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O TAKIE EURO NAM CHODZIŁO!

OŚRODEK
WYPOCZYNKOWOCAMPINGOWY

Domki i pokoje
80m od plaży
tel.: 91 38 625 78
kom.: 504 187 976

e-mail: rezerwacja@mieszko.wczasy.pl
www.mieszko.turystyka.pl
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Wielkim sukcesem zakończyły się
rozgrywki Ligi Okręgowej Północ
Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej. Zespół seniorów „Wybrzeża Rewalskiego” Rewal zajął w nich
2 miejsce, uzyskując tym samym
awans do rozgrywek Wojewódzkiej
Ligi Okręgowej ZZPN.

Od lewej, od góry:
Bartłomiej Madej, Emilia Nowak, niżej
Maciej jankowski i Michał Czarniecki,

Rewalacyjny czas zacząć!
Po raz dziewiętnasty obóz Potęga Prasy
zawitał do Rewala, aby tworzyć gminne
imperium medialne. Będąc w naszym
miasteczku koniecznie odwiedźcie
Ośrodek Wypoczynkowo-Campingowy
„Mieszko” przy ulicy Piastowskiej,
bo właśnie tu mieści się nasza redakcja.
Ten rok jest wyjątkowy też pod innymi
względami i nie chodzi nam tylko
o historyczny awans polskiej reprezentacji do ćwierćfinału Euro 2016.
Tym razem odbędą się dwa turnusy.
Zmieniło się również logo naszej gazety,
którą właśnie oddajemy w wasze ręce.
Przeczytacie w niej o kosmitach nad
morzem, poznacie atrakcje turystyczne
naszej gminy. Nie zabraknie też działu
sportowego, w którym podzielimy się
naszymi spostrzeżeniami na temat
Mistrzostw Europy w piłce nożnej we
Francji. Możecie też pośmiać się z nami
z kawałów, oraz rozwiązać przygotowaną
krzyżówkę. Po raz pierwszy w tegorocznych Rewalacjach znajdzie się fotoreportaż z Alei Róż. Z nami poznacie też legendę o Romeo i Julii.
Myślę, że warto zagłębić się w lekturę naszej gazety. Gdy będziecie się wylegiwać
na plaży, zapraszamy Was do włączenia
w słuchawkach Rewalstacji (99,2 FM),
a gdy pięknie opaleni wrócicie do swoich
hotelowych pokoi, zapraszamy na nasz
kanał na YouTube. Śledźcie też naszą
pracę na fanpagu na facebooku, oraz
twiterze. Możemy wam obiecać – z nami
nie zapomnicie tych wakacji!
Redaktor naczelny
Bartłomiej Madej

Już 6 lipca nastąpi inauguracja
sezonu artystycznego w Amfiteatrze
w Rewalu. W najbliższą środę o godz.
20.00 na deskach rewalskiej sceny wystąpi Kabaret Nowaki. Bilety w cenie
40 zł (normalny) i 25 zł (ulgowy) można
nabyć w kasie obiektu.
Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego wykonali trójwymiarową
dokumentację słynnych, nadbałtyckich ruin kościoła św. Mikołaja w Trzęsaczu. „To pierwsza naukowa dokumentacja unikatowego zabytku”
– wyjaśniła Martyna Sałek z Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu, który
sprawuje merytoryczną opiekę nad
pozostałościami po budynku – „Dzięki
temu, jeśli konstrukcji cokolwiek by się
stało, dla potomnych dostępny będzie

ślad naukowy, który po nich pozostanie” – dodała.
Sołtys i Rada Sołecka Pustkowa
oraz Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal zapraszają wszystkich sympatyków siatkówki plażowej
na wakacyjny cykl turniejów na plaży
w Pustkowie. W soboty odbywają się
rozgrywki „Sandra Beach”, do których
mogą zgłosić się zespoły 3-osobowe,
natomiast mecze dla par odbywają się
w środy i niedziele. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są na pustkowskiej
plaży przed turniejami w godzinach
10.00-10.30.
Gmina Rewal od lat dokłada wszelkich starań by poprawić jakość kąpielisk i zapewnić wypoczywającym na
jej terenie turystom jak najbezpieczniejszy, najbardziej komfortowy urlop.
Dzięki działaniom ratowników i staraniom lokalnych władz wybrzeże rewalskie otrzymało w tym roku prestiżowy
certyfikat Błękitnej Flagi przyznawany
przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej.
Paulina Jaroszonek
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Co nas czeka
w amfiteatrze?
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W tym roku czekają nas fantastyczne zmiany w rewalskim amfiteatrze.
Przez lipiec i sierpień, każdego dnia czekają nas ciekawe imprezy.
Program jest dostosowany do osób w każdym wieku.
Specjalnie dla dzieci spektakl „Tola
i Bzik na Dzikim Zachodzie” (9.07, 17.07,
24.07, 31.07, 7.08). Gwiazdy muzyki, które będą gościć w Rewalu to: objawienie Eurowizji, czyli Michał Szpak, który
wystąpi 10 lipca, klasyka folku cygańskiego Don Vasyl (19.07), Mesajah oraz
zespół Enej (14.07), a drugiego sierpnia wystąpi Cleo i Mesajah. Zbigniew
Wodecki, którego ostatnia płyta bardzo dobrze się sprzedaje, wystąpi 22
lipca i 8 sierpnia. Jedna z ciekawszych
pozycji polskiej sceny muzycznej zespół LemON pojawi się 27 lipca. Na
scenie wystąpią gwiazdy disco polo,
czyli zespół Akcent (13.07), którego
koncerty cieszą się ogromną popu-

Łowcy.B (23.07), Kabaret Młodych Panów (1.08 i 13.08).
– Ten rok jest przełomowy – mówi
Artur Korgul - zobaczymy jak publiczność odbierze codzienne wydarzenia.
Po raz pierwszy w historii na deskach
naszego amfiteatru, 16 lipca, pojawi
się spektakl teatralny, jedna z najlepszych komedii „Mayday 2” w topowej
obsadzie. Idziemy z duchem czasu,
dlatego od tego roku możecie nas znaleźć na facebooku i instagramie. Tego
lata wieloryb będzie nam towarzyszył
wszędzie – na kasie i w logo. Otrzymaliśmy wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego z Lublina, zakład Pol-Skone
został naszym partnerem.

larnością, zarówno wśród młodzieży
jak i dorosłych. Natomiast 26 lipca
i 11 sierpnia będziemy mieli okazję
uczestniczyć w koncercie zespołu Boys.
Tradycyjnie na rewalskiej scenie pojawi się cała plejada kabaretów. Będą
to m.in.: Kabaret Nowaki (6.07), Kabaret Skeczów Męczących (11.07), Smile (3.08), Ani Mru-Mru (12.07 i 14.08),
Paranienormalni (18.07, 28.07 i 9.08),

Bilet można zakupić w kasie amfiteatru przy ul. Parkowej 4 oraz przez internet, pod adresem: www.biletynakabarety.pl; www.kupbilecik.pl oraz www.
kabaretowebilety.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.amfiteatrrewal.pl.
Aleksandra Bogusz

Ośrodek Zdrowia, ul. Warszawska 31,
tel. 91 38-625-88, godziny otwarcia:
pn.-pt. 8-18
Posterunek Policji, ul. Mickiewicza 21,
tel. 91 38-57-597 lub 997
Straż Gminna, ul. Mickiewicza 21,
tel. 91 38-49-030, 669-190-559
Ochotnicza Straż Pożarna, Niechorze,
ul. Kolejowa 20, tel. 998
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19A,
tel. 91 384-90-11
Bankomaty, ul. Szkolna, ul. Kamieńska
(przy Polo Markecie) oraz ul. Westerplatte (przy przystanku autobusowym)
Amfiteatr, ul. Parkowa 4
Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji, ul. Szkolna 1, tel. 91 38-49-011,
Place zabaw – ul. Słoneczna, ul. Szkolna 1
i ul. Rybacka
Dworzec PKS, ul. Westerplatte
(przy Oceanarium)
Apteka, ul. Mickiewicza 25
tel. 91 386-27-02, godziny otwarcia:
pn.-pt. 8-21, sb. 9-21, niedz. i św. 10-17
Kompleks sportowo-turystyczny,
ul. Szkolna, tel. 91 386-36-84
Kantor, ul. Mickiewicza 19A
Urząd Pocztowy, ul. Sikorskiego 3,
tel. 91 386-25-50
Straż Graniczna, ul. Dworcowa 2,
tel. 91 387-76-20
Ratownictwo wodne, Pobierowo
(605-305-160), Rewal (501-207-855),
Niechorze (601-711-173)
WOPR, tel. 601-100-100
Urząd Morski, Niechorze,
tel. 91 38-63-461
Wesołe miasteczko, ul. Mickiewicza
(niedaleko skrzyżowania z ul. Westerplatte)
Jazda konna, tel. 696-908-710
Parafie rzymskokatolickie
– pw. Miłosierdzia Bożego (Trzęsacz,
ul. Pałacowa 3), pw. Najświętszego
Zbawiciela (Rewal, ul. Dworcowa 2),
kościoły filialne (Lędzin i Pogorzelica,
ul. Leśników 2)
Multimedialne Muzeum na Klifie,
Trzęsacz, ul. Klifowa 3B,
tel. 91 38-62-926
Zespół Pałacowo-Folwarczny (z XVIII w.),
Trzęsacz, ul. Kamieńska 9
Nadmorska Kolej Wąskotorowa,
tel. 913-842-235 (rozkład dostępny
na niedawno otwartym dworcu na
końcu ul. Dworcowej)
Jakub Ransz, Damian Kujawa
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Co zwiedzić, gdzie pójść
– czyli wakacyjne atrakcje
Co roku na wakacje do Rewala przyjeżdża nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów. Wielu z nich
przybywa tu po raz kolejny i dobrze znają lokalne lodziarnie, plaże, miejscówki. Jednak nowi
goście niekoniecznie muszą znać atrakcje i zabytki rewalskiego wybrzeża, dlatego warto
o nich wspomnieć.

Bałtycki Krzyż Nadziei

Postawiony w 2007 roku na klifie,
liczący 20 m wysokości, jest repliką
krzyża z Giewontu, stał się miejscem
docelowym pielgrzymów z całej Polski. Jego budowa została zainspirowana słowami Jana Pawła II – „Jak wiatr
wieje od Bałtyku po gór szczyty do
krzyża na Giewoncie”. Najczęściej wybierana trasa przez motocyklistów to
właśnie z Giewontu, gdzie stoi identyczny, stalowy krzyż. Wokół granitowego placu ze ścieżkami posadzone
są pachnące kwiaty, a obok, w Parku
Przyjaciół Pustkowa mogą pobawić się
dzieci na zadbanych placach zabaw,
skorzystać z siłowni na świeżym powietrzu, poudawać piratów na umiejscowionym obok krzyża statku pirackim, a wieczorem pobawić się przy
kolorowo świecących kołach z kostki.

Ruiny kościoła w Trzęsaczu
Dawno temu w średniowiecznej,
małej, rybackiej wiosce wybudowano
kościółek. Przez wieki służył wiernym
z sześciu pobliskich wsi. Znajdował się
kilkaset metrów od brzegu. Jak to więc
jest, że dziś możemy podziwiać jedynie
mur z trzema ostrołukowymi, ceglany-

mi wnękami na okna? Cóż, morze potrafi nieźle rzeźbić brzeg. W 1874 roku
odprawiono ostatnie nabożeństwo
i zamknięto kościół w obawie przed
nieuchronną katastrofą, choć upadek
północnej ściany nastąpił dopiero
w 1901 roku. W XX w. niszczenie kolejnych ścian przebiegało błyskawicznie.
W 1994 odpadła ostatnia, południowa
część muru. Dziś brzeg jest zabezpieczony, a turyści mają gdzie robić sobie
zdjęcia. Przy okazji warto odwiedzić
pobliskie muzeum multimedialne.

Muzeum to nowoczesna gratka
dla fanów dziejów lokalnych. Przede
wszystkim opowiada o stadiach upadku ruin kościoła, ale także o południku
15 przebiegającym przez Trzęsacz oraz
o legendzie związanej z Zielenicą.

Latarnia morska
w Niechorzu
Zbudowana w latach 1860-1866 służy marynarzom do dziś. Ma 45 m wysokości, a zasięg światła to 20 mil mor-

koniecznie zobacz

Amfiteatr w Rewalu
Podczas wakacji jest to obiekt
szczególnych zainteresowań wczasowiczów. Na scenie występują ogólnopolskie, znane gwiazdy estrady – piosenkarze, kabarety, tancerze i aktorzy.
Co roku wybierana jest tutaj Miss Bałtyku. Program jest już dostępny na
stronie internetowej: www.amfiteatrrewal.pl/kalendarz. Polecamy.
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tzw. koleń – rekin bałtycki. Poza tym
turyści mogą skorzystać z zajęć dot.
bursztynów i rybołówstwa. W sezonie
(lipiec, sierpień) otwarte w godz. 10-20,
znajduje się przy Alei Bursztynowej 28.
W Niechorzu wciąż działa baza rybacka, gdzie można kupować świeże,
smaczne, bałtyckie ryby. Poza tym
kolorowe kutry i sieci rybackie nadają
plażowaniu charakterystyczną atmosferę.

Nadmorska Kolej
Wąskotorowa
skich. Turyści mogą skorzystać z tarasu widokowego, skąd widać całą panoramę rewalskiego wybrzeża. Z kolei w pobliskim Parku Miniatur możemy zobaczyć wszystkie latarnie znajdujące się na polskim wybrzeżu wykonane w skali 1:10. Dodatkowo można
skorzystać z usług przewodnika, który
opowie o przeszłości latarni oraz ciekawostkach dotyczących tych obiektów. Park miniatur – czynny codziennie
w godz. 10-20 przy ul. Ludowej 16.
W pobliżu znajduje się motylarnia z egzotycznymi okazami motylów, można tez
odwiedzić gabinet figur woskowych.

Oceanarium w Rewalu
Posiada ponad 20 akwariów morskich i słodkowodnych, a także terraria z gadami i płazami. Wśród okazów
znajdują się m. in.: rekin, płaszczki,
kraby, ukwiały, koralowce, a także pomniejsze rybki (np. błazenki). Oceanarium znajduje się przy ul. Westerplatte,
niedaleko dworca PKS.

W Polsce istnieje 18 czynnych publicznych sieci kolejek wąskotorowych.
Ta przebiegająca przez gminę Rewal
jest jedną z trzech czynnych publicznych kolei wąskotorowych w Polsce
z rozstawem torów 1000 mm szerokości. Długość trasy wynosi 40 km. Trasa
sięga od Gryfic do Pogorzelicy. Jest to
z pewnością niezapomniane przeżycie,
dlatego warto choć raz się nią przejechać. Cennik na str. internetowej: www.
kolejwaskotorowa.wrewalu.com.

