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 • W ciągu tygodnia – od 5 do 11 lipca  
– Muzeum Narodowe w Szczecinie bę-
dzie promowało się w uzdrowiskach 
znajdujących się na zachodnim wybrze-
żu Bałtyku, więc po raz czwarty odbę-
dzie się tam kampania pod tytułem 
„Muzeum nad Morzem”. Pod patrona-
tem tej instytucji w sześciu najwięk-
szych kurortach wieczorami działać 
będą Mobilne Punkty Informacyjne, 
podczas których odbędą się ,,Pokazy 
Szalonego Profesora”. 

 • W gminie Rewal odbędzie się fe-
stiwal pod tytułem: „Viva-Festiwal 
Indii”. Jest to objazdowa impreza 
jeżdżąca po polskich miejscowoś-
ciach. W dniach 7-9 lipca odwiedzi 
Pobierowo, 11-13 lipca będzie w Nie-
chorzu. Jako atrakcje są przewidzia-
ne między innymi: pokazy: tańców, 
sztuk walki, jogi, teatru regionalnej 
muzyki indyjskiej. Będzie można za-

20 lat  
jak jeden dzień
Już po raz dwudziesty obozowicze  
Potęgi Prasy ruszają na podbój Rewa-
la i dziennikarskiego świata.
Świata pełnego zagadek, tajemnic, 
miłości do ludzi i relacji z nimi. 
Pełni energii i weny twórczej dojecha-
liśmy do  Ośrodka Wypoczynkowego 
„Mieszko” w Rewalu,  gdzie zaczyna- 
my intensywnie pracować. 
To tu poznajemy tajemnice pracy  
w radiu, gazecie, telewizji i portalu  
internetowym.
To tu wszyscy przeżywamy swoją  
magiczną przygodę.
To tu spełniamy reporterskie marze-
nia.
To tu chcemy spędzić nietypowe  
wakacje.
To tu kwitnie nowe dziennikarskie  
życie.
To tu w Rewalu zaczęła się…
XX jubileuszowa edycja „Potęgi  
Prasy”. 
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kupić różne indyjskie pamiątki lub 
strój, zrobić sobie oryginalny makijaż  
w stylu indyjskim.

 • Już 1 lipca rozpoczyna się sezon 
w amfiteatrze. W lipcu będzie można 
zobaczyć między innymi: zespół Ak-
cent (11.07), Dodę (13.07) oraz zespół 
Boys(16.07). Odbędzie się również Gala 
Disco Polo (6.07).

 • Radio RewalStacja zyskało najno-
wocześniejszy sprzęt. Pojawił się nowy 
komputer, konsola oraz Dyna – pro-
fesjonalny program do emisji. Dzięki 
temu słuchacze będą mogli cieszyć się 
jeszcze lepszą jakością piosenek i audy-
cji. Ponadto w RewalStacji nie zabraknie 
nowych głosów oraz audycji. Gorąco 
zachęcamy do słuchania – 99,2 FM.

Ola Chamarczuk
Ania Ślusarek

ReklAmA

wszystkie gazety w jednej

Od lewej: maciek Wójcik, Ania mądrakow-
ska, Wiktoria Całus

Foto: karolina Słodkowska
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Początki

Bywają trudne. Poszukiwanie miej-
sca, które przyjmie kolejne turnusy 
uczestników, nie jest  łatwe. Przez wie-
le lat „Potęga Prasy” zmieniała ośrodki 
i ilość grup. Niegdyś były cztery gru-
py. Potem stopniowo ilość organi-
zowanych wyjazdów zmniejszała się  
i ostatecznie od dwóch lat do Rewala 
przyjeżdżają dwie gromady młodych 
dziennikarzy. Obecnie uczymy się, 
jak przygotowywać artykuły i składać 
gazetę, uczestniczymy w warsztatach 
radiowych oraz nagrywamy, montu-
jemy i  publikujemy filmy, a do tego 
dochodzi jeszcze wrzucanie postów  
na naszą stronę internetową i aktyw-
ność w mediach społecznościowych. 
Oczywiście nie zawsze było tak róż-
norodnie. Internet mamy dopiero od 
2007 roku i dopiero od tego czasu 
możemy docierać do większej licz-
by osób. Zmieniał się sprzęt, kadra, 
uczestnicy. Jedyne, co pozostało nie-
zmienne to nasz zapał i niepowta- 
rzalna, rodzinna atmosfera obozu.

Kiedyś i dziś

Musicie przyznać, że wyglądamy 
profesjonalnie. Musicie też wiedzieć, 
że początkowo wcale tak nie było. Ga-
zety drukowaliśmy za pomocą zwy-
kłych atramentowych drukarek, oczy-
wiście w dużo mniejszym nakładzie. 
Dzisiaj możecie je kupić w dowolnej 
ilości na ulicach Rewala. Kiedyś o włas-
nym materiale telewizyjnym mogliśmy 
pomarzyć, dzisiaj każdy może stanąć 
za kamerą, dobrać interesującego 
rozmówcę, z którym przeprowadzi 
wywiad. W ciągu kilku godzin ich ma- 
teriał będzie można odtworzyć w każ-
dym miejscu na świecie. 

Kiedyś szczytem naszych radiowych 
marzeń był odtwarzacz muzyki na jed-
nym komputerze. Dziś w radiu mamy 
do dyspozycji dwa komputery z pro-

fesjonalnym programem emisyjnym 
Dyna, używanym przez popularne 
stacje komercyjne. Dodatkowo w tym 
roku dostaliśmy nową konsolę, która 
znacznie ułatwia nam realizację pasm.

 Dawniej nie śniliśmy nawet o tym,  
że będziemy mogli publikować zdjęcia 
i nagrania w sieci. Dzisiaj potęgowe 
posty są nieodłączną częścią naszej 
pracy. Wszystko to w tym celu, aby 
rzesze młodych ludzi mogły jak naj-
dokładniej zrozumieć, na czym pole-
ga praca w prawdziwych redakcjach  
i posmakować prawdziwie dziennikar- 
skiego życia.

Wychowankowie  
do potęgi

Przez ostatnich dwadzieścia lat przez 
na obóz przyjeżdżali naprawdę różni 
ludzie. Jedni byli z nami tylko przez 
chwilę, inni przywiązali się do tego 
stopnia, że wakacje bez „Potęgi” to 
dla nich czas stracony. Weterani z nie-
cierpliwością wyczekują pierwszych 
dni spędzonych w Rewalu. Niektórzy 
twierdzą nawet, że czują się tutaj jak  
w domu.

Warto wspomnieć, że w szeregach 
potęgowiczów były trzy osoby, które 
są teraz naprawdę znane i poważane 
w dziennikarskim środowisku. Są to: 
Marcin Wojciechowski i Tamara Paw-
lik – obecnie pracownicy Radia Zet 
oraz Radomir Wit, dziennikarz TVN 24. 
Tamara Pawlik – najpiękniejsza w ca-
łym Rewalu (poza zresztą też!) – przez 
wiele lat była opiekunem RewalStacji  
i jednym z naszych mentorów. Jak sa- 
ma twierdzi, właśnie na obozie dzien- 
nikarskim pokochała radio.

Przez dwie dekady istnienia obozu 
wiele młodych osób odnalazło swój 
dziennikarski cel w życiu i jesteśmy 
pewni, że jeszcze niejeden obozowicz 
odnajdzie się w świecie mediów właś-
nie w Rewalu.

JAk JeDen DZIeń
„Potęga Prasy” już po raz dwudziesty zawitała do Rewala.  
Przez ostatnie dwie dekady liczne zastępy młodych ludzi uczyły 
się dziennikarskiego fachu właśnie tutaj. Były wzloty i upadki,  
pot i łzy, ciężka praca i wspaniała zabawa.

Potęga dla każdego

Szansą na przyjazd do Rewala dla 
wielu z nas jest udział w konkur-
sie organizowanym przez tygodnik 
„Angorka”. Mogą wziąć w nim udział 
osoby w wieku 12-19 lat. Każdy, kto 
chce spróbować swoich sił w konkur-
sie, musi przygotować tekst, audycję 
radiową lub inną formę dziennikar-
skiej twórczości i wysłać ją do redak-
cji „Angorki”. Jest też opcja, w której 
wysyła się gazetkę szkolną – w takim 
przypadku nagradzany jest jej redak-
tor naczelny. Zwycięzca jedzie do Re-
wala całkowicie bezpłatnie. Pozostałe 
osoby z podium otrzymują dofinan-
sowania do wyjazdu, a wyróżnione 
– nagrody rzeczowe. Zazwyczaj kon-
kurs startuje w okolicach lutego. Czas 
nadsyłania prac jest ustalany przez 
jury i sprawdzić go można na stronie 
internetowej „Angorki”. Rozstrzygnię-
cie konkursu i lista zwycięzców uka-
zuje się w jednym z majowych wydań 
tygodnika.

jubileusz

Dwadzieścia lat to już poważny 
wiek. My – uczestnicy obozu – chcemy  
przy tej pięknej okazji podziękować 
wszystkim, którzy są związani w jaki- 
kolwiek sposób z „Potęgą”: pomysło-
dawcy – Mirosławowi Kulisiowi,, całej 
kadrze opiekunów za trud włożony 
we wpajanie nam tajników dziennikar-
stwa, naszym gościom, którzy niestru-
dzenie przybliżają swoją pracę i poma-
gają w zdobywaniu doświadczenia,  
za to że chętnie nas odwiedzają. Dzię-
kujemy też organizatorom za szansę  
na rozwój i zyskanie potrzebnych umie-
jętności. Pamiętamy również o właś- 
cicielach ośrodków, w których gości- 
liśmy, za ogrom zrozumienia i wspa-
niałomyślności. Dziękujemy też oczy-
wiście naszym wiernym Czytelnikom, 
słuchaczom i mieszkańcom Rewala, 
którzy wspierają nas w tym, co robimy. 
Wszystkim, którzy byli z nami przez 
ostatnie lata i tym, którzy nadal z nami 
są, życzymy radości do potęgi i kolej-
nych lat potężnych dziennikarskich 
przygód.

karolina Palica 
Bartek madej



4

– Jak zaczęła się Pani przygoda  
z obozem „Potęga Prasy” w rewalu?

– Zanim tu trafiłam, czyli w 2002 
roku, „Potęga Prasy” trwała już kilka lat. 
Równolegle z nim był organizowany 
obóz językowy, podczas którego dzieci 
uczyły się niemieckiego i angielskie-
go. Kierownikiem była moja koleżanka,  
z którą współpracowaliśmy, jeżdżąc ra-
zem na różne wycieczki. W następnym 
roku moja znajoma nie mogła jechać, 
więc ten wyjazd zaproponowano mnie. 
Miało to być zastępstwo na rok. Ten rok 
przerodził się w... 15 lat. Moja koleżanka 
już tu nie przyjechała. Natomiast ja, co 
roku wracam i robię to z dużą przyjem-
nością. Zastąpiłam ją, a później ta praca 
mi się spodobała.

– Co szczególnie?
– Tu zupełnie inaczej pracuje się  

z młodzieżą. To nie jest wyjazd, pod-
czas którego trzeba ją pilnować bo 
szaleją, bo są wakacje, nie ma rodziców  
i są daleko od domu. Tutaj pracuje się  
z przyjemnością. Jest integracja, dużo 
inicjatyw wypływa od uczestników, 
wiele ciekawych pomysłów do zrealizo-
wania – na które często brakuje czasu. 
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że 
nie tylko ja tutaj wracam, ale młodzież 
również. Są rekordziści, którzy wracają 
po 7-8 razy. Dopóki nie nadejdzie mo-
ment, że rzeczywiście są już za starzy. 
Nawet na tym turnusie są takie przy-
padki. Kiedy moja córka jeździła, też 
była grupa, która pojawiała się rok w 
rok. Dla nich to było oczywiste, że co 
roku je-ździli na „Potęgę Prasy” i tu się 
spotykali.

– Czyli, co według Pani ich tutaj tak 
ciągnie?

– Forma tego obozu. Tutaj nie ma 
czasu się nudzić, zawsze coś się dzieje. 
Przyjeżdżają goście, a od uczestników 
padają ciekawe propozycje spędzenia 
wspólnie czasu czy zrealizowania róż-
norodnych projektów. Zajmowaliśmy 
się przeróżnymi historiami – od śmiesz-

MIJA 20 lAT
Małgorzata Wągrowska – jedna na milion, nasza wakacyjna 
Mama, szefowa obozu dziennikarskiego w Rewalu,  
z „Potęgą Prasy” jest od piętnastu lat

nych do bardzo poważnych, opisywali-
śmy nawet morderstwo.

– Morderstwo?
– Tak. Było to raczej rzadko spoty-

kane tutaj zdarzenie. Jak się okazało, 
chłopak zamordował swojego rówieś-
nika na plaży. To była naprawdę trud-
na i bulwersująca sprawa. „Rewalacje” 
były pierwszą gazetą, która zdała re-
lacja z tego tragicznego wydarzenia. 
Długo debatowaliśmy na tym czy dać 
na okładkę zdjęcie przykrytych zwłok,  
czy tak można i czy jest to etyczne.

– Jak to wydarzenie wpłynęło na 
dziennikarską młodzież, która nagle 
musiała się zająć tak poważną spra-
wą?

– Nie mieli wyboru. Stanęli na wyso-
kości zadania. Nagle wakacyjna gazeta 
musiała zająć się naprawdę poważ-
ną sprawą. Zrozumieli swoją rolę jako 
dziennikarze. Takie zdarzenie jest trud-
ne – szczególnie dla młodych osób – ale 
trzeba się nim zająć, bo przecież życie 
nie szczędzi i takich przypadków.

– o czym jeszcze w przeszłości pi-
sały „rewalacje”?

– Pamiętam, że walczyliśmy o bazę 
dla tutejszych ratowników. Pomogliśmy 
im wtedy, ponieważ nagłaśnialiśmy tę 
sprawę i rozpowszechniliśmy ten prob-
lem. Wójt gminy zapewne i po naszych 
publikacjach polepszył ich warunki by-
towe. Nasze pismo niespodziewanie 
znalazło się też w centrum małego kon-
fliktu z miejscową parafią, bo wydruko-
waliśmy zdjęcie pomnika Jana Pawła II 
jeszcze przed jego odsłonięciem. Po 
wydaniu gazety okazało się, że pomnik 
stoi już od paru dni. Byliśmy również  
na wielkim otwarciu komisariatu policji. 
Nie brakowało naszych dziennikarzy na 
dorocznych konferencjach prasowych 
wójta. To wówczas dowiedzieliśmy się, 
że nasze gazety omawiane na sesji rady 
gminy, ponieważ młodzi dziennikarze  
– ze względu na to, że przyjeżdżali tu 
na krótki okres czasu i mieli świeże 

spojrzenie – dostrzegali rzeczy, któ-
re należało zmienić, dostrzegali różne 
niedogodności i mankamenty ważne 
dla turystów i wczasowiczów. Dzięki 
naszym artykułom gospodarze gminy 
sporo zmieniali, reagowali na krytykę. 
Mieliśmy więc sporo satysfakcji. War-
to jeszcze wspomnieć, że byliśmy tu 
współorganizatorami różnych imprez, 
np. wyborów „Miss Bałtyku”, wręczając 
wówczas statuetkę „Miss Rewalacji”. 
Obserwowaliśmy i opisywaliśmy wiele 
wydarzeń, które miały miejsce w amfi-
teatrze.

– Czy młodym dziennikarzom, na-
szym poprzednikom, ciężko było 
znaleźć dobry temat?

– „Temat leży na ulicy, wystarczy go 
podnieść” – tak mówi pan Ryszard, je-
den z dziennikarzy, więc tak jest. Dzięki 
wskazówkom młodzież odkrywa wiele 
ciekawych zdarzeń, trafia na bardzo in-
teresujące tematy, które potem przed-
stawia na łamach. Dlatego uwielbiam 
pracować z taką młodzieżą. Przyjeżdża-
ją tutaj, bo chcą spróbować prawdzi-
wego dziennikarstwa. Mają pasje, którą 
tutaj realizują.

– Frekwencja na obozie zawsze do-
pisuje?

– Tak, ale bywało różnie – ktoś przyje-
chał raz i stwierdził, że to nie dla niego. 
Bywali też tacy, którzy przyjeżdżali tu 
dla przyjemności i niekoniecznie wiązali 
swoją przyszłość z dziennikarstwem.

– Czy na obozie były osoby, które 
później wiązały swoje życie z dzien-
nikarstwem?

– Tak, wiele było takich ludzi którzy 
przyjeżdżali i właśnie tutaj stawiali swo-
je pierwsze kroki. Marcin Wojciechow-
ski tutaj zdecydował, że radio to jest 
to, co chce robić. Radomir Wit przyjeż-
dżał kilkakrotnie na obóz, także Tamara 
Pawlik zdecydowała, że właśnie radio to 
jest to. Są to przykłady ludzi najbardziej 
rozpoznawalnych, ale są też inni, którzy 
pracują w tym zawodzie i nie zapomina-
ją, że należą do wielkiej rodziny „Potę-
gowiczów”.

– Czego młodzi ludzie mogą się tu-
taj nauczyć?

– Wielu rzeczy. Tak naprawdę każdy 
znajdzie coś dla siebie. Montowanie fil-

p o t ę g o w a  r o z m o w a



mów i dźwięku, robienie zdjęć, kręcenie 
filmów, praca w radiu i przede wszyst-
kim pisanie własnych tekstów – to się 
przydaje nie tylko dziennikarzom, ale 
na co dzień w relacjach międzyludz-
kich. W Rewalu młodzi ludzie stykają 
się z prawdziwym dziennikarstwem,  
a ponadto na miejscu mają do dyspozy-
cji wielu doświadczonych dziennikarzy, 
z którymi mogą porozmawiać, skorzys- 
tać z ich wiedzy i doświadczenia. To czę-
sto taka jedyna okazja w życiu.

– Co zatem daje obóz przyszłym 
dziennikarzom?

