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Pasjonujących

20 lat

Już 20 lat „Potęgi Prasy”, a dla mnie
pierwszy raz. Jak się tutaj czuję? Są
wokół mnie ludzie, dla których „Potęga Prasy” to coroczny obowiązek.
Przyjeżdżają na obóz od kilku lat. Jacy
są? Mogę szczerze powiedzieć, że
rzadko spotyka się pasjonatów dziennikarstwa. Na tym obozie właśnie
takich spotkałem. Kochają swoją pracę. Oddają się temu zawodowi najlepiej, jak potrafią.
Za nami już pierwsze wydanie „Rewalacji”. Pisaliśmy sporo o jubileuszu
i sprawach Rewala, ale i o problemach
młodych ludzi. Tak będzie i w tym
numerze. Według zasad tego obozu,
przy kolejnej gazecie musi zmienić
się naczelny. Te obowiązki powierzono właśnie mnie. Jestem zaskoczony, że po tak krótkim okresie ludzie mi zaufali. Jestem tutaj pierwszy raz i już wiem, dlaczego ten obóz
dziennikarski cieszy się taką popularnością. Tworzą go ludzie, pasjonaci
i miłośnicy tego zawodu.
Jedno jest pewne. Za rok chcę tutaj
wrócić. Dla ludzi, których poznałem.
Tutaj nawiązują się przyjaźnie, a nawet
miłości. Jak spędzić wakacje? Najlepiej
przyjechać na „Potęgę Prasy”.
Daniel Morcinek
redaktor naczelny

Rozpoczęły się wakacje, rozpoczęły
się remonty! Jadąc z Rewala na zachód
uważajcie w Dziwnowie. Drogowcy wymieniają asfalt na trasie nr 102 i ruch
miejscami jest prowadzony wahadłowo. Mogą tworzyć się więc gigantyczne
korki. Warto jednak czekać – według
zapewnień, już wkrótce droga z Łukęcina przez Rewal aż do Lędzina będzie
równa jak stół!

t

W rewalskim amfiteatrze coraz
goręcej! 13 lipca o 20:00 zagra tam
Doda. Dzień później o tej samej porze
zaprezentuje się Kabaret Ani Mru Mru.
Kolejne dni, to kolejne gwiazdy: 16 lipca
serca rewalskiej publiczności spróbuje podbić zespół Boys, 17 lipca
na scenie pojawi się Kabaret Paranienormalni. Bilety do kupienia w kasie
amfiteatru.

t

Miłośników siatkówki plażowej zapraszamy do Pustkowa! 15 lipca będzie
można zmierzyć się w turnieju trójek
„Open”, dzień później zagrają dwójki
mikstowe. Z kolei 19 lipca swoje możliwości będą mogły pokazać standardowe dwójki. Zmagania rozpoczynają się
zawsze o 10:30. Nie trzeba się jednak
spieszyć – wszystkie turnieje odbywają
się regularnie.

t

Na plaży w Rewalu i Trzęsaczu nie
brakuje atrakcji. Tor wodny zaprasza
na przejazd nartami wodnymi, kanapą RINGO, motorówką czy na bananie.
To nie koniec – wszystko jest zupełnie
bezpieczne i pod kontrolą ratowników,
a do tego w atrakcyjnych cenach. Tor
czynny jest w słoneczne dni od godziny
10 do godziny 18.
Maciek Wójcik
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BEZPIECZNY I SPOKOJNY
REWAL
Tę konferencję zorganizowano specjalnie dla uczestników
„Potęgi Prasy”. 7 lipca mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu
z pełniącą obowiązki wójt gminy Rewal Wiolettą Brzezińską.
I tylko dla naszych czytelników mamy relację z tego wydarzenia.
Wioletta Brzezińska jest wieloletnim
samorządowcem. Podkreśla ona fakt,
że mieszkańcy cenią sobie to, iż osoba, która zna ich problemy sprawuje
władzę. Dla wójt priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno
mieszkańcom gminy, jak i odwiedzającym ją turystom. Z tego powodu
na sezon letni przydzielono dodatkowo 20 policjantów, którzy patrolują teren przez całą dobę. Zatrudniono też
kilku strażników gminnych.
– W zeszłym roku nie było większych
problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa w gminie – jak podkreśliła
Wioletta Brzezińska – w myśl powiedzenia „przezorny zawsze ubezpieczony” nie zwalnia to policji, czy
Straży Gminnej z obowiązku dbania
o komfort mieszkańcówi turystów.
Najszerzej komentowanym tematem konferencji była sytuacji finansowa gminy Rewal. Do niedawna była
ona jedną z najbardziej zadłużonych
w Polsce. Jednak, jak powiedziała
na konferencji Wioletta Brzezińska,