Muzeum Rybołówstwa
w Niechorzu
Powstało z inicjatywy Henryka Gmyreka, jednego z rybaków w Niechorzu.
W 1992 roku rozpoczęto poszukiwanie
fundatorów i sponsorów. Muzeum otwarto w 1994 r. Podziwiać w nim można eksponaty związane z historią łowienia ryb, m. in. oktant (przypadkiem
znaleziony podczas połowu przyrząd
nawigacyjny), włok (wyjątkowa rybacka sieć), zabytkowe łodzie, fotografie, dokumenty, okazy połowowe oraz

Inne atrakcje
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jazda quadami (Trzęsacz)
Deptak w Pobierowie
– ulica Grunwaldzka
minigolf (Trzęsacz)
stadnina (Rewal)
skateparki (Rewal, Niechorze,
Pobierowo)
korty tenisowe (Pustkowo,
Pobierowo, Niechorze i Rewal)

park linowy i dom do góry nogami
(Pobierowo)
neogotycki kościół pw. Miłosierdzia Bożego (Trzęsacz)
platforma widokowa (Trzęsacz).

Zwiedzanie to integralna część wakacji, umilająca urlop. Życzę Wam miłego spacerowania i odpoczynku na
tegoroczne lato.
Jakub Ransz
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Druga młodość
kolejki

Foto: Jakub Ransz

Nadmorska Kolejka Wąskotorowa ma całkiem długą historię.
Początek tegorocznych wakacji to jubileusz 120-lecia otwarcia kolejki.
Historia nadmorskiej wąskotorówki
zaczyna się się 1 lipca 1896 r., gdy kolej
po raz pierwszy wyrusza w trasę z Gryfic
do Niechorza. Dynamiczny rozwój kolei
na początku XX w. w znacznym stopniu
przyczynia się do rozwoju gospodarki
regionu Pomorza Zachodniego. Niestety, w latach powojennych transport
kolejowy jest mało rentowny i zostaje
zdominowany przez samochody. Z powodu braku środków na bieżącą konserwację infrastruktura i tabor wąskotorowy zaczynają ulegać stopniowej
degradacji. Przed ostatecznym upadkiem nadmorską wąskotorówkę ratuje
samorząd gminy Rewal, przejmując ją
na podstawie ugody z ówczesnym ministrem skarbu. Do trasy nie dołączono
jednak odcinka torowisk z Pogorzelicy
do Trzebiatowa, co było spowodowane
fatalnym stanem technicznym.
Dołączenie Polski do Unii Europejskiej stwarza szansę rewitalizacji wąskotorówki. W ramach odnowy modernizowana jest stara linia kolejowa
o długości 10 km na trasie Trzęsacz-Pogorzelica. Pojawia się zmodernizowany
tabor kolejowy: stare wagony zostają odrestaurowane, a następnie wyposażone
w ogrzewanie i nowoczesne toalety.
Lokomotywy oraz wagony otrzymują
nowe barwy. Ponadto wyremontowane zostają stare dworce i powstają trzy

nowe. Od 2013 r. kolejka działa jako
samodzielna spółka komunalna.
Specjalnie dla Państwa przeprowadziliśmy wywiad z panem Mirosławem Hossakowskim, dzierżawcą dworca
w Rewalu i jego swoistym „zawiadowcą”.
– Jak działa kolejka wąskotorowa
po ostatnich zmianach?
– Lokomotywę wyremontowano trzy
lata temu. Ciągnie ona także zmodernizowane wagony. Nadmorska Kolejka
Wąskotorowa liczy 50 km. Rano pociąg
zaczyna kurs z Gryfic i na zasadzie wahadła przez cały dzień jeździ na trasie
Pogorzelica-Trzęsacz, a po południu
zjeżdża do bazy.
– Czy jest duże zainteresowanie
kolejką?
– Z roku na rok rośnie liczba pasażerów. Z pewnością cieszy się ogromnym
powodzeniem, wystarczy spojrzeć na
wagony kolejki pełne turystów.
– Wróćmy jeszcze na moment
do rewitalizacji, co wykonano w jej
ramach?
– W ramach remontu trasy Trzęsacz-Pogorzelica wyremontowano dwa
dworce historyczne – jeden w Rewalu,
drugi w Pogorzelicy. Zostały wybudowane też trzy dworce: w Trzęsaczu,
Śliwinie i na wysokości latarni morskiej
w Niechorzu, gdzie na remont oczekuje
też kolejny dworzec.

– Jakie są plany związane z wykorzystaniem dworca w Rewalu?
– Przez ostatnie lata budynki stacji
były nieczynne. Jedną z atrakcji budynku dworcowego w Rewalu będzie kolekcja kolejek wąskotorowych mojego
ojca, Witolda Hossakowskiego, którą
udostępnimy turystom na pierwszym
piętrze stacji. To inicjatywa mojej rodziny, powzięliśmy takie przedsięwzięcie
rodzinne i zbliżamy się do finału pierwszego etapu. W tej chwili na dworcu
znajdują się dwie makiety, które wymagają jeszcze drobnych napraw. Odnowa pierwszej z nich już się kończy,
drugą wkrótce się zajmiemy. Myślę,
że jeszcze w tym sezonie udostępnimy
je zwiedzającym.
– Jakie prace wykonano dla zrewitalizowania kolejki wąskotorowej
w samym Rewalu ?
– Budynki zostały odrestaurowane
w całości były mocno zdewastowane,
nie miały ogrzewania, wymieniono więc
instalacje, podłogi, pokrycie dachowe,
drzwi, okna... Po prostu dokonano remontu kapitalnego. Założona nową instalację gazową, wodną i kanalizacyjną.
Na dworcu jest miejsce dla gastronomii
i biur, są toalety dostępne dla turystów. Także otoczenie wzbogaciło się
o nową roślinność i parkingi. Kosztowało to dużo pieniędzy i pracy, ale
w sumie opłaciło się. Teraz na odbudowę oczekuje jedynie dworzec w Niechorzu.
Jakub Ransz

historia
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Ze średniowieczną metryką
Historia Rewala fascynuje od lat.
Zarówno miejscowych mieszkańców,
jak i turystów czy wczasowiczów
Pierwsze wzmianki o Rewalu pojawiły się w 1434 roku. Jednak na drugą
połowę XIV wieku datuje się powstanie
miejscowości ówcześnie znanej jako
Rewahl, to właśnie wtedy na szlaku
łączącym Gdańsk, Kołobrzeg i Kamień
Pomorski postawiono zbójecką karczmę zwaną Riuale. Karczma znajdowała się niedaleko obecnej bazy rybackiej. Dziś nie ma już po niej śladu,
ponieważ kiedy zaczęło zagrażać jej
morze – została rozebrana. Wokół karczmy powstała mała rybacka osada
podzielona przez potok Rigose. Potok
ten łączył morze z bagiennym jeziorem
znajdującym się między Trzęsaczem
a Śliwinem. Podzielona na 2 części wieś:
zachodnia leżąca na terenie ziem Śliwina podlegała kapitule kamieńskiej, zaś
wschodnia wchodziła w skład trzęsackich posiadłości zniemczonego flamandzkiego rodu Flemmingów.
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walory nadmorskiej okolicy. Zjeżdżali
tu letnicy z okolic Szczecina, choć wypoczynek wiązał się z wieloma kłopotami. Przede wszystkim trudno było
dojechać do Rewala.
Gdy już Rewal stał się modny, miejscowa ludność zadbała o liczne atrakcje, m.in. na Placu Zdrojowym orga-
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W czasie wojny trzydziestoletniej
w 1630 roku zadomowili się tutaj Szwedzi, którzy pozostali na tych terenach
na dłużej. Nie chcieli się wyprowadzić
i przekazać tych terenów na rzecz Brandenburgii. Kolejną ludnością, która pojawiła się w historii Rewala byli Kozacy.
Plądrowali tutejsze tereny na przestrzeni
lat 1758-1761.
XIX wiek przyniósł początek wczasowej kariery Rewala. Zaczęto odkrywać

nizowała cotygodniowe koncerty dla
letników. Jednak tylko bogaci mogli
pozwolić sobie na morski wypoczynek.
Ogromne zmiany nastąpiły wraz
z uruchomieniem 1 lipca 1896 roku kolejki wąskotorowej. Od tego momentu minęło już 120 lat! Była to pierwsza
zachodnia linia Gryfickiej Kolei Wąskotorowej, która łączyła Gryfice z Niechorzem.

Status kąpieliska Rewal zyskał w 1827
roku. Choć przez dziesięciolecia zjeżdżali tu niemieccy turyści, dopiero
w drugiej połowie lat 90. XIX wieku,
powstają obiekty noclegowe. Zaczęły
pojawiać się także kolejne instytucje,
np. szkoła (1894 r.).
1 kwietnia 1905 roku nastąpiło zjednoczenie podzielonej miejscowości. Większość mieszkańców dawnego Rewala
zajmowała się głównie rybołówstwem,
ziemię jako jedyny uprawiał miejscowy
karczmarz. Turystyka sprawiła, że Rewal
rozwijał się najszybciej w okolicy. Przez
wzrastające zainteresowanie odwiedzających w latach 1906-1908 powstały
dwa zakłady kąpielowe: męski i żeński.
Przed I wojną światową Rewal odwiedzało ponad 2000 letników. Po wojnie
było ich nawet ponad 3500 rocznie.
W latach 30. XX wieku, po okresie
wielkiego kryzysu, nastąpił szczególny
rozwój. Ewald Paul otworzył biuro podróży oraz wypożyczalnię samochodową. Wygląd miejscowości uległ znacznemu polepszeniu. Kilka lat przed
wojną powstały falochrony, czyli ostrogi chroniące przed niszczącymi działaniami morza. Natomiast po II wojnie
światowej miejscowość zaistniała na
nowo jako letnisko.
Aktualnie Rewal jest jedną z najpiękniejszych i najciekawszych nadmorskich miejscowości. Wciąż się rozwija,
dając swoim mieszkańcom i turystom
niesamowitą ilość atrakcji, których
przybywa z roku na rok.
Damian Kujawa

8

dzieje się w Rewalu

Dobra zmiana w Rewalu?
Rada Gminy na sesji chce likwidować Gminny Ośrodek Kultury.
Trudno nam w to uwierzyć. Pojawiamy się zatem silną ekipą na sesji.
Są już radni i sołtysi, jest ekipa telewizyjna. Wyczuwamy zaskoczenie
miejscowych.

pozycji gminy, będą je mogli oglądać
turyści. Ta reorganizacja czy restrukturyzacja pozwoli ograniczyć liczbę
etatów, a co za tym idzie wydatków
związanych z prowadzeniem obiektu.
Zamknięcie GOK ma się wiązać także
z aktywizacją mieszkańców działających w ramach stowarzyszeń istniejących w gminie, m.in. Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Stowarzyszenia te
będą mogły łatwiej pozyskiwać środki
na funkcjonowanie świetlic.
Słowa wójta brzmią dość przekonująco, szczególnie w obliczu wciąż
olbrzymiego zadłużenia gminy, szacowanego na 140 milionów złotych.
Wygląda zatem na to, że uchwała
o likwidacji GOK nie oznacza faktycznie uśmiercenia kultury w gminie odwiedzanej w sezonie przez dziesiątki
tysięcy turystów i wczasowiczów.

Fot. Agata Grudzień

Dochodzi piętnasta. Na salę wchodzi wójt Robert Skraburski. Wita się
także z nami, wszak od lat jesteśmy
jego stałymi gośćmi i dobrze układa
nam się współpraca. Rozpoczynają
się obrady. Tradycyjne punkty sesji,
kilka głosowań. Wszystko w błyskawicznym tempie. Teraz kolej na GOK.
Na ekranie pojawia się treść uchwały
w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury. Głosowanie: trzech raddnych
wstrzymuje się od głosowania, jeden
głos przeciw, reszta akceptuje uchwałę bez pytań i wątpliwości. O dziwo,
nie ma żadnej dyskusji. Wszystko, jak
się okazuje, zostało wcześniej omówione, poszczególne komisje wypracowały swoje akceptujące stanowiska.
W skład likwidowanego Gminnego
Ośrodka Kultury, od początku istnienia
finansowanego ze środków samorządu,
wchodzą: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz świetlice wiejskie w Rewalu, Śliwinie i Pustkowie.
W GOK zatrudnionych jest 11 osób.
W obliczu kryzysu finansowego gminy wójt przedstawia pomysł restrukturyzacji samorządowej instytucji kultury. Spełniając ustawowy obowiązek
Rada decyduje się na likwidację GOK.
Faktycznie jednak decyduje o zmia-

Fot. Agata Grudzień

nie organizacji placówki zajmującej
się kulturą w gminie. Ponieważ decyzja Rady nie jest jednomyślna, pytamy
o komentarz radnego Rafała Mielcarka, który w głosowaniu wstrzymał
się. Uważa on, że likwidacja nie jest
konieczna, a oszczędności można zyskać na redukcji etatów.
O komentarz prosimy też wójta gminy. – Decyzja Rady otwiera możliwość
reorganizacji Muzeum Rybołówstwa
Morskiego w Niechorzu, które stanie się
samodzielną instytucją mającą większe możliwości w pozyskiwaniu środków na swoją działalność. Zgromadzone eksponaty dalej pozostaną w dys-

– Nie stworzymy z Rewala pustyni
kulturalnej – zapewnia wójt Skraburski. – Razem z mieszkańcami stworzymy nową ofertę zarówno dla nich jak
i wczasowiczów oraz turystów. Jest to
też dobre wyjście, odciążające budżet
gminy.
Inicjatywa wójta poparta przez radnych ma przynieść w ciągu roku osz-czędności rzędu 300 tys. złotych. Będzie
częścią programu naprawczego gminy.
Czy ostatecznie uzdrowi on gminę, czy
za kilka lat, pozwoli reaktywować GOK
i zbudowac nową ofertę kulturalną na
miarę ambicji i aspiracji Rewala?
Bartłomiej Madej

koniecznie zobacz
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Liwia Łuża – jezior róża
Gdy na plaży panuje potężny tłok, warto wybrać się nad jezioro Liwia Łuża – raj dla ornitologów, dendrologów
i naukowców przyrodniczych wszelakiej maści, jak i dla przeciętnego Jana Kowalskiego.