– Jest to jedyny taki obóz 
w Polsce, nie ma drugiego ta-
kiego. Trwa on już 20 lat, więc 
przez Rewal przewinęło się na- 
prawdę wiele osób. Jeżeli ktoś 
wybiera taki obóz, to wie, że 
nie jedzie po to, aby byczyć się 
na plaży i imprezować, tylko po 
to, by się czegoś nauczyć. Dob- 
rze, że jest taka młodzież, któ-
ra chce rozwijać swoje zainte- 
resowania i dobrze bawić się 
pracując. Ludzie którzy tutaj 
przyjeżdżają, są wyjątkowi, jesz- 
cze mnie nigdy nie zawiedli.

– A Pani nauczyła się czegoś 
tutaj?

– Tak i to wielu rzeczy.  
O branży dziennikarskiej, ale 
nie tylko. W Rewalu uczy się nie 
tylko młodzież, ale cała kadra.  
Na początku było ciężko, bo 
musieliśmy nauczyć się jak po-
magać osobom, które nie mogą 
się przełamać różnorodnych ba-
rier...

– Co według Pani jest tu naj-
lepsze?

– Można zobaczyć jak nasza 
młodzież się zmienia. Oni do-
rastają razem z tym obozem. 
Pierwszy raz byli jak mieli po 12 
lat. Obserwowałam jak przełamywali 
swoją nieśmiałość – bo jednak ten obóz 
wymaga tego, by pokonać wewnętrz-
ne lęki, obawy, bariery. Były osoby, 
którym się to udawało i otwierali się. 
Najlepsze są przyjaźnie, które zostają 
na lata. Wszystkie wydarzenia z obozu 
są zapisywane w kronikach naszego 
archiwum, więc można powspominać 
młodzieńcze lata.

– Młodzież teraz częściej wybiera 
obozy niż spędzanie czasu przed te-
lewizorem?

 – Mówi się, że młodzi ludzie są źli,  
a to jest nieprawda. Młode pokolenia są 

zawsze takie same. Tylko otoczenie, wa-
runki życia i dostęp do mediów je tro-
chę zmienia. Natomiast jeżeli ktoś ma 
pasję to będzie ją rozwijał. 

– Co zmieniło się na tych obozach 
na przestrzeni dwudziestu lat?

– Gdy pierwszy raz przyjechałam na 
„Potęgę Prasy” w 2002 roku, to praco-
waliśmy bez internetu. Rano trzeba 
było biec po prasę i pierwszy radiowy 
serwis informacyjny był „wyklejany”  
z różnych gazet.

– od początku była telewizja, radio 
i gazeta?

– Nie. Na pierwszym obozie były wy-
dawane dwie gazety – jedna dla starszej 
młodzieży, a druga dla młodszych. Obóz 
miał kilka lokalizacji, które na przestrze-
ni lat się zmieniały. Gdy przyjechałam 
po raz pierwszy, to radio działało drugi 
rok. Wcześniej była tylko gazeta. Pierw-
sze obozy były trzytygodniowe i wyda-
waliśmy trzy numery gazety na każdym 
turnusie. Później okazało się, że trzy ty-
godnie to jednak zbyt duży koszt więc 
skróciliśmy je. Teraz powstają dwa nu-
mery gazety na każdym turnusie.

– Dlaczego Pani co roku wraca  
do rewala na „Potęgę Prasy”?

– Nie chodzi o miejsce, ważne jest  
w jakim gronie jestem i z jaką młodzieżą 
pracuję. To jest po prostu czysta przy- 
jemność. Oczywiście, jak to w życiu by- 
wa czasami zdarzają się różne konflik- 
towe sytuacje, ale to nie ma znaczenia.

– Będzie tu Pani wracać?
– Jeżeli „Potęga Prasy” nadal będzie, 

a ja będę miała siłę i zdrowie – to wrócę 
tu nie raz. 

– Co jest najważniejsze na tym 
obozie?

– Wszystko jest ważne. Jeżeli o mnie 
chodzi, to ja się tutaj bardzo dobrze czu-

ję i chętnie wracam do Rewala i do tych 
ludzi. W ten sposób odrywam się od 
codziennej pracy. Gdy tu przyjeżdżam, 
zapominam jaki jest dzień tygodnia 
– tak bardzo jestem tym pochłonięta. 
Ważne, że oprócz pracy jest tu dobra 
zabawa. Chyba nie ma nic lepszego niż 
robić to, co się kocha. To pomaga mi 
nawet odpoczywać i regenerować się. 
Szkoda tylko, że czas tak szybko leci i to 
wszystko mija. Ale wiemy, że za rok się 
spotkamy i mam nadzieję że będzie to 
trwało jak najdłużej.

Rozmawiała: 
magda Wyrzykowska
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Foto: karolina Słodkowska
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Dziś formalnym organizatorem 
„Potęgi Prasy” jest biuro turystyczne 
„Grand Tour”, ale pierwsze obozy były 
organizowane przez „Towarzystwo 
Oświatowe szkoła 2001 w Łodzi”. Po-
mysł powstał na innym obozie tego 
towarzystwa. Był to wyjazd szkolny  
w Ślesinie. Tam jeden z nauczycieli 
przywiózł komputer i drukarkę. Wtedy 
to były pierwsze tego typu urządze-
nia, dopiero początek techniki kom-
puterowej. Jedna z uczestniczek tego 
obozu wyprosiła u nauczyciela, żeby 
pozwolił jej korzystać z tego sprzętu. 
Zaczęła tworzyć przy pomocy edy-
tora tekstów i redagować gazetkę, 
którą drukowała na tej drukarce w 
kilkunastu egzemplarzach. Inicjatywa 
przyciągnęła innych, pod koniec w tej 
redakcji było około 20-30 uczestników. 
Tak powstała myśl, żeby zorganizować 
obóz „Potęga Prasy”. Coraz bardziej 
upowszechniała się technika kompu-
terowa, sprzęt był coraz tańszy i czuło 
się, że za chwilę trafi on pod strzechę. 
W następnym roku zorganizowaliśmy 
po raz pierwszy obóz dziennikarski już 
tutaj, w Rewalu. Był to Dom Wczasowy 
„Radość” na ul. Warszawskiej.

Dziś przygoda z „Potęgą Prasy” zmie-
nia się pod wpływem środków tech-

Bez niego nie byłoby nas
„Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień...” Choć słowa tej popularnej piosenki są prawdziwe tylko 
w połowie – wszak lat mija ledwie dwadzieścia – liczymy, że „Potęga Prasy” będzie istnieć jeszcze 
dużo dłużej. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu postanowiliśmy przybliżyć postać naszego 
obozowego ojca, pomysłodawcy przedsięwzięcia – Mirosława Kulisia.

nicznych, dziś jest radio, gazeta trafia 
do drukarni. Podczas pierwszej edy-
cji obozu uczestnicy sami drukowali  
i składali gazetkę. Ale wtedy były dro-
gie drukarnie i techniki były bardziej 
prymitywne niż w tej chwili.

Angora, której prezesem jest nasz 
pomysłodawca, obejmuje nasz obóz 
patronatem medialnym. W tygodniku 
pojawiają się niektóre teskty z Rewa-
lacji. Poprosiliśmy Mirosława Kulisia  
o podzielenie się kilkoma refleksjami 
na temat „Potęgi Prasy”.

– Co kierowało Panem, gdy zakła-
dał Pan ten obóz?

– To był początek ery tanich kompu-
terów i drukarek. Zaobserwowałem,  
że młodzi ambitni ludzie wykorzystują 
to i zakładają gazetki klasowe, szkolne, 
podwórkowe, domowe itp. Postanowi-
łem ich wesprzeć. I stąd ten obóz, któ-
ry uczy kanonów prawdziwego dzien- 
nikarstwa.

– Co czuje Pan konfrontując się  
z myślą, że to już dwadzieścia lat?

– Radość i dumę. Dwadzieścia lat 
to współcześnie bardzo dużo. Świat 
zmienia się w gwałtownym tempie.  
I jeśli ten obóz cieszy się obecnie takim 
samym powodzeniem jak przed laty, 
to znaczy, że jest trafiony i potrzebny.

– Wychował Pan pokolenia mło-
dych dziennikarzy. Jakie to uczucie?

– Aż tak daleko nie myślę. Sądzę, że 
ja ich nie wychowałem. Oni sami to 
zrobili - skorzystali z okazji i ukształto-
wali się w dziennikarzy. Ja im stworzy-
łem tylko warunki – poprzez ten obóz, 
a oni pokierowali się sami. Oczywiście 
cieszę się z tego powodu.

– Co się zmieniło przez ten czas?
– Na pierwszych turnusach wyda-

wane były dwie gazety – tygodnik  
i taki pseudodziennik wychodzący 
co trzy dni. Później z niego zrezygno-
waliśmy, a doszła rozgłośnia radiowa.  
W kolejnych latach powstała strona 

internetowa, zaczęliśmy tworzyć re-
portaże telewizyjne. Zmienialiśmy też 
wielokrotnie lokalizację obozu.

– Dlaczego wybrał Pan akurat re-
wal jako siedzibę „Potęgi Prasy”?

– To było dokładnie przemyślane. 
Rewal jest siedzibą urzędu gminy, 
komendy policji, amfiteatru. Te in-
stytucje dostarczają informacji, jak-
że potrzebnych przy redagowaniu 
tygodnika czy prowadzenia radia. 
Do amfiteatru przyjeżdżają znani ar-
tyści. Jest wiec okazja do recenzji, 
wywiadów. Nad Bałtykiem jest 5 am-
fiteatrow: Świnoujście, Międzyzdro-
je, Kołobrzeg, Sopot i właśnie Rewal. 
Przy tym ten ostatni jest najmniejszy,  
a wiec potencjalnie najbezpieczniej- 
szy. I to zdecydowało.

– Jak wyglądały początki obozu? 
– Użyje takiego określenia – uroczo. 

Nikt nie wiedział co będzie następ-
nego dnia, ani jak się obóz zakończy. 
Wszyscy – młodzież i kadra – impro-
wizowalismy. Drukowalismy począt-
kowo sami – na drukarkach. W jakiejs 
piwnicy. Dopiero później wpadliśmy, 
że możemy to zlecić drukarni, gdyż 
nakład, jaki sie rozchodził, przekraczał 
500 egzemplarzy. Nie spodziewaliśmy 
się takiego zainteresowania. Udane 
rzeczy powtarzalismy na następnych 
turnusach. O wpadkach i złych pomy-
słach staraliśmy się szybko zapominać. 
Do obecnego kształtu obozu, jego 
zasad i reguł, doszliśmy metodą prób 
i błędów. 

–Jakie ma Pan plany związane  
z obozem na kolejne lata jego funk-
cjonowania? 

– Obóz jest drogi. Chciałbym więc, 
by było jak najwięcej fundatorow na-
gród i dofinansowań dla uczestników. 
Ideałem byłoby, gdyby przyjeżdżała tu 
najzdolniejsza dziennikarsko młodzież 
z całego kraju, niezależnie od zamoż-
ności swoich rodziców. 

 
Bartek madej, karolina Palica

Foto:  Archiwum Rewalacji
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– Jak przebiega zbieranie informa-
cji przez dziennikarzy śledczych?

– Przede wszystkim długo. W zna-
komitej większości czasu praca ta jest 
żmudna i polegająca na docieraniu do 
ludzi, znajdowaniu ich i rozmawianiu  
z nimi. Ludzie, jak wiadomo, bywają róż-
ni. Z  niektórymi rozmawia się łatwiej,  
a z innymi trudniej. Niektórzy rozma-
wiają chętnie, inni mniej. 

– Jeżeli ktoś nie chce z panem roz-
mawiać, uważa pan wtedy, że ta oso-
ba ma coś do ukrycia?

– Niekoniecznie, często po prostu 
ktoś kogoś nie lubi i nie ma ochoty na 
rozmowę. Zdarza się jednak czasem 
tak, że ludzie nie chcą rozmawiać, po-
nieważ czegoś się boją, nie wiedzą,  
co oznacza rozmowa z dziennikarzem 
 i nie chcą mu zaufać. Dotyczy to zwłasz-
cza ludzi, którzy są ostrożni z uwagi  
na to, co już ich w życiu spotkało.

– Czy zbieranie informacji wiąże 
się czasem z jakimś zagrożeniem, 
niebezpieczeństwem?

– Sytuacja, o której mówisz, jest rzad-
ka. To się zdarza, rzeczywiście czasem 
tak jest, ponieważ dziennikarz śledczy 
zajmuje się trudnymi sprawami, często 
dotyczącymi łamania prawa oraz róż-
nego rodzaju zagrożeń, zjawisk, które 
nie zostały jeszcze ujawnione. Ludzie, 
którzy wolą aby te sprawy nie ujrzały 
światła dziennego, będą robić wiele, 
aby temu zapobiec. Jednak wielokrot-
nie jest tak, że po drugiej stronie sto-
ją poważni przeciwnicy. Często są to 
przestępcy, którzy wiedzą, że zrobienie 
krzywdy dziennikarzowi nic nie da.

– Dlaczego przestępcy zgadzają 
się wystąpić przed kamerą?

– Po pierwsze: rzadko przed kamerą. 
A jeżeli już, to zazwyczaj wtedy, gdy 
mają w tym jakiś cel, kiedy mogą na 
tym nie tylko stracić, ale i zyskać. Jeże-
li mówimy o poważnych sprawach, to 
również o poważnych przestępcach. 
Przede wszystkim niegłupich, którzy  
z reguły bardzo dobrze potrafią kal-
kulować swój interes. Problem w tym, 
żeby dziennikarz, rozmawiając z infor-

W poszukiwaniu prawdy
Częsty gość obozu „Potęgi Prasy” w Rewalu – Tomasz Patora, 
odwiedził nas również w tym roku.  
Nie chcieliśmy, aby wywiad był konwencjonalny, wymyśliliśmy więc 
nietypowe pytania do nietypowego gościa.

matorem, nie został przez niego zmani-
pulowany, żeby znał intencje źródła.

– Czy zdarzyło się kiedyś panu  
„potknąć” i czy został pan kiedyś 
zmanipulowany?

– Wielokrotnie. W każdej pracy po-
pełnia się błędy, w mojej również.  
Dobrze jest, gdy potrafimy uczyć się 
na swoich błędach i nie popełniać ich  
w przyszłości.

– Jeżeli robi pan reportaż o kimś, 
to zagłębia się pan także w sprawy 
jego rodziny i znajomych?  Jak rea-
gują jego bliscy, gdy chce pan z nimi 
porozmawiać?

– Bywa różnie. Na ogół jest tak, że 
takie osoby mają jakieś zyski. Jednak 
ze wszystkimi informatorami jest tak 
samo. Ludźmi przeważnie kieruje ich 
interes, niezależnie kim są. Czasem zda-
rza się, że człowiek rozmawia z dzien-
nikarzem o rzeczach dla niego obojęt-
nych, ale to rzadkie przypadki.

– Jak rozmawia się z ludźmi od-
izolowanymi od świata i tego, co się 
wokół nich dzieje? Jako przykład 
weźmy pacjenta szpitala psychia-
trycznego...

– Trudno porozumieć się z osobą, 
która nie rozmawiała z nikim od dawna, 
która przebywa w izolacji, bierze psy-
chotropy, które nie pozostają bez wpły-
wu na to, co myśli, co czuje. Przy pracy 
nad każdym materiałem dziennikar-
skim występuje jakaś specyfika i przy-
gotowując się do pracy trzeba wziąć to 

pod uwagę. Jeżeli ktoś od dawna nie 
był w mieście, to nie będziemy rozma-
wiać z nim o cenie chleba czy biletów 
komunikacji miejskiej, tylko o tym, co 
jego dotyczy, co go interesuje. Trzeba 
dostosować się do poziomu rozmów-
cy – intelektualnego czy zdrowotnego. 
Wtedy jest szansa, że uzyskamy jakiś 
sukces.

– Czy dziennikarze doszukują się 
„prawdy” o niektórych wydarze-
niach na własną rękę?

– Zadaniem dziennikarza nie jest 
opowiadanie historii, tylko dotarcie do 
prawdy. Żeby stwierdzić, jak było w rze-
czywistości, trzeba wysłuchać wszyst-
kich stron zainteresowanych i spraw-
dzić, jak sprawa wygląda pod każdym 
kątem.

– Dziennikarze śledczy często po-
ruszają sprawy niewygodne dla wie-
lu osób. Jak one to odbierają?

– Ciężko rozmawia się z ludźmi, którzy 
nie chcą rozmawiać. W takim przypadku 
trzeba szukać innych źródeł informacji.

– Jeżeli poznał pan słabości swoje-
go rozmówcy, wykorzystuje je pan w 
rozmowie w celu zdobycia większej 
ilości wiadomości na dany temat?

– Jasne, jeśli dziennikarz ma jakąś 
przewagę nad rozmówcą, to wykorzy-
stuje ją, najczęściej bez jego wiedzy  
i uszczerbku dla niego. Zwykle jest tak, 
że ludzie widzą siebie w lepszym świet-
le niż są naprawdę. W takim przypadku, 
zadając trudne, niewygodne pytania, 
wywołując u drugiej osoby zdener-
wowanie, rozmowa staje się bardziej 
szczera. Ważne, żeby dziennikarz nie 
dał się w ten sposób zmanipulować  
i żeby nie przekazywał informacji na-
rzuconych przez drugą stronę.

Rozmawiała: marta Boguszewska.

Foto: karolina Słodkowska
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jak było?
Gmina Rewal – nadmorski kurort  

w latach swojej świetności była porów-
nywana z Kleszczowem (woj. łódzkie)  
– najbogatszą gminą w Polsce. W Re- 
walu zrealizowano liczne inwesty-
cje, m.in. zmodernizowano. Nadmor-
ską Kolej Wąskotorową (40 mln zł), 
zbudowano oczyszczalnię ścieków 
w Pobierowie (34 mln zł), umocnio-
no, zabezpieczono klif w Trzęsaczu 
(2,5mln zł), powstał taras widokowy 
w Trzęsaczu (2,5 mln zł), zmoderni-
zowano centrum Rewala wraz z pun- 
ktem widokowym przy plaży (7 mln zł), 
stworzono obwodnicę drogową Re-
wala wraz z rondami (9 mln zł), prze-
budowano starą część Pobierowa  
(4 mln zł), przybyły trzy hale sportowe 
(7 mln zł), zmodernizowano stadion  
w Pobierowie (3 mln zł), wzniesiono re-
mizę strażacką w Niechorzu (7 mln zł ).  
To tylko najważniejsze z gminnych  
projektów wójta.

