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AKTUALNOŚCI

W Pogorzelicy na dworcu kolei wą-
skotorowej, 13 sierpnia o godzinie 19:00
odbędzie się koncert poezji śpiewanej
połączony z piknikiem. Artyści, którzy te-
go wieczoru wystąpią na scenie to An-
drzej Korycki i Dominika Żukowska. Już
od godziny 18:00 przy dźwiękach muzy-
ki mechanicznej będzie można skoszto-
wać różnych potraw i wprowadzić się
w miły nastrój przed koncertem. Wstęp
na imprezę jest bezpłatny, dodatkowo
na miejsce będzie można dojechać kole-
ją wąskotorową, która w dniu wydarze-
nia udostępnia pasażerom dodatkowy
kurs pozarozkładowy. 

Więcej informacji na stronie interneto-
wej www.kolej.rewal.pl.

•
2 sierpnia, w rewalskim amfiteatrze

wystąpi Krzysztof Krawczyk. Koncert od-
będzie się o godzinie 20:00. Bilety do-
stępne w kasie amfiteatru oraz internecie.

•
W Pustkowie 3 razy w tygodniu odby-

wa się Turniej Siatkówki Plażowej. W każ-
dą środę odbywa się turniej drużyn dwu-

osobowych. W soboty grać będą 3-oso-
bowe grupy, natomiast w niedziele zmie-
rzą się 2-osobowe miksty. Zgłoszenia
przyjmowane są na plaży w Pustkowie
w środy, soboty i niedziele w godzinach
10:00 – 10:30. Turniej trwa do 23 sierpnia.

•
31 lipca, o godzinie 20:00 w rewal-

skim amfiteatrze gościć będzie Kabaret
„Smile”. Bilety dostępne w kasie amfite-
atru oraz internecie.

•
W Rewalu znajduję się Aleja Zakocha-

nych, usytuowana wzdłuż morza prowa-
dzi do kolejnego tarasu widokowego. Naj-
ciekawszym elementem alei jest ławeczka
Romea i Julii oraz Małego Księcia i Róży.
Pobliska aleja różana to kolejne ciekawe
miejsce warte odwiedzenie ponieważ
znajduje się tam aż 148 gatunków róż.

•
Były premier Leszek Miller 28 lipca

pojawił się w Rewalu. Na placu Pod Wie-
lorybami oblegli go turyści. Rozmawiał
z nimi, rozdawał autografy.

ZEBRAŁA: JULIA KAŹMIERCZAK (ŁÓDŹ)
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Drodzy Czytelnicy!
Kolejny tydzień minął i kolejne

owoce naszej pracy zostały złożone
w całość. Dzięki ciekawości, chęci,
zaangażowaniu i pomysłowości
młodych dziennikarzy, uczestników
obozu „Potęga Prasy” powstał kolej-
ny numer „Rewalacji”. W drugim ty-
godniu, potęgę prasy przyćmiła nie-
co moc radia. Starsi koledzy po fa-
chu z radiowej Czwórki poprowadzi-
li dwudniowe warsztaty. Dzięki nim
zdobyliśmy wiele cennych porad
i umiejętności. Najstarszy uczestnik
Bartek, opisał całe wydarzenie aby-
ście i Wy, Drodzy Czytelnicy, mogli
dowiedzieć się, jak to wszystko wy-
glądało. Relacja z motylarni, mu-
zeum figur woskowych w Niecho-
rzu, nietuzinkowe wywiady, artykuły
o niebezpieczeństwie morza,to tylko
nieliczne materiały tutaj zawarte.
Dzięki Markowi dowiemy się cieka-
wostek na temat pracy policji, straży
granicznej i gminnej. Martyna
ostrzeże was przed letnimi choroba-
mi, a Michał opowie o zanieczysz-
czeniach, które, niestety, nadal wi-
doczne są w nadmorskich miejsco-
wościach. To tylko niektórzy z 16
młodych i utalentowanych adeptów
dziennikarstwa, którzy oprócz ga-
zetki prowadzą też radio. Dzień
w dzień interesujące audycje, naj-
nowsze newsy ze świata i polski
oraz playlisty z najlepszą muzyką
na radosne wakacje. W dodatku
w tym numerze można przeczytać
o tym, jak to się wszystko zaczęło.
Obóz „Potęga Prasy” ma już 18 lat,
dlatego znajdzie tu się wiele wspo-
mnień starszych uczestników, wy-
powiedzi i zdjęć. Można powiedzieć,
że odbędzie się mała podróż w cza-
sie, na którą serdecznie Was zapra-
szamy. 

Życzę udanej lektury i rado-
snych chwil w drugiej już połowie
wakacji.

JULIA KAŹMIERCZAK (ŁÓDŹ)
REDAKTOR NACZELNA

FOT.: KLAUDIA HERMAŃSKA
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Ośrodek zdrowia 
czynny pn-pt 8:00 – 15:00 
tel. +48 91 38 62 588
Apteka  ul. Mickiewicza 25 
tel. 91 386 27 02
WOPR 
tel. 601 100 100
Straż Graniczna  
ul. Dworcowa 2 
tel. 91 387 76 20
Straż Gminna 
ul. Mickiewicza 21 
tel. 91 384 90 30
Policja 
ul. Mickiewicza 21 
tel. 997, 91 38 52 861
Urząd Gminy  ul. Mickiewicza 19 
ug@rewal.pl tel. 91 384 90 11
Poczta ul. Sikorskiego 3 
91 386 25 50
Kościół pw. Najświętszego Zbawi-
ciela ul. Dworcowa 2 Msze Święte
w niedziele: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00,
19:00, 21:00
Amfiteatr ul. Parkowa 4 
tel. 508 871 122
Centrum Informacji Promocji 
Rekreacji Gminy Rewal
ul. Szkolna cipr@rewal.pl
Bankomaty
SGB, ul. Mickiewicza 19a
(obok Urzędu Gminy)
Global Cash, ul. Westerplatte 16
(naprzeciw przystanku autobusowego)
Euronet, ul. Saperska 1
(przy restauracji Robinson Crusoe)
Euronet, ul. Kamieńska
(przy Polo Market)
PKO BP, ul. Saperska
(przy klubie California)
Gold Cash, ul. Westerplatte 16
Nadmorska Kolej Wąskotorowa
tel. 91 384 22 35 
(Dworzec Rewal)
Odjazdy w kierunku: Śliwin, Niecho-
rze, Niechorze Latarnia, Pogorzelica:
10:06, 11:35, 13:05,15:15, 17:05
Odjazdy w kierunku Trzęsacz:
11:15,12:44,14:41,16:25,18:15
Odjazd w kierunku Gryfice: 18:15
Place zabaw
ul. Szkolna 
(na terenie kompleksu sportowego)
ul. Słoneczna, niedaleko apteki
ul. Rybacka

INFORMATOR
TURYSTYCZNY

Chełbi modrej brak
W morzu żyją setki rodzaje zwie-

rząt, poczynając od bobra europej-
skiego, a kończąc na meduzie.
A właściwie na chełbi modrej, bo
tak brzmi fachowa nazwa tego
stworzenia. 

Nad polskim morzem byłam kil-
ka razy. Jednak ani razu nie widzia-
łam chełbi. A podobno żyją i w Bał-
tyku. Postanowiłam więc zapytać
kilkoro mieszkańców i turystów oka-
zuje się, że nikt z zapytanych prze-
ze mnie osób nie widział w ostat-
nich latach nad Bałtykiem meduzy.
Podobno kiedyś było ich bardzo du-
żo.

Może przybliżę postać chełbi
modrej. Jest to gatunek kosmopoli-
tyczny zamieszkujący oceany od
70° szerokości północnej do 40°
szerokości południowej, stąd jest
najczęściej spotykanym przedsta-
wicielem gromady krążkopławów
w Bałtyku. Jeśli chodzi o budowę
chełbi, to jej ciało pokrywa warstwa
komórek o charakterze nabłonka
pełniącego funkcję ochronną. Skła-
da się głównie z wody (95%), dlate-
go jest galaretowate i przejrzyste.
Przez to jej życie na lądzie byłoby
niemożliwe. Kiedy zostałaby wyrzu-

cona na brzeg (co zdarza się czę-
sto), osuszyłoby ją w bardzo szyb-
kim tempie słońce. Otwór gębowy
chełbi służy do spożywania, a zara-
zem wydalania pokarmu. Wokół
niego znajdują się cztery płaty gę-
bowe – ramiona. Są one zaopatrzo-
ne w kómórki parzydełkowe, zaś
w nich występuje substancja parzą-
ca, która umożliwia meduzie obro-
nę i zdobywanie pokarmu. Jej jad
jednak jest niegroźny dla człowieka. 

WIKTORIA PIOTROWSKA (LOTYŃ)
FOT.: INTERNET

Szału w autach nie ma
Rewal to miejscowość o charak-

terze bulwaru, przez co znalezienie
tu ciekawego auta nie jest zbyt pro-
blematyczne. Najbardziej w oczy
rzucił mi się Brabus Rocket 900,
czyli mocno doinwestowany merce-
des klasy S AMG z silnikiem V8
o pojemnosci 5.5 litra. Możecie
przetrzeć oczy ze zdumienia, gdyż
serce tego auta produkuje 900 koni
mechanicznych. W limuzynie!

Z ciekawszych aut widzianych
w Rewalu można wymienić jeszcze
Nissana Maxime, przerobionego
w stylu Rocket Bunny. Porsche 911
to dość popularny model, dlatego
także można go spotkać w gminie
Rewal. Nie wszystkie drogie auta
przyciągają mój wzrok. Na pewno nie
wyżej wymienione 911-stki czy też
BMW 7ER lub Mercedesy klasy S. 

Auta zarezerwowane dla rewal-
czyków w większości przypadków

nie przyprawiają o zawrót głowy tu-
dzież automatyczny opad dolnej
partii szczęki. 

Najczęściej zaobserwowywa-
nym autem na najbliższych, czyli
gryfickich numerach jest tutaj...
Opel vectra i volkswagen passat B5
kombi. Nie narzekam jednak na
przesyt golfów, bo zbyt wiele tu ich
nie występuje. 

Póki co najciekawszymi widzia-
nymi w Rewalu autami dla mnie by-
ły BMW M3 Coupe E92 oraz M5
E60. Na pewno ciekawe auta spo-
tkać można w Kołobrzegu i w Mię-
dzyzdrojach, gdzie przybywają na
urlop gwiazdy i celebryci.

Moim zdaniem nie ma w Rewalu
motoryzacyjnego szału, lecz mimo
wszystko nie jeździmy tutaj, by
oglądać samochodziki, tylko po to,
żeby wypoczywać.

KACPER LEWANDOWSKI (ŁÓDŻ)
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Jedyna taka atrakcja
Trzęsacz był celem naszej podróży 23 lipca. Zwiedziliśmy Multmedialne
Muzeum na Klifie oraz ruiny gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja. 

Wieś Trzęsacz ma dość obszer-
ną historię. Jest najmniejszą i zara-
zem najstarszą miejscowością
w gminie Rewal. Pierwsza wzmian-
ka o osadzie „Thom Have” i „Thom
Hage” pochodzi z XIV wieku. W śre-
dniowieczu mieszkańcy „Hoff”
(z niem.) zajmowali się głównie rol-
nictwem. Później rozwinęło się tu
jeszcze rybołówstwo. Bardzo duże
znaczenie dla rozwoju gospodar-
czego wsi miało uruchomienie 1 lip-
ca 1896 roku przechodzącej przez
Trzęsacz pierwszej, zachodniej linii
Gryfickiej Kolei Wąskotorowej, łą-
czącej wówczas Gryfice z Niecho-
rzem. Dopiero w XX w. Trzęsacz
stał się miejscowościa turystyczną. 

Ekspozycja

Do wsi wyruszamy około 15.
Kierujemy się ulicą Kamieńską.
Między Rewalem a Trzęsaczem jest
prawie 2 km. Droga zajęła nam
więc ok. 20 min. Trafiamy na miej-
scowy deptak. Jest piękny. Na jego
powierzchni stworzone są nuty oraz
klawisze pianina. To właśnie tam
znajduje się Multimedialne Muzeum
na Klifie. Powstało ono w 2000 ro-
ku. Jego założycielem był mieszka-
jący w Trzęsaczu w latach
1998–2006 jego miłośnik Włady-
sław Jagiełło. W maju ubiegłego ro-
ku, po kilkumiesięcznej moderniza-
cji, obiekt został ponownie udostęp-
niony. Zyskał wtedy nową nazwę
– Multimedialne Muzeum na Klifie
im. Władysława Jagiełły. Jego wnę-
trze wygląda całkiem inaczej. Multi-
medialne sale zostały wypełnione
filmami animowanymi (głosu do
nich użyczyli Małgorzata Foremniak
oraz Radosław Pazura), projekcja-
mi, podkładem dźwiękowym oraz
prezentacjami. Dzięki nowocze-
snym technologiom sprawnie połą-
czono świat baśni i legend z geo-
graficznymi i historycznymi faktami
na temat zabytkowego kościoła
oraz Trzęsacza. Dla dzieci stworzo-
no zaś odrębną ścieżkę dźwięko-
wą, która ma za zadanie bawić i za-

razem uczyć. Zagraniczni turyści
mają specjalne udogodnienie
– ścieżkę dźwiękową z informacja-
mi w języku niemieckim. 

Ekspozycję w muzeum podzielo-
no na cztery sale. W każdej z nich
znajdują się eksponaty, ilustrujące
inny rozdział z historii Trzęsacza.
Chronologicznie przedstawiana jest
historia, legendy, proces abrazji,
znaczenie 15. południka, stref cza-
sowych oraz życie mieszkańców
Trzęsacza sprzed 600 lat. Każda sa-
la wypełniona jest efektami dźwię-
kowymi, wprowadzającymi w nastrój
adekwatny do przedstawianego wy-
darzenia. Wnętrza sal uzupełnione
zostały makietami, pocztówkami
oraz autentycznymi fragmentami

omawianego zabytku (klamka czy
drewniane belki stropowe). 

Legenda

W sali pierwszej pokazano,
gdzie dokładnie przechodzi 15. po-
łudnik – pomiędzy nami pojawiła się
pomarańczowa, gruba linia. Usły-
szeliśmy również historię tamtej-
szego kościoła. Mieszkańcy Trzęsa-
cza postanowili go umiejscowić, jak
się wtedy wydawało w bezpiecz-
nym miejscu – w otoczeniu lasów,
na niewielkim wzniesieniu. Gotycki
kościół pw. św. Mikołaja został zbu-
dowany niecałe 2 km od morza.
W 1750 ta odległość wynosiła już
tylko 58 m, pięćdziesiąt sześć lat
później od morza było 13 m. Z roku
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na rok ta odległość coraz bardziej
się zmniejszała. W 1868 r. wynosiła
już ok. 1 metra. 

Już w drugiej sali dowiedzieli-
śmy się, dlaczego na pozór bez-
piecznie ulokowany kościół, został
zburzony. Opowiedział nam
o tym... król Neptun. Otóż wiele
wieków temu, kiedy Trzęsacz sta-
nowił niewielką osadę rybacką,
w jedną z sieci zaplątała się pięk-
na Zielenica. Zaciekawieni rybacy
zabrali ją ze sobą na ląd i mimo
prośb i błagań syreny o uwolnie-
nie, przekazali ją proboszczowi.
Trzęsacz nawracał się wówczas
na chrześcijaństwo, więc każdy
musiał być ochrzczony. Pozosta-
wiona w swym nieszczęściu Ziele-
nica, ułożona w kościelnej
chrzcielnicy, zmarła z tęsknoty za
morzem jeszcze tego samego
dnia, nim zaszło słońce. Syrena
została pochowana na cmentarzu
przy kościele. Gdy tylko dowie-
dział się o tym ojciec Zielenicy,
król mórz Neptun z rozpaczy i tę-
sknoty za córką rozkazał falom
morskim odebrać ciało córki. Od
tamtego dnia spienione fale mor-
skie nie ustały, póki nie pochłonę-
ły syreny i świątyni. 