Fot. www.Geocatching.com

Jezioro przybrzeżne o powierzchni
około 210 ha to jedno z bardziej malowniczych miejsc na zachodnim Pomorzu. Całe jezioro to rezerwat przyrody stworzony już w ubiegłym wieku.
Warto zwrócić uwagę na Kanał Liwski,
który przecina plażę i łączy Morze Bałtyckie z jeziorem. W trakcie sztormów
woda przelewa się do zbiornika niechorskiego i podwyższa poziom jego
zasolenia.
To tu, nad zbiornikiem niechorskim,
możesz zająć się podziwianiem dzikich łabędzi, których klangor rozbrzmiewa pośród szuwarów trzcinowych. Ponad sandaczami i wzdręgami
wznoszą się błotniaki stawowe, jedne
z nielicznych przedstawicieli jastrzębiowatych w tych okolicach. Mieszkańcy dalekich ostępów północnej
Rosji i Syberii, czyli rzadko spotykane
żurawie zwyczajne, także upodobały

Fot. www.terakowski.republika.pl

Fot. www.dinoanimals.pl

Fot. www.clanga.pl

sobie ten region. Jedna para tych dostojnych ptaków nieszczególnie wyróżnia ten kompleks, aczkolwiek warunki i żywność musiały jednak jej
się spodobać, skoro tu pozostały.
Te istoty są bardzo wymagające.
Gdy ruszysz w podróż pod zielonymi
wierzbami i brzozami, nie zapomnij
zwrócić uwagi na mewy. To miejsce upodobały sobie dwa gatunki
tego ptaka: mewa srebrzysta i mewa
śmieszka. By odróżnić od siebie te dwa

z pozoru podobne stworzenia latające,
należy przyjrzeć się głowie i dziobowi.
Mewa śmieszka ma brązową głowę
i tej samej barwy dziób, zaś mewa srebrzysta charakteryzuje się złocistym
kolorem dziobu.
Spotkać tu można również wiele ptaków z rodziny kaczkowatych,
m. in. świstuna zwyczajnego lub krakwę. Nie zawiedziesz się, jeśli jesteś
fanem rodziny dzierzbowatych, tj. ptaków cechujących się nabijaniem swoich ofiar na ciernie. Srokosz europejski,
wyglądem przypominający pospolitego wróbla, należy do tej grupy i można go zobaczyć w dużych zaroślach,
a także na torfowiskach, których nie
brak w Rezerwacie Jeziora Liwia Łuża.
Co się tyczy gęsi, paleta jest pokaźna. Około 30 par gęsi gęgaw mieszka
tam na stałe i ma się świetnie w obecnym tu klimacie, ale niechorskie jezioro szczególnie upodobały sobie gęsi
zbożowe i białoczelne, których osobników szacuje się na około 600. Warto
wspomnieć, że te drugie osobniki były
czczone w starożytnym Egipcie jako
święte zwierzęta boga ziemi – Geba.
Opisywać te wspaniałe stworzenia
można bez końca, lecz trzeba ograniczyć się do tych kilku zdań, ponieważ przedstawiając ten rezerwat nie
można się ograniczyć do samej flory i fauny. Wokół tego malowniczego miejsca rozciąga się Szlak Liwiej
Łuży. Prowadzi on przez Niechorze,
Pogorzelice i Skalno. Ma on długość
9,8 km, więc jest on dobrym miejscem
na romantyczny spacer we dwoje, jak
i na rodzinną wyprawę rowerową.
Andrzej Borzyński

Fot. www.maciej-szymański.pll
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my we wszechświecie

Kosmici nad... morzem
Prawdopodobnie nie żyjemy sami we wszechświecie, oprócz nas
są też kosmici. Co prawda w Rewalu nikt ich jeszcze nie widział,
ale jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo w kosmitów wielu wierzy
jak w świete księgi. Tak, tak – kto chce niech wierzy w naszą opowieść.
Dla niedowiarków też mamy trochę zastanawiających faktów.
7 sierpnia 2015 roku zmarł naukowiec Boyd Bushmen. Przez całe życie
pracował w Lockheed Martin. Przed
śmiercią nagrał bardzo ciekawe wideo, w którym powiedział o swojej tajnej działalności w „Strefie 51”, a także
o UFO. W wywiadzie powiedział, że
kosmici mają długie palce oraz nogi,
i żyją na planecie o nazwie Quintumnia. Wyznał również, że są przynajmniej dwa rodzaje przedstawicieli obcej
cywilizacji...
Stanisław Kołodziejski to kolejny
świadek tajemniczego zjawiska związanego z kosmitami. Wydarzenie,
o którym opowiedział dziennikarzom
w 1996 roku, stało sie dawno temu.
Zimą 1958 roku pracował jako dźwigowy w porcie gdyńskim. „Tej nocy
nad Bałtykiem szalał sztorm. Siła wiatru
osiągnęła osiem stopni w skali Beauforta. Na nocnej zmianie w porcie pracowało kilkadziesiąt osób. Ja siedziałem
w przeszklonej kabinie dźwigu. Zbliżała się godzina piąta rano gdy nagle
coś błysnęło na niebie. Różowy lub
czerwony przedmiot z rozgałęzioną
ognistą smugą wpadł do wody basenu.
Widziałem to przez kilka sekund, ale
długo potem unosiła się para wodna
nad falami. Szybko pobiegłem na statek. Zwróciłem się do lukowego, czy
coś wdział. Potwierdził, że było to wielkości beczki…” – tak opowiedział pan
Stasiek.
Tego samego miesiąca, czyli w styczniu, udało się zorganizować wyprawę
poszukiwawczą. Siedem osób na motorówce, z przejęciem i nadzieją wyruszyło w miejsce upadku obiektu. Niestety, nic nie znaleziono. Pojawiły się
sugestie, że był to meteoryt lub szczątki amerykańskiego satelity „Zeta 58”.
Ale była to tylko wersja nieoficjalna.
Wtajemniczeni wiedzieli, że wyłowiony został bardzo dziwny przedmiot.
Pracujący w porcie inżynier Alojzy
opisał jego wygląd: był to walcowaty
pojemnik, jakby z przeźroczystej folii,
wypełniony rdzawą cieczą.

Tak zwany incydent z Roswell to kolejne wydarzenie związane z kosmitami.
2 lipca 1947 roku około godziny 22
sprzedawca Dan Wilmot i jego żona
siedzieli na tarasie swojego domu
i nagle nad ich głowami przeleciał
dziwny przedmiot, który z dużą predkością poleciał w kierunku północno-zachodnim. Małżeństwo pobiegło
do ogrodu, aby zaobserwować obiekt
przypominający „dwa talerze zwrócone do sobie środkiem”. Po krótkiej
chwili obiekt zniknął. Wilmot twierdził,
że poruszał się on bardzo cicho, natomiast jego żona słyszała słaby, świszczący dźwięk.
Według Wilmota ten dziwny pojazd
znajdował się na wysokości wieży
Eiffel’a przelatywał z szybkością ośmiuset kilometrów na godzinę. Obiekt
był dosyć duży, jego kształt był owalny
i przypominał dwa nałożone na siebie
spodki.
Te dwa talerze spadły na ziemie.
Amerykanie prawdopodobnie zbadali znalezisko. Był to statek kosmiczny,
w którym przedstawicieli innej cywylizacji przybyli na naszą planetę.
O kosmitach nad morzem mówi
relacja lotników z pułku obrony wybrzeża Polskiej Marynarki Wojennej.

Do opisanych wydarzeń doszło w nocy
z 1 na 2 października 1958 r. Tak w swoim raporcie pisał pilot Apoloniusz Czapliński: „Noc była bezchmurna. Księżyc
mocno świecił. Miedzy 1.30 a 2.00 lecieliśmy dwoma maszynami z kolegą Jarominem na wysokości 4000 metrów.
Nagle usłyszałem przez radio przestraszony głos kolegi: uważaj! Coś żółtego
kręci się wokół mnie i goni! Nie mogłem
zrozumieć przekazu tej wiadomości.
Za chwilę jednak sam ujrzałem wyraźnie jakiś świecący przedmiot, który
oddalał się bardzo szybko. Wraz z kolegą popędziliśmy za obiektem. Światło
jednak zniknęło. Zdezorientowani powoli schodziliśmy do lądowania. I nagle
świecący przedmiot pojawił się znowu.
Ruszyliśmy w pogoń, nie mogliśmy go
dogonić ponieważ był szybszy. Oddalał się od nas z łatwością. musiał mieć
szybkość powyżej dwóch stopni macha. Wylądowaliśmy zdziwieni w najwyższym punkcie”.
To tylko kilka relacji. Trudno wyrokować jednoznacznie, czy przybysze
z kosmosu rzeczywiście szukają z nami
kontaktu. A może, jak chcą niektórzy,
UFO i kosmici to wymysł naszej wyobraźni...
Jacek Borkowski

wywiad
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L jak logopeda

Logopedia to nauka zajmująca się kształtowaniem właściwej mowy.
O sposobach działania, pracy z pacjentami rozmawiamy z Panią Agatą, logopedą.
– Skąd pomysł na to, by zostać
logopedą?
– To dość dziwne, wzięło się to chyba
z uwagi słuchowej. Przeszkadzało mi
kiedy ktoś nieprawidłowo wymawiał,
słyszałam ten zgrzyt. W domu jednak
uczono mnie prawidłowej wymowy,
więc irytowała mnie nieprawidłowa artykulacja. Ta droga jednak wcale nie była
prosta. Zajmowałam się muzyką i pasja
logopedyczna przyszła tak naprawdę dopiero na studiach muzycznych.
– Co do wad wymowy, jak Pani myśli
– co jest główną ich przyczyną?
– Przyczyn jest bardzo dużo, to bardzo szeroki temat. Można je podzielić na 2 grupy: wrodzone i nabyte. Te
pierwsze następują wtedy, kiedy ktoś
już się urodził z niedosłuchem, bądź
problemami układu nerwowego czy
po prostu budowy narządów artykulacyjnych. Te drugie… Tego też jest sporo, ale, powiedzmy, można nauczyć
się źle mówić.
– Ale… jak?
– Poprzez nieprawidłowe wzorce.
Na przykład: przychodzi do mnie pacjent, który nie wymawia „r” i mówi
„dzień dobły”, a za nim idzie jego tata:
„Dzień dobły, to mój syn Łobełt”.
Tu jest już prosta droga – dziecko nauczyło się, że to jest norma.
– Kto najczęściej korzysta z usług
logopedycznych?

– Bardzo różnie. Jeżeli chodzi o dzieci, często przychodzą z poleceń rodziców czy wychowawców. Widzą, słyszą,
że coś jest nie tak. Tylko dzieci u logopedy bawią się. Przy okazji tej zabawy,
nieświadomie uczą się. Natomiast, coraz częściej przychodzą do mnie dorośli. Sami zaobserwowali, że prawidłowa
mowa, piękny głos i dykcja są elementem wizerunku. Dostrzegają, że liczy się
nie tylko wygląd. Zgłaszają się do mnie
właśnie wtedy, kiedy chcą żeby ich
image stał na wysokim poziomie.
– Kiedy wiadomo, że dziecko potrzebuje pomocy logopedy?
– W każdym przypadku stwierdzenia
zaburzeń mowy należy jak najszybciej
rozpocząć terapię logopedyczną, gdyż
wczesna interwencja skraca jej czas
i zwiększa efektywność.
Są dzieci z tzw. grupy ryzyka zaburzeń logopedycznych. To wcześniaki,
niemowlęta, które jak się urodzą mają
problem z ssaniem, oddychaniem i połykaniem. Zajmują się tym logopedzi,
którzy specjalizują się w pomaganiu
takim malutkim dzieciom. To są bierne
ćwiczenia. Masaże języka, buzi, uwrażliwia się narządy artykulacyjne, uczy
się go połykać prawidłowo.
– Jakie ćwiczenia należy wykonywać w przypadku starszych dzieci,
by poprawić ich wymowę?
– Ćwiczenia są niezwykle proste
i zabawne. Rozciąganie typu: „Dziubek,

uśmiech, uśmiech, dziubek”, robienie
z buzi baloników, baniek mydlanych,
przesyłanie sobie buziaków. Jest mnóstwo zabaw do zrealizowania. Poza
tym ćwiczy się słuch. Pytanie: czy mówię dobrze, czy mówię źle? Jak dziecko
dobrze słyszy to najczęściej samo się
kontroluje słuchowo.
– A co należy zrobić jeżeli dziecko nie chce ćwiczyć? Z pewnością
trafiają się osoby, które nie chcą
współpracować.
– Oj tak, ale logopedzi mają na to
swoje sposoby. Ja staram się uatrakcyjniać zajęcia muzyką. Bawimy się językiem, ćwiczymy głoski. Przenoszenie
różnych przedmiotów słomką, dmuchanie w piórka. Niezależnie od wieku
dbanie o piękno naszego języka jest
ważne.
Rozmawiała: Wiktoria Całus
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sport

Dzieje się na Euro…
W niedzielę dobiegły końca spotkania ćwierćfinałowe Euro 2016.
Teraz wszyscy kibice piłkarscy czekają na półfinały.
Przeanalizujmy więc co działo się w minionej rundzie
oraz czego możemy się spodziewać w najbliższych spotkaniach.

Polska-Portugalia, czyli walka Belgia -Walia, czyli najwiękw środku pola
sza niespodzianka
Patrząc gdzie znajduje się jedna
i druga reprezentacja na tle innych
drużyn w Europie, Polska jak i Portugalia przed rozpoczęciem EURO była
skazywana na porażkę najpóźniej
w ćwierćfinale. Los chciał, że któraś
z tych ekip musiała dostać szansę gry
w półfinale. Jednak od kiedy było tylko wiadomo, że te dwie kadry będą
musiały się zmierzyć, mówiło się, że
jest to bardzo wyrównane spotkanie, w którym wszystko jest możliwe.
Każdy Polak starał się szukać jakichś
statystyk, detalów, które stawiały by
nas wyżej i dawały pewną przewagę.
Od razu każdy pomyślał, że w ciągu
ostatnich 10 lat trzykrotnie graliśmy
z Portugalią i ani razu nie przegraliśmy. Samo spotkanie też rozpoczęło
się dla nas idealnie. Na pokonanie Rui
Patricio potrzeba było jedynie 100
sekund. Tym, który trafił do bramki,
był Robert Lewandowski i jest to drugi najszybciej strzelony gol w historii
Mistrzostw Europy. Odpowiedź jednak padła w 33 minucie. Renato
Sanches zdołał pokonać Łukasza Fabiańskiego. Nie można jednak winić
naszego bramkarza za tę sytuację,
ponieważ piłka odbiła się jeszcze
rykoszetem od nogi Grzegorza Krychowiaka. Później najbliżej strzelenia
gola był Cristiano Ronaldo, jednak
widać było, że gwiazda Realu Madryt daleka jest od swojej optymalnej formy – dwukrotnie nie trafił w
piłkę w sytuacji sam na sam. Poza
tymi sytuacjami mało co działo się
pod bramkami. Przeważały straty
i niecelne podania. Taki przebieg
miało całe 120 minut. Ponownie więc
Polacy musieli wykonywać karne.
Tym razem niestety się nie udało. Polska przegrała 3:5, a jako jedyny nie
trafił Jakub Błaszczykowski. Portugalia awansowała dalej jednak ich styl
w porównaniu z poprzednimi latami
zupełnie się zmienił.