Na pierwszy rzut oka wszystko wy-
daje się być świetnym pomysłem 
na podniesienie prestiżu i atrakcyj-
ności turystycznej oraz wczasowej 
Rewala. Potrzebne inwestycje i uno-
wocześnienia na najwyższym po-
ziomie były wprowadzane prawie 
od początku kadencji wójta. Wte-
dy to mieszkańców nie raziło, wręcz 
przeciwnie – wójt został wybrany na  
drugą kadencję (60 proc. poparcia).

rewal bez wójta
Niedawno mieszkańcami gminy Rewal wstrząsnęła informacja 
o postawieniu prokuratorskich zarzutów wójtowi Robertowi S., 
który rządzi Rewalem od 2006 roku. W tym okresie miejscowość 
zmieniła się nie do poznania. Jednocześnie koszty tych inwestycji 
były bardzo wysokie – w szczytowym okresie zadłużenie sięgało 
150 mln zł.

d z i e j e  s i ę  w  R e w a l u

Niestety, z czasem w tym wszystkim 
znalazł się haczyk. Wspomniane inwe-
stycje były bowiem bardzo kosztowne. 
Gmina zaciągała więc kredyty. W kulmi-
nacyjnym momencie zadłużenie gminy 
dochodziło do 150 mln złotych.

jak to się stało?
Z raportów Regionalej Izby Obra-

chunkowej oraz Najwyższej Izby Kon-
troli wynika, że wójt aby pokryć tak 
liczne wydatki, zadłużał gminę w pa-
rabankach. Gdy pieniędzy w budżecie 
zaczęło brakować, wójt zaciągał kolejne 
pożyczki na spłatę poprzednich. NIK  
w swoich wystąpieniach pokontrolnych 
operacje finansowe gminy w latach 
2013-2015 ocenia negatywnie. Zarzuca 
wójtowi omijanie przepisów ustawy  
o zamówieniach publicznych.

Szef gminy świadomie korzystał  
z usług parabanków, by spłacać kolejne 
kredyty. Tymczasem banki oferowały 
warunki prowadzące w konsekwen-
cji do ruiny finansowej. W ten sposób  
zachwiana została równowaga budże- 
towa (jedna z naczelnych w gospodar- 
ce finansowej gminny). Wskaźnik zadłu-
żenia gminy w latach 2012-2014 prze-
kroczył dopuszczalny próg. Już w 2016  
roku wojewoda zachodniopomorski 
skierował do premiera wniosek o od- 
wołanie wójta. Zarzucał wójtowi Rewala 
niegospodarność i nieracjonalną polity-
kę finansową.

Koła ratunkowe
W styczniu tego roku przeprowadzo-

no „największą transakcję handlową  
w historii gminy Rewal”, jak mówił o niej 
sam wójt. – Gmina za 50 mln zł sprzeda-
ła 30 ha gruntu w Pobierowie. Tadeusz 
Gołębiewski, właściciel kilku luksuso-
wych hoteli w kraju zamierza zbudować 
największy kompleks hotelowy w Pol-
sce dla ok. 2200 osób. Pod koniec ubie-
głego roku, również w Pobierowie, 
gmina sprzedała ponad 2 ha gruntu 
przy samym morzu za 14 mln zł, także 
pod budowę luksusowego hotelu. Na 
początku 2017 roku gmina uzyskała 
również pożyczkę rządową w kwocie 
100 mln zł. Sytuacja finansowa gminy 
uległa więc poprawie również dlatego, 
że radni na wniosek wójta przegłoso-
wali uchwałę, dzięki której właściciele 
lokalnych ośrodków wczasowych, dys-
ponujących basenami pływackimi i SPA, 
będą płacili za wywóz śmieci jak za zu-
żytą wodę. Dodatkowe pieniądze mają 
poprawić kondycję finansową gminy.

Co dalej?
„W oparciu o zgromadzone dowody 

zakwestionowano prawidłowość zawar-
tych umów zobowiązaniowych z pod-
miotami spoza sektora bankowego oraz 
związanych z nimi umów dotyczących 
restrukturyzacji powstałego zadłużenia 
skutkujące powstaniem po stronie gmi-
ny Rewal szkody w wielkich rozmiarach 
w łącznej kwocie przekraczającej 8 mln 
zł, a także zagrożeniem utratą majątku 
gminy Rewal spowodowanym ustano-
wieniem zabezpieczenia hipotecznego 
powyższych umów” – informuje rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej  
w Szczecinie prokurator Joanna Bira- 
nowska-Sochalska. Wobec wójta Rewala 
i byłego skarbnika prokuratura zastoso-
wała dozór policyjny, zakaz opuszczania 
kraju oraz poręczenie majątkowe. Podej-
rzany wójt Robert S. został zawieszony 
w czynnościach służbowych. Jego obo-
wiązki przyjęła dotychczasowa zastęp- 
czyni wójta Wioletta Brzezińska. 

Co dalej z władzą w gminie Rewal?  
Co dalej z finansami gminy? Czy wójt 
poniesie odpowiedzialność? Czy tylko 
on jest winny obecnej sytuacji finan-
sowej Rewala? Mamy nadzieję, że już 
niedługo poznamy odpowiedzi na te 
pytania.

Bartek madej

Foto: Bartek madej



9

kolej na pociągi – małe i duże!
d z i e j e  s i ę  w  R e w a l u

Podobnie jak w zeszłym roku, i tym 
razem ciuchcią można pokonać tra-
sę w poprzek całej gminy. Kursy roz-
poczynają się w Pogorzelicy. Pociąg 
przejeżdża potem przez Niechorze, 
Śliwin, Rewal, aż do Trzęsacza. Łącz-
nie to niespełna 10 kilometrów, poko-
nywane przez kolejkę w nieco ponad  
30 minut.

Kiedyś jednak wąskotorówką można 
było dojechać znacznie dalej. Kolejkę 
uruchomiono już pod koniec XIX wie-
ku z inicjatywy Parlamentu Pruskiego. 
Wtedy pociągi kursowały do stolicy po-
wiatu – Gryfic. Dodatkowo, tuż przed 
pierwszą wojną światową dobudowa-
no trasę do Trzebiatowa.

Po latach świetności, w 1999 roku 
PKP zawiesiło ruch na linii wąskotorów-
ki. Już w nowym wieku kolejka stała się 
własnością gminy Rewal. W ostatnich 
latach za 40 milionów złotych została 
reanimowana. Są nowe tory,  perony, 
pociągi zyskały klimatyzację i toalety. 
Dodatkowo udało się unowocześnić 
budynki dworców.

W jednym z nich – tym w Rewalu  
– przy okazji powstała niecodzienna 
wystawa. Na pierwszym piętrze gma-
chu przy ulicy Dworcowej można oglą-
dać miniatury i makiety kolejowe. Do 
zobaczenia jest ponad 850 eksponatów  
z całego świata. Wśród nich znajdzie-
cie nie tylko kilkadziesiąt metrów 

Nie samym morzem Rewal żyje. Gdy nadbrzeżne plaże 
przykrywa warstwa owłosionych brzuchów i parawanów, na 
południu miejscowości przenieść się można do zupełnie innego 
świata. Stukot kół, unoszący się dym i piskliwy gwizd. Już po raz 
kolejny kursowanie rozpoczęła Rewalska Kolejka Wąskotorowa.

torów, ale też jeżdżące pojazdy w róż-
nych skalach. Są to modele zarówno 
tych kursujących obecnie po torach, jak  
i składów historycznych czy pociągów 
specjalnych. Pomysłodawcy wystawy 
przygotowali również słynny „złoty po-
ciąg” oraz atrakcje dla najmłodszych. 
Przewodnik jest w cenie biletu!

Nie spieszcie się – wystawa i Re-
walska Kolej Wąskotorowa są czyn-
ne do końca sezonu. Pociąg i tak 
się spóźni, a opóźnienie może ulec  
zmianie. 

maciek Wójcik

ReWaLsKa KoLej  
WąsKotoRoWa 
kolej.rewal.pl
tel. 91 384 22 35

miniatuRy i maKiety  
KoLejoWe
stacjarewal.pl
tel. 536 080 301

Foto: Ola Cieplińska
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Znikają plaże w rewalu?

Zawsze gotowi do akcji
Na zaproszenie „Potęgi Prasy” na obozie dziennikarskim gościli  dwaj ratownicy z Ratownictwa 
Wodnego ,,Asekuracja”: prezes Krzysztof Olkuszewski i kwatermistrz bosman Robert Dworczyk.  
W Rewalu ratownicy są już od czternastu lat. W ciągu roku nowych ratowników szkolą w Sosnowcu. 
W zespole liczącym trzydzieści osiem osób jest dziewięć ratowniczek. Kobiety, jak widać, wciąż 
stanowią mniejszość, ale ta sytuacja powoli się zmienia...

Ratownicy opowiadali  o swojej nie-
łatwej pracy. Często zdarza się tak, że 
w ich rękach jest ludzkie życie, co czę-
sto przekłada się na sytuacje stresowe. 
Wielu wypadków udałoby się uniknąć, 
gdyby ludzie mieli większą wyobraź-
nię i więcej myśleli o skutkach swoich 
czynów. Dotyczy to np. okoliczności 
ostatniego utonięcia  kolonisty. Do-
szło do tej tragedii podczas kąpieli  
w Bałtyku bez nadzoru ratownika, 
a dzieciom towarzyszył tylko jeden 
opiekun. Ratownicy z „Asekuracji” byli 
mocno poirytowani takim postępowa-
niem dorosłych. 

Podczas czternastu lat pracy ratow-
nicy z Rewala uratowali 250 osób. Ta 
liczba z jednej strony podnosi na du-
chu – przy tak dobrych ratownikach 
możemy przecież czuć się bezpiecz-

nie, ale patrząc na tę sprawę z innej 
perspektywy, widać przerażający 
ogrom ludzkiej bezmyślności i olbrzy-
mią ofiarność ratowników. Do tych ak-
cji nie powinno dojść... 

Najsprawniejsza akcja ratunkowa  
w tym okresie? Doszło do niej w ze-
szłym roku – zespół ratowników już po 
czterech minutach od zgłoszenia przy-
stąpił do akcji reanimacyjnej, oczywi-
ście wcześniej odnajdując w wodzie to-
piącego się. Skąd takie tempo? Trudno 
się temu dziwić, skoro – jak powiedział 
nam gość – kamizelka z najpotrzebniej-
szym sprzętem wisi u niego nad łóż-
kiem, więc po ogłoszeniu alarmu może 
błyskawicznie przystąpić do akcji. 

 Ratownicy z ,,Asekuracji” przede 
wszystkim udzielają pierwszej pomo-
cy, ale prowadzą też szkolenia i kursy, 

Są one przydatne, ponieważ w walce 
o czyjeś życie niejednokrotnie liczą 
się pierwsze minuty i jeszcze przed 
przybyciem karetki pogotowia moż-
na przystąpić do akcji reanimacyjnej. 
Wówczas wprost bezcenna jest pomoc 
osób,  potrafiących udzielić pierwszej 
pomocy.  

 Praca ratownika jest bardzo trudna, 
często niebezpieczna, a przede wszyst-
kim odpowiedzialna. Najdłuższa akcja 
reanimacyjna rewalskiej „Asekuracji” 
trwała czterdzieści siedem minut i wy-
magała od ratowników niezwykłego 
hartu. Nagrodą było uratowanie życia.

I na zakończenie  ważna informacja: 
w razie potrzeby, dzwońmy, wykręca-
jąc numer tel. 785 599 560.

Ania mądrakowska

Ostatnio turyści oraz mieszkańcy 
Rewala zauważyli bardzo niepokojące 
zjawisko. Piękne, piaszczyste i lubiane 
przez wszystkich plaże powoli znikają 
ludziom z oczu. Turyści zastanawiają 
się, co będzie dalej i czy można jeszcze 
uratować największą atrakcję Rewala. 
Brak plaż może wywołać wiele ne-
gatywnych skutków. Ucierpieć mogą  
w szczególności mieszkańcy, którzy 
żyją dzięki turystyce. Aby znaleźć przy- 
czynę tego kłopotu należałoby zwró-
cić uwagę na ostatnio mało atrak-
cyjną pogodę oraz na morze, które 
jest głównym sprawcą całego zajścia. 
Tylko czy można wygrać z żywiołem  
i powstrzymać znikanie plaż? Więcej 
na ten temat w następnym wydaniu 
Rewalacji. 

Olga Świątek
Foto: karolina S łodkowska
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– od ilu lat pracuje pan w zawodzie 
ratownika?

– Jako ratownik pracuję już 35 lat.
– Jakie emocje towarzyszą panu 

podczas akcji ratowniczych?
– Podczas ratowania czyjegoś życia 

muszę się skupić na tym co mam zrobić 
i muszę się przyznać, że żadne. Koncen-
truję się na tym co robię, myślę tylko  
o tym, jak mogę tego człowieka urato-
wać.

– Co mamy zrobić, jeśli zobaczymy 
osobę topiącą się, a w pobliżu nie ma 
żadnego ratownika?

– Jeżeli jest was kilkanaście osób, 
chwytacie się za ręce, tworząc łańcuch, 
wchodzicie do wody, ostatnia osoba 
chwyta tonącego, a pozostali wyciąga-
ją ich na brzeg.

– Jak osoba tonąca zachowuje się 
w wodzie?

– Topielec jest niespokojny.  W więk-
szości przypadków stara się krzyczeć, usi- 
łuje utrzymać się na wodzie, macha rę-
kami próbując czegoś się chwycić. Cza-
sem zdarza się, że taką osobę sparaliżuje 
strach i w takim wypadku ciężko będzie 
rozpoznać, czy taka osoba się topi.

Z wodą  
nie ma  
żartów
Rozmowa z Krzysztofem Olkuszewskim  
– prezesem Zarządu Ratownictwa 
Wodnego „Asekuracja”, z „Potęgą Prasy”  
związanym od 18 lat.

– Jeżeli człowiek się topi, a jest da-
leko od plaży, to jak mamy wyciąg-
nąć go z wody?

– Najlepiej od razu zadzwonić po nas 
- zjawi się grupa ratowników od strony 
morza lub lądu i zrobi to za was, po-
nieważ nie wszyscy posiadają umiejęt-
ności pływackie i wyciągnięcie osoby 
z wody będzie bardzo trudne, wręcz 
niemożliwe.

– Co zrobić po wyciągnięciu to- 
pielca z wody, jeśli jest przytomny?

– Ustawiamy go w pozycji bocznej 
ustalonej.

– A jeśli taka osoba jest nieprzy-
tomna i nie oddycha?

– Należy natychmiast wezwać po-
gotowie, patrol ratowniczy i można 
rozpocząć reanimację: 30 uciśnięć,  
2 wdechy.

– kiedy można zostać ratownikiem 
i ile trwa szkolenie?

– W dniu egzaminu kursant musi 
mieć ukończone 18 lat. W ratowni-
ctwie wodnym w „Asekuracji” szko-
lenie jest bardzo skomplikowane, 
ponieważ zaczynamy od kursu wstęp-
nego, który trwa około 3 tygodnie  

i polega m.in. na sprawdzeniu predys-
pozycji kandydatów na ratowników, 
oceniamy ich umiejętności pływa-
ckie, ale przede wszystkim zdolności 
psychiczne. Po tym szkoleniu instruk-
torzy wyłaniają grupę osób, która 
będzie w stanie ukończyć szkolenie, 
trwające około 6 miesięcy, kończące 
się egzaminem teoretycznym, a na-
stępnie praktycznym.

– Ile sezonów z rzędu jest Pan  
w rewalu i ile było w tym czasie 
przypadków utonięć?

– W Rewalu jestem już 14 lat i przez 
ten czas nie utonęła ani jedna osoba. 
To chyba najlepszy wynik w Polsce. 
Rozpoczynamy kolejny sezon, więc 
zapewne przyda się kilka rad dla wcza-
sowiczów i urlopowiczów. Najistot-
niejszą rzeczą jest to, żeby nie wcho-
dzić do wody jeżeli jest wywieszona 
czerwona flaga, albo ratownik prosi 
o opuszczenie wody. Z wodą nie ma 
żartów...

Rozmawiała: 
marta Boguszewska.
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1. Rewalskie wieloryby – to orygi-
nalne pomniki znajdujące się od kilku 
lat w samym centrum miasta. To jakby 
szkielety dwóch wielorybów – praw-
dopodobnie matki z młodym. Warto 
zauważyć, że zostały one wykonane 
ze stali odpornej na warunki atmosfe-
ryczne.

2. Aleja Róż i Zakochanych – to dwie 
alejki biegnące prostopadle do siebie. 
Aleja kwiatowa to bardzo urokliwe 
miejsce z powodu rosnących wzdłuż 
róż, których jest tam aż 148 odmian. 
Co więcej, przy każdym krzewie jest 
tabliczka z nazwą kwiatu. Aleja Zako-

chanych biegnąca wzdłuż wybrzeża 
wzbogacona jest rzeźbami, przedsta-
wiającymi Romea i Julię siedzących na 
ławce oraz Małego Księcia wraz z Różą.

3. Amfiteatr jest miejscem oferują-
cym naprawdę wiele atrakcji, zwłasz-
cza w okresie wakacyjnym. Co prawda 

Rewal nie doczekał się jeszcze nowego 
obiektu, którego oryginalny projekt 
prezentowaliśmy przed laty na łamach 
naszego pisma, ale i w tym nieco sier-
miężnym można spotkać na estradzie 
naprawdę ciekawych artystów. W pro-
gramie na lipiec znajduje się m.in. kon-
cert zespołu „Akcent”, Dody, Michała 
Szpaka i zespołu Boys.

4. Przystań Rybacka jest znakomi-
tym miejscem do obserwacji i robie-
nia zdjęć. W Rewalu jest coraz mniej 
prawdziwych rybaków, ale za to warto 
popatrzeć na łodzie powracające z po-
łowów, szczególnie pięknie prezentują 
się one na tle zachodzącego słońca, co 
doceniają miłośnicy fotografii. Dodat-
kowo w godzinach porannych można 
tu kupić świeżo złowione ryby. Czasa-

rewal dla ciekawskich
Rewal to nadmorski kurort oferujący naprawdę wiele atrakcji. 
Które z nich są naprawdę warte zobaczenia i mogą nam 
zagwarantować niezwykłe wrażenia?  
Prezentujemy najciekawsze z nich.

mi organizowane są również połowy 
turystyczne, w których udział wziąć 
może każdy, kogo ciekawi jak wygląda 
praca prawdziwego rybaka.