W jakiejś części legenda ta się
sprawdziła. Cmentarz, na którym
podobno została pochowana Ziele-
nica, zmyło morze. Dzisiaj w miej-
scu, w którym stał kościół zachowa-
ła się jedynie część południowej
ściany o długości 12 m i wysokości
6 m. Zniszczeniu uległy kolejno: 
– 1901 część cmentarza, ściana

północna i północno-
-wschodnia, część prezbite-
rium;

– 1903 północno-zachodni naroż-
nik kościoła;

– 1909 fragment muru zamykające-
go prezbiterium;

– 1913 północna partia fasady;
– 1917 wschodnie wejście;
– 1922 południowa część fasady;
– 1930 kolejny fragment prezbite-

rium;
– 1956 południowo-zachodni na-

rożnik wraz z przyporą;
– 1973 fragment prezbiterium;
– 1975 niewielki kawałek zachod-

niej części południowej
ściany

– 1994 połowa ściany południowej.

Klif pod ochroną

Prób zabezpieczenia ściany ko-
ścioła przed zjawiskiem abrazji by-
ło kilkanaście. Pierwsza bezsku-
teczna miała miejsce pod ko-
niec XVIII – usypano wówczas na
plaży u podstawy klifu wał z kamie-
ni. Kolejna próba zatrzymania osu-
wania się klifu polegała na usypa-
niu na płyciźnie wzdłuż brzegu wa-
łu z bloków skalnych – miało to
spowodować osłabienie falowania
morza w tym miejscu. Dwa i pół
wieku później problem zabezpie-
czenia obiektu nadal nie był rozwią-
zany. Po runięciu w 1994 znaczne-
go fragmentu ściany południowej,
władze gminy Rewal podjęły ener-
giczne działania mające na celu
uchronienie resztek murów kościo-
ła przed osunięciem się na plażę.
Po rozpatrzeniu wielu koncepcji
(w tym tak radykalnych jak przesu-
nięcie całej ocalałej ściany kościoła

w głąb lądu), wybrano rozwiązanie
zaproponowane przez firmę „Stabi-
lator”. W 2001 roku ułożono więc
opaskę, która miała przeciwdziałać
niszczeniu klifu. Rok później wyko-
nano nowy fundament pod ruiny
kościoła oraz wzmocniono jego po-
sadowienie przy pomocy dwóch
pionowych kolumn wapienno-ce-
mentowych o długości 15 m oraz
ukośnej kotwy gruntowej, również
o długości 15 m. Podstawę klifu
i zbocze zabezpieczono 80-metro-
wą opaską brzegową w postaci ko-
szy siatkowych wypełnionych ma-
teriałem kamiennym. 

Od tamtej pory Neptun przegry-
wa z ochroną klifu – od 1994 roku
ściana kościoła nie ucierpiała. Ru-
iny kościoła w Trzęsaczu wciąż są
jedyną tego typu atrakcją w Euro-
pie. 

WIKTORIA PIOTROWSKA (LOTYŃ)
FOT: MARTYNA WARDZYŃSKA

(WROCŁAW)

Kolej na kolejkę
Czerwono – czarna ciuchcia,

o specyficznym wyglądzie prze-
mierza trasę Rewal – Niechorze.
Co w sobie kryje? 

W Rewalu jest mnóstwo atrakcji
turystycznych, lecz jedna z nich
szczególnie się wyróżnia. Ciuchcia
Retro to wspaniały sposób komuni-
kacji między Niechorzem i Rewa-
lem. Działa ona już 15 lat.

Pojazd składa się z dwóch wa-
gonów do przewożenia turystów,
jak i mieszkańców. W lokomotywie,
na przodzie, znajduje się prowa-
dzący środkiem transportu, który
sprzedaje bilety. Kosztują one 15 zł
dla dorosłych oraz 10 zł dla mło-

dzieży do lat 15. Za dzieci i wózki
nie pobierana jest żadna opłata.
Ciuchcia jest koloru czerwono
– czarnego. Jej przystanki znajdują
się w Rewalu obok PKS i w Niecho-
rzu również obok PKS.

Kolejka Retro cieszy się dużym
zainteresowanie wśród wczasowi-
czów. Szczególnie chętnie i entu-
zjastycznie podchodzą do niej dzie-
ci, które uwielbiają nowe przeżycia,
a ciuchcia im je zapewnia. Przejazd
nie zajmuje dużo czasu, bo tylko
około dziesięć do piętnastu minut.
W czasie podróży słychać starsze
piosenki, nadające razem z wyglą-
dem pojazdu, klimat retro na co
wskazuje sama, jakże trafna na-
zwa. Ciuchcią podróżuje także wie-
lu turystów z zagranicy, choć jest
ich stosunkowo mniej niż naszych
rodaków.

Ciekawa forma komunikacji za-
pada w pamięć podróżnym. Ciepło
wypowiadają się o ciuchci. Twier-
dzą, że dowozi ich do jednych z naj-
ciekawszych miejsc w Niechorzu
i Rewalu oraz ma w sobie coś intry-
gującego.

JULIA LEŚNIAK (ŁÓDŹ)
FOT: KLAUDIA HERMAŃSKA (LUBICHOWO)
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Poznajemy Niechorze
Do Niechorza „Potęga Prasy” dotarła 24 lipca. Zwiedziliśmy między innymi:
Motylarnię, Park Miniatur Latarni Morskich. Zajrzeliśmy też do Muzeum
Figur Woskowych.

Małe jest piękne

Jeśli chcemy zobaczyć egzo-
tyczne gatunki motyli czy obejrzeć
najpiękniejsze latarnie morskie na
polskim wybrzeżu, nie trzeba plano-
wać dalekiej podróży. Wszystko to
jest na wyciągniecie ręki, w Niecho-
rzu. W Parku Miniatur Latarni Mor-
skich można przekonać się, że ma-
łe jest piękne. 

Kilka minut jazdy samochodem
od Rewala i możemy przenieść się
nie tylko w inne miejsca, ale i w in-
ny czas. Ta atrakcja Niechorza ofe-
ruje bowiem modele budowli, któ-
rych już nie ma. Park znajduje się
na obrzeżu Niechorza, przy ulicy
Ludnej 16. Leży u stóp okazałej, za-
bytkowej i udostępnionej dla tury-
stów latarni. 

Największą zaletą miniatur jest
precyzja w ich wykonaniu. Maleńkie
okienka, drzwiczki, a nawet posta-
cie możemy podziwiać w każdej
pracy, co upodabnia je nieco do
domków dla lalek. Są tam przedsta-
wione wszystkie budowle znajdują-

ce się na polskim wybrzeżu i nie tyl-
ko... 

Latarnie przedstawione są
w skali 1:10. Praca nad nimi zajmu-
je najczęściej kilka miesięcy. Co cie-
kawe, jedna z latarni powstała w tak
szybkim czasie, że wykonanie jej
miniatury było dłuższym procesem. 

Wizyta w tym parku to również
dobra lekcja historii dla dzieci i nie-
co starszych osób. Większość z bu-
dowli miała swój udział w II wojnie
światowej, ale część z nich jej nie
przeżyło. Oto wybrane minihistorie. 

Latarnia w Ustce
To jeden z ciekawszych ekspo-

natów w parku. Bardzo dokładnie
pokazuje najpopularniejszą wśród
turystów latarnię na wybrzeżu. Ma
ona 22 metry wysokości (nie należy
więc do najwyższych), ale zachwy-
ca architekturą. Jej model powsta-
wał przez 2 miesiące. 

Latarnia Morska Świnoujście 
Jest najwyższa na wybrzeżu,

gdyż ma aż 68 metrów. Jej model
jest też największym obiektem znaj-

dującym się w parku. Powstanie
modelu było bardzo pracochłonne,
gdyż 6 modelarzy tworzyło go przez
2 miesiące. 
Latarnia Hornsund

To niezwykły obiekt. Oryginał ma
niecałe 6 m, co równa się z niektó-
rymi eksponatami. Latarnię tę two-
rzą beczki po ropie ustawione jedna
na drugą. Konstrukcję stworzyli Po-
lacy przebywający w Arktyce. Świa-
tło świeci tam i wskazuje drogę od
2007 roku.

Katedra w Kamieniu Pomorskim
Park nie ogranicza się tylko do

pokazywania miniatur latarni mor-
skich. Ten niezwykły model tworzy-
ło aż 9 modelarzy przez 10 miesię-
cy. Idealnie pokazuje nawet naj-
drobniejsze szczegóły świątyni.
Z wnętrza dobiega muzyka, w ma-
leńkim ogródku na tyłach budowli
zasadzone są rośliny. 

W parku znajdują się też bardzo
cenne eksponaty. „Kocioł wulkana”
to nic innego, jak XVII-wieczna bli-
za, czyli rodzaj żurawia. Drewno
bądź węgiel znajdujące się w koszu
były pierwszą latarnią morską. To
jedyny taki okaz w Europie.
W przeciwieństwie do większości
obiektów w parku, ten jest napraw-
dę ogromny.

Buczek

Niezwykłym eksponatem jest też
buczek mgłowy. To olbrzymie urzą-
dzenie wykonane w skali 1:1 służą-
ce do nawigacji statków. Wytwarza
bardzo głośny dźwięk, co przyciąga
uwagę odwiedzających. Nic dziw-
nego, skoro usłyszymy go z odle-
głości aż 30 kilometrów! 

Drzwi parku stoją otworem co-
dziennie od godz. 10:00 do 20:00.

Co w Niechorzu fruwa?

Na świecie występuje ponad 30
tys. gatunków motyli, a setki z nich
możesz zobaczyć w Niechorzu!Park miniatur to jedna z atrakcji Niechorza
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Wiele egzotycznych odmian tych
zwierząt znajduje się w motylarni
nieopodal Rewala. 

„Jestem bardzo wyjątkowym ga-
tunkiem w mojej rodzinie. Więk-
szość z nas skrzydła ma niebieskie
a moje są białe, dlatego dużo cza-
su spędzam na słońcu aby pozy-
skać energię niezbędną do lotu.”....
„W Motylarni nie sposób mnie nie
zauważyć. Jestem dużym motylem,
przez co latam nisko i na niewielkie
odległości. Bardzo często grzejąc
się w promieniach słońca, rozkła-
dam szeroko skrzydła i przechwa-
lam się swoim zjawiskowym ubar-
wieniem.” Opisy na stronie interne-
towej tego miejsca brzmią napraw-
dę intrygująco. W jaki sposób jed-
nak umieszczono tam te zwierzę-
ta? Jak wygląda ich życie? Te i in-
ne pytania na pewno zadaje sobie
przeciętny turysta, który chce bliżej
poznać tę atrakcję Niechorza.
Spieszymy z wyjaśnieniami. 

Poczwarki motyli transportowa-
ne są z najdalszych państw świata
do Polski samolotami. Pracownicy
motylarni odbierali przesyłki z naj-
dalszych krajów Azji czy Afryki.
Zwierzętom zapewnia się tu jak naj-
lepsze warunki do rozwoju i prze-
obrażenia. Gdy osiągną już wiek
dorosły, przenoszone są do ogrom-
nej hali, gdzie spędzają resztę swo-
jego życia. 

Niektóre okazy mają ogromne,
niebieskie skrzydła, są też motyle
przypominające zeschniętego liścia.
Turysta ma okazję sam zdecydo-

wać, o których motylach chce się
dowiedzieć więcej, które chce zoba-
czyć z bliska. Pracownicy są dobrze
wykwalifikowani i wykonują swoją
pracę z pasją, więc rozmowa z nimi
o tych niezwykłych zwierzętach to
czysta przyjemność. 

Gdy wejdzie się do środka, ma
się wrażenie, że przenieśliśmy się
w tropiki. Wilgotne powietrze, wyso-
ka temperatura i niespotykane
w Polsce rośliny. A w powietrzu
– motyle! Są wszędzie, latają nad
głowami zwiedzających, wygrzewa-
ją się na ścieżkach, posilają się na
kawałkach owoców. Trzeba bardzo
uważać, by przypadkiem nie uszko-
dzić ich delikatnych ciał. Czas spę-
dzony w środku nie jest przez niko-
go ograniczany, dlatego można cie-

szyć się tym wspaniałym widokiem,
ile tylko chcemy. 

Naszą uwagę przykuł jeden
piękny okaz. Blue Morpho. Zachwy-
cił niebieskimi skrzydłami. Na
pierwszy rzut oka nie był jednak ta-
ki piękny. W locie sprawia wrażenie
niemal niewidocznego, gdyż brązo-
wy kolor zewnętrznej części skrzy-
deł daje mu dobry kamuflaż. 

Wizyta w motylarni to na pewno
niecodzienne przeżycie. Wszyst-
kich fascynatów egzotycznych
stworzeń i ciekawych przeżyć za-
praszamy do Niechorza.

Spotkanie z gwiazdami

Wiele osób już pewnie nie raz
marzyło o tym, aby spotkać swoich
ulubionych wykonawców, aktorów,
postacie historyczne lub filmowe.
Jeśli chcesz spotkać część z nich,
na pewno warto wybrać się do Mu-
zeum Figur Woskowych.

Można tam zobaczyć m.in. takie
postaci jak Fionę z Shreka, Gandal-
fa z Władców Pierścieni oraz słyn-
nego hobbita, Lady Gage, Micka
Jaggera, Jana Pawała II. Po odwie-
dzeniu tego miejsca będziecie mo-
gli pochwalić się zdjęciami z naj-
słynniejszymi osobami. Również
można znaleźć tam obrazy 3D, któ-
re na zdjęciu sprawiają, że znaj-
dziesz się na czerwonym dywanie
lub będziesz malować najsłynniej-
szy obraz.

NATALIA BOGUTA (NIEMCE)
JOANNA KUCNER (POZNAŃ)

FOT.: JOANNA KUCNER
W gabinecie figur woskowych

Przewodniczki niechorskiej motylarni o motylach wiedzą wszystko. Na
przykład to, że motyle żyją średnio tylko trzy tygodnie...
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Gdzie dwóch śpi w hotelu...
Z relaksem poza domem koja-

rzy nam się miła miejscowość
i dobry pensjonat. A może jednak
nie? Wypad pod namiot też brzmi
nieźle.

Turyści przyjeżdżają do hoteli
z myślą o wypoczynku. Można zna-
leźć najróżniejsze oferty w najróż-
niejszych cenach, lecz pomimo tych
wszystkich możliwości wielu ludzi
wybrało nocowanie na kempingach
namiotowych. Dlaczego? Tego po-
stanowiły dowiedzieć się „Rewala-
cje”.

Wczasowicze podkreślają, że
głównym powodem, dla którego
zdecydowali się na spędzenie nocy
w namiotach czy w przyczepach,
jest odmienność tej formy podróżo-
wania. – Cały czas śpię w łóżku.
Jeszcze mam to robić na waka-
cjach? Za bardzo przypominają one
wtedy nie wypoczynek, a wyjazdy
służbowe – takie wyjaśnienie poda-
ła „Rewalacjom” kobieta, która wła-
śnie przyjechała do Rewala i zatrzy-
mała się na polu kempingowym.

– Spanie nie w hotelach to takie
urozmaicenie, dodanie smaku do
życia codziennego. W łóżku nie wy-
śpisz się tak dobrze jak na świeżym
powietrzu – przekonuje wczaso-
wicz.

Tylko co przebywanie na polach
kempingowych ma w sobie aż ta-
kiego intrygującego, że tylu ludzi
wyraża się o nim z rozmarzeniem
w oczach? – Spanie w namiotach
przypomina mi stare czasy, gdy jeź-
dziłem na obozy harcerskie. W ży-
ciu się tak dobrze nie bawiłem,
a byłem dopiero małym chłopcem.
Często też jeździłem z rodzicami
i spaliśmy pod gwiazdami – tłuma-
czy turysta lekko się uśmiechając
i przypominając sobie stare lata.
Wynika z tego, że wielu ludzi już od
dzieciństwa miało styczność z taką
formą noclegu.

A co jeśli pogoda nie dopisuje?
Wyobraźmy sobie taką sytuację...

