali, że słuchają wykładu pani od historii 
– Ale mi się nudzi – zaczęła szeptem Kaja, odwracając się do kolegów. – Nie tylko tobie – odparł Alan i podparł głowę ręką 
– A może zrobimy dziś coś ciekawego? – spytał Michał po chwili milczenia. Widząc zainteresowanie w oczach przyjaciół dodał – 
Coś jak… nocna eksploracja szkoły?  
Usłyszawszy propozycję, oboje poderwali się z zaciekawieniem.  
– Zawsze podziwiałam cię za to, że potrafisz wymyślić coś takiego, kiedy nudzi nam się najbardziej – powiedziała Kaja, 
przyciągając tym samym uwagę pani od historii, która zabijała ją spojrzeniem. Wszyscy się zaśmiali, a Kaja czerwona ze wstydu 
wyszeptała cicho: „Przepraszam„. Kiedy nauczycielka wróciła do lekcji, Kaja odwróciła się z powrotem do kolegów i uśmiechnęła 
zachęcająco, unosząc brwi w górę 
– No to lecimy. 

*** 
Po zamknięciu szkoły, z kantorka wyszli Michał, Alan i Kaja. 

– Szkoła na pewno zamknięta? Nikogo nie ma? – spytał szeptem Alan. – Wiem, o jakich godzinach ją zamykają i kiedy wszyscy 
wychodzą – zaczął Michał. Od razu zaczęli iść w stronę północnego skrzydła. Po chwili jednak Michał zatrzymał się i spojrzał  
na przyjaciół. – Uważajcie. Zawsze zostawiają w nocy włączone światło, więc musimy pójść teraz na czworaka, by nas 
przypadkiem nie zauważono. – Przykucnął, a reszta poszła za jego przykładem. 
Po chwili znaleźli się na drugim piętrze. Kierowali się w stronę końca korytarza i rozglądali na boki. Nie znajdując niczego 
ciekawego, odparli znudzeni: 
– Dlaczego północne skrzydło jest zamknięte? Przecież są tu jeszcze sale, które nadają się do użytku… – zaczęła Kaja. – Może ktoś 
kiedyś umarł lub miał wypadek na tym piętrze i teraz, aby klątwa nie przeszła na nas, zabronili nam tu przychodzić? – rozważał 
poważnie Michał, budząc zaniepokojenie Kai. Po chwili zabrał głos równie przejęty i podekscytowany Alan. – Ja chyba wiem, 
dlaczego nie wolno nam tu przychodzić – mówiąc to, stanął w otwartych na oścież drzwiach i patrzył w głąb pomieszczenia. 
Reszta podeszła do niego, a ich oczom ukazał się niecodzienny widok – opuszczony radiowęzeł. 

*** 
– Niesamowite – powiedziała z zachwytem Kaja, przechadzając się wzdłuż półek i podziwiając artykuły, stare kasety i inne 
przedmioty. Na stoliku obok zobaczyli porzucone radio, trzy mikrofony i słuchawki. Niestety, wszystko zakurzone 
i najprawdopodobniej zepsute. 
– I tylko dlatego nie pozwalają nam tu przychodzić? Przez jakieś głupie radio? – spytał zirytowany Alan. Michał podszedł do nich 
i objął koleżeńsko. Spojrzeli na niego, gdy zaproponował zachęcającym tonem: – W takim razie może coś z tym zróbmy? 
– Możemy kogoś poprosić o pomoc – zaczęła Kaja. – Tak. Świetny pomysł. Powiedzmy komuś, że zostaliśmy w szkole na noc  
i poszliśmy do północnego skrzydła oraz przez przypadek znaleźliśmy drzwi do opuszczonego radiowęzła. Tak. Wcale nie 
będziemy mieć kłopotów. Wcale… – Rozumiemy, geniuszu – zaśmiał się Michał. – Kai chodziło o poproszenie kogoś „stąd”. 
Prawda? – Kaja kiwnęła twierdząco głową i spojrzała wyzywająco na Alana. – Powiedz, co znalazłaś… 
– Na starych kasetach widnieją nie tylko tytuły audycji, ale też nazwiska osób, które je prowadziły. Ostatnią audycję podpisano 
Aleks Kwaśny. Poprowadził ją w 1978 – powiedziała Kaja. – Czyli w tej chwili ma około 44 lat – stwierdził Alan – W archiwach jest 
jego adres – Kaja spojrzała na kolegów zachęcająco. Popatrzyli na siebie i porozumiewawczo kiwnęli głowami. 
– No to wiemy, co robić – stwierdził Michał i wszyscy skierowali się w stronę drzwi. 