5. Platforma widokowa znajdująca 
się przy ulicy Kościuszki jest świetnym 
miejscem do obserwowania wscho-
dów i zachodów słońca, gdyż nic nie 
ogranicza tu widoku. Miejsce to, jest 
często odwiedzane przez zakocha-
nych, którzy przypinają kłódki z wy-
grawerowanymi imionami, na znak 
wiążącej ich miłości.

Ania Ślusarek
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na, różnorodna i ciekawa. Dla osób, 
które rezygnują z mięsa, stworzono 
wiele zamienników, które mają smak 
zbliżony, a nawet identyczny do mię-
sa, choć podchodziłybyśmy do tego 
dosyć sceptycznie – produkty te mogą 
zawierać substancje chemiczne, kon-
serwujące lub inne składniki niezdrowe 
dla naszego organizmu. 

Podsumowując temat nastoletniego 
wegetarianizmu, zachęcamy do prze- 
myślenia powyższej kwestii i otworze-
nia większej ilości wege-
tariańskich knajp, aby-
śmy my też mogli usiąść 
i zjeść, gdy zwyczajnie 
nie chce nam się go-
tować.

Wegetarianki  
z I turnusu   

„Potęgi Prasy”  
Barbara Jabłońska

Anna mądrakowska

Rys. Aleksandra kowalczyk

Rower to ostatnio bardzo mod-
ny środek transportu. Przynosi ko-
rzyści dla zdrowia, ale również  dla 
środowiska. Powodów, dla których 
warto przesiąść się właśnie na ten 
środek lokomocji, jest wiele, m.in. 
nie wydziela spalin, więc nie zanie-
czyszcza powietrza, pozwala unik-
nąć korków w drodze do i z pracy 
oraz umożliwia komunikację z inny-
mi cyklistami.

a właściwie nie być. Bo to w Pol-
sce jest bardzo trudne. Wręcz nie-
pojęte. „Przecież mięsem człowiek 
żyje”. otóż nie, nie żyje. a przynaj-
mniej nie każdy. Polska jest pań-
stwem, którym rządzą stereotypy: 
prawdziwy Polak to biały katolik, 
rezygnujący z mięsa tylko w piąt-
ki, mający żonę i dzieci. a właściwie 
dlaczego? Dlaczego szufladkujemy 
ludzi? Dlaczego jesteśmy tak nietole-
rancyjni? Pod tym względem Polska 
jest w czołówce. tylko, że nie jest to 
powód do dumy. 

Wracając do diety wegetariań-
skiej, w Rewalu nie uświadczyłyśmy 
ani jednego lokalu bezmięsnego, 
co nieźle uprzykrzyło nam życie.  
To problem obecny w wielu innych 
polskich miastach. Zaszokowała nas 
– w pozytywnym tego słowa znacze-
niu – niedawna wizyta w Niemczech, 
gdzie dla odmiany każda budka z bur- 
gerami uwzględniała menu bezmięs-
ne, co było nie tylko wygodne, ale też 
uczyło tolerancji i szacunku dla in- 
ności. 

Dla turystów przygotowano wiele 
tras rowerowych i liczne wypożyczal-
nie rowerów. Do wyboru są trasy:
	 •	niechorze-Pobierowo  
  przebiega przez Rewal, trzę  
  sacz i Pustkowo. Określana  
  jako łatwa i idealna dla rowerów  
  szosowych.
	 •	 szlak żółty o długości 6,6 km  
  – główną atrakcją tej trasy jest  
  Jezioro Konarzewo.

Rezygnacja z jedzenia mięsa jest 
świadomą decyzją, często niezrozu-
miałą przez otoczenie. Istnieje wie-
le powodów, dla których unikamy 
tego produktu: miłość i szacunek do 
zwierząt, dbałość o planetę czy swo-
je zdrowie. Żródła szacunku do zwie-
rząt nie trzeba nijak tłumaczyć. To się 
rozumie samo przez się. Przeżywają 
one swoje krótkie życie, po czym giną  
w nieludzkich warunkach rzeźni,  
o których nawet nie chcemy myśleć, 
które wypieramy z myśli. Udajemy,  
że ten problem nie istnieje. A przecież 
jest, i to całkiem poważny.  Jeśli mowa  
o ekologicznym podejściu do tej spra-
wy, warto podkreślić, że spożycie mię-
sa jest zbyt duże. Prędzej czy później 
ludzie zaczną dostrzegać jego braki. 
W kwestii zdrowia przeważa natomiast 
fakt, iż przez mięso można zarazić się 
chorobami pasożytniczymi; może być 
też rakotwórcze. 

Obalając mity na ten temat, dobrze 
zrównoważona dieta wegetariańska 
jest równie (a nawet bardziej) zdrowa 
jak dieta mięsna. Jest też równie smacz-

rowerem  
przez rewal

Wegetarianką być…

	 •	 trasa dłuższa – dziesięciokilome- 
  trowa – o nazwie „Rewalska Krai- 
  na Słońca”.
	 •	 szlak czerwony – „Śladami Rybo- 
  łóstwa Morskiego”, długości  
  4,2 km. Do zwiedzenia: Muzeum  
  Rybołówstwa Morskiego.
	 •	 szlak „Śladami Zabytków Archi- 
  tektury” – podczas prawie dzie- 
  więciokilometrowej podróży   
  można zobaczyć, m.in. neogo- 
  tycki kościół oraz zespół   
  pałacowo-folwarczny.
	 •	 szlak zielony – „Jeziora Liwia   
  Łuża” – 8,8 km.
	 •	 szlaki niebieski: „Letniskowy  
  Szlak Pobierowa” i ,,Śladami 
  Historii Niechorza” 
	 •	 kolor czarny przyporządkowano 
„zachodniemu” i „Wschodniemu 
szlakowi  łącznikowemu”. 

Rewal – choć znany głównie z uro-
kliwej plaży – jest również otwarty na 
aktywnych podróżnych. Niewątpliwie 
każdy znajdzie odpowiednią dla siebie 
trasę rowerową.

Ania mądrakowska

Foto: karolina Słodkowska

Rys. Alesandra 
kowalczyk
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Jesteś na wczasach. Chcesz odpo-
cząć. Z pewnością wybrałeś miejsce, 
gdzie możesz ucieszyć oko piękny-
mi widokami. Oczekujesz cudowne-
go krajobrazu z rewalskiej plaży. Za-
dbanych alei oraz ulic. Każdy turysta  
z góry zakłada, że nie będzie deptał po 
śmieciach. Czy tak jest? Nie mi oceniać. 
Jednak rodzi się nowe pytanie: kto ma 
zapewnić taki stan miasta? Optymis- 
tyczna odpowiedź powinna brzmieć 
– ludzie, którzy przemieszczają się uli-
cami Rewala. Nie mydlmy sobie tym 
oczu. Nie każdy turysta jest tak porząd- 
ny. Niektórych można porównać do sta-
da wołów – przebiegną, narobią hała- 
su, zostawią bałagan i znikają. Jednak 

jak we wszystkim, jest drugie dno. Są su-
per bohaterowie i czarne charaktery. Nie 
można tylko karcić i wytykać błędów.  
Są tacy, którzy zasługują na pochwały.

Wstają rano o 6. Idą do zakładu i zakła-
dają pomarańczowy plastron. Wygrze-
bują z szafki haczki ogrodowe, miotłę  
i czyste worki na śmieci. Wyruszają za-
nim do miasta napłynie fala turystów. 
Odwiedzają każdy kosz. Wyciągają 
śmieci i zakładają nowy worek. Smród 
nie zostaje w jednym miejscu, ciągnie 
się przez ulicę na plecach naszych bo-
haterów. Nie ma, że jest nieprzyjem-
nie – to praca! Z pewnością kojarzycie 
Aleję Róż w Rewalu. Piękna, co? Wiem 
doskonale. Tylko dzięki komu tak jest? 

Niemal każdy chwast, każdy śmieć na 
ulicy oraz smród znika dzięki ulicznym 
sprzątaczom. 

Uczy się dzieci szacunku do innych. 
Zawsze mów „dzień dobry”, bądź grzecz-
ny i uprzejmy wchodząc do sklepu, biu-
ra, klasy w szkole lub innej instytucji.  
A co z ulicznymi pracownikami? Mija 
się ich, rzuca papier pod nogi i szydzi.  
Jestem święcie przekonany, że każdy sły- 
szał tę pradawną naukę: „Dziecko, ucz 
się, aby nie wylądować zamiatając uli-
ce”. Wbija się w przekonania młodego 
człowieka schematy prac godnych i nie-
godnych. Ale ponoć żadna praca nie  
hańbi?

Daniel morcinek

Strażnicy porządku
Nie depczesz po śmieciach. Resztki jedzenia nie walają się przy uliczkach.  
Smród nie ciągnie się między stoiskami. Rewal jest piękną miejscowością.  
Zadowala swoją czystością, nad którą pieczę trzymają strażnicy porządku.

c z y s t o ś ć  d l a  R e w a l a

Foto: karolina Słodkowska
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Zatrzymajmy się wspólnie, przywo-
łajmy miłe wspomnienia, a ja zdradzę 
Wam prosty sposób jak osiągnąć we-
wnętrzny spokój.

Wyobraź sobie miejsce, które napa-
wa Cię radością, które sprawia, że roz-
sadza Cię od ilości wspomnień. Miej-
sce, w którym czujesz się po prostu 
dobrze. Opowiem Wam coś. Może nie 
będzie to profesjonalny artykuł, ale 
okoliczności nie pozwalają mi na za-
chowanie oficjalnego tonu. Opowiem 
Wam trochę od kuchni o „Potęgowym 
Uzależnieniu”.

To już trzeci raz (całkowicie na 
własne życzenie) siedzę przy jednym 
z komputerów w naszej pracowni  
i wsłuchuję się w rozmowy reszty po-
tęgowiczów, którzy nieprzerwanie 

uderzają w klawiatury. W powietrzu 
unosi się zapach drukowanych arty-
kułów, a ja nucę pod nosem Abbę wy-
dobywającą się z RewalStacji. Znowu 
„wiszą” nade mną terminy oddania 
wszystkich artykułów i moja radiowa 
działalność. Brzmi strasznie? Nic bar-
dziej mylnego!

Ktoś właśnie próbuje mnie oderwać 
na poranną „partyjkę” w ping-ponga. 
Zaraz zebranie, a wyczuwam między 
uczestnikami lekkie poddenerwowa-
nie – trudno się dziwić! Wszystkim za-
leży, aby ten numer spotkał się z apro-
batą rewalskich gości.

Biorę porządny łyk mojej porannej 
kawy - znowu do późna rozmawiali-
śmy na wszystkie tematy. Czuję przy-
jemne zmęczenie, które wynagradza-

ją mi żarciki rzucane dla rozluźnienia 
przez naszego informatyka.

Rzucam okiem jak idą prace monta-
żowe naszych redaktorów telewizyj-
nych. Kończą kolejny materiał, który 
już niedługo trafi do sieci.

Czy trudno jest wrócić do potęgo-
wych realiów? Ciężko jest przestać  
i zapomnieć, a ja jestem tego żywym 
dowodem. Jako tegoroczny gość,  
a nie uczestnik, siedzę i podziwiam 
naszą dzielną korektę, która pod czuj-
nym okiem redaktorek goni mnie,  
abym już skończyła. Czuwa, żeby wszy- 
stko było dopięte na ostatni guzik.

Pewnie zastanawiacie się jak się tu 
znalazłam? Nie wiem. To zabawne, 
ale wraz z moimi potęgowymi przyja-
ciółmi rozmawialiśmy o tym tylko raz  
i pod wpływem bardzo silnych emo-
cji znowu leżymy na potęgowych ka-
napach we wspólnym pokoju. Ponoć 
podróż trwała 13 godzin, ale wydaje 
mi się, że czas przybrał zawrotnego 
tempa, kiedy moim celem znowu stał 
się Rewal. Czy to uzależnienie? Pewnie 
tak, choć myślę, że Potęga Prasy to na-
łóg, którego nie trzeba się wstydzić.

Pomimo wielu przygód, o których 
opowiem następnym razem, śmia-
ło stwierdzam, że Rewal to miejsce,  
w którym czuję wewnętrzny spokój.

Sto lat Potęgo,
Obozowa Sekretarka

Zwierzenia Potęgoholiczki
Codziennie zmagamy się z wieloma trudami. Wyzwania, które często nas przerastają, 
nadają życiu zawrotnego tempa. Pędzimy, często nie wiedząc za czym.  
Zapominając o ludziach i miejscach, które przywołują na naszych twarzach  
szeroki uśmiech. Tak było i tym razem.

f e l i e t o n

Rys. Aleksandra kowalczyk
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Miniatury na torach
Każdego roku Park Miniatur Latarni Morskich 
w Niechorzu oferuje dla turystów nowe atrak-
cje. Tego lata hitem jest makieta Nadmorskiej 
Kolei Wąskotorowej. Modele lokomotyw  
i parowozów pędzących po torach zachę- 
cają dzieci i dorosłych do podążania wzro-
kiem 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 odbudo-
wie, posiada dwa perony. Dworzec w Śliwi-
nie to nowo wybudowany obiekt, o ciekawej 
i nowoczesnej bryle, wzniesiony przy okazji 
modernizacji Nadmorskiej Kolejki Wąsko-
torowej, 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 Pogo-
rzelica jest jedną z końcowych stacji NKW. 

Ola Bogusz

Park Miniatur Latarni Morskich
niechorze, ul. Ludna 6

czynne codziennie 10.00-20.00

ReklAmA

Beach Bar 

nowe i wyjątkowe miejsce  
na mapie Wybrzeża Rewalskiego.

Pierwszy od 8 lat bar na plaży.
zejścia przy ulicy szczecińskiej.

muzyka grana na żywo, 
Prawdopodobnie  

najlepsze drinki w Rewalu 
serwowane przez  

profesjonalnych barmanów. 
sałatka, burger, musli

ibiza w Rewalu 
zaPRaszamy Do  

Beach Bar Tropical

r e k l a m a
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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 pamiąt-
kami 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 amfite-
atr stanowią kulturalne centrum miasta. 
California przez cały rok oferuje pokoje 
z widokiem na morze w hotelowym stan-
dardzie. Warto tam przyjechać nie tylko  
w upalne lato, ale także jesienią, aby po-
dziwiać z okna bezpiecznego pokoju 
przerażające sztormy, oraz zimą, kiedy Bał-
tyk jest nad wyraz spokojny, jakby śpiący, 
a plaża jest całkowicie biała.
Poniżej znajduje się nowoczesna restaura-
cja serwująca przepyszne dania. Możemy 
poprosić o zaserwowanie posiłku na ta-
ras, skąd można podziwiać piękne polskie 
morze. Są również organizowane imprezy 
okolicznościowe i eventy. Do dyspozycji 
są dwa parkiety, a to oznacza, że i mło-
dzież, i starsi będą mogli tańczyć w swo-
ich rytmach. Ośrodek zajmuje się również 
organizacją wesel, więc jeśli marzycie, aby 
wasz wieczór był jak z bajki o Małej Syren-
ce, już wiecie, gdzie się udać.
W Californi panuje niemal rodzinne cie-
pło. 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!

r e k l a m a

przystań rybacka tO cOś Więcej niż smażalnia ryb.
jesteśmy z Wami już Od 15 lat 

i Od tegO czasu zdObyWamy Wasze zaufanie

Lokal zmienił lokalizację. obecnie znajdujemy się przy ulicy Klifowej 8, obok tarasu widokowego  
(wcześniej gościliśmy Państwa przy ulicy saperskiej, obok zejścia na kutry).

ryba nie może czekać na klienta,
to klient musi poczekać na rybę. 

Gwarantujemy, że jej smak  
zrekompensuje czas oczekiwania  
na danie

www.youtube.com/potegaprasy

miejsce na Twoją 
reklamę

tel. 607 650 742
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Atrakcją i uzupełnieniem oferty przewo-

zowej gminy Rewal jest kolejka „Retro“, 

czyli pojazd z dwoma wagonami kursują-

cy między Rewalem i Niechorzem. Przy-

stanki znajdują się w Rewalu (obok PKS) 

oraz w Niechorzu (okolice Latarni Morskiej 

oraz obok PKS). Atutem „ciuchci” jest to,  

że po wcześniejszym uzgodnieniu pod-

jedzie pod wskazany adres o umówionej 

godzinie. Oferta dotyczy zarówno osób 

indywidualnych jak i grup zorganizo- 

wanych.

Z Rewala kolejka odjeżdża osiem razy  

w ciągu dnia, o godzinach: 

10.45, 11.55, 13.05, 14.15, 15.25, 16.35, 17.45  

i 18.55. 

Osoba dorosła za przejazd w jedną stronę 

płaci 15 zł, a młodzież szkolna – 10 zł. 

Dzieci do 4 roku życia przejazd mają dar-

mowy. Od razu można kupić bilet w dwie 

strony, za który osoba dorosła płaci 25 zł,  

a dzieci – 15 zł. Co ważne, wrócić można  

o wybranej godzinie.

Odjazdy z Niechorza odbywają się osiem 

razy w ciągu dnia: 

o godz. 11.20, 12.30, 13.40, 14.50, 16.00, 17.10, 

18.20 i 19.30.

Informacja: Paweł Łukaszczyk, 

tel. 609 316 792

 Kolejką „Retro” w nieznane...  
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kIS KRótKie
infoRmaCje
sPoRtoWe

 • Radomiak Radom – Legia Warsza-
wa 0:2. Mistrzowie Polski wygrali drugi 
letni sparing przed początkiem nowe-
go sezonu. Dla piłkarzy Jacka Magiery 
był to ostatni test, bo już 7 lipca (piątek, 
godz. 20.30) zagrają pierwszy oficjalny 
mecz – z Arką Gdynia, którego stawką 
będzie Superpuchar Polski. 

 • Niemcy mistrzami Europy do lat 21! 
Zespół Stefana Kuntza, chociaż bardzo 
osłabiony, w finale poradził sobie z fa-
woryzowanymi Hiszpanami. Bohaterem 
został Mitchell Weiser.