– Wieje wiatr, nad głowami nam
grzmi, „deszcz leje jak z cebra”,
temperatura powietrza spada do

około 10 stopni Celsjusza, a my sa-
mi lub ewentualnie z grupką znajo-
mych, siedzimy w namiocie. Co
wtedy robimy? Takie sytuacje to do-
datkowe atrakcje. Niestety, nie są
one za specjalne, jeśli ma się słabe
zdrowie i szybko choruje, lecz za-
wsze można znaleźć pozytywne
strony zdarzenia albo pośmiać się
z tych negatywnych, choć chyba jak
każdy wolałabym słoneczko – poin-
formowała zapalona fanka takich
wypadów. 

Odmienne zdanie ma pani, która
nieczęsto decyduje się na takie wy-
jazdy. – Na kempingu byłam tylko
dwa razy – pierwszy i ostatni. Nie
spotkała mnie opisywana przez pa-
nią sytuacja. Miałam dosyć dobrą
pogodę. Lecz gdyby coś takiego się
zdarzyło, wyniosłabym się stamtąd
i nikt już by mnie więcej nie zoba-
czył.

Kolejnym powodem, który za-
chęca turystów do wyboru takiej for-
my noclegu jest niewielki koszt wy-
jazdu. 

Dzięki podróżom przyczepą
można zwiedzić wiele miejsc za tę
samą cenę, co za spanie w hotelu
– zapewnia turystka. Daje to wiele
różnych możliwości. Na przykład je-
dzenie w droższych restauracjach
czy zakup większej ilości lodów
– dodaje żartobliwie. Ceny faktycz-
nie są niższe, bo zaczynają się już
od 17 zł za osobę w przyczepie
kempingowej lub namiocie na jedną
dobę.

JULIA LEŚNIAK (ŁÓDŹ)

Rodzice prze-
kazują dzieciom
wiele swoich
przyzwyczajeń.
Niektórzy z nich
przyzwyczajają
latorośle do spa-
nia w kempin-
gach bądź na-
miotach. Jest to

bardzo zdrowe i w dodatku tańsze.
Na pewno jest to też nowość i nie-
zapomniana przygoda dla osób
przyzwyczajonych do domowych
wygód.

JULIA LEŚNIAK (ŁÓDŹ)

Dzięki podróżom przyczepą można zwiedzić wiele miejsc za tę samą cenę, co
za spanie w hotelu

Fot.: Klaudia Hermańska
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Szukają i znajdują
Wieczór. Słońce za chwilę zaj-

dzie, a plaże opustoszeją. Gdzie-
niegdzie tylko spaceruje grupka tu-
rystów. W takiej to właśnie scenerii
pojawiają się oni – tajemnicze oso-
by z dziwnymi urządzeniami w ręku.
Kim są? Odpowiedź znajdziecie po-
niżej.

Przez plażę przelewają się co-
dziennie setki turystów. Wielu
z nich gubi monety, wisiorki, zegar-
ki. Mają one to do siebie, że są wy-
konane z różnych metali. A te z ko-
lei można bez jakiegokolwiek pro-
blemu wykryć za pomocą specjal-
nego detektora. Cena takiego
sprzętu jest dość zróżnicowana.
Przyzwoity, używany wykrywacz
można zakupić już za 400 złotych.

Koszt nowego sprzętu, to minimum
600 złotych. Do tego słuchawki, ło-
patka, i mamy już gotowy zestaw
eksploratora plaży. 

– Jeśli ma się farta, to całkiem
szybko kupno wykrywacza może
się zwrócić – mówi jeden z poszuki-
waczy. Taki biznes wydaje się zło-
tym interesem – łatwym zyskiem
okupionym niewielkim, jednorazo-
wym wydatkiem i kilkoma godzina-
mi spędzonymi na plaży. Każdy
medal ma jednak dwie strony.
A ciemną stroną naszego medalu
jest niejasna sytuacja prawna. – Co
komu szkodzi, że chodzimy sobie
z wykrywaczem i kopiemy fanty.
Nikt i tak ich przecież nie znajdzie.
W tej kwestii powinniśmy brać przy-

kład z Francuzów. Tam, jeśli coś się
znajdzie wykrywaczem, to należy to
coś do znalazcy. Wszystko jest ja-
sne i klarowne, nie to co u nas – tłu-
maczy poszukiwacz.

– Nie rozumiem, dlaczego w tej
kwestii jest tak, jak jest. Według
prawa, nie możemy szukać zabyt-
ków. Oczywiście, nie należy nisz-
czyć przedmiotów o wartości histo-
rycznej ani też profanować miejsc
o takowym znaczeniu. Ale dajmy na
przykład sytuację, w której szukam
sobie na własnej posesji i znajduję
starą monetę. Niszczę zabytek?
Nie, przecież uratowałem pieniądz
od całkowitej destrukcji. A nikt inny
chyba tej monety nie wykopie -przy-
znaje rozgoryczony eksplorator. 

MARIUSZ KAMIŃSKI (ŁĘCZYCA)

Czytaj i odpoczywaj
Turyści podczas plażowania zabi-

jają czas czytając książki. Ale czy
można wypożyczyć lekturę wakacyj-
ną w rewalskiej bibliotece? A może
jednak turyści wolą kupować na sto-
iskach nowe, ale tanie książki? 

Z pytaniem o możliwość wypoży-
czenia powieści „Rewalacje” udały
się do miejskiej biblioteki, lecz jak się
okazało czytelnia na czas wakacji
jest zamknięta z powodu przebywa-
nia kolonii w szkole. Ale co teraz zro-
bić, aby zdobyć ciekawe i interesują-
ce nas pozycje. Otóż jest na to rada.
W Rewalu znajduje się kiermasz

książek. Można tam znaleźć bardzo
dużo tytułów, więc na pewno każdy
z nas znajdzie coś dla siebie. – Naj-
większym zainteresowaniem cieszą
się powieści oraz książki dla dzieci
– mówi sprzedawczyni. 

Jak się dowiedzieliśmy, najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się
powieści oraz książki dla dzieci. Tu-
ryści nabywają je, aby mieć zajęcie
i nieco odciągnąć się od całego
zgiełku. Dobra lektura jest dla nich
pewną formą odpoczynku, a może
nawet intelektualnego rozwoju.

MARTYNA WADZYŃSKA, (WROCŁAW)

Nadmorscy po-
szukiwacze różnią
się jednak znacz-
nie od tych „le-
śnych” i „polnych”,
którzy są owiani
złą sławą jak Pol-
ska długa i szero-
ka. Nie mniej jed-
nak eksploracja

w naszym kraju jest rozwijają się.
Może zatem warto nadstawić ucha
i wysłuchać racji „kopaczy” oraz
archeologów, a następnie wypra-
cować mądry konsensus. 

MARIUSZ KAMIŃSKI (ŁĘCZYCA)
Fot.: Mariusz Kamiński

Rys.: Paweł Wakuła
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Lato też może zarazić
Choroby kojarzą nam się z zi-

mową szarugą, ale latem również
są obecne. Przyczyny różnią się
w zależności od pór roku, ale czę-
sto mają taki sam przebieg.

Z okazji upalnej pogody jemy
dużo lodów i pijemy zimne gazowa-
ne napoje. Niestety, nie pomagają
nam się one zahartować. Mają one
ogromy wpływ na naszą odporność
i stan naszego gardła. 

– Spożywana przez nas żyw-
ność nie może być zimniejsza od
wody w rzece, ponieważ nasi
przodkowie przyzwyczajeni byli do
tego co natura im dawała, a woda
płynąca nie jest tak zimna jak pro-
dukty spożywcze z zamrażarki.
– mówi lekarz rodzinny. Pamiętajmy
więc, że temperatura człowieka wy-
nosi 36,6*C, a zjedzenie zimnego
loda na 35 stopniowym upale, może
skończyć się nawet poważną angi-
ną. Jeżeli musimy skosztować zim-
nego posiłku należy spożywać go
powoli, zachowując umiar.

Równie ważną kwestią w na-
szym zdrowiu jest nasz ubiór. Cie-
płe oblicze lata, może w jednej
chwili przeobrazić się w zimny i po-
chmurny dzień jesieni. W takiej sy-

tuacji należy ubierać się na „cebul-
kę”. Nawet kiedy pogoda jest ideal-
na do plażowania, pamiętajmy
o czymś cieplejszym, przezorny za-
wsze ubezpieczony.

„Zemsta faraona” to bardzo zna-
na choroba, która może nam po-
psuć cały wyjazd. Jak sobie z nią
poradzić? To proste. Wystarczy pa-
miętać o podstawowych zasadach
higieny oraz uważać na świeżość
serwowanego jedzenia. Co można
zrobić jak się już złapie zmorę
wczasowiczów? Należy udać się do
apteki i zakupić odpowiedni środek.
Dłuższe tego typu sensacje żołąd-
kowe, mogą się skończyć odwod-
nieniem. 

Wielkie upały i opalanie się? To
połączenie może wywołać wiele
szkód w naszym organiźmie. Jedną
z nich jest udar mózgu. Można go
uniknąć, zakładajac czapkę lub
przebywając w zacienionym miej-
scu. Niestety, nie wszyscy o tym
pamiętają lub nie chcą głupio wy-
glądać w czapce i nie mają tyle
szczęścia. Kiedy widzimy zatem
osobę otępiałą i senną, należy od
razu podać jej płyny (najlepiej wo-
dę) i posadzić w zacienionym miej-
scu. Można również położyć takiej
osobie mokry zimny ręcznik na gło-
wę i poczekać na przyjazd karetki.

MARTYNA WARDZYŃSKA, WROCŁAW
FOT.: MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA

Sinice groźne dla człowieka
W morzu oprócz zwierząt są

też... bakterie. Niewielu ludzi zda-
je sobie z tego sprawę. Niewielu
też wie, jak rozpoznać obecność
sinic w morzu. 

Sinice w morzu są bardzo groź-
ne dla człowieka. Upalne lato, sło-
na woda oraz napływ zanieczysz-
czonej wody rzecznej stwarzają
najdogodniejsze warunki dla roz-
woju tych organizmów w Bałtyku,
jak i w innych morzach. Namnaża-
jące się cyjanobakterie są groźne
nie tylko dla ryb, lecz także dla
człowieka. Można je spotkać
wszędzie, ponieważ są organi-
zmami samożywnymi, odpornymi
na długotrwałe susze czy bardzo

wysokie temperatury, a nawet
kwasowość podłoża. 

Jak rozpoznać sinice w morzu?
Najczęściej poprzez nieprzyjemny
zapach wody oraz formujące się
na powierzchni kożuchy sinicowe. 

Według Światowej Organizacji
Zdrowia choroba wywołana przez
sinice zależy od rodzaju toksyny,
wody oraz drogi, jaką doszło do
skażenia (kontakt ze skórą, wypi-
cie, itp.). Zazwyczaj toksyny sini-
cowe wywołują szereg objawów:
pęcherze w jamie ustnej, uszko-
dzenie wątroby podrażnienie skó-
ry, skurcze żołądka, wymioty, nud-
ności, biegunkę, gorączkę, bóle
gardła, głowy, mięśni i stawów. Po-
nadto osoby, które zetknęły się
z toksycznymi sinicami w wodzie,

mogą cierpieć na reakcje alergicz-
ne, takie jak: astma, podrażnienie
oczu, wysypki i pęcherze wokół ust
czy nosa.

Rada dla plażowiczów: Nie na-
leży kąpać się, a nawet wchodzić
do wód mętnych, o zmienionej
barwie lub zapachu, zwłaszcza
gdy towarzyszy temu pienienie się
wody. Jeżeli wejdziemy do morza
po kolana, a zmętnienie wody spo-
wodowane obecnością sinic utrud-
ni nam zobaczenie własnych stóp,
wówczas powinniśmy powstrzy-
mać się od kąpieli. Po ewentual-
nym kontakcie należy umyć i spłu-
kać dokładnie skórę, a strój kąpie-
lowy koniecznie wyprać.

WIKTORIA PIOTROWSKA (LOTYŃ)
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Tonące polskie plaże
Decyzja zapadła. Jedziemy nad

polskie morze. Dmuchane zabawki
spakowane, dzieciaki gotowe do
drogi. Gdy po długiej podróży, zmę-
czeni, ale szczęśliwi docieramy po
raz pierwszy na plażę, naszym
oczom ukazują się morskie fale,
drobniutki piaseczek i pełno różne-
go rodzaju butelek, puszek i papie-
rów...

Morze Bałtyckie słynie nie tylko
z bursztynów czy dorsza, ale także
ze śmieci walających się po wy-
dmach. Rewal nie jest tutaj żad-
nym wyjątkiem. Stając na tarasie
widokowym niedaleko Placu Wie-
loryba, można bez problemu do-
strzec porzucone butelki po piwie,
plastikowe opakowania czy meta-
lowe puszki. Choć na plażach sto-
ją kosze na śmieci, plażowicze nie-
zbyt chętnie z nich korzystają.
– Ludzie wyrzucają śmieci na pla-
żę prawdopodobnie z lenistwa
– mówi ratownik Paweł. – Będą to
robić, dopóki nie stanie im się ja-
kaś krzywda. Codziennie około
piętnastu osób zgłasza się do nas
z rozciętymi stopami czy dłońmi.
Uczymy się na błędach, taka na-
sza natura – dodaje. Można powie-
dzieć mądry Polak po szkodzie.
Nie są to tylko suche statystki.
– Zdarzyło mi się skaleczyć o ka-
wałek rozbitego szkła – przyznaje

turysta Łukasz z Poznania. – Od
tej pory uważnie się rozglądam,
zanim wybiorę miejsce na plażo-
wanie – deklaruje.

Odpadki są tak samo, a może
nawet bardziej niebezpieczne dla
dzieci. Nasze pociechy uroczo
przesypują piasek z jednej kupki na
drugą, dopóki któreś z nich nie wbi-
je sobie kawałka szkła w rękę.
Pójdźmy jeszcze dalej. Co jeśli lato-
rośl wykopie sobie peta pozosta-
wionego na plaży? – Nieraz zdarzy-
ło mi się znaleźć w piachu butelkę
po piwie czy niedopałki papierosa
– tłumaczy pani Paulina z Krakowa.

– Mam czteroletnią córkę, która
uwielbia bawić się w piasku. Na za-
nieczyszczonej plaży jest to nieste-
ty niemożliwe.

– Strzeżone plaże są regularnie
sprzątane przez odpowiednie służ-
by, dlatego jeśli wybierać się
z dzieckiem nad wodę to tylko tam.
W innym przypadku zalecam razem
z ręcznikami i kremem do opalania
zabrać ze sobą apteczkę pierwszej
pomocy.

Oczywiście na plażach można
znaleźć dużo ciekawsze odpady niż
butelki i zużyte chusteczki. W 2012
roku ktoś „zgubił” przy brzegu pra-
wie tonę śmiertelnie trującego fos-
foru białego. Nawet delikatny dotyk
powodował samozapłon. Niestety
nie dowiedzieliśmy się, co to za ga-
pa pozostawiła na piasku tyle fosfo-
ru, ponieważ prokuratura umorzyła
śledztwo.

Nie tylko plaża może być zanie-
czyszczona. W kwietniu tego roku
okazało się, że pewna restauracja
z Kołobrzegu przez aż dwadzieścia
lat wylewała ścieki do morza. Jak to
w Polsce bywa, nikt nic nie wiedział
i pewnie by się nie dowiedział, gdy-
by nie bohaterscy robotnicy. To oni
w poczuciu obywatelskiej misji,
w trakcie remontu pewnej instalacji
przedziurawili rurę odprowadzającą
ścieki do Bałtyku. Właściciel tejże
restauracji zarzekał się, że o proce-
derze nie miał zielonego pojęcia
i na dowód pokazywał wszystkie
kwity świadczące o zapłacie za od-
prowadzanie wyżej wymienionych
nieczystości.

MICHAŁ WÓJCICKI (WROCŁAW)

Nie pozwólmy
naszym plażom
utonąć w śmie-
ciach. Jeśli chce-
my wypoczywać
w czystości, nie
bądźmy obojętni,
gdy widzimy in-
nych ludzi wyrzu-

cających odpady na plażę. Sami
też tego nie róbmy dla własnego
komfortu i bezpieczeństwa.