*** 
Następnego poranka spotkali się pod domem Kai i poszli pod znaleziony adres. Znaleźli się na wąskiej uliczce, brudnej i pełnej 

dziwnych ludzi. Na szczęście, nie szukali długo. Przeszli przez żwirową dróżkę i stanęli przed drzwiami domu, a raczej przyczepy, 
w którym mieszkał „mężczyzna z kasety”. Wzięli głęboki oddech i zapukali. Otworzył im mężczyzna w średnim wieku, który 
pogardliwie zlustrował przybyszów. – Czego? – spytał, przymykając niezauważalnie drzwi. – Jeśli to znowu reklamy lub zbiórki 
pieniędzy, nie jestem zainteresowany – warknął nieufnie. Przyjaciele popatrzyli na siebie, aż w końcu Michał wyciągnął z torby 

jedną z wielu kaset, by pokazać ją mężczyźnie. – Nie jesteśmy  
z reklamy i nie zbieramy pieniędzy. Jesteśmy ze szkolnego 
radiowęzła. Pan Aleks Kwaśny? – spytał, a na twarzy Aleksa pojawiło 
się wielkie zdumienie. Po chwili konsternacji zachęcił dzieci ruchem 
ręki, aby weszły do środka. 

Anna Rydzyk 

Fot: Piotr Sobczak 
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Muzyczne brzmienie powietrza 
W roku 2022 Open’er trwał  

od 29 czerwca do 2 lipca. Gościł wyko‐
nawców takich jak Maneskin, Ralpha  
Kamińskiego, Mother Mother, Dua Lipa, 
Twenty One Pilots, i wielu innych wspania‐
łych artystów. Przez cztery wieczory za‐
pełnione występami od godziny 17:00 
do 2:00 w nocy fani mogli cieszyć się mu‐
zyką w plenerze. 

Tegoroczny Open’er odbył się dzięki 
wysiłkom około siedmiu tysięcy osób. 
Koncerty na głównej scenie rozpoczął 
Ralph Kamiński. Swoim czarującym 
głosem porwał widownię do tańca.
Słuchaczom zapadł w pamięć także 
włoski band Maneskin, który wyznał

miłość gwieździe popu Britney Spears. 
Wielu artystów okazało wsparcie o arom 
wojny w Ukrainie, dedykując im swoje 
utwory. Pierwszy oraz drugi dzień prze‐
prowadzono bez większych problemów,
jednak 1 lipca z powodu silnych burz, 
koncerty nie mogły się odbyć. 

Większość artystów zdecydowała się
wycofać z zaplanowanych występów, 
np. Dua Lipa, Megan The Stallion czy 
Tent Stage. Festiwal został wznowiony
o godzinie 22:30 1 lipca. Open’er jak 
zwykle porwał całe tłumy i będzie jeszcze 
długo wspominany. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejną edycję za rok! 

Hanna Balewska 

Fot. Bruno Jasic 

REKLAMA 
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PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
REWAL
ul.Szkolna 1, tel. +48 91 386 26 29 

APTEKA 
Rewal, ul. Mickiewicza 25 
tel.+48 91 38 62 702 
pn-pt: 9:00 – 16:00 
sobota: 10:00 – 20:00 
niedziele i święta: 10:00 – 18:00 

OŚRODKI ZDROWIA
Rewal, ul. Warszawska 31 
tel.+48 91 38 62 588 

LEKARZ RODZINNY
Pobierowo, ul. Zgody 6 
tel.+48 91 38 64 244 

SZPITALE
Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 10 
tel. +48 91 32 62 600, 
+48 91 32 62 690, 
+48 91 32 62 691, 
+48 91 32 62 692 
Gryfice, ul. Niechorska 27 
tel. +48 91 384 21 68 