O Belgach mówiło się, że są na autostradzie do finału. Rzeczywistość
okazała się jednak zdecydowanie
bardziej brutalna. Wynik 3:1 dla Walii jednak zupełnie nie odzwierciedla
przebiegu gry. Kibice byli świadkami
otwartego futbolu, w którym obydwie drużyny nie chciały pozostawić
niczego przypadkowi. Jako pierwsi do
bramki trafili jednak Belgowie. Radja
Nainggolan nie pozostawił żadnych
złudzeń Hennesey’owi zdobywając
jedną z ładniejszych bramek turnieju.
Na tym jednak skończyły się ofensywne popisy Belgów. Co prawda próbowali oni zagrozić bramce Walii jednak
ich strzały nie były na tyle groźne
by pokonać Hennesey’a. Później do
głosu doszli Wyspiarze. Gole strzelali następująco w 31 minucie Ashley
Williams, w 55 Sam Robson-Kanu,
a wynik spotkania ustalił Sam Vokes
w 86 minucie. Walia zagrała inaczej
niż większość się spodziewała czym
zaskoczyli Belgów. Grali oni ze zdecydowanie wyżej notowanym rywalem
jak równy z równym, co pokazuje liczba strzałów oraz posiadanie piłki. Tym
samym Walia stała się najlepszym debiutantem w historii Mistrzostw Europy. Nie było bowiem wcześniej reprezentacji, która grając pierwszy raz na
turnieju zdobyła medal.

Niemcy-Włochy, czyli „festiwal strzelecki” w Bordeaux
W trzecim z ćwierćfinałów tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji podopieczni Joachima Löwa zmierzyli się z drużyną po
przejściach nieudanego mundialu
w Brazylii, a która pragnęła powtórzyć
swój sukces z czempionatu w Polsce
i na Ukrainie – reprezentację Włoch.
Azzurri mogli wyjść na murawę
Stade de Bordeaux z pewną przewagą psychologiczną, biorąc pod uwa-

gę dobrą passę w meczach o stawkę
z Niemcami. Natomiast aktualni mistrzowie świata byli poddani bardzo
dużej presji – w końcu odpadnięcie
z turnieju już w ćwierćfinale dla
„Die Mannschaft” oznaczałoby głęboki kryzys, a dla milionów kibiców
i obserwatorów- duży zawód.
Przebieg spotkania nie zachwycił
– po raz pierwszy piłka znalazła się
w siatce dopiero w 65. minucie po ładnej akcji wykończonej strzałem Mesuta Özila. Włosi odpowiedzieli golem
Leonardo Bonucciego z rzutu karnego 13 minut później. Niestety do 120.
minuty nie wydarzyło się nic godnego uwagi, dlatego widzowie z dużymi
nadziejami na festiwal strzelecki przygotowywali się na serię jedenastek.
Niemcy ostatecznie pokonali reprezentację Włoch w rzutach karnych
6:5. Tutaj moglibyśmy zakończyć ten
wątek. Dlaczego? Odpowiedzią jest
niespotykana na takim poziomie rozgrywek nieskuteczność czołowych
graczy obydwu reprezentacji. Swoim
drużynom nie pomogli tacy zawodnicy, jak Thomas Müller, Mesut Özil,
Bastian Schweinsteiger, Graziano Pélle, Matteo Darmian czy Simone Zaza.
Ten ostatni już przeszedł do historii
piłki nożnej, nie trafiając z 11 metrów
w dość spektakularny sposób, jeśli
można tak to nazwać.
Jeśli jednak Niemcy zostaną nowymi mistrzami Europy to ich występ
z Włochami odejdzie przynajmniej
w pewnym stopniu w zapomnienie,
w myśl starej zasady, która zakazuje
sądzić wygranych.

Francja-Islanda, czyli popis
siły gospodarza
Ostatni ćwierćfinał miał przebieg
dokładnie taki, jakiego większość
ekpsertów się spodziewała. Francuzi
wypełnili swój obowiązek pokonując rewelację turnieju 5:2. Bramkarzy
pokonywali kolejno w 12. minucie
Giroud, 20. Pogba, 43. Payet, 45. Griezmann, 56. Sigthorsson, 59. Giroud
oraz w 85. Bjarnason. Przez większość
pierwszej połowy oglądaliśmy spotkanie, jakiego wszyscy w Saint-Denis
oczekiwali. Francuzi prowadzili grę,
posiadali piłkę, a Islandczycy czekali
na kontraataki. Kluczowe dla przebiegu rywalizacji było ostatnie 5 minut
pierwszej połowy. Wtedy to dwukrotnie kapitulował Halldorson i wynik zo-
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stał praktycznie ustalony. Widać było
to po rozpoczęciu gry w drugiej części spotkania. Francuzi nie atakowali
już z taką zaciekłością zostawiając
więcej pola na grę swoim rywalom,
a trenerzy pozwolili zagrać słabszym
graczom. Mimo wysokiej porażki
Islandia nie zagrała słabego spotkania. Ten mecz powinien być bardziej
rozpatrywany w kontekście doskonałej gry Francuzów. Przez szybkie
powroty do linii defensywy zredukowali oni praktycznie do zera zagrożenie Islandczyków, które mogło
pochodzić z szybkich ataków. Mimo
straty największej ilości bramek
w jednym spotkaniu na tym turnieju
Islandia wróci do domu jako zdecydowani bohaterowie. Obserwując Francuzów trzeba natomiast zauważyć
kłopoty w defensywie. Strata dwóch
goli w takim spotkaniu nie świadczy o nich dobrze, jednak można to
zrzucić na zbyt duże rozluźnienie
w momencie pewnego zwycięstwa.
Warto też zwrócić uwagę na zachowanie trenerów islandzkich, którzy
na ostatnie minuty wprowadzili na
boisko Eidura Gudjohnsena, czyli legendę islandzkiej piłki, dla której był
to prawdopodobnie ostatni występ
w kadrze narodowej.

Walia-Portugalia:
Popis Williamsa i Bale’a
czy Ronaldo-show?
W nadchodzącym pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Europy
we Francji sensacja imprezy – reprezentacja Walii zmierzy się z grającą jak
dotąd defensywnie Portugalią, która
wyeliminowała Polskę dopiero po serii rzutów karnych (5:3).
Do tej pory obydwie reprezentacje
spotkały się tylko 3 razy w meczach
towarzyskich. Ostatni odbył się... 16 lat
temu i zakończył się zwycięstwem Portugalii 3:0. Pod względem doświadczenia turniejowego, zdecydowanie
bogatszą historią może pochwalić
się „Seleção”, które od 1996 roku nie
opuściło żadnych Mistrzostw Europy
(w 2004 roku zdobyli wicemistrzostwo
Starego Kontynentu). Tymczasem
Walia jest jedną z drużyn, dla których
udział na Euro 2016 jest debiutem na
takich rozgrywkach. W przypadku Garetha Bale’a i jego kolegów, określenie
występu Walijczyków na tym turnieju
jako „bardzo dobry debiut”, jest dużym
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niedomówieniem. Aby lepiej opisać
wyczyny podopiecznych Chrisa Colemana wystarczy uświadomić sobie,
z jaką drużyną w ćwierćfinale Walijczycy musieli stoczyć walkę. Uważana
za murowanego faworyta rozgrywek
reprezentacja Belgii, zaskoczona monolitem, jaki stworzyli Wyspiarze, nie
mogła otrząsnąć się z szoku i całą batalię przegrała 1:3.
Jednakże zadanie, które stoi przed
Walią nie należy do najłatwiejszych,
ponieważ Portugalczycy, pomimo
obronnej postawy narzconej przez
Fernando
Santosa
w czasie całego turnieju
(„Seleção” wygrało dotychczas jedno spotkanie
w 120 minut), wciąż mogą
być groźnym zespołem,
głównie dzięki Cristiano
Ronaldo oraz młodemu
Renato Sanchesowi, który
podarował Portugalii dogrywkę w meczu z Polską. Jednak Wyspiarze
mają do dyspozycji Garetha Bale’a, który
z trzema golami znajduje się w czołówce klasyfikacji strzelców rozgrywek. Zapowiada się
ciekawy pojedynek kolegów z Realu Madryt.
A co na to Florentino
Pérez?

-du urazów. Są nimi Sami Khedira i Mario Gomez. Dla przebiegu
spotkania najważniejsza wydaje
się rywalizacja w środku pola, więc
pojedynek reżyserów gry Paula Pogby z Toni Kroosem oraz ofensywnych gwiazd Antoine Griezmanna
z Mesutem Özilem. Obserwując z perspektywy poprzednich spotkań większą przewagę mają Francuzi. Kłopoty
podopiecznych Didiera Deschampa
zaczynają się gdy zwrócimy uwagę na defensywę „Trójkolorowych”.
Jak do Hugo Llorisa można mieć

Francja-Niemcy: solidna
maszyna, czy rozpędzony
gospodarz

jeszcze pewność, tak do obrońców
kibice zaczynają tracić cierpliwość.
W praktycznie każdym spotkaniu
błędy w obronie popełnia duet
bocznych obrońców EvraSegna,
a u graczy w środku defensywy
widać kłopoty ze zgraniem i pewnością interwencji. Zupełną odwrotność zauważamy w ekipie
Niemiec, która ma najlepszy duet
obrónców na tych mistrzostwach,
a wśród reprezentacji, prawdopodobnie na świecie. Boateng i Hummels nie tylko znakomicie się rozumieją, ale też uzupełniają. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że kadra
Niemiec nie straciła żadnego gola
z gry, bowiem nawet bramka stracona w spotkaniu z Włochami padła
z karnego.

W czwartek w Marsylii będziemy
świadkami drugiego półfinału, który
zapowiada się zdecydowanie ciekawiej niż spotkanie Walia-Portugalia.
Jest to jednak mecz bez faworyta,
a już sporo osób okrzyknęło go małym finałem. Obie drużyny są po zupełnie innym ćwierćfinale. Niemcy
po sporych bojach i bólach pokonali Włochów po serii jedenastek,
natomiast Francuzi pewnie wygrali
z Islandczykami. To powoduje, że
gospodarze turnieju będą bardziej
wypoczęci, co obok kibiców i przewagi własnego stadionu, jest drugim najważniejszym atutem tej drużyny. Pod znakiem zapytania stoi
wyjściowy skład Niemiec, ponieważ
dwójka podstawowych zawodników jest wykluczona z gry z powo-

Maciej Jankowski
Michał Czarniecki
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Powody do obaw czy dobra
mina do złej gry?
Reprezentacja Polski po wygranym spotkaniu z Belgią w tie-breaku (19:25, 25:23, 25:22, 20:25, 15:13)
w grupie G1 w Nancy zajęła 10. miejsce w tabeli dywizji I Ligi Światowej.
Reprezentacja Polski po wygranym
spotkaniu z Belgią w tie-breaku (19:25,
25:23, 25:22, 20:25, 15:13) w grupie G1
w Nancy zajęła 10. miejsce w tabeli dywizji I Ligi Światowej.
Aktualni mistrzowie świata z 2014
roku jak dotąd nie mogą pochwalić się
dobrym bilansem w tegorocznej Lidze
Światowej. Podopieczni Stéphane’a
Antigi, nie licząc wygranej w Nancy,
wyszli zwycięsko jedynie z konfrontacji z Bułgarami w Kaliningradzie oraz
z Argentyńczykami w Łodzi (zwycięstwo wywalczone w mękach z wynikiem 3:1 dla Polski). W kontekście nadchodzącego Final Six w Krakowie oraz
Igrzysk Olimpijskich w Rio, postawa
Biało-Czerwonych w spotkaniu z Czerwonymi Diabłami wydawała się być

KIS

łatwą do przewidzenia. Mając wywalczony awans na igrzyska oraz zapewnioną przepustkę na turniej finałowy
Ligi Światowej, trener reprezentacji
Polski mógł sprawdzić formę młodych
zawodników (co już wcześniej robił,
wpuszczając na boisko m. in. Bartosza
Bednorza w meczu z Argentyną). Jak
się później okazało, w podstawowej
siódemce wystąpili jednak czołowi
gracze tacy jak Karol Kłos, Michał Kubiak czy Paweł Zatorski, co zaskoczyło
część obserwatorów. Nie da się grać
przez 12 miesięcy na najwyższych obrotach i przy maksymalnej dawce adrenaliny. Stéphane Antiga obrał słuszny kierunek, dając poszczególnym
zawodnikom możliwość odpoczynku
i regeneracji. Trzeba przywiązać szcze-

KRÓTKIE
INFORMACJE
SPORTOWE

Gol strzelony przez Roberta Lewandowskiego przeciwko Portugalii
był drugą najszybciej strzeloną bramką
w historii Mistrzostw Europy. Na pokonanie Rui Patricio nasz kapitan potrzebował 100 sekund. Szybciej pokonać
bramkarza rywali udało się jedynie
Dmitrijowi Kiriczenko w 2004 roku,
kiedy to w 67. sekundzie spotkania
strzelił gola Grecji.
Awans reprezentacji Walii do półfinału to jedna z największych niespodzianek w historii Mistrzostw Europy.
Jest to też pierwszy przypadek, że debiutant na tym turnieju awansował tak
daleko.
Dzięki nowej umowie telewizyjnej w NBA wzrosła kwota wolna od
podatku od luksusu. To spowodowało,
że w okienku transferowym podpisywane są rekordowe kontrakty.
Mike Conley za najbliższe 5 lat gry
w Memphis Grizzlies zarobi 153 mln $

i jest to największy kontrakt w historii
ligi. Pozostali gracze, którzy podpisali nowe kontrakty to m.in.: Dwight
Howard (Atlanta Hawks), Al Horford
(Boston Celtics), Derrick Rose (New
York Knicks), Hassan Whiteside (Miami
Heat).
Fińskie skoki narciarskie popadają
w coraz większy kryzys. W ostatnich
latach reprezentanci tego kraju mają
kłopot z regularnym zdobywaniem
punktów. Jedną z nadziei na poprawę
takiego stanu miał być Sami Niemi.
25-latek poinformował jednak o zakończeniu kariery sportowej.
Patryk Dudek został mistrzem
Polski w żużlu po zwycięstwie w finale w Lesznie. 24-latek nie pozostawił
złudzeń rywalom pozostawiając ich
daleko za sobą, co potwierdzają dwa
najlepsze czasy dnia. Drugie miejsce
zajął Piotr Pawlicki, a trzecie Maciej
Janowski.