MICHAŁ WÓJCICKI (WROCŁAW)

Pomimo tego, że na plażach stoją
kosze na śmieci, plażowicze niezbyt
chętnie z nich korzystają 

Fot.: Adam Owczarek

Nasze pociechy uroczo przesypują piasek z jednej kupki na drugą, dopóki
któreś z nich nie wbije sobie kawałka szkła w rękę. 

Fot.: Adam Owczarek
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PLAŻA

Po co ten kolorowy parawan?
Na całym polskim wybrzeżu da

się zauważyć pełno różnokoloro-
wych parawanów. Mają one za za-
danie ochranianie plażowicza przed
wiatrem lub po prostu oddzielanie go
od innych ludzi. Mamy jednokoloro-
we parawany, w paski, w groszki,
w słoneczka lub z logotypami pen-
sjonatów. Niewątpliwie każdy z nich
rzuca się w oczy, dlatego „Rewala-
cje” postanowiły bardziej zgłębić te-
mat materiałowych pasów z drew-
nianymi kołkami do wbijania, wypo-
sażenia tak ważnego dla każdego
nadmorskiego turysty.

Z rewalskiego tarasu widokowe-
go chyba najlepiej widać różnorod-

ność parawanów. W pełnej krasie
prezentują się one na plaży. Zdecy-
dowanie najbardziej rzucał się
w oczy seledynowy parawan
w drobne biedronki, należący praw-
dopodobnie do pary z dwójką ma-
łych dzieci. 

Używanie parawanów na plaży to
raczej typowo polski zwyczaj. Można
spotkać je oczywiście także w in-
nych miejscach, ale nasze wybrzeże
wręcz tonie w barwnych wstęgach.

Polscy plażowicze posiadanie
parawanu uważają za rzecz oczywi-
stą jak zabieranie ze sobą parasola
podczas deszczowej pogody. 

– Jednak po głębszym zastano-

wieniu się, doszedłem do wniosku,
że może taka jest natura Polaka
i musi się,,odgrodzić” od bliźniego.
Nie wypada zaglądać komuś, co
dzieje się na jego ręczniku. Sami
również nie chcemy być obserwowa-
ni i raczej stronimy od bliższego kon-
taktu z rodzinami, które akurat dziś
też wybrały się na plażę – usłyszeli-
śmy od jedego z wczasowiczów.

Kolejnym powodem powodzenia
parawanów jest fakt, że nad Bałty-
kiem jest o wiele chłodniej niż np.
nad Adriatykiem. Rozbijając para-
wan jednocześnie osłaniamy się
przed chłodem. 

OLA WOŚ (KŁODZKO)

Podupadające rybołówstwo
Kiedy wypowiemy słowo morze,

od razu przed oczami staje nam
plaża, letnia opalenizna i wypoczy-
nek. Jest to sposób myślenia osób,
które nie mieszkają nad tym ogrom-
nym, słonym zbiornikiem wodnym.
Dla ludzi tutejszych jest to forma za-
robku. Jedną z nich są właśnie po-
łowy ryb. Jak trzyma się nasze pol-
skie rybołówstwo? Tego postanowi-
ły dowiedzieć się „Rewalacje”.

Jednym z najważniejszych py-
tań jest to, czy w Rewalu można
zjeść świeżą rybę w smażalni. Niby
oczywistością jest, że skoro miej-

scowość ta leży tuż nad morzem, to
jest to jak najbardziej możliwe. Jed-
nak rybak, który został o to zapyta-
ny, stwierdził, że oprócz kilku wyjąt-
ków nikt w Rewalu nie sprzedaje ta-
kiego towaru. Na przykład, jeśli
w smażalni zamówimy flądrę to ma-
my szansę jedną na dziesięć, że ta
ryba będzie prosto z morza! Tylko
od rybaków możemy kupić napraw-
dę świeżą – stwierdził. – W innym
przypadku to stworzenie morskie
na 90% było mrożone, ale oczywi-
ście nadaje się ono do spożycia.
W tej chwili w polskim morzu można

złowić resztki flądry, gdyż cofa się
ona teraz w głąb Bałtyku i węgorza,
jednak tylko przy korzystnych wa-
runkach pogodowych. Niestety, wa-
runki te nie są odpowiednie do żad-
nych połowów.

Jak teraźniejsza sytuacja ryba-
ków ma się do tego, co było kilka lat
temu? – W tej chwili jest gorzej niż
było dziesięć lat temu, jest znacznie
gorzej niż było dwadzieścia lat temu
i jest katastrofalnie w porównaniu
do tego co było trzydzieści czy
czterdzieści lat temu – mówi rybak.
Powodem ma być fakt, że jest coraz
więcej ludzi, a coraz mniej ryb.
Stworzenia te po prostu nie nadą-
żają z rozmnażaniem się. Osiem-
dziesiąt procent gatunków, które
wyławia człowiek, jest zagrożonych.
Ludzie są po prostu zachłanni.
– W tej chwili łowimy ryby, które po-
winny zostać dla moich wnuków,
a może i prawnuków – zauważył
mężczyzna – trzydzieści lat temu
na pewną ilość, załóżmy, że było to
dziesięć sieci, można było złapać
na przykład sto kilo ryb. To w tej
chwili, żeby złowić tą samą liczbę
ryb potrzeba stu sieci.

Rybak martwi się, że za kilka lat
jego zawód będzie nieaktualny,
a on sam będzie woził turystów ku-
trem rybackim, a ryby będą tylko …
dodatkiem.

NATALIA LEŚNIAK (ŁÓDŹ)
Rybacy martwią się, że za kilka lat ich kutry rybackie służyć będą tylko do
wożenia turystów Fot.: Klaudia Hermańska
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Sto lat do Potęgi!
„Potęga Prasy” wkroczyła w tym roku w dorosłość. Dziś osoby związane
z obozem dzielą się wspomnieniami.

Taka sama frajda

Dziś formalnym organizatorem
„Potęgi Prasy” jest biuro turystycz-
ne „Grand Tour”, ale pierwsze obo-
zy były organizowane przez „Towa-
rzystwo Oświatowe szkoła 2001
w Łodzi”. Pomysł powstał na innym
obozie tego towarzystwa. Był to wy-
jazd szkolny w Ślesinie. Tam jeden
z nauczycieli przywiózł komputer
i drukarkę. Wtedy to były pierwsze
tego typu urządzenia, dopiero po-
czątek techniki komputerowej. Jed-
na z uczestniczek tego obozu wy-
prosiła u nauczyciela, żeby pozwolił
jej korzystać z tego sprzętu. Zaczę-
ła tworzyć przy pomocy edytora do
tekstów i redagować gazetkę, którą
drukowała na tej drukarce w kilku-
nastu egzemplarzach. Inicjatywa
przyciągnęła innych, że pod koniec
w tej redakcji było ze 20-30 uczest-
ników obozu. I tak powstała myśl,
żeby zorganizować obóz „Potęga
Prasy”. Coraz bardziej upowszech-
niała się technika komputerowa,
sprzęt był coraz tańszy i czuło się,
że za chwilę trafi on pod strzechę.
W następnym roku zorganizowali-
śmy po raz pierwszy obóz dzienni-
karski już tutaj, w Rewalu. Był to
dom wczasowy „Radość” na ul.
Warszawskiej. 

Dziś przygoda z „Potęgą Prasy”
zmienia pod wpływem środków
technicznych, dziś jest radio, gaze-
tę drukuje się w drukarni. Na pierw-
szym obozie uczestnicy sami
drukowali i składali

gazetkę. Ale wtedy były drogie dru-
karnie i techniki były bardziej prymi-
tywne niż w tej chwili. Frajda jednak
pozostaje taka sama.

MIROSŁAW KULIŚ, INICJATOR OBOZU, 
WYDAWCA TYGODNIKA „ANGORA”

Teoria i praktyka

W obozach dziennikarskich „Po-
tęga Prasy” miałem przyjemność
uczestniczyć aż pięć razy, w latach
2007-2011. Nie można przecenić
tego wszystkiego, co dały mi poby-
ty w Rewalu. Oczywiście, „Potęga
Prasy” bierze sobie za główne za-
danie odkrywanie i szlifowanie mło-
dych talentów dziennikarskich oraz
naukę tego trudnego zajęcia, jakim
jest publicystyka. Najważniejszym
jest, że łączy się tu teorię z prakty-
ką i każdy uczestnik może się
sprawdzić jako redaktor gazety, spi-
ker radiowy, realizator, dziennikarz
telewizyjny, montażysta, bloger czy
fotoreporter. Warto podkreślić, że
młodzież całą pracę wykonuje sa-
modzielnie, a zadaniem kadry jest
dawanie wskazówek oraz doradza-
nie, nie zaś wyręczanie młodych
twórców w ich zadaniach.

Jednak to absolutnie nie wszyst-
ko, bo „Potęga Prasy” niesie ze so-
bą o wiele więcej zalet. Jest nauką
dorosłego życia oraz kształci w mło-
dych ludziach cechy, które są jej
potrzebne w przyszłości. Obozowi
jestem najbardziej wdzięczny za
nauczenie mnie organizacji pracy,
odpowiedzialności za słowa, przy-

wiązywanie wagi do

szczegółów, rzetelności, punktual-
ności, wiary we własne możliwości,
odwagi, samodzielności, efektywnej
współpracy i dążenia do celu. Po-
nadto cenię to, jak bardzo Potęga
rozszerza horyzonty. i uczy obiekty-
wizmu. Ta nauka przynosi efekty
w dorosłym życiu. Dużą wartością
jest umiejętność dostrzegania wie-
lowymiarowości świata i szacunku
dla cudzego zdania oraz prób zro-
zumienia poglądów innych ludzi.
Tego wszystkiego również można
nauczyć się na Potędze.

Nie będzie przesadą powiedze-
nie, że uczestnictwo w tym obozie
jest jednym z najbardziej warto-
ściowych przeżyć w moim życiu.
„Potęga Prasy” to obóz, w czasie
którego można pożytecznie wyko-
rzystać swój czas i mnóstwo się na-
uczyć. Pewne edukacyjne zalety
widać od razu, porównując zdolno-
ści uczestników na początku i na
końcu pobytu. Z perspektywy dłuż-
szego czasu mogę również zdecy-
dowanie powiedzieć, że „Potęga
Prasy” kształci dobrych, kompe-
tentnych dziennikarzy, ale co waż-
niejsze – po prostu odpowiedzial-
nych, sumiennych i otwartych na
świat ludzi.

FILIP WIETESKA
(5 RAZY NA OBOZIE)

Obóz, który odmienił życie

Po czterech latach od mojego
ostatniego pobytu na „Potędze Pra-
sy” przyszło mi zadać sobie pytanie,
czego nauczył mnie ten obóz. Po-
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czątkowo nie wiedziałam,
co tak naprawdę mogła-

bym napisać, ponieważ upłynęło tyle
czasu, a wspomnienia mają to do
siebie, że łatwo się zacierają. Dotar-
ło jednak do mnie, że jeśli wypełnia-
jąc aplikację na staże prawnicze
w Londynie odwołuję się do do-
świadczeń nabytych na Potędze
Prasy, to oznacza, że ten obóz zmie-
nił diametralnie moje życie. Właśnie
na PP po raz pierwszy zderzyłam się
z dorosłością, kiedy jako piętnasto-
latce powierzono mi zadania, które
wymagały odpowiedzialności, ale
pozostawiały również spore pole dla
mojego dziecięcego, wówczas, za-
pału. To tam nauczyłam się co tak
naprawdę oznacza być częścią ze-
społu i jak ważne jest to, aby ten ze-
spół tworzyli ludzie, na których mo-
żesz polegać. Wydawałoby się, że to
tylko słowa, ale w rzeczywistości
„Potędze Prasy” zawdzięczam moje-
go najlepszego przyjaciela, Marcina
Musiała, z którym przyszło mi się
„użerać” już od pięciu lat i końca nie
widać... I nawet jeśli nie obrałam
w moim życiu ścieżki dziennikar-
skiej, nie mogę powiedzieć, że czas
jaki spędziłam na Potędze był cza-
sem straconym. Obóz ten wiele
mnie nauczył, zaryzykuję stwierdze-
nie, że gdyby nie to doświadczenie,
nie miałabym odwagi wyjechać na
studia do Londynu, a już na pewno
nie byłabym tym samym irytująco
dociekliwym i ciekawym świata czło-
wiekiem, którym jestem teraz...

„Potęgo Prasy”, pomogłaś mi
wkroczyć w dorosłość, a teraz przy-
szedł czas na Ciebie. Sto lat!

ADRIANNA WIT
(3 RAZY NA OBOZIE)

Polonistka była zachwycona

Kiedy byłam w pierwszej klasie
gimnazjum, postanowiłam pojechać
na obóz jako uczestnik (wcześniej

jeździłam z rodzicami). Był to po-
czątek wspaniałej przygody. Sie-
działyśmy w pociągu w piątkę – ja,
Szefowa, która wygrała konkurs na
najlepszy artykuł i wyjechała za dar-
mo, Paula, czyli Behemoth, Weroni-
ka i koleżanka, której imienia nie-
stety nie pamiętam.

O dziennikarstwie nie miałam
wtedy żadnego pojęcia. Siedziałam
cichutko na wspólnych zebraniach,
zawstydzona, że nawet nie wiem,
co to jest felieton. Ludzie patrzyli na
mnie z niezrozumieniem, bo prze-
cież w Rewalu byłam już tyle razy...
Jednak do tej pory nie zajmowałam
się ani na poważnie radiem, ani pi-
saniem artykułów. Fakt faktem, na-
pisanie dwuakapitowej notatki spra-
wiało mi potworną trudność.

Pierwszy artykuł tworzyłam ra-
zem z Anią Czerwiec, czyli Szefową
(redaktor naczelną pierwszego nu-
meru na tamtym turnusie). Do tej
pory pamiętam, że miałyśmy pisać
o ograniczeniach połowów dorszy
w Bałtyku. Czy nie jest to fascynują-
cy temat dla trzynastoletniej dziew-
czyny? ;) Obudziłyśmy się o czwar-
tej nad ranem, stałyśmy w porcie
i rozmawiałyśmy z rybakiem, który
jedną ręką patroszył rybę, a w dru-
giej trzymał zapalonego papierosa.
Patrzył na nas jakbyśmy były nie-
spełna rozumu. Cóż... pewnie i py-
tania, które mu zadawałyśmy były
nie z tej ziemi.

Kiedy wróciłam po obozie do
szkoły i moja polonistka przeczytała
pierwsze zadanie domowe, nie mo-
gła wyjść z podziwu. Wtedy dosta-
łam pierwszą szóstkę z języka pol-
skiego i zyskałam potężną motywa-
cję, żeby zacząć zajmować się
dziennikarstwem obywatelskim
w serwisie wiadomości24.pl.

Kolejny rok był dla mnie znacz-
nie bardziej pracowity.
Nie byłam już

przecież laikiem! Wzięłam się bar-
dzo poważnie do pracy w radiu.
Prowadziłam audycje autorskie,
byłam pogodynką, reporterem lot-
nym, serwisantem. Uczyłam się na-
wet podstaw tworzenia reportaży.
Jedyne, czego nigdy nie mogłam
się nauczyć to praca za stołem re-
alizatorskim. Było tam zdecydowa-
nie zbyt dużo guzików i pokręteł!
Choć i za mikrofonem zdarzały się
ciekawe wpadki...

„Czeczęsacz”, nazwisko Micha-
ela Schumachera przeczytane
w różny sposób podczas trzech
różnych serwisów informacyjnych,
siły Polskie, które według mojego
skromnego zdania zaatakowały
Gruzję oraz brak zdecydowania,
czy to nasi siatkarze kogoś poko-
nali, czy my rozgromiliśmy z krete-
sem przeciwników. I nerwowe cze-
kanie, czy nasz opiekun od radia
wpadnie zaraz po naszym wejściu
na żywo na boso do studia z nie-
mym pytaniem „co my najlepszego
wyczyniamy”.