 • Jarosław Hampel w piątek debiu-
tował w cyklu mistrzostw Europy, a na 

torze pokazał, czym różni się ten cykl 
od mistrzostw świata. Na tle jeżdżących 
nierówno rywali Polak prezentował się 
jak prawdziwy mistrz. Hampel gorzej 
pojechał tylko w jednym wyścigu. Póź-
niej był praktycznie bezbłędny i poka-
zał, że już niedługo znów może być naj-
lepszym polskim żużlowcem.

 • Legia Warszawa odkryła karty i po-
kazała koszulki na nowy sezon. Domo-
we stroje marki Adidas są białe ze skoś- 
nym szarym pasem. Wyjazdowy komplet 
jest grafitowy i posiada identyczny pas.  
– Szarfa jest nawiązaniem do najbardziej 
charakterystycznego elementu strojów, 
w których Legia grała w pierwszych 

latach istnienia oraz w roku stulecia  
– mówi Rafał Dmowski, dyrektor marke-
tingu Legii Warszawa.

 • Olympique Lyon kupił z Realu Ma-
dryt zawodnika – Mariano Diaza. Za 
napastnika z Dominikany Królewscy 
otrzymali 8 milionów euro, jednak mi-
strzowie Hiszpanii zagwarantowali so-
bie prawo odkupu zawodnika w ciągu 
dwóch lat oraz 40% zysków z kolejnej 
sprzedaży. To już czwarty piłkarz, który 
latem trafił na Parc OL.

Przygotował
michał Czarniecki

ReklAmA

motylarnia pod latarnią 
morską w niechorzu to cząstka 
tropiku nad Bałtykiem, która 
wprowadzi Cię w niezwykłą 
krainę motyli. spacerownia 
wraz z motylami egzotycznymi 
to przeżycie dla całej rodziny.

W motylarni możesz zobaczyć 
przedstawicieli gatunków  
z całego świata, hitem jest 
nowy przybysz z afryki 
centralnej salamis Parhassus,  
a wykwalifikowani 
przewodnicy zapoznają cię  
z życiem każdego z nich. 

MoTylArnIA ZAPrASZA CoDZIennIe W goDZInACh 10-18.

r e k l a m a  /  s p o r t
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Czas bić na alarm?

Dla Rosjan ważne było nie tylko wra-
żenie organizacyjne. Do pełni szczęś-
cia fani Sbornej potrzebowali jeszcze 
triumfu w Pucharze Konfederacji. Fakt 
bycia gospodarzem narzucił dodatko-
wą presję na podopiecznych byłego 
trenera Legii Warszawa Stanisława 
Czerczesowa. Potencjalna klęska Ro-
sjan oznaczałaby katastrofę. Aby jej 
uniknąć, Sborna musiała rozprawić 
się w grupie A z mistrzami Europy 
– Portugalią, mistrzami Ameryki Pół-
nocnej – Meksykiem oraz mistrzami 
Oceanii – Nową Zelandią. Łatwiej po-
wiedzieć  niż  zrobić? Jak się później 
okazało, to stwierdzenie nie mogło być 
bardziej prawdziwe. Chociaż początek 
był obiecujący. Zwycięstwo 2:0 nad 
pozbawioną koncepcji gry Nową Ze-
landią po samobójczym golu Michaela 
Boxalla oraz trafieniu Fiodora Smołowa 
nie uspokoiło jednak sympatyków ro-
syjskiej drużyny, ponieważ doskonale 
wiedzieli, że do zdobycia Mount Evere-
stu jeszcze daleka droga. Poza tym, już 
przy pobliskich górach czyhali na nich 
triumfatorzy Euro 2016 – Portugalia  
w składzie z Cristiano Ronaldo, dla któ-
rego Złota Piłka za ostatni sezon z jego 
nazwiskiem czeka już w sejfie prezy-
denta FIFA, Gianni Infantiniego. Sborna 
postarała się przygotować jak najlepiej 
potrafiła na starcie, które mogłoby oka-
zać się brzemienne w skutkach, zarów-
no w razie zwycięstwa, jak i porażki. 
Jednakże, biorąc pod uwagę poten-
cjał i umiejętności obydwu drużyn, to 
Seleção mogło pochwalić się ogromną 
przewagą nad Rosjanami. Potwierdze-
nia nie trzeba było długo szukać. Już w 8. 
minucie rywalizacji po dośrodkowaniu 
Cedrica celnym strzałem głową popisał 
się CR7, dając Portugalii prowadzenie 
1:0. Podopieczni Stanisława Czercze-

sowa przez resztę spotkania próbo-
wali rozpaczliwie uratować sytuację  
dla Sbornej licznymi strzałami na 
bramkę Rui Patricio. Nieszczęśliwie 
dla gospodarzy, mur mistrzów Eu-
ropy okazał się nie do skruszenia.  
Wynik meczu w Moskwie oraz zwy-
cięstwo Meksyku 2:1 z Nową Zelandią 

Tymczasem w rosji…
Puchar Konfederacji fifa 2017

Tradycja rozgrywek Pucharu Konfederacji trwa już od 1995 roku. Może rangą nie dorastają do 
Mistrzostw Świata, ale dają możliwość całemu światu na powiedzenie: „Sprawdzam!” organizatorom 
przyszłorocznego mundialu. Pod tym względem „Matka Rosja” wywiązała się perfekcyjnie ze 
swoich obowiązków. Zresztą nie mogło być inaczej. Znani ze swoich dużych ambicji Rosjanie 
nie byliby sobą, gdyby przepuścili okazję na pokaz siły i potęgi, czego mogliśmy już wcześniej 
doświadczyć w Sochi trzy lata temu.

postawiły Rosjan pod jeszcze większą 
presją niż dotychczas. „– Z Portugalią 
wystąpiłem po raz setny w reprezen-
tacji i przegraliśmy przez mój błąd. 
W meczu z Meksykiem zrobię jednak 
wszystko, by się zrehabilitować i po-
móc drużynie awansować do półfina-
łu. Krok po kroku zmierzamy w dobrą 

s p o r t

Rys. Aleksandra kowalczyk
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stronę, a jedynego, czego musimy uni-
kać, to przestoje w grze. Jeśli będziemy 
się ich wystrzegać, jestem spokojny  
o wynik” – skomentował mecz bram-
karz Igor Akinfeev. Nie można było 
odmówić mu racji. Stanisław Czer-
czesow aż grzmiał na swoich piłka- 
rzy za nieporadność w ataku w meczu  
z Seleção. Zadanie nie było łatwe. 
Ostatnimi rywalami gospodarzy  
w fazie grupowej okazał się Meksyk. 
Drużyna, która poskromiła Portu- 
galię, remisując z nią 2:2, następnie 
pokonała Nową Zelandię 2:1. Tymi wy-
nikami przeciwnicy Sbornej stanowili 
poważne zagrożenie dla marzeń o suk-
cesie Rosji w Pucharze Konfederacji.  
Gospodarze, świadomi powagi sy-
tuacji, postanowili wejść agresywnie  
w mecz rozgrywany w Kazaniu. Rzucili 
się na Meksykanów z animuszem oraz 
zażartością, aby szybko strzelić gola  
i stłamsić rywala. Trochę to trwało, ale 
w 25. minucie do bramki trafił Alek-
sandr Samiedow. Na trybunach od-
żyła nadzieja na dobry rezultat i tzw. 
„happy end”. Niestety dla Sbornej,  
celebracje prowadzenia zakończyły się 
wyrównującym golem Néstora Araujo 
w zaledwie pięć minut po trafieniu 
Rosjan. Nie potrafili oni utrzymać wy-
walczonego prowadzenia. Jakby tego 
było mało, w 52. minucie meczu Igor 
Akinfeev popełnił fatalny błąd, wy-
chodząc z bramki do linii pola karnego  
i ostatecznie przegrywając pojedy-
nek szybkościowy z Hirvingiem Lo-
zano, który głową zdobył gola na 2:1  
dla Meksyku. Gospodarze potrzebo-
wali dwóch trafień do uratowania sy-
tuacji. Jednak i tym razem potwierdziła 
się stara zasada zawarta w porzekadle:  
Co się odwlecze, to nie uciecze”. Wi-
downia w Kazaniu oraz przed telewi-
zorem stała się świadkiem kompromi-
tacji w wykonaniu rosyjskich piłkarzy. 
Na czym polegała? Na bezradności 
samego trenera Stanisława Czerczeso-
wa, który na pół godziny przed koń-
cem spotkania wprowadził na boisko 
Dmitrija Połoza, który miał za zadanie 
wesprzeć swoich kolegów w ataku. Tak 
się nie stało. Zamiast tego, zawodnik 
FK Rostów nie mając pomysłu na grę, 
próbował dryblować obrońców z nie-
wielkim skutkiem. Czarę goryczy prze-
lała czerwona kartka dla Jurija Żirkowa, 
która ostatecznie pogrążyła Rosjan.  
Po końcowym gwizdku dało się usły-
szeć na trybunach pewne odetchnięcie 
ulgą, że to już koniec. 

Do półfinałów z grupy A awanso-
wały odpowiednio Portugalia oraz 
Meksyk. Rosja uplasowała się na 
trzecim miejscu została wyelimino-
wana z turnieju już w fazie grupo-
wej. Została tym samym pierwszym 
gospodarzem od 2001 roku, który 
musi pożegnać się z Pucharem Kon-
federacji na tak wczesnym etapie 
rozgrywek. Trenera Czerczesowa za-
lała fala krytyki ze strony rosyjskich 
dziennikarzy. Oni wiedzą, podobnie 
jak Czerczesow, że do Mistrzostw 
Świata czasu coraz mniej. Próbny  
egzamin do mundialu oblali koncer-
towo. Zegar tyka, czy Rosji uda się 
odbudować drużynę? Czas pokaże…

„Bravo-show” x3 i nagroda 
pocieszenia dla Portugalii

Czy ostatnie wyniki Portugalii to 
szczęście czy dobrany styl gry? To py-
tanie zadają sobie wszyscy – od eks-
pertów po kibiców. Ale może od po-
czątku…

W przeciągu ostatnich trzech lat (bo 
tyle czasu selekcjonerem reprezentacji 
Portugalii jest Fernando Santos) CR7  
i spółka wypracowali nowy, defensyw-
ny styl gry. W niczym nie przypomina 
szybkiej i dominującej gry Seleção 
jeszcze sprzed 13 lat, kiedy to tacy pił-
karze jak Luis Figo, Pauleta czy właśnie 
Cristiano Ronaldo stawali się pionie-
rami. Co zostało po tamtej drużynie? 
Oprócz samego CR7, dosłownie nic. 

Aczkolwiek pomimo narzekań prze-
ciwników „nudnej gry” Portugalii, Fer-
nando Santos jest konsekwentny i nie 
pozwala sobie na podważanie swoje-
go autorytetu. Teoretycznie nie można 
mu się dziwić – w końcu zdobycie mi-
strzostwa Europy oraz dosyć wysoka 
pozycja w rankingu FIFA (8. miejsce) 
powinny mówić same za siebie. Jed-
nak oponenci Fernando Santosa nadal 
uważają, że Portugalia mogła zdobyć 
te osiągnięcia w zdecydowanie lep-
szym stylu i to bez całkowitego uzależ-
nienia od samego Ronaldo. 

Tymczasem Seleção, nie zważając 
na opinie innych, po przejściu grupy 
A z Rosją, Meksykiem i Nową Zelandią 
miała stoczyć bój o wielki finał z re-
prezentacją Chile. La Roja, po wygra-
nej w Copa America dwa razy z rzędu 
(2015,2016) mieli okazję udowodnić 

całemu światu, że rzeczywiście są na 
fali wznoszącej. Mieli o to zadbać mię-
dzy innymi Arturo Vidal, Alexis San-
chez czy też Claudio Bravo. To m.in. oni 
tworzyli drużynę, która potrafiła trzy 
lata temu na mundialu w Brazylii ograć 
mistrzów świata – Hiszpanów. Do me-
czu z mistrzami Europy Chilijczycy po-
deszli bardzo pewnie, ze znajomością 
własnych umiejętności. Pokazał to po-
czątek spotkania, podczas którego mi-
strzowie Ameryki Płd. nie dali złudzeń 
mistrzom Europy, atakując ich bramkę 
już w 6. minucie meczu. Podirytowani 
zawodnicy Fernando Santosa odpo-
wiedzieli strzałem z bliska Andre Silvy, 
jednak ta próba została poskromiona 
przez kapitana i bramkarza La Roja, 
Claudio Bravo. Wtem na trybunach 
pojawiła się nadzieja na bardzo dobre 
widowisko, gdyż obydwie ekipy pre-
zentowały się solidnie, jednak przez 
resztę regulaminowego czasu gry nie 
wydarzyło się nic, co mogłoby odegrać 
szczególną rolę dla wyniku. Dogrywka 
z kolei okazała się o wiele ciekawsza. 
Warto tu wspomnieć o niesamowitej 
okazji na gola ze 119. minuty, kiedy 
to piłka po strzale Arturo Vidala od-
biła się od słupka bramki Rui Patricio. 
Swojego szczęścia spróbował jeszcze  
z dobitki Rodriguez, ale futbolówka 
trafiła w poprzeczkę. Brak decydu-
jących rozstrzygnięć spowodowało 
rozpoczęcie konkursu rzutów kar-
nych, które okazały się ogromną ner-
wówką dla sympatyków chilijskich. 
Zakończyła się jednak happy endem  
dla mistrzów Ameryki Południowej.  
I to nie byle jakim. Przecież nieco-
dziennie zdarza się sytuacja, w której 
bramkarz pewnej drużyny obroniłby 
trzy następujące po sobie rzuty karne. 
W dodatku zrobił to golkiper, który 
przez ostatnie kilka sezonów musiał  
wysłuchiwać wielu fałszywych pro-
roków wieszczących jego rychłe za-
kończenie kariery. Tymczasem kapi-
tan reprezentacji Chile zamknął usta 
wszystkim krytykom, upokarzając 
takich piłkarzy, jak Ricardo Quaresma, 
Joao Moutinho czy Nani. Cristiano Ro-
naldo mógł tylko bezradnie patrzeć 
jak bramkarz Manchesteru City był 
podrzucany do góry przez swoich ko-
legów z zespołu w geście triumfu.

Portugalczycy w meczu o 3. miejsce 
musieli zmierzyć się z Meksykiem, po 
tym jak w drugim półfinale El Tri ule-
gli mistrzom świata – Niemcom, 1:4. 
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Meksykanom potrzeba było sporej 
rehabilitacji, po tym jak jedenastka 
złożona z „piłkarzy drugiego planu” 
ograła ich w tak łatwy sposób. Nie-
szczęśliwie dla Meksyku, Portugalia 
również miała coś do udowodnienia 
(m. in. przekonać świat, że bez CR7 mi-
strzowie Europy potrafią wygrać mecz 
o stawkę). Seleção i tym razem dopięła 
swego, pokonując po dogrywce El Tri 
2:1. Oczywiście nie obyło się bez tra-
fienia Pepe w ostatniej minucie spot-
kania, dający mistrzom Europy kolejne 
trzydzieści minut gry o 3. miejsce (tak, 
piszemy tutaj o najlepszej drużynie 
w Europie).

 „a na końcu i tak wygrywają 
niemcy...”

Dla ekipy Joachima Löwa fakt osiąg-
nięcia finału jest dobrym impulsem 
na nadchodzące mistrzostwa świata 
w 2018 roku. Die Mannschaft pokazało 
przez cały turniej, że nawet bez wielu 
gwiazd (Thomas Müller, Toni Kroos, 
Manuel Neuer) drugi skład reprezen-
tacji Niemiec potrafi grać równie klaso-
wą piłkę, jak ich starsi koledzy.

„– Żaden kraj na świecie nie ma ta-
kiego potencjału ludzkiego. Niemcy 
są w stanie wystawić 400 graczy na 
międzynarodowym poziomie” – mó-
wił niedawno były selekcjoner Jürgen 
Klinsmann. Biorąc pod uwagę, że na 
tym turnieju zremisowali tylko jeden 
mecz. W fazie grupowej z przyszłymi fi-
nalistami – reprezentacją Chile, naszpi-
kowaną gwiazdami światowego for-
matu. Mistrzowie świata nie byli jednak 
stawiani na straconej pozycji. Poza tym, 
niemiecki trener doskonale wiedział, 
że skład, którym dysponuje nie ma 
jeszcze odpowiedniej siły ataku. Po-
stanowił zatem zagrać rozwiązaniem  
z jednym napastnikiem oraz aż pię-
cioma obrońcami, co czyniło defensy-
wę Die Mannschaft nie do pokonania. 
Choć nie obyło się bez braku skupienia 
na samym początku finału rozgrywa-
nego na pięknym stadionie w Sankt 
Petersburgu. Chilijczycy nie zaskoczy-
li. Próbowali wykorzystywać skrzydła 
obsługiwane przez Charlesa Aranguiza  
i Pablo Hernandeza. Ponadto trzech na-
pastników (Vidal, Sanchez, Vargas) nie-
ustannie nękali niemiecką defensywę 
częstymi i efektownymi atakami. Ale 
gdy tylko piłka wchodziła w pole karne 
Ter Stegena, była natychmiast wybijana 

przez dwójkę Rüdiger – Ginter. Po lek-
kim przestoju Niemcy wrócili na właś-
ciwe tory, powoli przejmując kontrolę 
nad grą. La Roja podtrzymywali wyso-
kie morale oraz z większą pewnością 
atakowali bramkę niemiecką. Lecz pod-
opieczni Juana Antonio Pizziego w tym 
„ofensywnym szaleństwie” zapomnieli 
o obronie, która zaczęła popełniać 
coraz więcej błędów. Punktem kulmi-
nacyjnym była sytuacja z 20. minuty 
spotkania. Zupełnie zaskoczony po-
jawieniem się rywali Marcelo Diaz od-
wrócił się z piłką, aby uniknąć straty 
blisko własnego pola karnego. Pech 
chciał, że na ten nerwowy ruch cze-
kał już Timo Werner, który zabrał pił-
kę zdezorientowanemu Chilijczykowi 
i podał z pierwszego kontaktu do Larsa 
Stindla, a ten musiał tylko wpakować 
piłkę do pustej bramki z odległości 
2 m. Mistrzowie świata objęli prowa-
dzenie, którego nie oddali już do koń-
ca, pomimo zażartych ataków Chilij-
czyków przez resztę spotkania.