gólną uwagę do zmęczenia konkretnych graczy oraz optymalnego przygotowania ich na dalszą część sezonu.
Do wyniku w Lidze Światowej nie powinniśmy przywiązywać szczególnej
wagi – tłumaczył przed meczem z Belgią Sebastian Świderski w rozmowie
z portalem wp.pl.
Po porażce z Polską, Belgowie uplasowali się na 8. miejscu i pożegnali
się z tegoroczną Ligą Światową, natomiast Biało-Czerwoni mogą rozpocząć przygotowania do Final Six
w Krakowie. Miejmy nadzieję, że przed
własną publicznością polscy siatkarze
jeszcze pokażą na co ich naprawdę
stać i po raz kolejny dadzą nam powody do dumy.
Michał Czarniecki

Mateusz Ponitka został zaproszony do Ligi Letniej NBA w Las Vegas
w dniach 8-18 lipca. Będzie reprezentował barwy Denver Nuggets, jednak
zainteresowanie Polakiem wyrażały
też Houston Rockets i Memphis Grizzlies. Dobry występ może zagwarantować Ponitce roczny kontrakt w Denver.
Adam Nawałka ogłosił, że chce
pozostać trenerem kadry Polski. Postawił jednak jeden warunek – prezesem PZPN dalej ma zostać Zbigniew
Boniek. Wybór osoby, która będzie
zajmować to stanowisko ma odbyć się
w październiku, a Boniek ma zdecydować w ciągu najbliższych kilku tygodni
czy będzie chciał wziąć w nich udział.
Rozegrane zostały pierwsze spotkania eliminacji Ligi Europy. Polskę
reprezentowały dwie drużyny. Zagłębie Lubin uległo 0:1 ze Slavią Sofia,
a gola na wagę zwycięstwa strzelił
w 85. minucie Serder Serderov, natomiast macedońska Shkendija wygrała
z Cracovią 2:0. Krakowskiego bramkarza pokonali w 41 minucie Besart Ibraimi oraz w 68. Stenio Junior. Rewanże
odbędą się 7 lipca.
Maciej Jankowski

reklama
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Dom Wczasowy California znajduje się
przy ulicy Saperskiej 3. Jest to turystyczne
centrum Rewala. Blisko stąd do sklepów
spożywczych, restauracji, stoisk z pamiątkami i poczty. Jego położenie wydaje się
wręcz idealne. Dosłownie dwa kroki od
budynku jest główne zejście na piękną,
piaszczystą plażę oraz taras widokowy.
Pobliski Plac Wielorybów oraz amfiteatr stanowią kulturalne centrum miasta.
California przez cały rok oferuje pokoje
z widokiem na morze w hotelowym standardzie. Warto tam przyjechać nie tylko
w upalne lato, ale także jesienią, aby podziwiać z okna bezpiecznego pokoju
przerażające sztormy, oraz zimą, kiedy Bałtyk jest nad wyraz spokojny, jakby śpiący,
a plaża jest całkowicie biała.
Poniżej znajduje się nowoczesna restauracja serwująca przepyszne dania. Możemy
poprosić o zaserwowanie posiłku na taras, skąd można podziwiać piękne polskie
morze. Są również organizowane imprezy
okolicznościowe i eventy. Do dyspozycji
są dwa parkiety, a to oznacza, że i młodzież, i starsi będą mogli tańczyć w swoich rytmach. Ośrodek zajmuje się również
organizacją wesel, więc jeśli marzycie, aby
wasz wieczór był jak z bajki o Małej Syrence, już wiecie, gdzie się udać.
W Californi panuje niemal rodzinne ciepło. Obsługa jest bardzo miła, właściciele
wyrozumiali i pomocni. Wszyscy chcą, aby
pobyt nad naszym pięknym morzem był
jak najprzyjemniejszy. Podejście do klienta
jest bardzo profesjonalne, wszystko jest
przygotowane na przyjazd turystów.
Z całego serca polecamy!
REKLAMA

W YSTAWA F IGUR
WOSKOW YCH
www.youtube.com/
potegaprasy
MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
TEL. 607 650 742

przy
Latarni Morskiej
w Niechorzu
ul. Klifowa 8
72-350 Niechorze

tel. 535 042 058
Otwarte codziennie 10.00-20.00
REKLAMA

16

fotoreportaż

Miłość w spiżu zaklęta

Dawno temu na wyspie żył samotny rybak o imieniu Romeo. Mieszkał tam od dzieciństwa,
dzięki czemu nauczył się zaradności. Żył skromnie, jadł tylko to co zdobył własnymi rękami.
Na wyspę nikt nigdy nie przypływał, dlatego chłopak nie miał żadnych znajomych
ani przyjaciół. O rodzinie nic nie wiedział, nawet nie znał swoich bliskich.

Między
różami

fotoreportaż
Zmianę w życiu chłopaka przyniosła piękna dziewczyna. Znalazła się na
wyspie przez czarnoksiężnika, który
w złości za odrzucenie jego uczuć
chciał się zemścić i skazać ją na wieczną samotność. Nie wiedział jednak
o rybaku.

Wybrali się na spacer po plaży.
Usiedli na ławce i zaczęli rozmawiać.
Każde z nich dużo o sobie opowiadało, dzięki czemu dobrze się poznali.
Miłość między nimi wybuchła gwałtownie, zakochali się w sobie bez
pamięci.

Julia, bo tak miała na imię ukarana
dziewczyna, przez cały dzień poszukiwała schronienia. Pod wieczór dotarła
do domu rybaka. Podbiegła do drzwi
i zapukała. Domownik szybko otworzył i zdziwił się, kiedy na progu swojej
chaty zobaczył tak urodziwą, młodą
kobietę. Zakochał się w niej od pierwszego wrażenia.

Czarnoksiężnik obserwował ich
w szklanej kuli. Postanowił z zazdrości
ukarać dziewczynę i chłopaka. Rzucił
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na nich urok i zamienił młodych w mosiężny posąg stojący przy Alei Zakochanych, w ramach zemsty zatopił też
wyspę młodego rybaka.
Młodzi prawdopodobnie zostaną
kiedyś odczarowani za sprawą podobnej pary zakochanych, którzy przybędą
z dalekiego kraju i usiądą na ławeczce
nad brzegiem morza…
Opowieść spisała Ola Cieplińska

Z radością zaprosił ja do środka
i uraczył skromnym posiłkiem, składającym się z ryby. Dziewczynie bardzo
smakowała kolacja, ale ponieważ była
bardzo zmęczona położyła się na łóżku, wcześniej przygotowanym przez
chłopaka. Zasnęła od razu.
Obudziła się w nocy, Romeo postanowił zabrać ją na wycieczkę swoją
łodzią na pobliską plażę w Rewalu.
Podroż minęła im bardzo szybko.

Fotografie: Agata Grudzień
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Miniatury na torach
Każdego roku Park Miniatur Latarni Morskich
w Niechorzu oferuje dla turystów nowe atrakcje. Tego lata hitem jest makieta Nadmorskiej
Kolei Wąskotorowej. Modele lokomotyw
i parowozów pędzących po torach zachęcają dzieci i dorosłych do podążania wzrokiem za pociągiem. Wszystkie dworce
odwzorowane są w skali 1:25. Pierwszym
przystankiem jest dworzec w Trzęsaczu,
którego model powstawał aż 3 miesiące.
Kolejny dworzec znajduje się w Rewalu.
Ten oryginalny, oddany został do użytku
w 1896 roku, zaś ten dzisiejszy, po odbudowie, posiada dwa perony. Dworzec w Śliwinie to nowo wybudowany obiekt, o ciekawej
i nowoczesnej bryle, wzniesiony przy okazji
modernizacji Nadmorskiej Kolejki Wąskotorowej, która zakończyła się w 2013 roku.
Dworzec znajdujący się w Niechorzu nosi
nazwę „Latarnia”. Obiekt jest nowoczesną,
bliźniaczą konstrukcją dworców stacji Śliwin
i Trzęsacz. Model ten, jak i poprzednie, był
budowany przez 3 miesiące. Dworzec Pogorzelica jest jedną z końcowych stacji NKW.
Ola Bogusz
REKLAMA

REKLAMA

PARK MINIATUR LATARNI MORSKICH
Niechorze, ul. Ludna 6
Czynne codziennie 10.00-20.00

sport
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Na takie Euro czekaliśmy
Francuskie Mistrzostwa Europy dla naszej reprezentacji się skończyły. Czuć pewien niedosyt,
ale przyznać trzeba jedno - z naszej kadry możemy być zadowoleni. Jednak kilku zawodników
szczególnie się wyróżniło, co otworzyło przed nimi szansę na transfery do lepszych zespołów.
Kiedy myślimy o graczu z naszej kadry, który zaskoczył na turnieju, od
razu przed oczami pojawia się postać
Michała Pazdana i Bartosza Kapustki. Jeden i drugi są jednak na zupełnie innym etapie kariery. Kapustka
jest melodią przyszłości
naszej reprezentacji i od
dawna mowiło się
o nim w kontekście
przyszłych lat w reprezentacji. 19-latek popisał się przede wszystkim genialnym meczem
przeciwko Irlandii Północnej. W następnych
spotkania Kapustka nie
prezentował się tak dobrze, jednak pokazał się
na europejskiej scenie
i jego nazwisko zyskało
na cenie. Inna sytuacja
jest w przypadku Pazdana. Środkowy obrońca
już od dawna kręcił się
wokół kadry. Do Francji
jechał jako najsłabszy
punkt polskiego bloku
defensywy i pierwsze
spotkanie fazy grupowej to potwierdziło. Przełomowy dla
tego gracza był mecz z Niemcami,
w którym wskoczył na odpowiedni
poziom. Każdy następny występ był
w wykonaniu Pazdana doskonały, a zainteresowanie innych zespołów i jego
wartość wciąż rosły.
Są też zawodnicy, którzy na wysokim
poziomie grają od dawna, a ten turniej
to było tylko postawienie kropki nad ‚i’.
Łukasz Fabiański wybronił zwycięstwa
ze Szwajcarią i Ukrainą, Grzegorz Krychowiak był prawdziwym dyrygentem
gry i powodował przewagę w środku
pola. Jednym z najlepszych graczy
wśród Biało-Czerwonych był jednak
Jakub Błaszczykowski, czego nie zmienia nawet nietrafiony rzut karny w serii
jedenastek z Portugalią. Na całym turnieju miał dwie bramki i asystę, więc
brał udział w trzech z czterech strze-

lonych goli naszej kadry na turnieju.
Dodatkowo miał bardzo duży wpływ
na grę naszej defensywy pomagając
często Łukaszowi Piszczkowi poprzez
podwajanie graczy wchodzących w tę
strefę i asekurację w razie jakiegokol-

dał sobie radę z takim stanem rzeczy.
Bardzo często wracał do pomocy, by
wziąć na swoje barki ciężar rozgrywania piłki. W sytuacjach bramkowych
tylko z pozoru nie uczestniczył. Tak
naprawdę ściągał na siebie uwagę

wiek błędu. Mimo straty opaski kapitańskiej na rzecz Roberta Lewandowskiego, Kuba co chwila motywował
i wspierał resztę drużyny.

dwóch, trzech obrońców pozostawiając reszcie drużyny więcej miejsca. Mimo to był krytykowany, że nie
strzela goli. To się zmieniło w ostatnim
spotkaniu Polaków, kiedy pokonał Rui
Patricio.

Do opisania pozostał chyba tylko
jeden rodzaj zawodników, czyli tacy,
którzy bardzo dużo robili na boisku,
jednak nie były to aspekty, których
oczekiwaliśmy od nich przed turniejem. Mowa tu głównie o Robercie Lewandowskim. Nasz kapitan miał za
sobą wspaniały sezon w Bayernie Monachium, a w eliminacjach do turnieju został królem strzelców. Naturalne
więc było, że oczekiwaliśmy od niego
głównie bramek, które powiodą nas
do wygranych. Na turnieju widzieliśmy
zupełnie innego zawodnika. Wpływ
na to miał fakt, że Lewandowski w każdym spotkaniu był bardzo pilnowany
przez obrońców rywali. Jednak Robert

Już w trakcie turnieju sporo mówiło się o zainteresowaniu naszymi zawodnikami ze strony zagranicznych
klubów. Czekamy z niecierpliwością na
potwierdzenie plotek transferowych,
bowiem jak na razie kluby zmienili jedynie Grzegorz Krychowiak i Maciej
Rybus. Z optymizmem możemy też
patrzeć na najbliższe spotkania reprezentacji i eliminacje do Mistrzostw
Świata. Najstarsi zawodnicy nie są jeszcze bliscy skończenia kariery, natomiast młodsi gracze nabiorą doświadczenia i pewności siebie.
Maciej Jankowski
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Jak nie stracić formy w Rewalu?
Wyobraź sobie, że leżysz w łóżku w jednym z rewalskich ośrodków wypoczynkowych. Twój nowy smartfon
nagle odmówił posłuszeństwa, ekran spowiły ciemności. W pobliżu żadnej ładowarki ani powerbanka.
Na pomoc kolegów z pokoju nie masz co liczyć, bo są pochłonięci sprawdzaniem aktualnych statusów
znajomych na facebook’u. Co można w takiej sytuacji zrobić? Odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta:
rusz się! Przedstawiamy listę obiektów, które każdy miłośnik aktywnego spędzania czasu powinien odwiedzić.
1. Kompleks Sportowy w Rewalu
(ul. Szkolna 1)
2. Wypożyczalnie rowerowe „Rewal
Bike System” (cała gmina Rewal)
3. Parki linowe:
„Gibon” (ul. Łokietka, Rewal)
Park Linowy w Pobierowie (ul.
Grunwaldzka 74)
„Revolta” (ul. Wojska Polskiego 17,
Pogorzelica)
4. Aquaparki („Sandra SPA”, „Chimera SPA”, „Bagińscy SPA” itp.)
5. Paintball (ul. Wojska Polskiego 17,
Pogorzelica)
i wiele, wiele innych atrakcji…
Kompleks Sportowy w Rewalu ma
do zaoferowania wiele opcji dobrego i wyczerpującego treningu, m.in.
boiska wielofunkcyjne oraz do piłki nożnej, bieżnię, korty tenisowe,
halę widowiskowo-sportową z siłownią czy skatepark (jedyny taki w okolicy).
Jeżeli jednak nie jesteś zainteresowany intensywnym treningiem to
wypróbuj jedną z licznych tras rowerowych w gminie Rewal. Nie wziąłeś
roweru z domu, prawda? Nie przejmuj się. Od kilku lat działa tutaj tzw.
Rewal Bike System, który skutecznie
promuje trend rowerowy w okolicy.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla
turystów pragnących zobaczyć możliwie jak najwięcej atrakcji regionalnych, oraz dla typowych miłośników
dwóch kółek.
Być może chciałbyś również spróbować czegoś bardziej wymagającego. W takim przypadku warto udać
się do jednego z pobliskich parków
linowych, które w swojej ofercie dysponują wieloma trasami ze zróżnicowanym poziomem trudności, dlatego
gwarantujemy, że adrenaliny Ci nie
zabraknie.
Co zrobić, gdy za oknem zimno
i deszczowo? Może iść na plażę?
Mamy dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Gmina Rewal może pochwa-