WETERYNARZ
Gryfice, ul. Śniadeckich 44 
tel. +48 91 384 26 12 
Godziny otwarcia: 
pon-pt: 8:00 – 12:00 i 16:00 – 18:30 
sobota: 8:00 – 12:00 
Kamień Pomorski, ul. Chopina 59
tel. +48 511 294 994 
Godziny otwarcia: 
pon-pt: 10:00 – 14:00 i 16:00 – 18:30 
sobota: 10:00 – 12:00 

RATOWNICTWO WODNE ASEKURACJA
tel. +48 91 3862 588 

KOMISARIAT POLICJI
Rewal, ul.Mickiewicza 21 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Pobierowo, ul. Zgody 6 
Niechorze, ul. Kolejowa 20 
tel. 91 386 31 44 

POCZTA
Rewal, ul. Sikorskiego 3 
tel.+48 91 38 62 550 

POST OFFICE
Rewal, 3 Sikorskiego Street 
Tel: +48 91 38 62 550 

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

FIRE BRIGADE
Pobierowo, 6 Zgody Street 
Niechorze, Kolejowa Street 20 
Tel: +48 91 386 31 44 

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Pobierowo, Zgody Str 6 
Niechorze, Kolejowa Str 20 
Tel. +48 91 386 31 44 

POLICE STATION
Rewal, 21 Mickiewicz Street 

POLIZEI
Rewal, Mickiewicza Str 21 

WATER RESCUE
Tel: +48 91 3862 588 

WASSER RETTUNGSDIENST
Tel. +48 91 3862 588 

VET
Gryfice, 44 Śniadeckich Street 
Tel: +48 91 384 26 12 
Opening hours: 
Mon-Fri: 8:00 –12:00 and 16:00 – 18:30 
Saturday: 8:00 – 12:00 
Kamień Pomorski, Chopina Street 59 
Tel: +48 511 294 994 
Opening hours: 
Mon-Fri:10:00 – 14:00 and 16:00 – 18:30 
Saturday: 10:00 – 12:00 

TIERARZT
Gryfice, Śniadeckich Str 44 
tel.91 384 26 12 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 8:00 – 12:00 und 16:00 – 18:30 
Samstag: 08:00 – 12:00 
Kamień Pomorski, Chopina Str 59
Tel. +48 511 294 994 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 10:00 – 14:00 und 16:00 – 18:30 
Samstag: 10:00 – 12:00 

HOSPITALS
Kamień Pomorski, 10 Szpitalna Street 
Tel: +48 91 32 62 600, 
+48 91 32 62 690, 
+48 91 32 62 691, 
+48 91 32 62 692 
Gryfice, ul. Niechorska 27 
Tel: +48 91 384 21 68 

KRANKENHÄUSER
Kamień Pomorski, Szpitalna Str 10 
tel. +48 91 32 62 600, 
+48 91 32 62 690, 
+48 91 32 62 691, 
+48 91 32 62 692 
Gryfice, ul. Niechorska 27 
Tel. +48 91 384 21 68 

FAMILY DOCTOR
Pobierowo, 6 Zgody Street 
Tel: +48 91 38 64 244 

HAUSARZT
Pobierowo, Zgody Str 6 
Tel. +48 91 38 64 244 

HEALTH POINTS
Rewal, 31 Warszawska Street 
Tel: +48 91 38 62 588 

GESUNDHEITSZENTRUM
Rewal, Warszawska Str 31 
Tel. +48 91 38 62 588 

PHARMACY
Rewal, 25 Mickiewicza Street 
Tel: +48 91 38 62 702 
Monday – Friday: 9:00-16:00 
Saturday: 10:00 – 20:00 
Sundays and holidays: 10:00 – 18:00 

APOTHEKE
Tel. +48 91 38 62 702 
Rewal, Mickiewicza Str 25 
Mo – Fr: 9:00 – 16:00 
Samstag: 10:00 – 20:00 
Sonntag und Ferien: 10:00 – 18:00 

TOURIST INFORMATION POINT IN 
REWAL
1 Szkolna Street, Tel: +48 91 386 26 29 

TOURISTENINFORMATION REWAL
Szkolna 1 Str, tel.91 386 26 29 

PL EN DE 
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Kabaret K2

Ko ncert  Cl eo

Koncert  Łobuzy

Ka baret Nowaki

Ko ncert  Ze nek Ma rty niuk

Kabaret Ani Mru Mru 

Organizator: ESKANDER | Partner: Gmina Rewal 

Amfiteatr w Rewalu 
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