Tego roku byłam również redak-
tor naczelną drugiego numeru Re-
walacji. Niestraszne mi były wizyty
w CIPRze i załatwianie akredytacji
na koncerty. Nie bałam się również
wpaść do sekretariatu wójta i z za-
ciętą miną przekonać go, że musi
się z nami spotkać przed bardzo
ważnym wyjazdem służbowym.
Przeprowadzałam wywiad z nowym
proboszczem Rewala... po czym
tak zmakietowałam gazetę, że ten
niesamowity wywiad znalazł się tuż
obok artykułu „Kiedy czas na seks”,
na temat rozwiązłości niektórych lu-
dzi podczas pobytu na plaży. Wtedy
zorientowałam się, że makietowa-
nie i planowanie również nie jest
moją mocną stroną.

Kiedy jednak ostatni raz byłam
na obozie jako uczestniczka, stare

obozowe wygi mówiły
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o mojej „parszywej trzynastce”, je-
żeli chodzi o ilość wyjazdów. Obozy
zawsze były wspaniałą przygodą.
Poza pracą, był to czas nawiązywa-
nia niesamowitych przyjaźni. Spo-
śród przyjaciół zyskałam również
„braciszka”, który po jednym z wy-
jazdów wprost poprosił moich rodzi-
ców, żeby go zaadoptowali. Wspól-
nie z Potęgowiczami oglądaliśmy
spadające gwiazdy leżąc na tarasie
budynku, kąpaliśmy się w morzu,
graliśmy długimi godzinami na gita-
rze... Wiele się działo i nie sposób
tego wszystkiego spisać. 

KLAUDIA SOWIAK
(13 RAZY NA OBOZIE)

Potęga doświadczeń

Pogoda nad morzem może i jest
zmienna, ale w Rewalu przy ulicy
Saperskiej 3 dominującym zjawi-
skiem atmosferycznym od 18 lat
jest burza... oczywiście mózgów.
Gromkie „Co na portal?” – w wyda-
niu Adama Owczarka do dziś sły-
szę w mojej głowie, śledząc stronę
internetową „Potęgi Prasy”. Dzięki
temu wiem, że kreatywność
u dziennikarza to podstawa, bo
przecież pomysły są wokół nas,
trzeba tylko być dociekliwym i bacz-
nie obserwować otoczenie. Praca
w środku nocy nad gazetą żeby
„skręcić z niej pdfa”, bo o szóstej ra-
no ma trafić do drukarni a po połu-
dniu pachnieć już świeżym tuszem
jest również niepowtarzalnym do-
świadczeniem dziennikarskim dla
młodzieży zafascynowanej żurnali-
zmem. Uczy nie tylko pokory i wy-
trwałości, ale przede wszystkim wy-
kształca cechy potrzebne w tym
kunszcie. Bo dziennikarz to nie za-
wód wykonywany od 8 do 15. To ro-
dzaj misji wobec czytelników, wi-
dzów, słuchaczy, czy też, coraz
częściej, internautów. Dziś, pro-
wadząc szkołę języ-

kową i trzymając w ręku dyplom
magistra filologii angielskiej wiem,
że to, czego nauczyła mnie Potęga
zostało ze mną i pomogło przetrwać
edukacyjne i zawodowe sztormy.
A miłość do samego pisania,
zwłaszcza ukochanych felietonów,
znów rozkwita... 

MAGDALENA GÓRSKA (MADEJA)
(2 RAZY NA OBOZIE)

Rewal tam i z powrotem

Łódź, Toruń, Świecie, Tuchola,
Chojnice, Człuchów, Bobolice, Bia-
ły Bór, Koszalin Kołobrzeg, Trzebia-
tów, Rewal – ruszamy w drogę po-
południem w sierpniu 1998 r. Za
kierownicą Ryszard Winnicki, obok
ja. Pędzimy po zatłoczonej „jedyn-
ce”, potem wśród pięknie położo-
nych miejscowości ukrytych wśród
drzew. Wieczorem powitał nas Re-
wal i zjawiskowa ulica Warszaw-
ska, a przede wszystkim stara ka-
mienica, w której odbywał się
pierwszy obóz „Potęga Prasy”.
Miejsce magiczne, atmosfera spo-
tkania wyjątkowa.

– Jasiek, bywasz często wśród
elit, działasz w Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka, byłeś na spotka-
niu Rady Europy w Słowenii pod-
czas trwającego konfliktu w byłej
Jugosławii. Poprowadzisz bankiet
dyplomatyczny na obozie organizo-
wanym przez „Angorę” w Rewalu.
Wyjazd jutro – zakomunikował mi
dzień wcześniej Mirosław Kuliś wy-
dawca tygodnika Angora. Zwykłe
pogadanki zamieniły się w warszta-
ty i gry symulacyjne, z czasem poja-
wiły się elementy rywalizacji o pal-
mę pierwszeństwa. Test wiedzy
wzbudzał nie lada emocje.

Kolejne lata wzbogacały ofertę
programową. Gazeta „Rewalacje”

znalazła konkurenta w „Re-
walstacji”, a jakby by-

ło mało, poja-

wił się montaż telewizyjny. Skoro
Trzęsacz przetrwał z ruinami XIV-
-wiecznego kościoła nad osuwają-
cym się urwiskiem, z przecinają-
cym go 15 południkiem wyznacza-
jący czas środkowoeuropejski, la-
tarnia morska Niechorza świeci
mocnym blaskiem, tak podobnie
„Potęga Prasy”, przetrwała, choć
przemieszczała się po Rewalu.
A to w ośrodku FWP, potem go-
ścinnie u Marii i w posiadłości Sta-
nisława Biernackiego przy Saper-
skiej. Przez cały ten okres byłem
obecny. Dojeżdżałem w roli pasa-
żera z Markiem Ogrodowskim, Mir-
kiem Kulisiem, dwukrotnie dolaty-
wałem samolotem na lotnisko Go-
leniów, kilkakrotnie korzystałem
z usług PKP. Wreszcie zacząłem
korzystać z własnej „srebrnej
strzały”. Miejsce docelowe było
niezmienne – Rewal. Pomijając in-
ne środki lokomocji, okrążam kulę
ziemską po raz drugi.

Od lipca 1896 r. istnieje kolejka
wąskotorowa w Rewalu. Po 102 la-
tach ruszyła „Potęga Prasy”. Nauka
i wiedza z zakresu znajomości ży-
cia, ogłady, dobrych manier, kon-
wenansów, obowiązujących zwy-
czajów i form towarzyskich, reguł
grzeczności, postępowania i zacho-
wania dyplomaty, norm dyplomacji
i kurtuazji jest ciągle aktualna i po-
trzebna.

Pełnoletnia już historia obozu
staje się faktem. Dzięki wytrwało-
ści organizatorów pociąg nad mo-
rze nadal odjeżdża z toru pierw-
szego przy peronie drugim, a zwo-
lenników obozu nie brakuje. Za-
równo najmłodszych, którzy jesz-
cze takiej przyjemności nie dostą-
pili jak i takich, którzy pamiętają go
z dawnych minionych lat. Dla
pierwszych przyjazd tu stanowi nie
lada atrakcję, zaś dla tych drugich
to podróż sentymentalna do
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miejsc, gdzie serce
mocniej zabije, a oczy

wyrażają wszystkie emocje naszej
mikroprzestrzeni. 

JAN OLCZYK (WIELOLETNI GOŚĆ OBOZU)

Można się wkręcić

Moje początki z „Potęgą Prasy”
to rok 2003 i pierwszy obóz mojej
córki Justyny. Później 7 lat jej do-
rastania z Potęgą. Niekończące
się opowieści po powrocie i cało-
roczne oczekiwania na następny
wyjazd. Niezapomniane przyjaźnie
i fantastyczne doświadczenia.
Przez ten okres widziałam, jak na-
bierała samodzielności, stawała
się przedsiębiorcza, zaradna, peł-
na inwencji. Wkrótce nadszedł mój
czas. W roku 2008 skorzystałam
z zaproszenia Małgosi Wągrow-
skiej. Najpierw był próbnie jeden
turnus, który mnie maksymalnie
wkręcił, a później już po dwa tur-
nusy w sezonie. Czym jest dla
mnie Potęga? Po latach powiem,
że najlepszym spotkaniem z cu-
downą młodzieżą, pełną pasji,
charyzmy, fascynacji. Młodzieżą,
która łamie stereotypy, przekracza
bariery. I ta niepowtarzalna atmos-
fera, na którą składa się młodzież,
kadra i Rewal. 

IWONA KAWA
(RODZIC, WYCHOWAWCA, KIEROWNIK)

Na własnej skórze

Moja przygoda z „Potęgą Prasy”
rozpoczęła się w 2008 r. Znudziły
mi się już obozy pływackie, a moja
mama (wierna czytelniczka „Ango-
ry”) zaproponowała mi dziennikar-
skie wakacje w Rewalu. Zawsze
wolałem mówić niż pisać, więc od
razu pokochałem pracę w radiu. 

Mając piętnaście lat słuchałem
głównie rocka i metalu, więc audy-
cja, którą postanowiliśmy popro-
wadzić z kolegami zyskała nazwę

Ciężkie Granie. Oczywiście stara-
liśmy się z chłopakami zachowy-
wać jak rasowi prezenterzy, ale
nie zawsze nam wychodziło…
Właśnie to było w tym obozie pięk-
ne. Mogliśmy na własnej skórze
przekonać się, że zapowiadanie
piosenek, rozmowy na antenie
i obsługa konsolety to wcale nie
jest taka prosta sprawa. 

Miłość do Potęgi Prasy rozpo-
częła się na dobre. W następne wa-
kacje ponownie pojawiłem się
w Rewalu i jeszcze mocniej poko-
chałem dziennikarstwo. Cały rok
czekałem na to, żeby znów spotkać
znajomych z redakcji.

W 2012 roku, kiedy miałem
osiemnaście lat, poznałem na PP
Kubę Witkowskiego z Radiowej
Trójki. We wrześniu wylądowałem
tam na praktykach i moje marzenia
zaczęły się spełniać. Od tego czasu
corocznie jeżdżę na Myśliwiecką
tworzyć materiały do „Zapraszamy
Do Trójki”.

Na co dzień działam jako PR
manager, pisząc strategie promo-
cyjne różnym firmom. Zajmuję się
też promocją młodych muzyków, je-
stem managerem zespołu Wiewiór-
ka Na Drzewie, organizuję eventy
i czasami dorabiam sobie jako kon-
feransjer. Mam ogromny sentyment
do „Potęgi Prasy” – gdyby nie ten
obóz, nie poznałbym wielu wspa-
niałych ludzi i pewnie nie trafiłbym
tak szybko na Myśliwiecką 3/5/7. 

Trzymam za Was kciuki, podglą-
dam na fb i podsłuchuję w Rewal-
Stacji ;) 

PAWEŁ SZYPUŁA
(4 LATA NA OBOZIE)

Duch dziennikarski

Pierwszy Obóz w Rewalu był
zupełnie inny niż te dzisiejsze.
Dzieciaki wydawały trzy gazety,

w tym jeden tygodnik.

Miały o niebo trudniejsze zadanie
niż dzisiejsi młodzi dziennikarze...
Byli bowiem w podstawówce i to
głównie w najmłodszych klasach.
Dali jednak radę. Gazety drukowa-
ne były w nocy w wilgotnych po-
mieszczeniach naszych „rezyden-
cji”, które dalekie były do dzisiej-
szych luksusów Potęgowiczów.
Duch dziennikarski jednak gościł
już wtedy.

AGNIESZKA PACHO
(ORGANIZATORKA, WSPÓŁTWÓRCZYNI OBOZU)

Stan umysłu

Od 10 lat przyglądam się mło-
dym ludziom, którzy najpierw z nie-
pewnością, strachem, ale i cieka-
wością poznają tajniki pracy dzien-
nikarza prasowego, radiowego i te-
lewizyjnego. Cieszy mnie, kiedy
widzę przemiany i rozwój uczestni-
ków Potęgi Prasy. Przyjeżdżają
często nieświadomi tego, co ich
może tu spotkać. „Pierwszy ty-
dzień jest najtrudniejszy” – mówią,
a potem już jest lepiej. Później jest
już tak dobrze, że wracają nawią-
zując przyjaźnie, utrzymują ze so-
bą kontakt, nawet jeśli już nie jeż-
dżą na obóz. „Potęga Prasy” to
stan umysłu. Każdy, kto przyjechał
tutaj chociaż raz i zaangażował się
w działania dziennikarskie inaczej
patrzy na otaczającą go rzeczywi-
stość, inaczej słucha radia, czyta
gazety. Staje się bardziej świado-
mym, otwartym, pewny siebie czło-
wiekiem. Niektórzy zostają dzien-
nikarzami lub wybierają inny za-
wód, ale to czego nauczyli się tu-
taj, pozostaje. 

Cieszą mnie ich sukcesy, bar-
dziej niż byłyby moje. Potęgo Prasy
trwaj, 100 lat.

MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA
(10 LAT, KIEROWNIK)

FOT.: ARCHIWUM REDAKCJI
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Czwórka w Rewalu
Obóz „Potęga Prasy” odwie-

dziła radiowa Czwórka. Dziennika-
rze przeprowadzili z nami zajęcia.
Oto krótki wywiad z Patrykiem Ku-
niszewiczem. 

Bartosz Węgielnik: Jak się za-
częła Twoja przygoda z radiem?

Patryk Kuniszewicz: Ojej, hi-
storia była niesamowita. Przygoto-
wywałem się do akademii teatral-
nej. Chciałem iść na aktorstwo,
przygotowywałem się z reżyse-
rem. Wszystko było super i tak da-
lej, ale gdzieś tam po drodze wy-
padł mi festiwal teatralny, którego
byłem szefem, no i kiedyś pani re-
daktor zadzwoniła z radia i powie-
działa, czy ktoś może przyjść
i o festiwalu opowiedzieć. Wysłano
mnie, znaczy dyrekcja wysłała
mnie jako szefa festiwalu. Gdy do-
tarłem do radia, po audycji zosta-
łem już tam na zawsze. Zakocha-
łem w radiu, dostałem propozycję.
Nie poszedłem na aktorstwo, ale
na dziennikarstwo. 

B.W.: Gdy już pracowałeś w radiu
nie miałeś ofert z telewizji, z prasy?

P.K.: To jest tak, mówi się o par-
ciu na sitko, to jest wtedy praca
w radiu i parciu na szkiełko. Ja mam
oba parcia. W radiu pracuje na co
dzień. Telewizja cały czas mnie ku-
si i jakieś tam przygody z telewizją

mam za sobą. I to jest cały czas
coś, do czego dążę. Telewizja ma
swoją magię, chociaż mówi się też
o magii radia. 

B.W.: Pierwszy raz jesteś w Re-
walu?

P.K.: Nie, w Rewalu jestem już
kolejny raz. Tutaj mieliśmy też akcje
radiowe. Ja bardzo miło wspomi-
nam tę gminę, w szczególności
miejscowości Pobierowo, Rewal
i Niechorze. 

B.W.: Co Ci się tutaj najbardziej
podoba? 

P.K.: Pobierowo jest taką mło-
dzieżową stolicą, w Rewalu wiele
się dzieje, a Niechorze jest taką al-
ternatywą, bo tam jest festiwal graf-
fiti, takie fajne rzeczy się dzieją. To
wszystko jest na takim bardzo krót-
kim odcinku, tzn. wszystko jest tak
razem, obok siebie. 

B.W.: Tak szczerze. Jak Ci się
podobały zajęcia z nami?

P.K.: Ojejku, byliście cudowni, po
prostu było super, profesjonalnie.
Nie spodziewałem się takiego zaan-
gażowania i tak fajnej młodzieży i to
nie jest wazelina, bo ja już sobie ja-
dę, więc nic z tego nie będę miał.
Naprawdę jesteście ekstra.

B.W.: Wrócisz tutaj za rok?
P.K.: Chciałbym wrócić już na

trzeci turnus. Za rok na pewno. 
BARTOSZ WĘGIELNIK (ZIELONA)

Trójka z „Czwórki”, czyli Katarzyna Węsierska, Ewa Mierzejewska i Patryk
Kuniszewicz Fot.: Klaudia Hermańska

Taka służba

Ich praca jest potrzebna i cie-
kawa, ale wymagania odnośnie
wykształcenia zbyt niskie.