lić się szeroką ofertą aquaparków.
W „Sandra SPA” można skorzystać ze
zjeżdżalni, basenów krytych i otwartych, basenu solankowego czy saun
różnego rodzaju. Oczywiście jeden
z największych aquaparków w północnej Polsce nie jest jedynym obiektem wartym uwagi, dlatego zachęcamy też do wizyt w innych pływalniach.
Jest jednak czasami taki moment,
gdy musisz poczuć adrenalinę związaną z zadaniem albo wręcz przetrwaniem. Rewal po raz kolejny stanął na wysokości zadania, ponieważ
wśród wielu atrakcji możesz również
spróbować swoich sił… w paintballu! To gra zespołowa, polegająca

na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu urządzeń zbliżonych
kształtem i zasadą działania do broni
pneumatycznej, które wyrzucają kulki
wypełnione farbą. Gra wyzwala emocje, pobudza wyobraźnię, przyspiesza
krążenie krwi, zwiększa wydzielanie
adrenaliny. Jest to doskonały sposób
na rozładowanie stresu ,oraz dotlenienie organizmu.
Wszystko już wiesz? Jeśli tak, to
nie pozostało Ci nic innego jak wstać
z łóżka, ubrać ładne dresy, wziąć głęboki wdech… i ruszyć z kopyta!
Michał Czarniecki

nasze motylki
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Co jedzą motyle?
To tylko jedno z pytań, które możemy zadać, odwiedzając Motylarnię
w Niechorzu. Warto tu spędzić choć kilkanaście minut, bo – jak zapewniają organizatorzy – „tropikalna aura gwarantowana, więc ubierz się lekko
i kolorowo, a być może motyl przysiądzie właśnie na Twoim ramieniu…”
Pozostaje tylko wziąć aparat w dłoń i ruszyć w kierunku białej półkuli
wyrastającej tuż przy Latarni Morskiej. Specjalnie dla Czytelników Rewalacji
sprawdziliśmy to miejsce i rozmawialiśmy z przemiłą przewodniczką
i opiekunką motyli – panią Magdaleną Czerwińską.

Cytrusy– jeden ze smakołyków motyli

tych. Jego skrzydełka do złudzenia
przypominają zwiędnięty i suchy
listek. Gdy usiądzie na drzewie jest
doskonale zamaskowany i dlatego,
według mnie, jest to najinteligentniejszy gatunek, którego matka natura tak hojnie obdarzyła.

– Motylarnia jest atrakcją dla starszych czy młodszych?
– Myślę, że nie ma tutaj podziału wiekowego – każdy znajdzie coś
dla siebie. Atrakcją dla dzieci jest
żółwik Franklin oraz baloniki, które
dostają przy wyjściu. Dorośli i nastolatkowie mogą liczyć na chwilę odpoczynku. Motylarnia to takie miejsce,
gdzie każdy może zaczerpnąć powietrza i w błogości pooglądać piękno
przyrody. Myślę, że nie ma takiego
wieku, dla którego motylarnia byłaby
nudna czy nieatrakcyjna, ponieważ
przychodzą do nas całe rodziny.
– Ile gatunków motyli możemy
podziwiać w motylarni znajdującej
się w pobliżu latarni morskiej?
– Obecnie jest ich od 30 do 40, jednak liczba gatunków zależy od tego,
które motylki przybędą do nas w danym czasie. Owady pochodzą z różnych
stron świat, m.in. z Ameryki Środkowej
i Południowej, cieplejszych części Azji
oraz Afryki. Posiadamy tylko motyle egzotyczne, polskich niestety nie.

– Czy ma pani ulubionego motyla?
– Szczerze powiedziawszy chyba
nie będę zbyt oryginalna, bo jest to
listek jesienny z rodziny rusałkowa-

– Jakie korzyści ma pani z pracy
w motylarni?
– Pracując tutaj odpoczywam. Zajmując się motylami, podziwiam przepiękny cykl życia i to jak matka natura
pamięta nawet o tych najdelikatniejszych. Praca nie jest przyjemna tylko
w jednym momencie – kiedy motyl
umiera. Nie mogłabym sobie wyobrazić lepszej pracy, ponieważ kocham
przyrodę i zwierzęta, więc dla mnie jest
to wymarzone zajęcie.
Rozmawiały:
Ola Bogusz
Agata Grudzień
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Magia Bałtyku
#biedawakacje – popularny w sieci hasztag oznaczający wakacje nad Bałtykiem.
Pierwszy raz użyty przez eksmodelkę Karolinę Malinowską i jej glamour męża – Piotra
vel Oliviera Janiaka. Przypominam sobie o nim sącząc najlepszą lemoniadę w życiu na plaży
w Rewalu i przyglądając się obecnym tu turystom. Biedawakacje – myślę sobie i marzę
o tej biedzie do końca życia i jeden dzień dłużej, bo widok jest nad wyraz piękny.
Fale rozbijają się o brzeg, rozhasane brzdące uciekają przed nimi na gorący piasek,
a rozleniwieni rodzice przyglądają się temu z lubością.
Bałtyk, niby nasz polski, niby drogi
i przereklamowany, nieoczekiwanie
stał się ulubionym morzem naszych sąsiadów – siedząc słyszę szprechających
Niemców, parlających Francuzów i spikujących Anglików. Niektórzy z nich
dają się porwać smakom polskiej
plaży – gorącej kukurydzy, prażonym
orzeszkom. Napotykam też grupę
w koszulkach z napisem „Poland I love
you” i myślę sobie, że stosunki polsko-niemieckie podążają w nad wyraz
dobrym kierunku i nasze pokolenie
wolne jest od starych uprzedzeń…
A może to moc Bałtyku?
Bałtyk ma moc – w to nie wątpię,
poranki i wieczory są tu spokojne
i piękne, i nawet jeśli zmąci je sztorm,
zawsze można wrócić na brzeg i poszukać na plaży tego, co po sobie zostawił - wytopionych barwnych szkiełek, delikatnych muszelek, rozmaitych
kamyków, które potem przez lata prze-

chowuje się w kupionej u okolicznych
handlarzy drewnianej skrzyneczce,
i otwiera raz na piętnaście lat, w momentach napadu wspomnień.
Biedawakacje, myślę sobie i takiej
biedy wszystkim nam życzę, bo wszędzie dobrze, ale nad Bałtykiem – najlepiej.
Kilka dni temu dla radiostacji Rewal przeprowadzałam sondę uliczną,
w której pytałam turystów, dlaczego
wybrali wypoczynek nad Bałtykiem.
Wśród odpowiedzi często pojawiał się
spokój, urocze krajobrazy i pyszne jedzenie. Nikt nie wspominał o cenach,
nikt nie sugerował się prestiżem lub
jego brakiem, wszyscy jednomyślnie podążyli za karmieniem zmysłów.
I naszła mnie taka refleksja, że w nas,
Polakach, powoli kształtuje się zagubiona gdzieś idea slow-life – smakowania, przeżywania, życia chwilą,
tu i teraz. Nie wiem, czy jest to wynik

zachwytu trendami skandynawskimi
– wszak teraz te rynki pracy podbijają
nasi rodacy, czy wpływ mediów, ale
skupienie na sobie, na radości życia,
na byciu dobrym dla innych, dbaniu
o umysł i ciało, życiu w zgodzie z naturą, bez przymusu bycia bio i eko powoli procentuje. Obserwuję spacerowiczów w różnym wieku, chodzą, jeżdżą
na rowerach, starsze panie dzierżą
w rękach kijki do nordic walkingu
(czyli jednak wpływy skandynawskie!),
a potem siadają w restauracjach i rozmawiają ze sobą, jak ludzie – twarzą
w twarz, bez szklanego ekranu, bez
słuchawki przy uchu, rozmawiają naprawdę. Niektórzy czytają, niektórzy
milczą i patrzą w dal w zamyśleniu
– lubię zgadywać o czym myślą, czy
o przyszłości, czy o tych ludziach,
co idą razem trzymając się za rękę, czy
o tej chwili – marząc, by trwała…
Wiktoria Całus

kultura
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Z Niemcem na plaży
Rewal każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów,
nie tylko polskich, ale także tych zza granicy. Najczęstszymi gośćmi są nasi
sąsiedzi z zachodu. Niemieccy wczasowicze za najbardziej przyciągające
w Polsce uważają niskie ceny i piękne krajobrazy. Pomimo tego, że stanowią oni ponad 1/3 wszystkich turystów odwiedzających Polskę to jednak
nie wszystkie hotele, zabytki ani mieszkańcy są przygotowani na falę
przypływu z zachodu.
Można zauważyć drobne różnice
między nami i nimi, m.in. w zakresie kultury, zwyczajów, języka, kuchni, podejścia do życia i pewnie każdy
z nas mógłby się dopatrzeć kolejnych
„inności”. Jednak nawet te bariery nie
powinny odstraszać od nawiązywania
nowych kontaktów.
Życie w Niemczech charakteryzuje się przede wszystkim otwartością
na świat. Liczne tradycyjne imprezy,

takie jak festyny piwa i wina, festiwale muzyczne od klasyki po rock oraz
smaczna kuchnia, wzbogacona wspaniałymi winami, pochodzącymi z 13
regionów uprawy winogron, zapraszają do wspólnych, radosnych spotkań
towarzyskich.
Większość z nas myśli: „jak się dogadać, jeżeli nie znam języka?”. Co ciekawe, już wiele lat temu nasi przodkowie
nie rozumieli języka niemieckiego, dla-

tego polskie tłumaczenie nazwy kraju
„Niemcy” pochodzi od słowa niemy,
czyli niemówiący. Dlatego nie ma się
co martwić, tylko trzeba wziąć się za
naukę i podczas wakacji poznać chociaż kilka niemieckich słów, aby rozmowa z sąsiadem nie musiała opierać
się jedynie na gestykulacji rąk i mimiki
twarzy.

Guten Morgen/Abend

– dzień dobry/ dobry wieczór

Was ist dein Name?

– jak się nazywasz?

Ich bin... / mein Name ist...

– nazywam się...

Wo wohnst du?

– gdzie mieszkasz?

Ich wohne in...

– mieszkam w...

Woher kommst du?

– skąd pochodzisz?

Ich komme aus Polen

– pochodzę z Polski

Woher bist du?

– skąd jesteś?

Wie geht’s?

– jak się masz?

Wie geht es dir?

– jak się masz? jak ci leci? co u ciebie?

Danke, mir geht es gut

– dziękuję, mam się dobrze

Und wie geht es dir?

– a jak u ciebie?

Ich verstehe nicht

– nie rozumiem

Verstehen Sie mich?

– czy pani mnie rozumie?

Wie bitte?

– proszę? słucham?

Zuzia Bartlewska

(gdy nie dosłyszymy i prosimy o powtórzenie)
Was ist das?

– co to jest?

Ich liebe dich!

– kocham cię!

stimmt

– zgadza się

sehr gut

– bardzo dobrze

Polen

– Polska

polnisch

– polski

der Pole

– Polak

die Polin

– Polka
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coś dla ciała, coś dla ducha

Lepsze od włoskiej Pizy
Wakacje - nadszedł czas beztroski, zabawy i odpoczynku. Każdy z nas chcąc jak najlepiej
wykorzystać chwile wolne od pracy, decyduje się na swoje ulubione formy relaksu...
My, wybierając Rewal zdecydowaliśmy się na piękną nadmorską atmosferę, gorący piasek,
słońce, które muska naszą brązową skórę i szum zimnych fal... Co takiego przyciąga co roku
tak dużą liczbę turystów w nadbałtyckie okolice?
Możliwości jest wiele, nad morzem
możemy spędzać czas aktywnie i biernie. Malownicze miejscowości zachęcają nas do ich bliższego poznania!
Wielu z nas przyjeżdża tu, aby poczuć
smak prawdziwej ryby.
Wszystko pięknie wygląda, prawda?
Myślę jednak, że to nie spływające na
nas z każdej strony atrakcje nadają
urok pięknym nadmorskim krainom.
Mówimy: „morze”, ale w naszej głowie niemal od razu pojawia się wizja
piaszczystej plaży, czujemy jak małe
ziarenka łaskoczą nasze stopy. Słychać
szum fal, które uderzają w nasze kolana. Stopy zapadają się w mokrym piasku. Nad głową przelatuje mewa. Jej
skrzek odbija się echem. Chyba jednak
czegoś nam brakuje… No tak! Słońce!
Magiczne lekarstwo, które wywołuje
na naszych rozleniwionych buziach
szeroki uśmiech. Często niedoceniane,
nigdy nie obraziło się na nas za stosowanie filtrów przeciwsłonecznych.
Wciąż budzi nas co ranek. Chyba każdy
miał możliwość podziwiania pięknego
zachodu słońca nad morzem, kiedy
linia pomiędzy wodą a niebem jest
tak cienka, że prawie nie zwracamy na
nią uwagi. Pomarańczowe promienie
przypominają nam o wszystkich amerykańskich (i nie tylko) filmach kończących się cudownym happyendem ze
słowami „i żyli długo i szczęśliwie”.
Rzeczywiście największym nadmorskim skarbem jest ta nieuchwytna
chwila. Jeden moment, który możemy
podziwiać i delektować się zaledwie
przez kilka minut. „Wschody i zachody słońca są większą atrakcją niż sama
krzywa wieża w Pizie”- powiedziała jedna z mieszkanek rewalskiej gminy. To
zabawne, ile emocji potrafi wzbudzić
pomarańczowa kula uciekająca przed
nami aż za horyzont. W jednej chwili
robi się odrobinkę ciemniej. Plaża staje się dla nas bardzo tajemnicza, ale
wszystkie oczy są zwrócone w kierunku opadającego olbrzyma. Czy jednak
o czymś nie zapomnieliśmy? Każdego

dnia budzimy się, a słońce już czeka
na nas w pełnej okazałości, ale kiedy
się pojawiło? Wszyscy podziwiamy
wielkie spektakularne zniknięcie czegoś, co kilka godzin później góruje
nad naszymi głowami zachęcając do
kolejnych spacerów nad brzegiem
morza oraz szalonych zabaw w towarzystwie fal.
Rewal i jego okolice zapewniają turystom wiele atrakcji. Ceny są różne,
ale nie wyceniajmy wspomnień.
Kilka lat temu nawet nie pomyślałabym o tym, że będę wracać w nadmorskie tereny z takim zapałem. Co mnie
zachwyciło? To, że nie wszystko da się
kupić. Drogi Czytelniku, sprzedam Ci
przepis na atrakcję, która jest naprawdę wyjątkowa. Wszystko trwa zaledwie
kilka minut, ale myślę, że warto jej poświęcić uwagę. Potrzebujesz jednej
rzeczy. Budzika! Niespodziewane? Jest
ogromna różnica pomiędzy pełnymi tajemnic zachodami i niewinnymi
wschodami. Stojąc na plaży, otulony
w sweter poczujesz ciarki na plecach,
kiedy poranna bryza zacznie muskać
Cię nadal ubranego w piżamę. Widzisz