Niemcy po raz pierwszy w historii 
wygrali tego typu rozgrywki. Tym sa-
mym zostali kolejnym mistrzem świa-
ta, który w czasie swojego panowania 
zdobyli Puchar Konfederacji. Ostatnim 

razem dokonali tego Brazylijczycy 
w 2005 roku. Ale czy ten sukces bę-
dzie też naznaczeniem? Wedle stare-
go przesądu, drużyna, która wygra 
Puchar Konfederacji, nie zatriumfuje 
na mistrzostwach świata. Jednak 
w kontekście Die Mannschaft ten ste-
reotyp jest zbyt absurdalny, biorąc pod 
uwagę ich potencjał ludzki.

– Nazywanie zespołu, który sięgnął 
po Puchar Konfederacji drużyną B jest 
niesprawiedliwe. Niemcy nie produku-
ją takich zawodników. Oni wychowują 
zwycięzców. Ten trend będzie konty-
nuowany w ciągu najbliższych lat – na-
pisał na łamach Deutsche Welle, Ross 
Dunbar. Trudno się z tym stwierdze-
niem nie zgodzić.

Wszystkie odpowiedzi zostaną  
przedstawione za rok w Rosji na mun- 
dialu, a my gratulujemy reprezentacji 
Niemiec sukcesu i życzymy oszukania 
przeznaczenia podczas mistrzostw 
świata (chyba, że Polska będzie musia-
ła pokrzyżować te plany).

michał Czarniecki  
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Pierwszy mecz w grupie A rozegra-
liśmy ze Słowacją. Pomimo pozornie 
obiecującego gola Patryka Lipskiego 
w 1. minucie, niestety przegraliśmy 
2:1. Gole strzelili: Martin Valjent w 20. 
minucie i Pavol Šafranko w 78. minu-
cie. Kolejny mecz to kolejne wyzwanie. 
Rozgrywka ze Szwecją miała równie 
dobrze zapowiadający się początek. 
Po zgranej akcji polskiej drużyny, obję-
liśmy prowadzenie (gol Łukasza Mone-
ty w 6. minucie), w 20. minucie Szwe- 
cja wbiła nam 2 szybkie bramki.  
W kolejnych minutach strzelcami byli 
Carlos Strandbeg i Jacob Une Larsson.  
W doliczonym czasie polski piłkarz zo-
stał sfaulowany w polu karnym, dzięki 
czemu Dawid Kownacki zdobył bram-
kę w rzucie karnym. Ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 2:2.

Ostatnie spotkanie, ostatnia nadzie-
ja na awans do półfinału: mecz z An-
glią, dwukrotnym mistrzem Europy  
w kategorii U-21. Niestety przegrali- 
śmy 3:0, po golach Demaraia Graya,  
Jacoba Murphy’iego i Lewis’a Bakera.  
Był to koniec przygody reprezentacji 
Polski z mistrzostwami Europy do lat 21.  
Po zakończeniu rozgrywek wszyst-
kich grup wyłoniono drużyny grające  
w półfinale.

euro – sukces czy porażka?
Jak wiadomo, tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 21 odbyły się 
po raz pierwszy w Polsce. Zorganizowanie takiej imprezy było dużym 
wyzwaniem, gdyż piłkarską rywalizację oglądało ponad 30 mln osób. 
Niestety, pod względem piłkarskim nie było tak dobrze.

anglia – niemcy: początek meczu 
należał zdecydowanie do Brytyjczykó 
– pierwsza połowa należała do nich 
– mieli więcej strzałów, większą ilość 
podań. Gdyby nie niemiecki bramkarz 
– David Selke, wszystko byłoby przesą-
dzone. Mimo świetnej gry wyspiarzy, 
pierwszy gol strzelili Niemcy. Na od-
powiedź nie trzeba było długo czekać, 
bo już 6 minut później padła bramka 
dla Anglii. Pierwsza połowa zakończy-
ła się remisem 1:1. Już w 5. minucie 2. 
połowy Anglicy wyszli  na prowadze-
nie. Od tej pory dotychczasowi pro-
wadzący nieco opadli z sił, a Niemcy  
z zapałem wzięli się do gry. W 63. mi- 
nucie na boisko wszedł Felix Platte, 
który siedem minut później wykorzy-
stał dośrodkowanie z corneru i strza-
łem głową trafił do angielskiej bram-
ki. Wynik meczu pozostał bez zmian. 
Dogrywka również nie wyłoniła zwy-
cięzcy, więc o tym kto zagra w finale 
musiały zdecydować rzuty karne.W 
piątej kolejce decydującego karnego 
spudłował Nathan Redmond i Niemcy 
wygrali 4:3.

Hiszpania – Włochy: Cała pierwsza 
połowa należała do Włochów, ale… 
już w 53 minucie Saul Niguez wypro-
wadził Hiszpanów na prowadzenie. 
Chwilę po bramce Nigueza, za faul 
Gagliardini dostał drugą żółtą kartkę i 
był zmuszony opuścić boisko. Pomimo 
liczebnej przewagi La Furia Roha, Wło-
si wyrównali w 62. minucie. Federico 
Bernardeschi strzelił gol z rzutu wol-
nego. Nie minęło nawet pięć minut,  
a Hiszpania znów była na prowadze-
niu. W 65. minucie Saul Niguez popisał 

się niesamowitym strzałem zza pola 
karnego, a piłka z atomową prędkością 
wpadła do bramki. Przewaga Hiszpanii 
była bardzo widoczna, co przełożyło 
się na kolejną bramkę w 74. minucie,  
a strzelcem znów był Saul Niguez. 
Jako jedyny z wszystkich zawodników 
na turnieju strzelił hat-trick w jednym 
meczu. Ostatecznie gracze z Hiszpanii 
wygrali 3:1.

30 czerwca 2017 roku na stadionie 
Cracovii im. Józefa Piłsudskiego roze-
grano tak zwany „Grand Final”. W tym 
starciu gigantów, Hiszpanii i Niemiec, 
pierwszą połowę zachodni sąsiedzi 
zagrali świetnie, co przełożyło się na 
bramkę, którą strzelił Mitchell Weiser  
w 40. minucie, a druga część meczu 
była tylko formalnością. niemcy mi-
strzami europy do lat 21 w 2017 r.!

Niestety, gra polskiej reprezenta-
cji nie przyniosła większych efektów.  
Życzymy biało-czerwonym, by dalej 
rozwijali swoje umiejętności i dali kibi-
com moc wrażeń przy kolejnych me-
czach. Tymczasem gratulujemy Niem-
com tytułu mistrza Europy.

Jacek Borkowski
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Przygoda Misia Stasia

Wyjął z szafy swoją największą waliz-
kę i spakował do niej wszystkie najpo-
trzebniejsze ubrania. W końcu, po dłu-
gich zmaganiach z zapięciem bagażu 
(okazało się tego całkiem sporo), udał 
się na dworzec, gdzie wsiadł do auto- 
busu jadącego na Pomorze Zachodnie.

Podczas podróży mijał lasy z wyso-
kimi drzewami, łąki z pięknymi kwiata-
mi, a czasem pola, na których pasły się 
łaciate krowy. Miś Staś z wielkim za-
pałem fotografował te piękne widoki, 
ponieważ było to dla niego nowe do-
świadczenie. Również jazda autobu-
sem również była dla niego nowym, 
ale przyjemnym przeżyciem. Uszatek 
w swojej kolekcji aut miał kilka pojaz-
dów, ale jeden był jego ulubionym, 
ten biało-niebieski z napisem: „PKS”.

Zanim się obejrzał, autobus zatrzy-
mał się na jego przystanku. Miś szyb-
ko wysiadł z pojazdu, zabrał swoją 
walizkę. Rozejrzał się dookoła i ujrzał 
tabliczkę z napisem „Międzyzdroje”. 
Taką nazwę nosiła miejscowość,  
w której się właśnie znajdował. Niespo-
dziewanie z jego brzuszka wydosta-
ło się burczenie, dlatego postanowił 
przysiąść na pobliskiej ławce i wyjąć 
prowiant. Odwinął swoją kanapkę  
z dżemem i zaczął rozkoszować się 
przepysznym smakiem. Kiedy skończył 
jeść, wyciągnął ulubiony sok z czarnej 
porzeczki i upił kilka łyków.

Po skończonym posiłku wyruszył 
na zwiedzanie nadmorskiego kurortu. 
Pierwszym punktem jego wycieczki 
była Aleja Gwiazd, gdzie tego dnia od-
bywała się gala dla wszystkich najbar-
dziej znanych misiów, których odciski 
łap były tam uwiecznione. Wszędzie 
błyskały flesze aparatów, wznosiły się 
krzyki reporterów i fanów. Po czerwo-
nym dywanie przechodziły wszystkie 
największe sławy misiowego świata. 
Miś Staś był wniebowzięty, mogąc być 
w tamtym miejscu.

Chcąc być jak najbliżej swoich ido-
li, podbiegł do barierki obdzielającej 

publiczność od gwiazd. Niestety, tłum 
był tak duży, że Misia odepchnięto, 
upadł na chodnik kalecząc sobie kola-
no. Ranny Miś się rozpłakał. Płakał już 
dłuższą chwilę, kiedy obok niego zna-
lazł się dziennikarz z obozu „Potęga 
Prasy”, który w Międzyzdrojach relacjo-
nował galę.

– Co się stało, Misiu? – zapytał obozo-
wicz – Jak masz na imię?

Pewnego letniego dnia Miś Staś postanowił wyruszyć na wielką wyprawę.

– Miś Staś i rozbiłem sobie kolano, 
próbując dostać się bliżej tych wszyst-
kich osobistości! 

– Chodź, opatrzymy ranę, a potem 
postaramy się zobaczyć te sławy. 

Miś wraz z młodym dziennikarzem 
udał się do reszty obozowiczów „Po-

tęgi Prasy”. Opiekunowie zajęli się 
dezynfekcją i zabezpieczeniem rany 
plastrem, następnie młodzież zabra-
ła Stasia do strefy dla dziennikarzy, 
która była bliżej czerwonego dywa-
nu. Uszatek bardzo dobrze się bawił,  
a nawet dostał autograf od znanej mi-
siowej aktorki Misi Pysi.

Po całym dniu spędzonym z obo-
zowiczami Miś dostał pamiątkową 

koszulkę specjalnie przygotowaną  
na dwudziestolecie „Potęgi Prasy”. Po-
tem poszedł na stację kolejową i ruszył 
dalej w podróż. Rozglądajcie się,  może 
gdzieś w Polsce spotkacie Misia Stasia 
w czerwonej koszulce...

Ola Cieplińska
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opalenizna czy blizna?

kobieta i mężczyzna dziś

Wakacje to czas przyjemności, ale  
i problemów. Choćby z naszymi pupi-
lami, które zabieramy na urlop. Kiedy 
za oknem jest wysoka temperatu-
ra, nie tylko nam jest za gorąco. na- 
szym pupilom również. Pozostawie- 
nie zwierzaka w rozgrzanym samo-
chodzie może się zakończyć tragi- 
cznie.

A opalenizna, którą po powrocie  
z wakacji lubimy się chwalić? Taka 

zmiana naszego wyglądu dla wielu 
jest wprost niezbędna. Nawet sola-
rium nie zastąpi nam przebywania 
na łonie natury. Niestety, zbyt długie 
korzystanie z tych przyjemności nie 
zawsze jest dla nas dobre. Grożą nam 
różnorodne choroby skóry, a nawet 
nowotwory. Wystarczy umiar, wyob-
raźnia...

Teraz słów kilka o innym zagroże-
niu na wakacjach. Uważajmy na wodę  

Współczesna kobieta
Matka Polka o wyglądzie modelki. 

Poświęcająca się rodzinie, ale nie za-
pominająca o sobie. Gotuje jak Magda 
Gessler, ćwiczy z Chodakowską, pie-
rze, prasuje, sprząta, gotuje. Na zmia-
nę czytuje przepisy z „Przyjaciółki”  
i Garcie Marqueza. Bywa w teatrze  
i w operetce, orientuje się w cenie wa-
rzyw na okolicznym bazarku i kiedy 
warto pójść do Lidla. Nosi Baczyńską, 
to nic, że z Rossmana. Robi karierę, to 
nic, że za grosze. Ma dwa fakultety, 
płynnie mówi po angielsku, obsługu-
je komputer i maszynę do pieczenia 
chleba. Jest świetną matką i przyjaciół-
ką. Służy dobrą radą i APAPem w razie 
konieczności. Mąż nosi ją na rękach, 
ale tylko wtedy, gdy nie bolą go plecy. 
Dzieci słuchają nie tylko w dzień matki. 

Jej pies jest ułożony, niczym harmo-
nogram dnia w jej kalendarzu. Uczest-
niczy w wyborach, dba o profilaktykę 
zdrowia, uczestniczy w badaniach kon- 
trolnych. Miała czas na karierę, zdąży-
ła z macierzyństwem, wie, co zrobić, 
by być szczęśliwą, bo ma poradnik. Jej 
doba ma 72 godziny i nie wiadomo kie-
dy znajduje czas, by odpocząć.

Współczesny mężczyzna 
Nie używa gillette, bo teraz jest do-

brze wyglądać na drwala. Sfilcowa-
ne swetry wracają do łask i on dos- 
konale o tym wie, bo na swoim 
tablecie śledzi wyznaczające tren-
dy blogi. Po pracy biegnie do kos-
metyczki, bo musi zrobić manicure 
i mikrodermabrazję, potem ma ma-
saż, bo przegiął na siłowni, a zestaw 

ćwiczeń z „Men’s Health” nie był dla 
niego. Wróciłby do domu, na dobry 
obiad, ale w dzisiejszych czasach żony 
szuka się po 35 roku życia, a do matki 
już nie wypada. Zamiast schabowe-
go zje sałatkę z dressingiem, to nic,  
że z fast foodu, warzywa to warzywa. 
Obejrzałby mecz i napił się piwa, ale 
wpadają kumple, bo na TVN Style jest 
wywiad z Natalią Siwiec. Potem pry- 
sznic i pielęgnacja, krem pod oczy,  
olejek do ciała i obowiązkowa odżywka, 
bo jutro fryzjer, trzeba się będzie wyr= 
wać z pracy, powie, że jest chory.  
Po fryzjerze wyskoczy na bsen, bo to  
ważne być fit i może w końcu kogoś po-
zna, to ważne, bo matka da mu spokój,  
a o to mu przecież w życiu chodzi.

Wiktoria Całus

i kąpiele. Woda to żywioł i nie ma z nią 
żartów. Wystarczy, że na chwilę za-
braknie nam wyobraźni, pozostawi-
my malucha bez opieki i tragedia go-
towa. A przecież wystarczy na plaży 
rzucić okiem na regulamin, kąpać się 
w miejscach strzeżonych, pod opieką 
ratownika.

mateusz Hojdeczko

Rys. Aleksandra kowalczyk
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Wydrukowałam ten cytat i pokazy-
wałam go koleżankom obserwując 
ich reakcje. „Kto to napisał – desperat 
jakiś!” – śmieje się Anka. Ankę po wa-
kacjach czeka matura. Jest na profilu 
humanistycznym, więc wydawać by 
się mogło, że czytać powinna więcej 
niż inni. Ale Anka nie czyta książek. 
Nie czyta też streszczeń. Nie ma czasu. 
Czasem odsłucha audiobooka, czasem 
obejrzy ekranizację. Albo podłapie coś 
od tych, co jednak przeczytali, i jakoś 
leci. Anka nie czyta lektur, nie czy-
ta książek, ale to nie to, że nie czyta  
w ogóle. „Najwięcej czytam na fejsie. 
Głównie to, co wrzucili lub udostęp-
nili znajomi. Jakieś artykuły, demoty.  
Dużo oglądam. Filmików. Czytać nie 
trzeba, a wszystkiego się można do-
wiedzieć. Mniej męczy. A i chyba czy-
tanie strasznie wolno mi idzie, no nie.”

 Kaśka też się śmieje. „Yaaaaay, jaki 
old school. Dzisiaj faceci patrzą, czy la-
ska ma duże cycki i lajki na insta, a nie 
czy czyta książki. To nieaktualne jest, 
weź się tym nie kompromituj.” Kaśka 
czyta – głównie fora dyskusyjne, sna-
py, fejsa. Na książki w jej życiu nie ma 
miejsca. Nie ma czasu. Często chodzi 
do kina, spotyka się ze znajomymi lub 
siedzi online. Przegląda demoty, kwej-
ka, śledzi blogerki. Czasem u nich coś 
przeczyta, ale to tylko jak ją zaintere-
suje. Woli oglądać. „Nie widzę sensu  
w czytaniu. Nie sprawia mi to przyjem-
ności. U mnie w domu zawsze ogląda-
ło się telewizję. Książki są dla kujonów.” 
Kaśka właśnie dostała wyniki matur. 
Twierdzi, że poszło jej przeciętnie.  
Że mogło być lepiej, ale w sumie  
po kilku latach nikt już o maturze nie 
pamięta, więc olać to.

Z raportu Biblioteki Narodowej wy-
nika, że 4,7 mln Polaków nie przeczyta-
ło w 2015 r. żadnego dłuższego tekstu. 
63 proc. Polaków nie przeczytało też 
ani jednej książki w roku 2016. Raport 
miażdży, bo liczba Polaków nieczyta-
jących książek i tradycyjnej prasy stale 

Dziękuję, nie czytam!
„Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co?  
Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?” Pilch.

rośnie. Nie czytają ani młodsi, ani star-
si. Jeśli już czytają – to Ci wykształceni. 
Czytających aktywnie, według ankiet 
Biblioteki Narodowej jest zaledwie 
13%. Nie należy do nich też Maciek: 
„Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka, 
hehe! Nie, no ja nie czytam, nie ma kie-
dy. Szkoła, piłka, treningi, potem jakieś 
wyjście na miasto. Lektur nie czytam, 
a dla przyjemności… dla przyjemności 
to ja robię inne rzeczy, ja żyję.” – słu-
cham jak odpowiada, śmiejąc się.