Przeprowadziłem krótkie wywia-
dy z policją, strażą gminną i strażą
graniczną. Najpierw zapytałem, jak
można się dostać do tej służby?
Policja jak i pozostałe służby odpo-
wiedziały mi, że trzeba skończyć
21 lat, być niekaranym, zdać testy
zdrowotne i mieć co najmniej śred-
nie wykształcenie. W rozmowie
z rewalską funkcjonariuszką policji
dowiedziałem się, że aby dostać się
do policji nie trzeba zdawać matury.
Moje drugie pytanie brzmiało, czy
aby zostać strażnikiem gminnym
(strażnikiem granicznym,policjan-
tem) trzeba ukończyć szkołę z sa-
mymi dobrymi ocenami? W straży
gminnej pani powiedziała mi, że na
strażnika gminnego trzeba mieć
ukończony specjalny kurs. Z kolei
straż graniczna powiedziała, że nie
trzeba mieć samych piątek, ponie-
waż mają własne egzaminy. Trze-
cie pytanie brzmiało, czy lubi
Pan/Pani swoją pracę? Wszyscy
powiedzieli, że tak. Kolejne pytanie
brzmiało, ile czasu Pan/Pani spę-
dza w pracy? Funkcjonariusze
wszystkich służb powiedzieli że
osiem godzin, ale czasem służba
przedłuża się do dwunastu godzin.
Moje ostatnie pytanie brzmiało, czy
podczas pracy zdarzają się wam in-
terwencje związane z narkotykami?
Straż graniczna odpowiedziała mi,
że na tym ich praca polega, a poli-
cja odpowiedziała mi, że takie akcje
stanowią 90% interwencji. Uważam
że wymagania od przyszłych funk-
cjonariuszy prawa są zbyt niskie. 

MAREK POSKROBKO (HAJNÓWKA)

Konna policja na ulicach Rewala
Fot.: Klaudia Hermańska
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Dziennikarstwo to misja
27 lipca w restauracji „Califor-

nia” odbyła konferencja prasowa.
Bohaterem tego spotkania był Ka-
mil Dąbrowa, dyrektor Progra-
mu I Polskiego Radia. Pytania za-
dawali mu dziennikarze gazety
„Rewalacje”, rozgłośni „Rewalsta-
cja”, telewizji internetowej „TeVa-
-Rewal” oraz portalu internetowe-
go www.potegaprasy.pl. Konfe-
rencję prowadził redaktor Marek
Poskrobko z Hajnówki. 

Oto zapis wybranych fragmen-
tów konferencji:

Kamil Dąbrowa: Witam wszyst-
kich bardzo serdecznie na konfe-
rencji. Spotykamy się w pięknym
miejscu, jesteśmy w Rewalu nad
Bałtykiem, nad polskim morzem.
Mam nadzieję, że pogoda będzie
dopisywała w ciągu najbliższych
dni. 

Chciałbym bardzo podziękować
wszystkim za to zaproszenie i za
przybycie na konferencję. Gdy spo-
tykam się na tego typu zgromadze-
niach z ludźmi takimi jak wy albo
nieco starszymi: ze studentami, to
mam wrażenie, że całkiem niedaw-
no siedziałem po drugiej stronie
i spotykałem się również z takimi
ludźmi jak ja, którzy opowiadali
o mediach i w jakiś sposób zarażali
mnie pasją bycia dziennikarzem.
Dziennikarstwo, moim zdaniem to
(chociaż to dzisiaj może niemodne
słowo), misja, służba i pewien pu-
bliczny obowiązek. Obojętnie czy
pracuje się w mediach publicznych
czy mediach komercyjnych. Tak
pojmuję swoją drogę i swoją pracę.
Wiem, że również jesteście bardzo
zainteresowani pracą w mediach,
więc przede wszystkim na początku
tej konferencji życzę wam sukce-
sów i spełniania swoich życiowych
marzeń. Choć moja droga do me-
diów była, powiedziałbym, krótka,
dosyć szybka i spokojnie mogę po-
wiedzieć, że w mediach robiłem
wszystko.

W tej chwili jestem szefem radio-
wej Jedynki. To jest największa an-
tena Polskiego Radia, największy
nadawca publiczny. Od czterech lat

prowadzę swój autorski program
poświęcony kulturze w telewizyjnej
Dwójce. Program o dość kontrower-
syjnym, jak twierdzą niektórzy, tytu-
le „Kultura, głupcze”. Z mediami je-
stem związany, od ponad dwudzie-
stu lat. 

Ola Woś (Kłodzko): Jakim był
Pan dzieckiem?

K.D.: To bardzo dobre pytanie,
bo sam mam w tej chwili dwoje
dzieci, mam dwie córki. Dobrawa
ma sześć miesięcy, Zosia ma dzie-
sięć lat. Jak patrzę na nie, to zasta-
nawiam się, jakim byłem chłopcem.
Na pewno zadawałem wiele pytań,
szukałem wielu odpowiedzi na te
pytania sam, bo nie zawsze uzyski-
wałem je od dorosłych. Starałem
się interesować bardzo wieloma
sprawami, ponieważ interesowała
mnie zarówno kultura, poezja, lite-
ratura. Nie schodziłem też z piłkar-
skiego i koszykarskiego boiska,
więc byłem takim bardzo wszech-
stronnym dzieciakiem. A jednocze-
śnie wydaje mi się, że do czasów li-
cealnych nie sprawiałem też proble-
mów nauczycielom. Myślę że byłem
normalnym dzieckiem, zwykłym
całkiem spokojnym, tylko takim, któ-
re miało bardzo dużo zaintereso-
wań pamiętam, że moja mama
jeszcze w podstawówce zapytała
moją wychowawczynię, czy jestem
umysłem ścisłym czy humanistycz-
nym. Moja nauczycielka po czte-
rech latach nauki ze mną nie potra-

fiła odpowiedzieć na to pytanie,
więc dlatego zacząłem studiować fi-
lozofię, która daje człowiekowi moż-
liwości bardzo wszechstronnego in-
telektualnego wyżycia się. Filozofia
jest połączeniem nauk humani-
stycznych i ścisłych. Ci, którzy szli
na filozofie i myśleli, że to wyłącznie
czytanie książek i rozmawianie
o kolejnych systemach filozoficz-
nych bardzo się rozczarowali, po-
nieważ na dwóch pierwszych latach
mieliśmy bardzo trudną pogłębioną
logikę. Filozofia na pewno dała mi
odpowiedzi na wiele pytań, które
stawiałem sobie w dzieciństwie.

Julia Leśniak (Łódź): Jakie były
Pana ulubione przedmioty w szkole?

K.D.: Bardzo lubiłem historię,
geografię, język polski, ale i nie
stroniłem od matematyki. Brałem
udział w rozgrywkach szkolnych
w koszykówce, piłce nożnej. Wła-
ściwie nie było takiej jednej dziedzi-
ny, nie było jednego przedmiotu,
który był moim takim ulubionym al-
bo jedynym. Na przykład brałem
udział jeszcze w podstawówce
w czterech olimpiadach geograficz-
nych, w olimpiadzie z języka pol-
skiego, historii, matematyki no i jak-
by wf. Natomiast laureatem zosta-
łem z olimpiady z geografii, więc
dostałem się do liceum bez egzami-
nów. To było bardzo przyjemne, bo
gdy moi koledzy i koleżanki mocno
się stresowali i pocili ucząc się do
egzaminów, wtedy już mogłem ko-
pać piłkę i czytać książki.

Klaudia Hermańska (Lubicho-
wo): A jaki jest Pana ulubiony filozof?

K.D.: Nie mam takiego jedyne-
go, aczkolwiek pracę magisterską
pisałem o dwóch filozofach jednym
z nich to taki rumuński filozof Emil
Cioran, który żył w dwudziestym
wieku i który wyjechał do Francji.
Na pewno on wzbudzał moje duże
zainteresowanie podczas dwóch
ostatnich latach studiów. Gdyby nie
radio, niewiele brakowało pewnie
dzisiaj tutaj nie spotkalibyśmy się,
bo byłbym doktorantem gdzieś we
Francji, w Kanadzie albo Rumunii
i nie byłbym dziennikarzem, ale
wtedy tak mocno wciągnęło mnie
już radio, że media okazały się sil-

Kamil Dąbrowa podczas konferencji
prasowej

Fot.: Klaudia Hermańska
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niejsze niż Cioran i Nietzsche,
o którym to również pisałem w swo-
jej pracy magisterskiej. 

Julia Leśniak: Może ma Pan
swoją mantrę życiową związaną
z tymi filozofem albo jakieś inne sło-
wa- drogowskazy?

K.D.: Mam takie słowa, ale my-
ślę że wszyscy je dobrze znają trze-
ba być sobą i robić to, co się lubi, to,
co się czuje. Moja mama, gdy zda-
wałem na filozofię była nieco roz-
czarowana, myślała, że zostanę
ekonomistą, lekarzem albo prawni-
kiem, ale bardzo szybko zrozumia-
ła, że filozofia jest moją pasją. Ja
często powtarzam sobie takie sło-
wa Nietzschego. One mi pomagają,
gdy biegnę maraton. Jestem na
40 km maratonu i myślę sobie, że to
co mnie nie zabija, to mnie wzmac-
nia. Trzeba być silnym i nie bać się
wyzwań, brać z życiem za bary i nie
poddawać się. Jeśli coś nam nie
wychodzi, nawet jeśli wydaje nam
się, że coś jest potwornie trudne, to
trzeba przyjąć, że to są rzeczy do
przejścia. 

Bartek Węgielnik (Zielona):
Skąd w ogóle pomysł, by biegać
w maratonach?

K.D.: Właściwie to też jest histo-
ria z dzieciństwa, ponieważ gdy
miałem 6 lat może 7 szedłem
z dziadkiem za rękę i widziałem do-
bre 30 parę lat temu maratończy-
ków i ich ogromy wysiłek. Dziadek
opowiedział mi o królewskim dy-
stansie 42 km, że nie wielu osób
daje radę się do niego przygoto-
wać. To jest duże wyzwanie i to ma-
rzenie z dzieciństwa zostało w mo-
jej głowie na bardzo długo i sprawi-
ło że o latach wróciło. W szkole le-
piej się czułem, biegając na dłuższe
dystanse, ponieważ byłem raczej
wytrzymałościowcem niż szybko-
ściowcem, stąd pewnego dnia 2007
roku stwierdziłem, że przygotuje się
do maratonu i przyznam wam, że
absolutnie nie polecam biegania ta-
kich długich dystansów, bo na to
przychodzi czas, ale było to jedno
z najważniejszych wydarzeń w mo-
im życiu. Na mecie popłakałem się
jak dziecko ze szczęścia, że ukoń-
czyłem ten bieg. 

Natalia Boguta (Niemce): Szcze-
gólne przeżycie podczas biegu?

K.D.: Wspominam go niezwykle,

nawet w sobotę spotkałem kolegę
z innego radia, mojego właściwie
przyjaciela. Po tym biegu wszyscy,
którzy wzięliśmy w nim udział takie
wydarzenie formujące. Wszyscy do
dzisiaj to wspominamy, mówiliśmy
sobie, że było to coś niezwykłego.
Właściwie trudnych momentów nie
było, bo mimo tego długiego dy-
stansu, nie biegliśmy tego wszyscy
razem. To była sztafeta zmieniali-
śmy się, tam było prawie 30 osób,
gdy jedna sztafeta jedna biegła dru-
ga spała w hotelu, bodajże trzy dni
i trzy noce, biegliśmy non stop. Był
moment szalenie wzruszający.
Podczas spotkania z Ukraińcami na
Majdanie podchodzili do nas zwykli
ludzie ze łzami w oczach, dziękując
nam za wysiłek. To było najmocniej-
sze w tym wydarzeniu. Wieczorem
się okazało, że na Majdanie stoi
wielka scena (była rocznica roczni-
ca Majdanu). Przyszło dwadzieścia
pięć tysięcy ludzi i razem z Piotrem
Pacewiczem mieliśmy wyjść na
scenę i tak stojąc przed zgroma-
dzonym tłumem, powiedzieć coś do
nich. Nie zapomnę do końca życia
emocjonalnego przyjęcia, jakie nam
zgotowali Ukraińcy. Mieliśmy cztery
pałeczki, które są w sztafetach. Bie-
gacze je sobie przekazują. Te pa-
łeczki były w kolorach flagi polskiej
i ukraińskiej. Na koniec podnieśli-
śmy je w geście zwycięstwa.

Jan Gradkowski (Pruszków):
Kto jest dla pana dziennikarskim
wzorem do naśladowania?

K.D.: Nie mam nikogo takiego.
Jest natomiast wielu ludzi, których
uważam za świetnych dziennika-
rzy, za świetnych reporterów, ra-
diowców, ale nie mam jednego ta-
kiego człowieka. Na mojej drodze
spotkałem naprawdę wielu świet-
nych ludzi, doskonałych. W daw-
nej rozgłośnia harcerska, czyli
pierwszej stacji, w której pracowa-
łem, moim pierwszym szefem był
Paweł Sit, drugim Piotr Metz, obaj
znani bardzo dobrze w branży
dziennikarskiej. Każdy z nich jest
zupełnie inny i każdy z nich dał mi
coś innego. Potem gdzieś tam na
mojej drodze stanął Grzegorz Mie-
cugow z TVN24, dla mnie absolut-
nie bardzo ważna postać. Następ-
nie Jacek Hugo-Bader, też bie-
gacz. Razem biegaliśmy niejedno-
krotnie maratony, ale spędziliśmy
też tydzień w trakcie akcji „Polska
Biega”. Biegliśmy w sztafecie do
Białegostoku. To doskonały repor-
tażysta, z którym spędziłem wiele
godzin. 

Nie mam takiej jednej postaci
i właściwie nie powinienem wymie-
niać tamtych nazwisk, bo teraz nie
wymienię wielu innych, a powinien
wymienić wszystkich. Jest wielu
świetnych dziennikarzy nie tylko
w Polsce. Oglądajcie i czytajcie por-
tale zagraniczne, oglądajcie telewi-
zję, słuchajcie zagranicznych audy-
cji radiowych. Można tam też trafić
na wiele wzorów dziennikarstwa.

NOTOWAŁA JOANNA KUCNER (POZNAŃ)

Konferencję prowadził redaktor Marek Poskrobko (z lewej). Obok red. Adam
Owczarek i dyr. Kamil Dąbrowa. Fot.: Klaudia Hermańska
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Żartują ze wszystkiego
Przywódca stada, nałogowiec

i zagadka. W ten sposób opisują
się wzajemnie kolejno: Adam, Mi-
chał i Basia, członkowie kabaretu
Formacja Chatelet. Przy okazji wy-
stępu w Rewalu, „Rewalacje”
przeprowadziły krótką rozmowę
z artystami z Nowej Huty.

Michał Wójcicki: Który raz jeste-
ście w Rewalu?

Adam Małczyk: W Rewalu je-
steśmy po raz trzeci. Nie występo-
waliśmy tu dużo.

Michał Pałubski: Wcześniejsze
koncerty były dosyć dawno temu.

M.W.: Co sprawia, że wracacie
w niektóre miejsca? Czy miejsce
koncertu zależy od ilości publiczno-
ści, która przyjdzie?

A.M.: Nad morzem nigdy się nie
wie, ile przyjdzie publiczności. Czę-
sto jest tak, że ludzie kupują bilety
tuż przed samym występem. Nieraz
będąc w trasie, na bieżąco wybiera-
my miejscowości, w których zagra-
my.

M.W.: Czy improwizacja i luz na
scenie przychodzą wam łatwo?

A.M.: Coś takiego chyba trzeba
po prostu w sobie mieć. Bardzo
ciężko jest się tego nauczyć.

M.P.: Bardzo ważna jest też
umiejętność wyczucia, kiedy się za-
trzymać. Łatwo można przegiąć
w jedną stronę i wtedy my świetnie
się bawimy, ale publiczność już nie
do końca. Trzeba wiedzieć, kiedy
przerwać. Akurat Adama dobrze się
nauczyłem przez te lata i wiem, kie-
dy on ma lepszy żart ode mnie. Po-
trafię rozpoznać moment, w którym

będzie umiał „ściąć”, ale są też ta-
kie chwile, gdzie widzę po oczach,
że nie da rady i nie będzie zbyt do-
brze.