jak cała miejscowość budzi się do życia.
W jednej chwili wyłania się, spomiędzy fal trochę bledsza niż wieczorem
kula. Zaraża nas uśmiechem pomimo
wczesnej godziny. To niesamowite zjawisko gwarantuje zastrzyk pozytywnej energii jeszcze przed śniadaniem!
Kilka minut sprawia, że czas staje
w miejscu. Myślę, że ten magiczny klimat przypadnie do gustu zarówno starym i nowym sympatykom morza. Jest
to swego rodzaju artykuł sponsorowany. Czego? Pięknem trzeba się dzielić,
a każdy poranek jest niepowtarzalnym
doświadczeniem.
Magiczne wspomnienia i emocje
mu towarzyszące zmotywowały mnie
do tych zwierzeń. Widok budzącego
się Rewala, na tle naszego słonecznego bohatera, jest najlepszą zapłatą
za moją pracę. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na plaży i pomimo
wczesnej pory będziemy mogli cieszyć
się cudownym widokiem, które oferuje nam to niesamowite zjawisko.
Do zobaczenia!
Emilia Nowak

porada
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Dlaczego trudno
zaakceptować samego siebie?
Brzuch o 2 centymetry za duży. Nogi teoretycznie są w porządku, ale gdyby były chudsze, nie obraziłabyś się.
Wcięcie w talii takie jakby go w ogóle nie było, a włosy rosną za wolno. Wyjście na plażę w najmodniejszym
bikini staje się zmorą.
Kiedy otaczają nas same „idealne”
„fitmaniaczki”, dziewczyny z tumblra
czy blogów motywacyjnych, lista
kompleksów powiększa się. Porównujesz się do wszystkich supermodelek
w sieci, czytasz artykuły o wyższości
szczupłej sylwetki nad wszystkim
innym na tym świecie i podziwiasz
makijaże na nieskazitelnie czystych
buziach. To dzieje się samoczynnie:
próbujesz odnaleźć swoją hierarchię
w tym korowodzie pięknych i idealnych.
– Samoakceptacja to bardzo trudna
sprawa. Nie tylko dla młodych ludzi,
ale dla większości w ogóle. Trudno
określić przyczynę takiego zachowania. Spektrum czynników wpływających na poczucie zaniżonej wartości
jest bardzo szerokie i można by tu wymienić: status materialny, warunki fizyczne czy grupę rówieśniczą – mówi
pedagog Marta Kirszling
Uważasz, że parę kilogramów więcej jest przeszkodą do wymarzonej
opalenizny i znakomitej zabawy nad
morzem? Jesteś w błędzie! Ważne jest,
by nie popaść w paranoję. Grunt to
uświadomić sobie, jak niepotrzebne
jest wytykanie sobie wad własnego
ciała. Zorientować się, że użalanie się
nad sobą i płakanie do lustra nic nie
polepszy. Wszystko jest do zrobienia.

Dlaczego takie myślenie
jest niepoprawne?
Co możesz zrobić ?
Szkoda marnowania życia na smutek z powodu tego, że nie wyglądasz
tak, jak co druga światowej sławy modelka. Ciało możesz w każdej chwili
ukształtować – i dasz sobie z tym radę.
Nie odwracaj wzroku, kiedy patrzysz
w lustro i nie miej obsesji, by jak najszybciej osiągnąć swój cel. Wszystko siedzi
w Twojej głowie i to Ty możesz wszystko zmienić. Szkoda czasu na nienawiść
do własnego ciała. Życie jest jedno

– i jest zbyt krótkie, by przejmować się
wyglądem.

Jak możesz zmienić
swoje życie?
Wyznaczaj sobie małe cele i zacznij je realizować. Działając tak szybciej będziesz osiągać sukcesy.
Nie porównuj się innymi. Ciesz się
swoją oryginalnością.
Zrezygnuj z dążenia do „ideału”.
Ideały nie istnieją. Zaakceptuj i pokochaj siebie.

Nie bój się ponosić porażek
– człowiek, uczy się na błędach.
Zauważ swoje zalety i doceń je.
Zapamiętaj. Kiedy pokochasz siebie, pokochają Cię inni. Wtedy, już
nie będziesz zauważać pogardliwych
spojrzeń plażowiczów, a serdeczne
spojrzenia obcych ludzi. Jak mówi
stare przysłowie: jak cię widzą, tak
cię piszą.
Wiktoria Całus

26

kultura

Tajemnicza dziewczyna
z pociągu
Ludzie, których życie wydaje się bajką, intryga, dużo mieszanych uczuć. To właśnie esencja
mrocznego thrillera Pauli Hawkins, „Dziewczyna z pociągu”. Jeśli dalej nie wiesz, jaką książkę
wziąć ze sobą w wakacyjną podróż, mam dla Ciebie rozwiązanie
„Dziewczyna z pociągu” to debiutancka powieść Pauli Hawkins. Została
uznana za książkę roku 2015 według
portalu lubimyczytac.pl. Główna bohaterka – Rachel – codziennie jeździ
do pracy pociągiem. Nie lubi rozmawiać z ludźmi, którzy towarzyszą jej
w podróży. W zamian za to umila sobie czas obserwacją ludzkich zachowań. Wygląda zazwyczaj przez okno
i patrzy na postaci w mijanych domach. Na pewien dom zwraca szczególną uwagę. Nie zna ludzi, którzy
w nim żyją, jednak nadaje im imiona,
dopowiada sobie historię na podstawie obserwacji. Traktuje ich poniekąd jak swoich przyjaciół. Idealizuje
wymyślone przez siebie życie, traktuje jako przeciwieństwo swojego,
pełnego depresji, alkoholu i rozmyślań. Jedno zdarzenie zmienia całe jej
dotychczasowe życie. Kobieta, którą
obserwowała, znika bez śladu. Rozpoczyna się śledztwo, a Rachel jest
pewna, że może pomóc detektywom
w odnalezieniu zaginionej.
Tytułowa bohaterka momentami
wzbudza obrzydzenie. Jest pijaczką,
która nie panuje nad sobą i swoimi reakcjami. Zapija swoje smutki, utraconą
miłość, użala się nad swoim życiem.
Z drugiej jednak strony zaczynamy jej
współczuć. Litujemy się, kiedy chce
rzucić picie. Lubimy ją, gdy widzimy,
że próbuje pomóc śledczym, chce
wesprzeć zrozpaczonego męża zaginionej. Na samym początku powieści niewiele się o niej dowiadujemy,
właściwie do ostatniej strony część jej
przeszłości pozostaje tajemnicą. Możemy się jedynie domyślać, co ukształtowało jej charakter.

rozumowanie bohaterów. Rozdziały
są tytułowane trzema różnymi kobiecymi imionami – „Rachel”, „Megan”
i „Anna”. Nie będę ujawniać treści
książki, tego kim są dwie pozostałe
postaci, dowiesz się w trakcie czytania. Pozwoli to dojść do rozwiązania
zagadki zaginięcia kobiety. Niechronologicznie następujące wydarzenia
i twisty powodują, że tracimy orientację w fabule. Nie zmienia to faktu,
że z każdym przeczytanym słowem
chcesz więcej. Trudno się oderwać od
książki, gdy ciekawość każe przeczytać „jeszcze tylko jeden rozdział”. Język pozostawia wiele do życzenia. Nie
wiem, czy to kwestia tłumaczenia, czy
zamysł samej autorki. Niemniej dzięki
takiemu zabiegowi postaci wydają się
bardziej ludzkie. Łatwo nam zrozumieć co mają na myśli.

Budowa utworu wydaje się być
skomplikowana. Narracja pamiętnikarska powoduje, że lepiej poznajemy

Akcja rozwija się dynamicznie, bez
niepotrzebnych przestojów i opisów
przyrody. Nie daje czasu na refleksję

w trakcie czytania. Taki właśnie powinien być thriller. Pozostawia poczucie niedosytu. Czytasz i chcesz
więcej, ale ilość pozostałych stron
nieubłaganie się maleje. Docierasz
do końca i jesteś zaskoczony, że to
już. Autorka zwraca uwagę na to, że
w dzisiejszych czasach liczy się głównie praca do późnych godzin wieczornych. Ludzie widzą jedynie czubek
własnego nosa, cierpienie innych nie
ma znaczenia. Wartość rodziny już
dawno utraciła na wadze. Świat pełen jest niesprawiedliwości, przemocy
i zdrad. Właściwie nie wiadomo, komu
można zaufać. Wybór odpowiedniej
osoby powinien być przemyślany.
Hawkins podkreśla też wagę przyjaźni
– zwłaszcza w chwili gdy Rachel sięga
dna.
Numer jeden na ciepłe letnie wieczory lub podróż w nieznane.
Karolina Palica

kultura

Płyta na sprawunki
W wakacje pragniemy jedynie odpoczynku, relaksu, wyjścia ze znajomymi, na plażę itd. Miód dla uszu, prawda? Jeśli chodzi o słuch to oczywiście
przydałaby nam się odpowiednia muzyczna otoczka, bo przecież
na słuchaniu śpiewu ptaków poprzestać nie chcemy.

Artystów muzycznych mamy teraz
tylu co grzybów po deszczu, jednakże trudno znaleźć wśród takiego morza jakieś prawdziwe perełki. Jedną
z nich jest Szesnasty, młody reprezentant wytwórni należącej do słynnego Quebonafide, Quequality. Chłopak mimo swojego wieku pokazuje,
że z polskiego rapu można jeszcze
wiele wycisnąć. Dowodzi tego nowy
album „Pan tu nie stał”. Jego siła tkwi
w tym, że sam ma potencjał na pisanie przebojów prostym, dla każdego
zrozumiałym, językiem. Młodzieży łatwo jest się utożsamiać z jego muzyką.
Głównie ze względu na tematy, jakie podejmuje w dość niekonwencjonalny sposób. Zacznijmy więc od
początku(intro). Szesnasty w bardzo
zabawny sposób przedstawia samo
powstawanie inter muzycznych, np.
gdy trzeba „nawijać zwrotkę o tym
jak nawijasz zwrotkę”, dodać odrobinę
basu, a to wszystko w świetnym akompaniamencie bitów Brata Jordaha.
Szkoda, że Szesnasty nie wykorzystał
bardziej jego talentu, a tylko do jedne-

go z dwunastu utworów, bo
Jordah pokazuje, że doszłoby do albumu jeszcze parę
porządnych hitów.
Kolejny godny uwagi
utwór nosi tytuł „Jesteś taki”.
To w pewnym sensie konkluzja o naszym odnajdywaniu się w dzisiejszym świecie. Nie chcemy się wyróżniać, wolimy utożsamiać się z grupą, z którą przebywamy, rozmawiamy, aż w końcu naśladujemy jej krok
po kroku, przez co stajemy się nijacy
i, jak to skomentował Szesnasty. „jedyne co mówimy to: pampararampam”. Przekazuje nam, że w życiu liczy się przede wszystkim bycie sobą
i nie stanie się kolejną owcą w stadzie.
Wszystko to skondensowane przez
mocny podkład CatchUp’a, który zdecydowanie był dobrym wyborem do
albumu, ponieważ wprowadza w płytę nowe życie.
Jeśli już mówimy o producentach
to nie należy zapomnieć również
o duecie HVZX, odpowiedzialnym za
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niezwykły kawałek, jakim jest „Guma
Turbo” – swoisty powrót do przeszłości każdego człowieka. Słuchając go
uświadamiamy sobie nasze etapy dojrzewania, przypominamy o błędach
młodości. Szesnasty wytyka nam, że
o naszym stanie nie decydowało
wcześniej szczęście czy też z jakiego domu pochodzimy. Chodzi o to,
że sami doprowadziliśmy do śmierci
naszego wewnętrznego dzieciństwa.
Wspomniani wcześniej producenci
zafundowali nam do tego kawałka
podkład powtarzalny, być może sugerujący tzw. zataczanie się życia wokół
tego samego koła, jednak perfekcyjnie oddają oni klimat monotonności
świata.
Pomimo, że Szesnasty to raczej
przykład rapera o charakterze singlowym, mamy jednak okazję usłyszeć na
krążku takich wykonawców jak m.in.
Białas, Krzysztof Krawczyk czy Eripe.
Z tym ostatnim doszli do interesującego pomysłu, jakim jest „Limit słów”.
Oboje dają nam do myślenia, ile z tego,
co mówimy na co dzień ma jakiekolwiek znaczenie. Co by było, gdyby każdy z nas miał taki wyznaczony limit?
Ilu z nas przetrwałoby mając do wypowiedzenia jedynie sto słów? Oryginalny temat oraz mocne zwrotki Eripe to

kwintesencja zamysłu młodego rapera, doprawiona przez przeszywające
dźwięki Wembsa, w skrócie – krótka
lekcja życia.
Podsumowując, „Pan tu nie stał”
to mixtape stricte zróżnicowany, niczym celne punktowanie rzeczywistości arsenałem stylu, ironii, sarkazmu
w starannie dobranych nowoczesnych
produkcjach. Myślę, że chłopak jeszcze nie raz nas zaskoczy i prędzej czy
później usłyszy o nim zdecydowanie
więcej polskich słuchaczy. Krótko mówiąc, świetna pozycja na lato zarówno
dla młodych jak i starszych słuchaczy.
Szesnasty, oby tak dalej!
Wrażenia spisał: Wojciech Narożny
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zagrajmy razem