Z nadzieją podchodzę do Bartka.  
To wzorowy chłopak, pytam o to, jak 
wygląda czytelnictwo u niego i za-
łamuję ręce: „A ktoś dzisiaj jeszcze 
czyta? Myślisz, że ktoś ma na to czas? 
Przychodzę ze szkoły, wchodzę na fej-
sa, jak wszyscy. Lukam, co ktoś polaj-
kował, zaszerował. Potem jakaś szama. 
No i jest wieczór. Czasem siłka, czasem 
piłka i padam na pysk. Biorę na siebie 
dużo prac dodatkowych, wszystko na 
kompie, wszystko jest w necie. Książki 
to masa zachodu. Wyszukać pozycję, 
lecieć do biblioteki. To czas. A czas  
to pieniądz.”

To samo mówi Patryk. Patryk nie 
czyta jego mama także. Ojciec chyba 
nigdy książki w ręku nie miał. A siostra 
urodziła się ze smartfonem przykle-
jonym do twarzy. W ich domu jedyne 
książki to podręczniki szkolne i wieko-
we książeczki do nabożeństwa. Inne 
to zbędne kurzołapy. Nikt w domu Pa-
tryka książek nie uznaje. Słucham i nie 
wierzę, bo wychowałam się w domu, 
gdzie książki się połykało. Gdzie czy-
tało się przy jedzeniu, przy lamento-
waniu babci, że książki się wytłuści  
i pobrudzi. W domu, gdzie siedem bi-
tych godzin na kanapie siostry czyta-
ły ostatni tom pochłaniającej je serii. 
Gdzie książek jest dużo, gdzie się je 
ceni, poleca, o których się rozmawia.

Z moimi rówieśnikami nie da się  
o książkach rozmawiać. Są passe.  
Dla kujonów, naukowców, nauczycieli. 
Książki nudzą, męczą, są drogie i nie-
popularne. Młodzi nie czytają, bo w ich 
domach się nie czyta. Nikt nie wpoił im 
kultury czytania i szacunku do słowa 
pisanego… Z drugiej strony rynek li-
teratury polskiej jest szeroki, teraz każ-
dy może wydać powieść i trudno jest 
oddzielić ziarna od plew – literaturę 
wartościową od grafomańskich wypo-
cin celebrytów. Smutny jest wizerunek 
nieczytającego nastolatka, wszak czy-
tanie wzbogaca wewnętrznie, posze-
rza zasób słów, rozbudza wyobraźnię, 
zwiększa zasób wiedzy… Moi koledzy 
wiedzą, co jest na fejsie. Bo prawdziwe 
życie jest na Facebooku. Nie na plaży. 
Nie w Alei Róż. Na Facebooku! 

Wiktoria Całus

Rys. Aleksandra kowalczyk
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Jak nie stracić weny?!
Coraz więcej ludzi zaczyna wyrażać siebie artystycznie – czy to literacko, czy plastycznie.  
Wakacje to najlepszy czas na rozwijanie swoich zainteresowań i odnajdywanie nowych pasji.  
Jest w tym jednak pewien haczyk – co jeśli czasu mamy w nadmiarze, a magiczna wena twórcza  
i pomysły nas opuściły?

k u r a c j a  d l a  z d e s p e r o w a n y c h  a r t y s t ó w  i  a r t y s t e k

To pytanie męczy młodszych i star-
szych artystów od zarania dziejów,  
a przecież wielu sądzi, że pomysły 
leżą na ulicy i wystarczy tylko wyciąg-
nąć rękę. Nie każdemu jednak tak ła-
two znaleźć temat do swojego dzieła. 
Przedstawiam kilka działań, które mogą 
być dla was inspirujące.

Pomysły w słuchawkach!
Często słucham muzyki, by pobu-

dzić swój mózg do działania. Kiedy 
 tekst jest w innym języku, próbuję zro-
bić do niego polskie tłumaczenie, które 
ma sens i jest zdatne do zaśpiewania 
(to naprawdę dobrze działa na myśle-
nie!), co często nie jest prostym zada-
niem. Następnie układam do tego hi-
storię lub sprawdzam genezę utworu. 
Często mam tak, że słysząc jakąś pio-
senkę, mój mózg wizualizuje ją. Posta-
cie, które pojawiają się wówczas w mo-
jej głowie często stają się częścią moich 
przyszłych prac.

Kino i obrazy  
dostawcami pomysłów!

Filmy i obrazy dostarczają nam po-
mysłów na postaci, lokacje i zdarzenia, 
które chcemy przedstawić. Gdy prze-
glądam zdjęcia czy ilustracje, staram 
się wyłapywać najciekawsze elementy 
z kompozycji i stworzyć z nich coś no-
wego.

Człowiek to muza!
Życie codzienne człowieka od wie-

ków jest popularnym tematem twór-
czości artystów. Oddziaływać może 
każde wydarzenie, któremu towarzyszą 
silne emocje. Trzeba jednak pamiętać, 
że przy szukaniu inspiracji nie należy 
patrzeć tylko na czubek własnego nosa. 
W końcu każdy człowiek ma jakąś hi-
storię, która może być ciekawa. Trzeba 
mieć tylko oczy szeroko otwarte i roz-
mawiać.

Na przełamanie kryzysu twórczego 
można spróbować opisać, co się czu-

je w chwilach smutku, złości, radości 
(rozgrzewka dla pisarzy). Dla plastyków 
dobrym rozwiązaniem powinno być 
obserwowanie swojej mimiki przed 
lustrem, a potem odwzorowanie jej na 
papierze lub w glinie. 

Gdy wszelkie działania  
zawodzą, odpocznij!

Z opinii innych i własnego doświad-
czenia wiem, że odpoczynek to jedno 
z najlepszych lekarstw na brak weny. 
Zwykłe pomyślenie w ciszy i spokojne 
uporządkowanie myśli może czynić 
prawdziwe cuda. Ta metoda, chociaż 
bardzo skuteczna, może pochłonąć 
mnóstwo cennego czasu, więc zwykłe 
poczekanie, aż wena sama przyleci na 
swych złotych skrzydełkach, nie jest 
złym pomysłem.

Jeśli koszmar artystów już zażeg-
nany, powinnyśmy zapewnić przy-
szłość naszym nadchodzącym pomy-
słom. Zapisujmy wszystko, co chcemy 
umieścić w naszej twórczości, liczy 
się każdy szczegół, chociaż wiem, że 
te często mogą umknąć przy na-
tłoku pomysłów (jeśli już będzie). 
Pamiętajmy jednak o jednej, ale bar-
dzo ważnej zasadzie – nie powiela-
my pomysłów. W końcu nie wszyscy 
mają ochotę na kolejnego „wybrańca”,  
a tych jest coraz więcej. Trzeba pró-
bować nowych, nietypowych rozwią-
zań, które mogą zaskoczyć odbiorców 
twórczości. Mnie nasuwa się tylko je-
den wniosek, który zasłyszałam kiedyś 
w pewnym filmie animowanym – myś-
lmy nieszablonowo!

Aleksandra kowalczyk

Rys. Aleksandra kowalczyk
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„13 powodów” porusza wciąż aktu-
alne tematy dotyczące depresji i sa-
mobójstwa. Tytułowymi powodami  
są znajomi głównej bohaterki, przez 
których postanowiła odebrać sobie 
życie. Hannah nie była lubiana. Do-
piero po śmierci znalazła się na us-
tach wszystkich. Postanowiła wyjaśnić 
swoje samobójstwo na kasetach, któ-
re przekazała swoim kolegom. 

Serial obejrzałam, gdy nie było jesz-
cze o nim głośno i od razu postano-
wiłam sięgnąć po lekturę. Moim zda-
niem w filmowych odcinkach wiele 
rzeczy pokazano lepiej niż w książce. 
Reżyserzy rozwinęli niektóre wątki, 
dotyczące m.in. relacji bohaterów, ich 
życia oraz tego, jak na co dzień się za-
chowują. Dopiero oglądając możemy 
dowiedzieć się o tych rzeczach. Pro-
ducenci serialu wiele spraw dodali 
od siebie, co zdecydowanie działa na 
plus. Przejścia między przeszłością  
a teraźniejszością są ciekawe i wyko-
nane profesjonalnie. Wyraźnie widzi-

13 powodów
Książka Jay’a Asher’a „13 powodów” z 2007 roku to empikowy 
bestseller roku. Zatem dlaczego dopiero po 10 latach zrobiło się  
o niej głośno? 31 marca 2017 roku na platformie Netflix pojawił 
się serial na podstawie tej książki. Ma on 13 odcinków, każdy  
po ok. 50 minut.

my, które elementy są retrospekcją. 
Z odcinka na odcinek chce się oglą-
dać więcej. Pragniemy dowiedzieć 
się, kogo zachowanie było powodem 
śmierci bohaterki. W internecie opinie 
na ten temat są podzielone. Niektórzy 
uważają, że Hannah miała słaby cha-
rakter i zasłużyła na taki los. Jednak 
pamiętajmy, że sprawa, która dla nas 

wydaje się błaha, dla kogoś innego 
może być końcem świata. 

Serial zmusza do refleksji. Jednak bar-
dzo przyjemnie się go oglądało. Historia 
Hannah pokazuje, że każdy człowiek, 
który znajduje się w naszym otoczeniu, 
ma wpływ na nasze życie. Nie można 
przechodzić obojętnie wokół proble-
mów innych. Może kiedyś my znajdzie-
my się w podobnej sytuacji? Warto się 
zastanowić czy słowa, które wypowie-
dzieliśmy do ludzi, nie ranią ich.

Serdecznie polecam wam serial na 
nudne, deszczowe dni. Na pewno skło- 
ni nas do refleksji i dyskusji ze znajo-
mymi.

magda Wyrzykowska

smartfony, tablety, laptopy, smar-
twatche, ipady, iphony – wszystkie 
nowoczesne i niezbędne w życiu co-
dziennym, zapewniają nam dostęp 
do wiedzy całego świata. W kilkudzie-
sięciu językach na wyciągnięcie ręki. 
internet jest coraz szybszy, coraz bar-
dziej dostępny, a my coraz mądrzej-
si… ale czy aby na pewno? 

Zepsuł mi się dzisiaj zasilacz do lap-
topa, a miałam pomysł na wakacyjny 
tekst. Zrezygnowana, że nie uda mi się 
tego spisać, odeszłam od komputera, 
pewna, że myśl mi umknie. Akurat ja 
do swojego laptopa czuję szczególne 
przywiązanie, nie potrafię pracować 
bez niego (jakby miał jakąś magię,  
czy coś). Wtedy dotarło do mnie, że 
przecież mam szafkę pełną kartek, 
mogę spisać ręcznie te myśli. Poczułam 

Drugi świat?

się oświecona. Obdarowana. Długopis  
i papier… Jakie to proste!

Rozejrzyj się. Oni są wszędzie. Za-
nurzeni w swoich telefonach. Z no-
sami w ekranach. Na przystankach, 
chodnikach, w knajpach, na lekcjach, 
przerwach i zakupach. Ciągle online. 
Myślę, że ich życie jest ograniczone 
dostępnością wi-fi. Nie rozmawiają. 
Nie patrzą na barwne wystawy mija-
nych sklepów. Nie słuchają i nie słyszą, 

gdy się do nich mówi. Offline z życia 
tu i teraz. Nie widzą wiosny i jesieni. 
Kwiatów i liści. Nie wiedzą, co się dzie-
je dookoła nich. Nie żyją? Nerwowo 
sprawdzają powiadomienia, komen-
tarze i lajki. Sami rozdając je na lewo 
i prawo. A może teraz przyszedł czas 
na… ZMIANĘ?

Może i mówię jak nasze babcie, na-
sze matki. Może? A jeśli to prawda? 
Jeśli faktycznie przenieśliśmy nasze 
życie do sieci i zamiast iść z kimś do 
parku czy na piwo - wysyłamy sobie  
e-wafelki i e-kufle?

Czy prawdziwa rozmowa, pozna-
wanie się przez dialog, mimikę i ge-
sty, a nie przez emotikony na naszych 
oczach umiera?

Czy rzeczywiście musimy na co 
dzień chodzić z nosami w smartfo-
nach, a nie po nastoletniemu z głową 
w chmurach…?

Wiktoria Całus
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„Powrót z Piekła jest do bani. Rato-
wanie świata jest jeszcze gorsze. Po-
nury Piaskun będzie miał ręce pełne 
roboty”. Tak właśnie wygląda napis na 
tylnej okładce książki, którą czytałam 
w drodze do Rewala. „Ponury Piaskun” 
to powieść-thriller Richarda Kadrey’a, 
amerykańskiego powieściopisarza i fo- 
tografa. Wydana została już dawno, 
bo w 2009 roku. Opowiada o gościu, 
który jakimś cudem uciekł z Piekła i ko-
niecznie chce dopaść tych, którzy „po-
mogli” mu się w nim znaleźć. James 
Stark – główny bohater – zmaga się  
z żądzą zemsty i ogromną tęsknotą 
za ukochaną. Przy okazji musi ura-
tować świat. Spotyka ludzi ze swojej 
przeszłości, zawiera nowe znajomości,  
a w podejmowaniu decyzji pomaga 
mu wyjątkowa moneta – Veritas.

W pudełku znajdują się 84 karty, 
pionki, plansza, karty do głosowania. 
Gra zapewnia dobrą zabawę, a przy 
okazji możemy rozwinąć wyobraźnię. 

Zasady nie są trudne i szybko można 
się ich nauczyć. Każdy z uczestników 
dostaje sześć kart. Jeżeli ma skojarze-
nie dotyczące jednej z nich, mówi to 
na głos. Wtedy inni spośród swoich 
muszą wybrać tę, która najbardziej pa-
suje do opisu. Następnie gracze głosu-
ją, która z kart, według nich jest zgod-
na z tym, co powiedziała pierwsza 
osoba. Później odpowiednio dostają 
za to punkty. Tematy mogą być różne. 
Książka, emocje, piosenka, przysłowie, 
film, znana osobistość, zawód. A to tyl-
ko nieliczne propozycje. Wszystko za-
leży od kreatywności graczy. 

(nie)ponury Piaskun

Pokochałam Dixit

Wakacje to czas odpoczynku. W końcu mamy chwilę, aby wyruszyć w podróż.  
A co jest nieodłącznym naszym towarzyszem podczas wielu godzin spędzonych  
w pociągu czy samolocie? Oczywiście książka. Oto moja propozycja na zabicie 
czasu w drodze.

To już 20 edycja obozu dziennikarskiego „Potęga Prasy”. Wciąż 
się uczymy. Jednak każdy potrzebuje chwili oderwania. Własnie 
nadeszła do nas paczka z grami planszowymi od strony rebel.pl. 
Od razu wzięliśmy się za rozpakowywanie. Dostaliśmy ich aż 18! 
Jedną z nich była gra karciana Dixit

Stark początkowo wydaje się być ty-
pem spod ciemnej gwiazdy. W końcu 
do Piekła trudno trafić za niewinność. 
Z każdą kolejną stroną zyskiwał w mo-
ich oczach coraz więcej. Ostatecznie 
polubiłam tę postać. Jest prostolinijny 
i walczy w imię swoich ideałów. Książ-
ka jest dość lekka jak na thriller. Napi-
sana w prosty sposób, bohaterowie 
nie mają oporów w okazywaniu swo-
ich uczuć (również tych negatywnych). 
Czyta się ją szybko, trzyma w napięciu 
od pierwszej do ostatniej strony. Gdy 
już zatopimy się w lekturę, trudno się 
oderwać, dlatego trzeba uważać, aby 
nie ominąć swojego końcowego przy-
stanku.

karolina Palica

Dixit zachwyca swoimi kolorami. 
Stworzyła je  Marie Cardouat i są to 
po prostu małe dzieła sztuki. Koloro-
we i dopracowane w każdym szcze-
góle. Na kartach znajdują się obrazki, 
wyjęte jak ze snów. Grając, można się 
zatracić do tego stopnia, że nie czuje-
my upływającego czasu. Wchodzimy  
w bajkową krainę. Gra przeznaczona 
jest dla 3-6 osób od 8 roku życia. Ideal-
nie nadaje się do rodzinnego spędza-
nia czasu z dziećmi. Dzięki niej będą 
mogły nauczyć się kreatywności.  Pla-
ża czy wieczór ze znajomymi również 
są idealnym miejscem, aby zanurzyć 
się w magiczny świat. Dostępne są do-
datki w postaci kolejnych niesamowi-
tych kart, aby coraz bardziej zgłębiać 
kolorową krainę.

Gra zapewni Wam wspaniałą roz-
rywkę na deszczowe dni. Będzie to do-
skonały prezent niezależnie od wieku. 
Pokochałam ją od pierwszego wejrze-
nia. Moim zdaniem nie ma wad. Nu-
dzisz się? Dixit jest właśnie dla Ciebie! 
Wejdź na stronę rebel.pl i zamów już 
teraz. Profesjonalna obsługa i solidne 
opakowanie zapewnione!

magda Wyrzykowska

r e c e n z j a
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Dwudziestka na wesoło

krzyżóweczka „zuzaneczka”

r o z r y w k a

Baca rozmawia z turystą:
– Zabiłem wczoraj 20 ćmów – mówi 
baca
– Ciem – poprawia turysta.
– A kapciem.

•
Rozmowa dwóch kumpli: 
– Mój syn powiedział ostatnio swoje 
pierwsze słowa! 
– Co powiedział? 
– Gdzie ty byłeś przez ostatnie 20 lat?

•
Przychodzi gość do salonu tatuażu  
i mówi: 
– Proszę mi walnąć czołg na całe 
plecy. 
Artysta zabiera się do roboty, po oko-
ło 20 minutach mówi do gościa: 
– Gotowe. 
– Tak szybko? 
– Toż to tylko pięć liter.