A.M.: To jest też pewnie kwestia
dnia, ale trzeba również czuć, kiedy
publika chce tej improwizacji, a kie-
dy nie.

M.W.: Czy trzymacie się pewnej
granicy żartu?

A.M.: Staramy się żartować ze
wszystkiego, bo trzeba to robić.
Oczywiście zależy to od czasu
i miejsca, w którym się żartuje. Mu-
simy uważać na niektóre rzeczy,
żeby kogoś nie obrazić, ale tak jak
mówiłem, staramy się żartować ze
wszystkiego.

M.P.: Fajnie jest, jak kabaret jest
troszeczkę takim wentylem bezpie-
czeństwa. Jeżeli będziemy tacy na-
puszeni i poważni, to możemy eks-
plodować, a kabaret musi oswajać
niektóre rzeczy poprzez śmiech.

M.W.: Skąd biorą się pomysły na
skecze?

A.M.: Nie ma reguł.
Barbara Tomkowiak: Najczę-

ściej po prostu z obserwacji. Jest
tak, że ludzie nie obserwują siebie
nawzajem. My to robimy i zapisuje-
my sobie przeróżne sytuacje, z któ-
rych później powstają skecze.

ROZMAWIAŁ MICHAŁ WÓJCICKI
(WROCŁAW)

REKLAMA

Formacja Chatelet w komplecie. Od lewej stoją: Michał Pałubski, Barbara
Tomkowiak i Adam Małczyk. Fot.: Klaudia Hermańska
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Śmieją się z siebie
Kabaret Nowaki, młoda forma-

cja z Zielonej Góry, 22 lipca wystą-
pił w rewalskim Amfiteatrze.

Julia Leśniak: Kiedy i dlaczego
zaczęliście swoją przygodę z kaba-
retem?

Adrianna Borek: Była to alterna-
tywa dla pracy w piekarni.

Tomasz Marciniak: Miałem inne
plany, spotkaliśmy się przez przy-
padek i tak zaiskrzyło. Na początku
rozwoziliśmy mleko, a potem za-
częliśmy robić kabaret.

A.B.: Tak było.
T.M.: To było nasze marzenie,

ale nie wyszło, jak to w życiu jest,
albo wozisz mleko, albo robisz ka-
baret.

Martyna Wardzyńska: Czy to
jest podstawowy skład grupy?

T.M.: Ten skład, który jest, nie
zmienił się nigdy.

A.B.: Powstał z innego składu.
J.L.: Jak wspominacie swój

pierwszy występ?
Kamil Piróg: Śmiesznie było,

myliliśmy się.
M.W.: Czy pamiętacie swoją naj-

większą wpadkę?
A.B.: Jasne! Nagrana jest w In-

ternecie.
T.M.: Wpadek jest mnóstwo.

Dzisiaj też było parę wpadek.
Zawsze się zdarzają.

J.L.: Skąd wziął się pomysł na
nazwę?

T.M.: Od Niemców, Przyszli
Niemcy i powiedzieli Mr Nowak i tak
nam zostało.

M.W.: A dlaczego powstał pro-
gram damsko-męski?

T.M.: Tak się dziwnie złożyło, że
jesteśmy mężczyznami i jest babka
z nami.

K.P.: Mamy żony i przeżywamy
różne sytuacje sami.

T.M.: Z siebie się śmiejemy.
A.B.: Muszę być żoną, żeby zro-

zumieć chłopaków. 
M.W.: Czym się inspirujecie?
A.B.: Wszystkim, co jest śmiesz-

ne, kabaret z założenia ma być
śmieszny, czasami się głowimy.

K.P.: Wszystkim dookoła.
J.L.: Czy atmosfera występów

zależy od miejsc, w których się odby-
wają?

M.T.: Oczywiście, z pewnością
w Rewalu jest inaczej niż na za-
mkniętej sali w teatrze. Wszystko
zależy od ludzi.

A.B.: Jak ludzie chcą się po-
śmiać, to jest fajnie.

M.W.: Czy trudno jest wymyślić
skecz?

M.T.: Czasami przychodzi nam
coś z palca, a czasem męczymy się
parę lat.

M.W.: Czy poza kabaretem się
kolegujecie?

A.B.: Nie, w ogóle. Mamy swoje
numery telefonów, ale ich nie uży-
wamy.

M.T.: Nie pożyczamy sobie pie-
niędzy, nie jemy wspólnych obia-
dów. Jak skończymy ten wywiad, to
każdy wsiada do swojego samo-
chodu.

A.B.: Kiedyś spotykaliśmy się
towarzysko, ale teraz mamy siebie
czasem serdecznie dość.

K.P.: Za dobrze się już znamy.
A.B.: Wolimy czas spędzać

z kimś innym, ale czasem się spoty-
kamy przy różnych okazjach.

J.L.: Czy wasze rodziny nie mają
pretensji, że występujecie w kabare-
cie?

M.T.: Żona mnie dwa razy zosta-
wiła (śmiech). Rodziny są przyzwy-
czjone, gdyby rodziny nie akcepto-
wały tego, to byśmy ich nie mieli.

A.B.: Albo pracy, to jest trudny
kawał chleba, dużo przebywa się
poza domem, jak się relacje rozluź-
niają, to nie jest fajnie, to jest ciągła
walka.

ROZMAWIAŁY: JULIA LEŚNIAK (ŁÓDŻ), 
MARTYNA WARDZYŃSKA (WROCŁAW)

NOTOWAŁ: JAN GRADKOWSKI
(PRUSZKÓW)

Tomasz Marciniak, Adrianna Borek i
Kamil Piróg

Fot.: Klaudia Hermańska

Deszczowy 
wieczór z Eleni

We wtorkowy wieczór, 28 lipca,
w rewalskim amfiteatrze odbył się
koncert Eleni. Choć padał deszcz,
zjawiło się wielu fanów. Dwie godzi-
ny pełne śpiewu minęły spokojnie
i sympatycznie.

Helena Tzoka, bo tak naprawdę
nazywa się Eleni, urodziła w Biela-
wie jako dziesiąta i najmłodsza z ro-
dzeństwa. Pochodzi z Grecji, więc
jej repertuar dzieli się na piosenki
z polskim tekstem oraz greckie. Ra-
zem z nią występują trzej muzycy.

Piosenkarka weszła na scenę
o godzinie dwudziestej. Tuż po
pierwszej piosence zaczęło lać.
Część słuchaczy przeniosła się pod
parasole, lecz ci najwierniejsi fani
w pierwszych rzędach nie ruszali się
z miejsc do samego końca koncertu.
Eleni zaczęła od piosenek ze swojej
najnowszej płyty „Miłości ślad”, wy-
danej dwa lata temu. Żywymi, chwy-
tliwymi melodiami rozruszała nawet
tę część publiczności, która schroni-
ła się przed ulewą i początkowo dy-
gotała pod parasolami. Wybrzmiały
m.in. piosenki „Aleksandria”, „Wirtu-
alny świat” czy „Ty jesteś dla mnie”.
Było klaskanie i machanie rękami,
część tłumu śpiewała wraz z Eleni.
Później zaczęło się kilka piosenek
po grecku, wtedy udział tłumu nieco
zmalał. Fani chwilę odpoczęli, a po-
tem znów powróciły głośne refreny-
tym razem do repertuaru z płyty
„Złota kolekcja” i starszych hitów. 

Koncert trwał w sumie dwie go-
dziny. Eleni zakończyła go piosenką
„Niech lato spełni sny”, w której za-
warte są słowa „Do widzenia mój ko-
chany, do widzenia”. Oczywiście pu-
bliczność prosiła o jeszcze jedną,
więc gwiazda zaprosiła na scenę
dzieci, które przyszły wraz z rodzica-
mi i dziadkami. Trzymając je za ręce,
zaśpiewała „Barkę”. Tym akcentem
skończył się występ. Zaraz ustawiły
się kolejki do podpisywania płyt, któ-
re można było nabyć po koncercie.

Eleni wywarła na mnie wrażenie
miłej, ciepłej i sympatycznej osoby.
To właśnie ta krótka rozmowa spra-
wiła, że z koncertu wyszłam zado-
wolona, choć trochę zmarzłam
i przemokłam. 

OLA WOŚ (KŁODZKO)
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Gwiżdżą i chronią
„Zawsze staramy się trzymać

emocje na wodzy. Na te emocje
jest czas dopiero po skończeniu
pracy. Wtedy można sobie pójść
na piwo, poprzeklinać” wyznał
dziennikarce „Rewalacji” ratownik
Hose Arcadio Morales.

Natalia Leśniak: Na czym do-
kładnie polega praca ratownika?

Hose Arcadio Morales: Najpro-
ściej to ochrona życia i zdrowia
ludzkiego oraz wszelkiego rodzaju
szeroko rozumiana prewencja, czy-
li niedopuszczenie do takich sytu-
acji, w których ludzie ze względu na
to, że są pierwszy raz na morzem,
z niektórych niebezpieczeństw po
prostu nie zdają sobie sprawy. Ze
względu na nasze doświadczenie
i to, że już pewne rzeczy widzimy
po raz pięćdziesiąty, a mają taki
sam skutek, interweniujemy wcze-
śniej. Każda wieża prowadzi, oczy-
wiście, swoją politykę. Wiem, że lu-
dzie przyjeżdżają tu na wypoczy-
nek, więc staram się swojego
gwizdka nie nadużywać. Robię to
w ostateczności, ale plażowicze
muszą też czasami zrozumieć, że
na przykład pływanie na kółeczkach
podczas dużego falowania może
przynieść taki efekt, którego się
w ogóle nie spodziewali i nie są
w stanie zareagować, nawet pa-
trząc cały czas na swoje dziecko
z brzegu.

N.L.: Ile godzin dziennie pracują
ratownicy?

H.A.M.: Tak jak w całej Polsce
na wszystkich kąpieliskach obowią-
zuje osiem godzin. Najczęściej jest
to zmiana od dziesiątej do osiemna-
stej albo, tak jak słyszałem od kole-
gi, od dziewiątej do siedemnastej.
Podałem czas okrojony, bo praca
ratownika jest praktycznie służbą,
która trwa całą dobę. Dodatkowo
musimy dbać o kondycję fizyczną.
Często robimy jakieś treningi lub
biegamy o siódmej rano. Zaczyna-
my dzień odprawą o godzinie dzie-
wiątej, wtedy wszyscy muszą być
spakowani i gotowi. Pakowanie za-
czyna się dużo wcześniej. Praca
kończy się rzekomo oddaniem

sprzętu na bazie. Jest on wtedy wy-
suszony, a radia są podłączone do
ładowarek, ale to tak naprawdę się
nie jest koniec. Mamy telefon ratun-
kowy, który w każdej chwili może
zadzwonić, gdyby coś się stało,
więc ciężko jest mówić tu o sztyw-
nych godzinach pracy. Nie zamyka-
my biura, tylko jesteśmy cały czas
do dyspozycji.

N.L.: Ilu ratowników stacjonuje
przy jednej wieżyczce?

H.A.M.: Obsadę wieży stanowią
u nas cztery osoby. Jest to pełna
obsada wieży, łącznie z człowie-
kiem będącym na niej, ludźmi pod
nią i jeśli jest duże natężenie na pla-
ży, to z osobą na łódce. 

N.L.: Jak często dziennie ratow-
nicy muszą interweniować?

H.A.M.: Z tego nie możemy zro-
bić średniej arytmetycznej, bo to
jest wprost proporcjonalne do wa-
runków, jakie panują na plaży i mo-
rzu.

N.L.: Czyli jak jest wietrznie i nie-
słonecznie to prawie w ogóle nie
trzeba interweniować?

H.A.M.: Właśnie niekoniecznie.
To, że woda jest chłodniejsza, nie
będzie zniechęcać ludzi do kąpieli.
Niektórzy przyjechali, i nie wiem czy
to wynika z desperacji czy czasami
ze zbyt dużej ilości wypitego alko-
holu, po prostu atakują fale nie pa-
trząc na flagę. Wiele akcji mieliśmy
przy wywieszonej czerwonej fladze.
Oznacza ona, że jest całkowity za-

kaz wchodzenie do wody ze wzglę-
du na silne prądy wsteczne. Ja na
przykład nie pozwoliłbym sobie
wejść przy wywieszonej fladze po-
mimo tego, że uważam, że jestem
dobrym pływakiem, a ludzie się nie
boją i robią to w sposób nieprawi-
dłowy, blisko falochronu. Później
ich wyciągamy i jest im głupio, ale
uczy ich to, bo widzimy, że przeno-
szą się z kąpieliska niestrzeżonego
i rozbijają się blisko naszej wieżycz-
ki. Jest to miłe, ponieważ znaczy,
że doceniają naszą pracę i sygnały
ostrzegawcze, które im dajemy.
Kiedy jest słońce i nie ma wiatru,
niebezpieczeństwo jest znikome. 

N.L.: A kiedy pracuje się wam
kiepsko?

Najgorsze warunki do pracy to
duży wiatr oraz fala i wielkie natęże-
nie słoneczne, bo zachęca to osoby
do wchodzenia do wody. Wtedy
w okolicach falochronu powstają
pewne wiry, które wciągają ludzi,
a dodatkowo woda jest spieniona.
Nie mogą oni stamtąd wypłynąć.
Podczas takich warunków pogodo-
wych zazwyczaj jest do około 4-5
wypadków dziennie. Jak na plaży
przebywa dużo plażowiczów, ale
jest słonecznie i bezwietrznie, to in-
terwencje zdarzają się bardzo rzad-
ko.

N.L.: Czy wiele osób pomimo ak-
cji ratunkowej ginie?

H.A.M.: Osobiście słyszałem
o jednej takiej sytuacji w tamtym ro-

Redaktor Natalia Leśniak z ratownikiem Hose Arcadio Moralesem
Fot.: Magdalena Hodak
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ku. Oczywiście nie na naszej plaży.
W Rewalu dawno nie było przypad-
ku utonięcia na plaży strzeżonej.
Z mojego punktu widzenia niemoż-
liwością jest, by ktoś na terenie ką-
pieliska strzeżonego mógł sobie
zrobić coś poważnego. 

J.L.: Jakie są grzechy główne
plażowiczów?

H.A.M.: Przede wszystkim nie-
wiedza, bezmyślność, beztroska.
Są plażowicze, którzy przyjeżdżają
na krótko i orientują się, czym różni
się kąpielisko strzeżone od nie-
strzeżonego dopiero po około pię-
ciu dniach, czyli najczęściej w dniu
wyjazdu. Kąpieliska strzeżona jest
to około 100 metrów plaży strzeżo-
nej oraz 50 metrów wgłąb morza.
Jest to teren oznaczony bojkami,
które ustawiamy codziennie rano.
Dno jest penetrowane każdego
dnia, czyli nie stanie się tam na żad-
nym gwoździu, szkle czy czymś po-
dobnym. Na plaży strzeżonej nie
ma sytuacji, której nie moglibyśmy
zaradzić zawczasu. Maksymalnie

może się ktoś opić wodą, ale nie ma
takiej możliwości, aby ktoś utonął
lub doznał większego uszczerbku
na zdrowiu. Problem wynika z tego,
że ludzie rozbijają się w okolicach
portu, gdzie ustawowo jest zakaz
kąpieli. Nie możemy tam ustawić
wieżyczki, patrolować i jest to miej-
sce, w którym nie wolno się kąpać,
więc skupiamy się na naszych pla-
żach. Ludzie kąpią się tu na własną
odpowiedzialność. To są miejsca
zapalne, w których nasza reakcja
jest opóźniona, kiedy musimy do-
trzeć do takiego miejsca, bo na-
szym obowiązkiem nie jest jego pa-
trolowanie. 