„Domek” letniskowy
Deszcz zepsuł wam plany i wasze pociechy nudzą się w chłodne,
letnie wieczory (tym samym psują wieczór wam)? Mamy na to sposób!
Usiądźcie wygodnie, zawołajcie dzieci i przedstawcie im „Domek”.
To gra, która z pewnością zapewni rozrywkę starszym i młodszym.
Polecana osobom powyżej siódmego
roku życia. Musi być was co najmniej
dwójka, a maksymalnie czwórka. Gra
wymaga logicznego myślenia i sprytu
oraz przewidywania zachowań pozostałych graczy.
Grę należy zacząć od podstaw niczym na budowie. To znaczy od przeczytania instrukcji. I tutaj mamy pierwszą uwagę: wskazówki dotyczące rozgrywki nie są wystarczająco jasne dla
graczy w wieku siedmiu lat. Dlatego
lepiej będzie, gdy to rodzice najpierw
się z nimi zapoznają, a potem wyjaśnią
zasady dzieciom. Wbrew załączonym
wytycznym – gra nie jest skomplikowana. Po krótkim rozeznaniu można
zaczynać rozgrywkę.
Celem gry jest uzyskanie jak największej ilości punktów w stosunku
do pozostałych graczy. Punkty możemy zdobywać między innymi za
same pomieszczenia i ich ułożenie
w domu, dach, wyposażenie oraz inne
elementy, które poznajemy podczas

gry. Istnieje również możliwość otrzymania bonusów opisanych na płytkach pomocy. Aby dostać dodatkowe
punkty, musimy doprowadzić do wybudowania „łazienki” na obu piętrach
lub posiadać wszystkie funkcjonalne
pomieszczenia.
Gra powinna trwać dwanaście rund,
czyli dokładnie tyle, ile mamy pustych
pomieszczeń w domku, co w przybliżeniu daje nam około trzydzieści
minut rozgrywki. Gra się kończy gdy
jedna z osób jako pierwsza będzie
miała zajęte wszystkie pomieszczenia.
Należy policzyć punkty wszystkich zawodników. Osoba, która będzie miała
największą ilość punktów wygrywa
i można rozpocząć nową rozgrywkę.
„Rebel” postarał się i zadbał o szczegóły – dodał postaci i narzędzia, które
urozmaicają zabawę. Graliśmy, więc
sami wiemy, że gra jest świetna i zapewnia dużo radości osobom w każdym wieku.
Wojciech Narożny
Karolina Palica

bajka
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Prawdziwych przyjaciół...
Słońce właśnie zaszło. Za oknem słychać jedynie szum uśpionego morza.
Leżysz już w łóżeczku? W takim razie opowiem Ci bajkę...
Był sobie mały kotek Staś. Miał wspaniałą rodzinę oraz dobrych kolegów,
z którymi chodził do szkoły. Jędrek,
rudy kotek i najlepszy kolega Stasia,
siedział z nim w ławce na każdej lekcji.
Dzielili się razem śniadaniem, żelkami,
a także razem się uczyli. Staś lubił też
Wojtka, który zarażał wszystkich wokół optymizmem. Kolejnym ich znajomym był Eryk, czyli cichy i nieśmiały
kotek.
Pewnego dnia pogoda zepsuła się.
Ciemne chmury przysłoniły błękitne
niebo. Spadł deszcz i Staś okropnie się
przeziębił. Po kilku dniach czuł się lepiej, lecz wciąż był smutny. Nie chodził
do szkoły ani nie mógł wyjść na podwórko by pobawić się ze znajomymi.
Całe dnie spędzał samotnie w swoim
pokoju.
Pani wychowawczyni przekazała
swoim uczniom prośbę o odwiedzenie
Stasia. Wszyscy ochoczo przytaknęli.
Przecież Stasiek to ich kumpel! Mały
kotek Staś przez cały dzień niecierpliwie wypatrywał kolegów przez okno.
Za każdym razem, gdy ktoś przechodził w pobliżu jego bloku, nadzieja
wzrastała. Jednak… Bardzo się zawiódł.
Nikt nie zapukał do jego drzwi, nikt nie
zadzwonił dzwonkiem. Znajomi zapomnieli o nim.
Następnego dnia rozległo się cichutkie pukanie do drzwi. To był Eryk.
W łapkach trzymał kilka kolorowych
zeszytów. Staś nie znał zbyt dobrze
kolegi, jednak ten okazał się być prawdziwym przyjacielem. Żaden ze szkolnych znajomych nie przyszedł do chorego kotka, nie pomógł mu, kiedy ten
był w potrzebie. Pomocny okazał się
jedynie nieśmiały kotek Eryk. Chwilę
później kociaki bawiły się w najlepsze.
Jeszcze długo po tym radośnie wspominali początki swojej znajomości.
Nasze małe kociaki przyjaźnią się do
dziś.
Morał z tego krótki i niektórym znany: nie szukaj przyjaciół na siłę, to oni
znajdą cię w potrzebie.
Dominika Wójtowicz
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Puchar za suchar
Do wytwórni pasztetów przyjechała
kontrola z sanepidu. Inspektor pyta:
– Czy ten pasztet z zająca naprawdę
jest z zająca?
– No wie pan… Tak szczerze mówiąc, to dodajemy jeszcze wieprzowinę.
– A w jakich proporcjach?
– No wie pan… Pół na pół... Jeden
zając, jedna świnia.

t

Idzie facet przez miasto z uśmiechem od ucha do ucha.
– Ej, Franciszek, z czego tak się cieszysz? – pyta sąsiad.
– Właśnie przed godziną zostałem
ojcem, mam syna.
– Gratulacje! A jak się czuje żona?
– Nie wiem, jeszcze jej o tym nie
powiedziałem.

t
t
Dlaczego blondynka wkłada pączka

Co to jest: leży na trawie i nie dycha?
Dwie dychy.
do mikrofalówki?
Żeby spalić kalorie.

Co robi pijak na chodniku? Słucha
płyt.

t
t
Jak się nazywa żona kucharza po siedmiu rozwodach? Usmażona.
t
Mówi żona do męża:
O jakim piwie myśli kot? Okocim.

– Kochanie, idę do Krysi na pięć
minut. Nie zapomnij mieszać bigosu
co pół godziny.

t

Przychodzi blondynka do lekarza ze
spalonymi uszami. Lekarz pyta:
– Co się pani stało?
– Prasowałam, kiedy nagle telefon
zadzwonił i odruchowo przyłożyłam
żelazko do ucha.
– A dlaczego ma pani spalone drugie ucho?
– Bo chciałam zadzwonić po pogotowie…

t

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, nie czuję nóg!
– To powąchaj pan moje.

Rozmowa kobiety z mężczyzną na
pierwszej randce.
– Masz jakieś nałogi?
– Nie.
– A jakieś hobby?
– Lubię rośliny.
– A jakie?
– Chmiel, tytoń, żyto, konopie.

t

– Dziadku, narysowałem cię!
– Pokaż Jasiu… O, bardzo ładny!
Tylko dlaczego nie ma włosów?
– Bo nie miałem łysej kredki.

t

Tańczy hrabia z hrabiną. Nagle hrabina puściła bąka.
– Hrabio, wolałabym, żeby to zostało między nami.
Na co zniesmaczony hrabia:
– Wolałbym, żeby to się rozeszło.

t

Mąż pyta żonę:
– Kochanie, co tak długo robisz
w kuchni?
– Wpadła mi kostka lodu do wrzątku
i nie mogę jej znaleźć.
Zebrał: Andrzej Borzyński

Krzyżóweczka „zuzaneczka”

1 Potęga Prasy istnieje już od ... lat
2 Przystojny obiekt westchnień
wszystkich kobiet na plaży
3 Nazwa ośrodka, w którym znajduje się redakcja Rewalacji
4 Nazwa prowadzonej przez nasz
obóz stacji radiowej

5 Ulica, przy której znajduje się
Urząd Gminy Rewal
6 Najbardziej wysunięta na zachód
miejscowość gminy Rewal
7 Inaczej Aleja Zakochanych
w Rewalu

8 Nazwisko wójta gminy Rewal
9 Chować głowę w ...., czyli udawać,
że się czegoś nie wie
10 Wschodzi i zachodzi
Zuzanna Bartlewska

horoskop
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Wróż Andrzej prawdę ci powie...
a

Baran (21.03-20.04)

Zdrowie: Po zjedzeniu ogórków, nie
popijaj ich maślanką, a twoje sensacje
żołądzowe powinny ustąpić w ciągu
następnych dni. Finanse: Powinieneś
pójść na plażę z wykrywaczem metali
– na pewno znajdziesz coś ciekawego!
Miłość: Nie stresuj się w trakcie spotkania z nowo poznaną Wagą. To początek
niezwykłego wakacyjnego romansu.

b

Byk (21.04-20.05)

Zdrowie: Nie wchodź pod wpływem
alkoholu lub innych używek do wody,
a nie stanie ci się nic złego. To nie czas
na wizyty w szpitalach. Finanse: Niespodziewany zastrzyk gotówki spłynie
na ciebie w niedługim okresie. Warto
kupić sobie większy portfel. Miłość:
W twoim otoczeniu pojawiła się blondynka – uważaj na nią, to wampir energetyczny spod znaku Koziorożca. Lepiej
nie spoufalaj się z nią zanadto.

c

Bliźnięta (21.05-21.06)

Zdrowie: Najbliższe plażowanie może
skończyć się bardzo nieprzyjemnym
akcentem! Lepiej weź ze sobą apteczkę,
może się przydać. Finanse: Grosz do
grosza, a będzie kokosza. Każdy odłożony pieniądz zbliży cię do osiągnięcia
fortuny. Miłość: Sukces, sukces i jeszcze
raz sukces! Twoja druga połówka nie
chce cię zostawić, bo marzy tylko o tobie. Może spraw jej jakiś miły prezent?

d

Rak (22.06-22.07)

Zdrowie: Niedawno zjedzone owoce
morza mogą pobudzić twoją perystaltykę jelit. Nie bój się, po kilku dniach
objawy gastryczne miną. Finanse: Los
zamierza zaskoczyć cię utratą twojego
dorobku życiowego. Nie bierz kredytu
w para-bankach, a wszystko potoczy
się pomyślnie. Miłość: Nie masz szczęścia do miłości, oj nie masz. Obecna
druga połówka czyha jedynie na twoje
pieniądze. Warto zmienić obecny kod
PIN do karty.

e

Lew (23.07-23.08)

Zdrowie: Orzeźwiająca kąpiel w morzu
dobrze przysłuży się twojemu organi-

zmowi. Finanse: Kto oszczędza, tego
nie dogoni nędza, a kto trwoni, tego
dogoni. To staropolskie powiedzenie
opisuje to, co szykuje dla ciebie los.
Zważ, czy następne zakupy są naprawdę konieczne. Miłość: Będzie trzeba
zdecydować, czy wolisz dobrze usytuowaną drugą połówkę, czy prawdziwą
miłość. Stoisz na rozstaju uczuciowym
i to od ciebie zależy, jak potoczy się
twoje życie.

f

Panna (24.08-22.09)

Zdrowie: Najbliższe plażowanie może
skończyć się udarem! Koniecznie załóż
nakrycie głowy i weź ze sobą odpowiednią ilość płynów! Finanse: Twoja
sytuacja finansowa ulegnie znacznej
poprawie. Nie martw się więc o stan
twojego portfela. Miłość: Życie to są
chwile, tak ulotne jak motyle, więc
korzystaj z nich! Ciesz się życiem i żyj
jego pełnią.

g

Waga (23.09-22.10)

Zdrowie: Będzie lepiej dla twojego organizmu, jeżeli na kolację zjesz sałatkę,
zamiast karkówki z grilla. Na pewno
twoje ciało ci się odwdzięczy. Finanse:
Nie chowaj pieniędzy do portfela – los
ci ostatnio nie sprzyja. Karty wskazują,
że kroczy za tobą widmo bankructwa.
Dla twojego bezpieczeństwa nie bierz
dużej ilości banknotów ze sobą. Miłość:
Los wskazuje na zrównoważoną sytuację miłosną. Podejmuj mądre decyzje,
myśl zanim coś powiesz, a wszystko
będzie dobrze.

h

Skorpion (23.10-22.11)

Zdrowie: Warto ubezpieczyć się zdrowotnie, bo może cię spotkać nieprzyjemna choroba. Gdy zauważysz pierwsze symptomy, nie marnuj czasu, tylko idź od razu do lekarza! Finanse:
W twojej aurze czuć zawirowania pieniężne, które mogą zaszkodzić twojemu portfelowi. Nie bądź samowystarczalny, twoi przyjaciele na pewno będą
chcieli ci pomóc. Miłość: Nowo napotkane Ryby to początek czegoś więcej.
Romantyczna kolacja o zachodzie
Słońca w nadmorskiej restauracji to
dobry pomysł na rozpoczęcie znajomości.

i

Strzelec (23.11-21.12)

Zdrowie: Los chce ci zgotować głębokie poparzenia skóry! Nie marnuj czasu,
tylko kup krem do opalania z dużym
filtrem, a na pewno nie będzie tak źle.
Finanse: twoja sytuacja finansowa nie
ulegnie znaczącym zmianom w najbliższym okresie. Miłość: Ustrzelisz niezłą
sztukę, to więcej niż pewne! Wystarczy
tylko uzbroić się w cierpliwość.

j

Koziorożec (22.12–19.01)

Zdrowie: Gotuj smacznie i żyj zdrowo,
przeżyj życie kolorowo. Jedz większą
ilość warzyw i owoców, bo tego pragnie twój organizm. Finanse: Koziorożce mają dryg do pomnażania swojego
majątku. Nie zwlekaj, los chce ci zaoferować bogactwo! Miłość: W pracy
mogą cię spotkać wyjątkowo ciężkie
dni. Masaż z rąk ukochanej osoby nie
tylko cię rozluźni, ale również poprawi
wasze relacje.

k

Wodnik (20.0-18.02)

Zdrowie: Twój organizm wymaga zaopatrzenia się w makro i mikroelementy. Ryby będą najlepszym źródłem
wszelkich witamin, więc jedz je śmiało.
Finanse: Następne dni ciągną za sobą
kilka wydatków, jak i profitów. Bilans
wyjdzie na zero. Miłość: Czy nie uważasz, że pora się wziąć w garść i zastanowić się nad związkiem? Twój stan
emocjonalny po poprzedniej relacji jest
nadszarpnięty, lecz musisz wziąć się do
kupy!

l

Ryby (19.02-20.03)

Zdrowie: Gorący piasek może być twoja zmorą, ale nie martw się, to tylko
przejściowe. Twój organizm na pewno
się przyzwyczai. Finanse: Gra na loterii to dobry pomysł, ponieważ los chce
ci ofiarować pokaźną nagrodę. Wystarczy chcieć, a odmienisz swoje życie.
Miłość: Toksyczny związek to najgorsze, co mogło cię spotkać. Zostaw
w spokoju to uczucie i ciesz się życiem.
Tego kwiatu jest pół światu!

Andrzej Borzyński
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promocja

amfiteatrrewal
amfiteatrrewal
Rewal, ul. Parkowa 4

Baw się razem z nami!

6.07
8.07
9.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07

Kabaret NOWAKI
Krzysztof Hanke
one man show
Tola i Bzik na Dzikim Zachodzie
MICHAŁ SZPAK – HIT!
Kabaret Skeczów Męczących
Kabaret Ani Mru Mru
AKCENT – HIT!
Mesajah + Enej

Bilety na organizowane przez nas występy można kupić w Kasie Amfiteatru
codziennie, od pierwszego lipca do końca sezonu w godzinach od 10 do 12
oraz po południu w godzinach od 15 do 21.
Zapraszamy również do skorzystania z pomocy partnerskich portali internetowej sprzedaży biletów:
www.biletynakabarety.pl, www.kupbilecik.pl, www.kabaretowebilety.pl

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