 1 Który dziennikarz śledczy jako  
  pierwszy odwiedził I turnus  
  „Potęgi Prasy”?
 2 Ile miejscowości wchodzi w skład  
  gminy Rewal
 3  Przy jakiej ulicy znajduje się  
  ławeczka Romea i Julii?  
  Przy ulicy ...
 4 Gdy przyłożymy do nich ucho,  
  to słychać szum morza.
 5 Nazwa miejscowości, w której  
  znajduje się Park Wieloryba.
 6 Przy jakiej ulicy znajduje się Park  
  Miniatur Latarni Morskich  
  w Niechorzu? Przy ulicy ...
 7 „Potęga Prasy” w tym roku  
  obchodzi swoje ... urodziny.
 8 „Chować głowę w ...”
 9  Miejscowość w gminie Rewal,  
  w której znajduje się kościół  
  na klifie?
 10 Jak nazywa się telewizja  
  prowadzona przez naszą  
  redakcję?
 11 Którego dnia w lipcu odbyła się/ 
  odbędzie się Disco Polo Gala  
  w Amfiteatrze w Rewalu?
 12  Czym ludzie odgradzają się  
  od siebie na plaży?
13 ...Bałtyckie

Zuzanna Bartlewska

– Poruczniku! Melduję, że w samocho-
dzie podejrzanego znaleźliśmy 20 kg 
kokainy!
– 10 kg?
– Tak jest poruczniku! Dokładnie 5 kg 

•
Zatrudnili blondynkę przy malowaniu 
pasów. W pierwszym dniu namalowa-
ła 20 km pasów, w drugim dniu 5 km 
pasów, a w trzecim tylko 1 km. W tym 
samym dniu wzywa ją szef i mówi: 
– Co się z panią dzieje? Coraz wolniej 
pani pracuje! 
– Że ja wolno pracuję? Po prostu do 
wiadra z farbą mam coraz dalej.

•
Lekarz dawał mi 4 miesiące życia, więc 
go zastrzeliłem. 
Sąd przyznał mi 20 lat aresztu, więc 
sprawa załatwiona.

•

Policjant spotyka na ulicy zapłakane-
go Karolka: 
– Dlaczego płaczesz, dziecko? 
– Bo zgubiłem 10 zł... 
– Masz tu 10 zł i nie płacz. 
Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze 
głośniej płacze. 
– Czemu jeszcze płaczesz? 
– Bo gdybym nie zgubił tej dychy  
to bym miał 20 zł.

•
– Cześć, jestem Darek. Pije od 20 lat. 
Przyszedłem tutaj, bo podobno roz-
wiązujecie problemy związane  
z alkoholem. 
– Oczywiście. Powiedz nam, jak może-
my Ci pomóc? 
– Brakuje mi 1,50 zł.

Opracowali 
magda  Wyrzykowska 

Daniel  morcinek:
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zdrowie: Niechęć wobec pójścia do 
lekarza może poskutkować fatalnie. 
Wykonaj na wszelki wypadek bada-
nia okresowe. finanse: Nowe hobby 
będzie przyczyną, za sprawą którego 
twój porftel napełni się jak oszalały. 
Nie zostawaj w domu – otwieraj się na 
nowe pasje. miłość: Dawno poznana 
osoba okaże się być w tobie zakocha-
na – to początek twojej nowej drogi 
życia. Nie odrzucaj uczuć, lecz pozwól 
im się ponieść..

zdrowie: Czeka cię lekki katar, na 
który polecam wodę z cytryną i pie-
przem cayenne. Pij ten napój często,  
a szybko pozbędziesz się tego objawu. 
finanse: Czarno widzę twój stan kon-
ta bankowego. Gdy dowiesz się o de-
becie na twojej karcie kredytowej, nie 
zwlekaj, tylko idź do najbliższych i po-
proś o wsparcie – to nie wstyd czasem 
prosić o pomoc. miłość: Nie przekła-
daj rozumu nad emocjami, serce jest 
nieomylne, a mózg często lubi płatać 
figle.

zdrowie: To czas, by spędzić waka-
cje pełne wrażeń. Podróżuj, korzystaj 
z życia, a żadne katarki, czy kaszle nie 
będą ci straszne. finanse: Uporząd-
kowanie sfery zawodowej powinno 
być twoim priorytetem na najbliższe 
dni. miłość: Sprawy uczuciowe ułożą 
się pomyślnie, dlatego nie odrzucaj 
względów osób, które są w twoim 
najbliższym otoczeniu, bo miłość za-
czyna się niepozornie.

zdrowie: Przekraczaj granice ludz-
kich możliwości – sporty ekstremal-
ne cię odstresują, a co za tym idzie 
– pozbędziesz się złych emocji, które 
niszczą twoje zdrowie. finanse: Nie 
wymagaj od siebie nazbyt dużo, albo-
wiem natłok obowiązków może do-
prowadzić do finansowej katastrofy. 
miłość: Zastanów się, czy podołasz 
wyzwaniom, jakie są związane ze 
związkiem – to nie jest dobry czas na 
uczucia.

zdrowie: Zachowaj czujność wzglę-
dem nowych potraw, ponieważ karty 
klasyczne powiedziały mi, że najbliższy 
czas stanie pod znakiem niestrawności. 
finanse: Wzbogacisz się – ale kosztem 
innych. Zastanów się, czy utrata przyja-
ciół jest tego warta. miłość: Najbliższe 
dni sprzyjają miłosnym uniesieniom 
oraz rozkosznym doznaniom. Wyjdź 
 do ludzi, a nie pożałujesz.

Andrzej Borzyński

zdrowie: Tarot milczy na temat two-
jego zdrowia, lecz szklana kula nie 
waha się stwierdzenia, że będziesz 
wymagał leczenia. Uważaj na siebie. 
finanse: Los cię nie obdarzy boga-
ctwem w bliskim okresie, dlatego mu-
sisz spiąć pośladki i zacząć pracować 
na swoją przyszłość. miłość: Czeka cię 
miła niespodzianka – nie mogę ujaw-
nić, co to będzie, lecz powiem ci, że nie 
będziesz żałować.

zdrowie: Runa Fehu ewidentnie 
chce cię zapewnić, że twa odporność 
immunologiczna pozostanie w do-
brym stanie, więc nie masz się czym 
przejmować. finanse: Wisi nad tobą, 
niczym antyczne fatum, bieda, na 
którą jest na szczęście rozwiązanie  
– przestań kupować rzeczy, które są ci 
niepotrzebne. miłość: Morze nie raz 
wyrzuciło na brzeg rozbitków – tak 
będzie i tym razem. Osoba, którą po-
znasz na plaży, będzie twą miłością na 
całe życie – dlatego nie siedź w domu 
i szukaj, aż znajdziesz tę jedyną per-
sonę.

zdrowie: Aniołowie czuwają nad 
tobą, a zatem nie przejmuj się cho-
robami wokół ciebie – opiekuńcza 
moc archanioła Gabriela cię wesprze. 
finanse: Bez zbędnych trudności po-
radzisz sobie ze zdobyciem awansu. 
miłość: Niestabilność w twym związ-
ku będzie przyczyną wielu konfliktów 
– zwolnij, daj sobie na wstrzymanie,  
a wasze uczucia wybuchną płomie-
niem namiętności.

zdrowie: Sprawy osobiste mogą 
kłaść się cieniem na twoim zdro-
wiu. Odpuść, weź relaksującą kąpiel,  
a problemy zdrowotne powinny ustą-
pić. finanse: W twojej obecnej pracy 
nie widzę nic, co by mogło wróżyć ry-
chły awans. Zmień pracę, a będzie cię 
stać na najnowsze samochody. miłość: 
Wampir energetyczny, z którym się 
związałeś, nagle odmieni swe zacho-
wanie i przestanie cię gnębić. Daj mu 
szansę, każdy zasługuje na drugą.

zdrowie: Widzę stabilizację w two-
im stanie zdrowia – możesz ode-
tchnąć pełną piersią, nie zachorujesz 
w najbliższym czasie. finanse: Spryt  
i racjonalność w podejmowaniu zawo-
dowych decyzji będzie podstawą, byś 
czuł się spełniony materialnie. miłość: 
Musisz zmienić swoje złe podejście do 
drugiej połówki, inaczej będziesz żało-
wał, że zaprzepaściłeś swoją życiową 
szansę na trwały i stabilny związek.

zdrowie: Będziesz potrzebował 
opieki medycznej, dlatego nie wybie-
raj się zbyt daleko od domu. Lepiej 
odwołać rezerwację, aniżeli płacić na 
leczenie. finanse: Uszczelnienie two-
jego budżetu domowego może spo-
wodować, że przestaniesz zastanawiać 
się, jak przeżyć do pierwszego. Zacznij 
oszczędzać, a hulaszczy tryb życia na 
razie odstaw. miłość: Kłótnie, wrzaski, 
płacz i zgrzytanie zębów – to wszystko 
cię czeka. By złagodzić skutki niedo-
brych emocji, zaproś drugą połówkę 
na romantyczną kolację.

a i

j

k

l

f

g

h

b

c

d

Baran (21.03-20.04) strzelec (23.11-21.12)

Koziorożec (22.12-19.01)

Wodnik (20.01-18.02)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (24.08-22.09)

Waga (23.09-22.10)

skorpion (23.10-22.11)

Byk (21.04-20.05)

Bliźnięta (21.05-21.06)

rak (22.06-22.07)

zdrowie: Koniunkcja sfer niebies- 
kich jasno wskazuje, iż będziesz 
zdrów jak ryba. finanse: Tarot po-
wiedział krótko i zwięźle – czeka 
cię widmo bankructwa. Nie obej-
dzie się bez pożyczki, której jarz-
mo spłacania będzie się za tobą 
ciągnąć przez wiele miesięcy. mi-
łość: Karta pustelnika mówi, że doz- 
nania miłosne cię ominą w naj- 
bliższym czasie. Daj sobie na wstrzy-
manie, a wszystko się kiedyś ułoży.

e Lew (23.07-23.08)
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PunkT InForMACJI TurySTyCZneJ 

Rewal, Hala Sportowa CIPR,  
ul. Szkolna 1 
tel. +48 91 38 62 629

APTekI

Pobierowo, ul. Grunwaldzka 75  
tel. +48 91 38 64 277

Rewal, ul. Mickiewicza 25 
 tel. +48 91 38 62 702

ośroDkI ZDroWIA

Pobierowo, ul. Grunwaldzka 79 
tel. +48 91 38 64 17

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

Niechorze, ul. Mazowiecka 2/3 
tel. +48 91 38 63 358

CenTruM rAToWnICTWA  

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

Niechorze, ul. Kolejowa 20 
tel. +48 91 38 63 144

koMISArIAT PolICJI

Rewal, ul. Mickiewicza 21 
dyżurny tel. +48 91 38 52 861 
sekretariat tel. +48 91 38 52 855

oCHotniCza stRaż PożaRna 

Pobierowo, ul. Zgody 6, 
tel. +48 998

Niechorze, ul. Kolejowa 20 
tel. +48 998

BAnkoMATy

Rewal, ul. Szkolna, ul. Kamieńska,  
ul. Westerplatte, Amfiteatr,  
ul.P arkowa 4

rAToWnICTWo

Rewal, tel. alarmowy 785 599 560 

MulTIMeDIAlne MuZeuM 
nA klIFIe

Trzesacz, ul. Klifowa 3B 
tel. +48 91 38 62 926

TourIST InForMATIon PoInT  
In reWAl

Sport Hall CIPR, Szkolna Street 1  
tel. +48 91 38 62 629

PhArMACIeS

Pobierowo, Grunwaldzka Street 75 
tel. +48 91 38 64 277

Rewal, Mickiewicza Street  25 
tel. +48 91 38 62 702

heAlTh PoInTS

Pobierowo, Grunwaldzka Street 79 
tel. +48 91 38 64 173 

Rewal, Warszawska Street 31 
tel. +48 91 38 62 588

Niechorze, Mazowiecka Street 2/3 
tel. +48 91 38 63 358

reSCue CenTre 

Pobierowo, Zgody Street 6 
tel. +48 91 38 64 244 

Niechorze, Kolejowa Street 20 
tel. +48 91 38 63 144

PolICe STATIon

Rewal, Mickiewicza Street 21 
tel. +48 91 38 52 861 
office, tel. +48 91 38 52 855

FIre BrIgADe 

Pobierowo, Zgody Street 6 
tel. +48 998

Niechorze, Kolejowa Street 20 
tel. +48 998

ATM

Szkolna Street, Kamieńska Street, 
Westerplatte Street, Amphitheater,  
Parkowa Street 4

reSCue 

Rewal, tel. 785 599 560 (alert)

MulTIMeDIA MuSeuM  
on The ClIFF

Trzęsacz, Klifowa Street 3B 
tel. +48 91 38-62-926

TourISTenInForMATIon reWAl

Hala Sportowa Touristeninformation 
Szkolna Str. 1 
tel. +48 91 38 62 629

APoTheke

Pobierowo,  Grunwaldzka Str.75 
tel. +48 91 38 64 277 

Rewal, Mickiewicza Str. 25 
tel. +48 91 38 62 702

AMBulAnZ

Pobierowo, Grunwaldzka Str. 79 
tel. +48 91 38 64 173

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

Niechorze, Mazowiecka Str. 2/3 
tel. +48 91 38 63 358

reTTungSDIenST

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

Niechorze, Kolejowa Str. 20 
tel. +48 91 38 63 144

PolIZeI

Rewal, Mickiewicza Str. 21  
tel. +48 91 38 52 861   
Sekretariat , tel. +48 91 38 52 855

FreIWIllIge FeuerWehr 

Pobierowo, Zgody Str. 6 
tel. +48 998

Niechorze, Kolejowa Str.20 
tel. +48 998

BAnkoMAT

Szkolna Str., Kamieńska Str., Westerplatte 
Str., Amfiteater, Parkowa Str. 4

 
reTTungSDIenST 

Rewal, tel. 785 599 560 (alarm)

MeDIenMuSeM  
AuF Der klIPPe 

TrzesacZ, Klifowa Str. 3B 
tel. 91 38-62-926

PL EN DE
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nIePuBlICZny ZAkłAD  
oPIekI ZDroWoTneJ  
rouSTM-DenT

Rewal, ul. Warszawska 31 
tel.  +48 91 386 25 88

lekArZ roDZInny

Rewal, ul. Warszawska 31 
tel. +48 91 386 25 88

WeTerynArZ

Kamień Pomorski 
ul. Fryderyka Chopina 59 
tel. +48 511 294 994

urZąD gMIny reWAl

Rewal , ul. Adama Mickiewicza 19 
tel. +48 91 384 90 11

DWorZeC PkS

Pobierowo, ul. Jana z Kolna 
tel. +48 91 386 42 20

kAnTor reWAl

Rewal , ul. Saperska 1a 

STrAż grAnICZnA

Rewal, ul. Dworcowa 2 

non-PuBlIC heAlTh  
CAre InSTITuTIon  
rouSTM-DenT

Rewal, Warszawska Street 31 
tel. +48 91 386 25 88

FAMIly DoCTor

Rewal, Warszawska Street 3 
tel. +48 091 3862588

VeT

Kamień Pomorski, Fryderyk Chopin 
Street 59 
tel. +48 511 294 994 

CITy oFICCe oF reWAl

Adam Mickiewicz Street 19 
tel. +48 91 384 90 11

PkS oFFICe

Pobierowo, Jana z Kolna Stret 
tel. +48 91 386 42 20

CurrenCy ChAngIng PoInT

Rewal, Saperska Street 1a, 

BorDer guArDS

Rewal, Dworcowa Street 2

ZAhnArZT rouSTM-DenT

Rewal, Warszawska Str. 31 
tel. 91 386 25 88 
 

hAuSArZT 

Rewal Warszawska Str. 3  
tel. 091 3862588

VeTerInär

Kamień Pomorski, Fryderyka Chopina 
Str. 59 
tel. +48 511 294 994

geMeInDeAMT reWAl

Rewal, Adama Mickiewicza Str. 19 
tel. +48 91 384 90 11

BuSBAhnhoF

Pobierowo, Jana z Kolna Str. 
tel. +48 91 38 64220

WeChSelSTuBe reWAl

Rewal, Saperska Str. 1a 

grenZSChuTZ

Rewal, Dworcowa Str. 2

Besides all those historicial values, the 
thing which is currently placing. Poland 
higher than any European country is sa-
fety. There is no terroristic danger, which 
is not the aspect that Italy or France can 
be famous for at the moment. And it 
seems to be the thing which convinces 
people from the west side of the Old 
Continent to come here for vacations.

Next aspect which seems to be im-
portant are prices. Its level in fact, 

much lower than in for example Ger-
many, country whose citizens are the 
most common ones to come by the 
Baltic coast. The fact is that Poland 
isn’t a country where you can pay in 
Euros, so there are usually no money 
issues for potencial Euro-earning tou-
rist from abroad.

To sum up, our Teuton and Roman 
neighbours are glad of spending holi-
days in Poland because they feel safe 

there and what’s more they don’t have 
to count every released bill. But these 
aspects are surely only the bonuses of 
coming to Poland – the place that at-
tracts tourist from other countries with 
beautiful viewsand delicious cuisine 
but people as well, who are waiting for 
the puff of the wind from the Western 
Europe.

Basia Jabłońska

„Poland is a country often overlooked as a travel destination” – this is what has been lately said 
about this lying on the Baltic coast country by tripsavvy.com, one of the many tourist websides. 
Although as the holiday seasons were coming, there were more people from abroad coming by 
the Baltic sea hungry for Polish experiences. Based on The Main Statistic Department of Poland 
(GUS) those vacacionists bought about 7,2% more hotel rooms on the coast last year than during 
the passed one. So, what made this middle-eastern country appeared as an attractive one to visit 
during the summer not only in Polish eyes?

The Western Wind

PL EN DE
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6.07   DISCO POLO GALA zaprasza do Rewala
11.07  AKCENT – ZENON MARTYNIUK,  

  support Casanova
13.07  DODA – koncert

 14.07   Kabaret ANI MRU-MRU

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.

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

Zapraszamy również do skorzystania z pomocy partnerskich portali internetowej sprzedaży biletów:
www.biletynakabarety.pl, www.kupbilecik.pl, www.kabaretowebilety.pl

Baw się razem z nami!

amfiteatrrewal
amfiteatrrewal

Rewal, ul. Parkowa 4

ReklAmA

ReklAmA

p r o m o c j a

TOR WODNY REWAL-TRZĘSACZ
Oferujemy przejazdy:

Zniżki dla grup zorganizowanych – powyżej 20 osób

Rezerwacje i informacje: Rewal – tel. 667 372 728, Trzęsacz – tel. 724 632 744 

Czynne w godzinach 10-18 (w dni pogodne)

na nartach
na kanapie RINGO

bananie
skuterze 