Zdarza się, że plażowicze przy-
biegają z plaży niestrzeżonej i i po-
wiadamiają o zaistniałej sytuacji
i faktycznie była taka jedna sytuacja
w lipcu. Zaniemógł w wodzie star-
szy pan, który nie był okazem zdro-
wia. Było wtedy chyba też gorąco.
Został do niego wezwany śmigło-
wiec. Wszystko, co można było zro-
bić, zostało wykonane. Niestety, nie

udało się mu pomóc. 
N.L.: Czyli przerażających sytu-

acji oprócz historii o tamtym męż-
czyźnie pan nie doświadczył. 

H.A.M.: Nie ma spraw przeraża-
jących i nieprzerażających. Są tylko
sytuacje, w których trzeba wykazać
się większym skupieniem. Zawsze
staramy się trzymać emocje na wo-
dzy. Na te emocje jest czas dopiero
po skończeniu pracy. Wtedy można
sobie pójść na piwo, poprzeklinać,
powypominać sobie jakieś błędy.
W czasie pracy nie ma czasu na te
emocje, strach. Jest tylko czas na
działanie. Warto pamiętać, że prąd
przy falochronach jest naprawdę
silny. Jest jak rwąca rzeka w aqu-
aparku. Po prostu wciąga i nie jest
w stanie wypuścić. Kilkanaście dni
temu Ursus od nas był na plaży pry-
watnie popływać. Była tam czerwo-
na flaga, ale ludzie totalnie to zigno-
rowali.. Dzięki Ursusowi i plażowi-
czom udało się uratować obywatela
Niemiec. 

ROZMAWIAŁA: NATALIA LEŚNIAK (ŁÓDŹ)

Obóz dziennikarski „Potęga Prasy”

przegląd wydarzeń kulturalnych

wydarzenia w regionie

imprezy kulturalne

wywiady

informacje z życia gminy

lokalne atrakcje turystyczne lato i muzyka youtube.com/user/potegaprasy

TeVa-Rewal

Grupa rewalskich ratowników podczas ćwiczeń w czasie sztormu Fot.: Archiwum redakcji
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Rybne smaki
Prawie każdy z nas zna rybę po

grecku czy smażoną w panierce.
W Rewalu jest do odkrycia wiele
ciekawych i niepowtarzalnych dań
rybnych.

Możemy spróbować sandacza,
węgorza, suma, dorsza, pstrąga,
turbota czy halibuta. Są one poda-
wane na różne, czasem bardzo
wymyślne sposoby. – Spotkamy je
na przykład z sosem aksamitnym
czy szafranowym. Mamy turbota
w sosie z zielonych winogron na

antipasti misti – mówi szef kuchni
rewalskiej Californi.

Z kolei w restauracji Robinson
Crusoe dostaniemy między innymi
dorsza zapiekanego z mozzarelą
na cząstkach pieczonych ziemna-
ków. Równie ciekawym pomysłem
na obiad jest sandacz w sosie grzy-
bowym. 

W Rewalu jest jeszcze wiele nie-
odkrytych i ciekawych dań rybnych
do spróbowania

JAN GRADKOWSKI (PRUSZKÓW)

Wandzia – złodziejka i pijaczka
Strażnicy gminni uratowali pi-

jane zwierzę. Borsuczyca opróżni-
ła siedem butelek piwa!

Niecodzienny widok ukazał się
oczom strażników miejskich w nie-
dzielę. Na plaży znaleźli pijane
zwierzę. Borsuczyca znajdowała
się nad wodą w stanie mocnego
upojenia alkoholowego. Znaleziono
przy niej 7 butelek po piwie. Istnieją
podejrzenia, że zwierzę ukradło na-
pój turystom, a kapsle przegryzło
zębami. Stworzenie przetransporto-
wano do Fundacji na Rzecz Zwie-

rząt „Dzika Ostoja” w Szczecinie.
Tam nadano jej wdzięczne imię
Wandzia. 

– Stan naszej pacjenta poprawia
się – poinformowała „Rewalacje” Ma-
rzena Białowolska, opiekunka w fun-
dacji. – Zastaliśmy ją w tragicznym
stanie, nie była w stanie się poruszać
ani normalnie odżywiać – dodała.

Wandzia spędzi w Szczecinie
jeszcze co najmniej dwa tygodnie.
Musi być często nawadniania, gdyż
trzeba pozbyć się toksyn zalegają-
cych w jej organizmie. Wciąż jesz-
cze nie jest w stanie samodzielnie
się poruszać, ale widać poprawę. 

– Pierwsze 24 godziny były naj-
gorsze. Nie wiedzieliśmy, czy zwie-
rzę przeżyje noc, bo w ogóle nie re-
agowało – opowiada Marzena Bia-
łowolska. – Teraz mija trzecia doba
i wiemy, że gorzej już nie będzie.

Nerki i wątroba są zdrowe, dlatego
jesteśmy dobrej myśli.

Zwierzęcą amatorką alkoholu
znalazła rewalska straż miejska na
plaży w niedzielę po południu. Za-
raz po tym, jak „Dzika Ostoja” doda-
ła informację o zaistniałej sytuacji
na portalu społecznościowym Face-
book, o rewalskiej borsuczycy zro-
biło się głośno w ogólnopolskich
mediach. 

„Rewalacje” ustaliły, że Wandzia
po odbytym leczeniu wróci do swo-
jej nory. Nie ma też co ukrywać, że
uczta na plaży stanowiła dla borsu-
czycy śmiertelne zagrożenie. I nie
tylko dla niej. Gdyby nie przeżyła,
rewalska populacja borsuka mogła-
by znacząco spaść, gdyż śmierć
jednego osobnika niesie kolejne. 

NATALIA BOGUTA (NIEMCE)
FOT. FUNDACJA „DZIKA OSTOJA”

Borsuk to ciekawy zwierz

Borsuk (Meles meles) – daw-
niej nazywany także jaźwcem, jest
największym w Polsce przedstawi-
cielem rodziny łasicowatych.

Myśliwi polują na borsuki od 1
września do 30 listopada. Dużą
motywacją do polowań na borsuki
i kłusownictwa, jest tłuszcz, który
gromadzi on pod skórą, żeby prze-
trwać zimę. Cena tego specyfiku
nazywanego borsuczym sadłem
osiąga znaczne wartości w pokąt-
nym handlu i na stronach interne-
towych.

Borsuk jest zwierzęciem
wszystkożernym. Zjada zarówno
pokarm zwierzęcy (dżdżownice,
owady, płazy, ślimaki, gryzonie,
padlinę), jak i roślinny (owoce, kłą-
cza, bulwy, zboża). 

U borsuków występuje tzw. cią-
ża przedłużona, trwająca zwykle
nie krócej niż 7 miesięcy. Zwierzę-
ta te prowadzą skryty, nocny tryb
życia. Borsuki kopią i udoskonala-
ją swoje nory z wielkim zaangażo-
waniem, zwykle pod osłoną nocy.
Są bardzo do nich przywiązane,
kolejne pokolenia mogą zamiesz-
kiwać tą samą norę przez kilka-
dziesiąt i więcej lat. 

Zimą borsuki zapadają w sen
zimowy, wcześniej jednak zbierają
suche liście, trawę, mech i znoszą
do nory, by odpowiednio wymo-
ścić komory sypialne oraz zabez-
pieczyć wejścia. 

ŹRÓDŁO:
WWW.POLSKIWILK.ORG.PL/BORSUK
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Pamiątki: za i przeciw
Każdy z nas raczej nie byłby w stanie wyobrazić sobie nadmorskich mia-
steczek bez... pamiątek. Niektórzy nazywają je pogardliwie „duperalami”.

Wczasowicze chcąc zapamiętać
chwile spędzone na wakacjach co-
raz częściej robią zdjęcia albo „sel-
fie”. Jednak nie wszyscy. Część wy-
poczywających woli kupować pa-
miątki, aby utrwalić swoje wspo-
mnienia. Zakup drobiazgów najbar-
dziej popularny jest wśród star-
szych turystów. Ta tradycja naj-
prawdopodobniej nie zostanie wy-
parta przez obyczaj robienia zdjęć. 

Dlaczego warto

Utrwalanie miłych chwil to jedno,
a wspieranie sprzedawców w nad-
morskich wsiach i miasteczkach –
drugie. Większość z nas nie zdaje
sobie sprawy z tego, że pracują oni
w czasie letniego sezonu, ponieważ
poza nim nie ma wystarczająco du-
żo klientów. Ci ludzie (z różnych
stron Polski) utrzymują się tylko
z turystów, przybywających odpo-
cząć nad morzem. 

Co z nimi robić

Następny powód, dla którego
warto kupować pamiątki to taki, że
można pochwalić się rodzinie oraz
znajomym. Człowiek zawsze pra-
gnie opowiedzieć wszystkim wokół

o swoich niesamowitych przygo-
dach. Bywają przypadki takie, że
niektórzy nie chcą uwierzyć, że po-
dróżnik był w danym miejscu. Poka-
zując pamiątki ludzie są w stanie
uznać, iż ów człowiek mówi praw-
dę.

Dlaczego nie

Pierwszym argumentem, dla
którego nie powinniśmy kupować
pamiątek jest to, iż zazwyczaj nie
są one dobrej jakości. Niektórym
kupującym czasem nie udaje się
dowieźć swojego drobiazgu do do-
mu. Wykonane są z materiałów ni-
skiej jakości, które szybko się nisz-
czą.

Trzeba dodać, że za pamiątki
trzeba również zapłacić. Niestety,
rzadko są one tanie. Garstka mło-
dych ludzi, którzy kupują jeszcze
pamiątki często, jadąc na obozy al-
bo kolonie, dostają pieniądze od
swoich rodziców. Większość z nich
wydają właśnie na pamiątki, po
czym zastanawiają się, gdzie po-
działy się ich oszczędności. 

No i ostatnia, najważniejsza
kwestia. Pamiątki najzwyczajniej
w świecie są zbędne. Kupujemy je,

jedziemy z nimi do domu, chwalimy
się wszystkim wokół, a co potem?
Postawimy albo położymy to na
szafce i rzecz, która była jeszcze
niedawno tak bardzo wartościowa
zaczyna się kurzyć, po jakimś cza-
sie oddajemy ją komuś albo wyrzu-
camy do kosza na śmieci.

Najpopularniejsze

Coraz częściej kupowane są pa-
miątki, na których widnieją imiona.
Różnorodne kubki, kartki, breloczki,
bransoletki, naszyjniki oraz wiele,
wiele innych. Oczywiście tradycyjne
muszelki oraz bursztyny wciąż są
na topie. Często kupowane są rów-
nież bardzo popularne duże, pro-
stokątne klepsydry. Nad nadmor-
skich stoiskach można spotkać tak-
że breloki z góralami. Pamiątką
z Trzęsacza jest na przykład Bolek
i Lolek w góralskim przebraniu. 

Pani Alicja, turystka z Piekar
Śląskich, zapytana o najbardziej
absurdalną pamiątkę, jaką zoba-
czyła kiedykolwiek, odpowiedziała,
że są to pluszowe zwierzęta, na
których jeżdżą turyści i ochoczo
uwieczniają to na fotografii. Pani
Alicja powiedziała, również, że
pierwszy raz, kiedy zobaczyła je,
nie spodziewała się, że ktokolwiek
będzie z nich korzystał. Po tygodniu
pobytu w Rewalu okazało się, że są
one bardzo popularne.

ZOSIA MOSTRĄG (GŁOSKÓW)

Pamiątki ku-
szą, choć są co-
raz częściej wy-
pierane przez
aparaty oraz te-
lefony komórko-
we. A dokładnie
przez zdjęcia, ja-
kie dzięki tym

urządzeniom można wykonywać.
Myślę, że warto kupować pamiąt-
ki, ale wartościowe, które to nie
zostaną wyrzucone do kosza po
kilku miesiącach.

ZOSIA MOSTRĄG (GŁOSKÓW)Pamiątki znad morza, choć często tandetne i oklepane, nadal znajdują nabyw-
ców. Fot.: Klaudia Hermańska
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Janusz i Karyna na wakacjach
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Strzelec 23.11-21.12
Z miłosnych igraszek w kawiar-

ni rozwinie się trwała relacja.
Mniej oczy szeroko otwarte.
W pracy ciężkie dni. Zadbaj
o zdrowie w najbliższym miesiącu.
Jeśli tego nie zrobisz, odbije się to
na Twojej karierze zawodowej.

Skorpion 24.10-22.11
Nie poddawaj się! Zawsze mo-

gło być gorzej. Nie cofaj się, idź do
przodu z głową w chmurach to po-
może na lekkie załamanie nastro-
ju. Zdrowie dopisuje, ale dbaj o nie
tak jak zawsze. Tarot podpowiada,
że w poniedziałek spotkasz nie-
opodal pracy swoją wymarzoną
połowę.

Waga 24.09-23.10
Uśmiechnij się! Przed Tobą du-

żo pracy, gwiazdy dodadzą Ci du-
żo siły w trudnościach, ale nie
przejmuj się, to tylko wakacje.
W miłości gorąco. Życie Cię za-
skoczy w niespodziewanym mo-
mencie tylko nie czekaj na to. Za-
dbaj o zdrowie i nie licz kalorii.

Panna 24.08-23.09
Wolny tydzień przed Tobą. Wy-

bierz sie na urlop i korzystaj na
maksa z wolnej chwili. Pielęgnuj re-
lacje z bliskimi, bo na nich zawsze
możesz polegać. Tarot mówi żeby
nie poddawać się w poszukiwa-
niach własnego miejsca na ziemi.

Lew 24.07-23.08
Tydzień nie najlepszy w pracy.

Doświadczeń nigdy za wiele dlate-
go odpocznij i idź na plaże, połóż
się i nie myśl o niczym tylko się
opalaj. Spotkasz zapalonych miło-
śników dziennikarstwa i być może,
że odpowiesz na ich krótkie pyta-
nia.

Rak 22.06-23.07 
Przed Tobą podróż życia. Po-

dziel się uśmiechem z innymi.
Rozpoczynasz nowy rozdział
w życiu. Czerwony kolor przynie-
sie Ci szczęście. Szukaj inspiracji
które przyniosą sukcesy we wrze-
śniu. W miłości ktoś zainteresuje
się Tobą.

Bliźnięta 22.05-21.06
Znajdź swojego psychicznego

bliźniaka który pomoże Ci w cięż-
kiej chwili. Będziesz czuł się bez-
pieczniej w towarzystwie uroczego
partnera z pod znaku Byka. Pa-
miętaj o zdrowiu warto czasami
o nie zadbać.

Byk 21.04-21.05
Tarot wskazuje na działanie

dwóch różnych gwiazd, które wró-
żą dostatek. Zadbaj o kontakty
z bliskimi. Stwórz wyjątkową at-
mosferę w rodzinnym zaciszu na
najbliższy wieczór. Romansu ni-
gdy za wiele.

Baran 21.03-20.04
Wszędzie dobrze, ale w domu

najlepiej. Niezależnie które miej-
sce nazywasz domem. Silny
wpływ Wenus odczujesz także
w sferze profesjonalnej. Wspomo-
że Cię ona w próbach zjednywania
sobie współpracowników, a także
natchnie inspiracją podczas upięk-
szania Twojego miejsca pracy. 

Ryby 20.02-20.03
Wpływy astralne pomogą Ci się

skupić na trudnościach, które wy-
woła szef w najbliższym tygodniu.
W miłości lekkie zawahania, ale
partner zaskoczy Cię w nieoczeki-
wany sposób. Wybierz się na ma-
łe zakupowe szaleństwo.

Wodnik 20.01-19.02
Gwiazdy w tygodniu układają

się bardzo korzystnie. W pracy od-
niesiesz same sukcesy, natomiast
warto przyłożyć więcej uwagi do
rodzinnych relacji. Myśl pozytyw-
nie i wypatruj znaków. Miłość Cię
znajdzie. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wakacje dostarczą Ci niezapo-

mnianych wrażeń, aczkolwiek mu-
sisz być gotowy na niespodziewa-
ny zwrot akcji w pracy, który może
Ci przysporzyć wielu kłopotów. Pa-
miętaj, że są rzeczy ważne i waż-
niejsze. 

AUTOR: KLAUDIA HERMAŃSKA
(LUBICHOWO)

RYS.: OLA WOŚ (KŁODZKO)
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