dużym sukcesem jest fakt, że na koniec czerwca zadłużenie Rewala
spadło o ponad połowę. Niestety, jest
jeszcze za wcześnie, by móc spocząć
na laurach. Nawet tak znaczne zmniejszenie zadłużenia to wciąż za mało
by móc powiedzieć o znacznej poprawie sytuacji. Wójt zaznaczyła, że teraz
najważniejsze jest to, by podjąć wszelkie możliwe kroki, które pozwolą na
sukcesywną poprawę finansów gminy. Pomóc w tym może, m.in., sprzedaż atrakcyjnych działek.
Finanse to jednak nie jedyny promblem, z którymi się zmagają. Nasi dziennikarze pytali również o zakończony
spór z rybakami. W tej sprawie zresztą,
interweniowała nawet sejmowa komisja z ministrem gospodarki morskiej na
czele. Kością niezgody był teren bazy
rybackiej, w której cumowane były łodzie. Właściciele kutrów chcieli, by ten
teren, którym gmina zarządza od 2011
roku, został przekazany pod administrację rządu. Głównym powodem takich
roszczeń była zła sytuacja finansowa

Foto: Karolina Słodkowska

Rewala. Rybacy przez rosnące zadłużenie gminy obawiali się, że mogą utracić
prawo do połowu. Biorąc pod uwagę
pogarszającą się z dnia na dzień sytuację, bali się, że mogą utracić prawo do
połowu. Wszystko to przez pogłoski
o tym, że ówczesny wójt planował
likwidację przystani. Wójt podkreśliła, że nie należy mówić o konflikcie, ponieważ został osiągnięty kompromis przy współudziale radnych
gminy obecnej kadencji. Efektem tego
jestpodpisaniewieloletnichumównaboksy. Dlatego uważa, że dobrze byłoby zejść z tego tonu mówienia
o całej sprawie.
Na koniec wójt zapewniła dziennikarzy, że mimo trudnej sytuacji i wielu wyzwań, jakie przed nią stoją, jest w stanie
w każdej chwili służyć pomocą wszystkim mieszkańcom i gościom Rewala.
Miłym dla nas akcentem był fakt, że wójt
Brzezińska chętnie czyta „Rewalacje”.
Mateusz Hojdeczko

Foto: Karolina Słodkowska
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Jestem tu dla ludzi...
Sołtys Rewala Artur Łukomski swoją funkcję sprawuje od ostatnich wyborów samorządowych, które
odbyły się w 2014 roku. O Rewalu mówi tak...
– Na czym polega Pana praca?
– Praca sołtysa polega na organizowaniu zebrań. Moim głównym
zadaniem jest słuchanie ludzi. Mieszkańcy telefonują do mnie z różnymi
sprawami, głównie gospodarczymi.
Jeżeli mogę w jakiś sposób pomóc,
staram się to zrobić. Sołtys musi być
blisko ludzi. Słucham różnych bolączek. Najwięcej takich telefonów jest
przed sezonem, wtedy pojawia się
dużo problemów. Jestem koordynatorem między mieszkańcami a służbami gminnymi.
Jestem sołtysem turystycznym, więc
moja praca różni się od pracy sołtysów
z typowych rolniczych wiosek.
– Z jakimi problemami spotyka się
Pan najczęściej?
– Sprawy gospodarcze – brak śmietników, dostawienie koszy ulicznych,
niewywożenie śmieci w odpowiednim
czasie. Służby przy takim natłoku turystów przestają sobie radzić. Aczkolwiek pani prezes (spółki zajmującej się
oczyszczaniem Rewala – przyp. red.)
działa prężnie, aby sytuacja nie wymykała się spod kontroli.
Rada Sołecka opiniuje też różne podania o dzierżawy. Jest tego sporo.
– Jak układa się współpraca z Urzędem Gminy w Rewalu?
– Do tej pory nie było większych
problemów. Urzędnicy są kompetentni, bardzo pomocni. Jeżeli możliwości
na to pozwalają, rozwiązuje wszystkie
sprawy mieszkańców. Jeśli czegoś nie
uda mi się załatwić, zazwyczaj jest to
spowodowane sytuacją finansową
gminy. Naprawdę nie mogę narzekać
na współpracę z urzędem.
– Jak ocenia Pan sytuację ekonomiczną Rewala?
– Jesteśmy w programie naprawczym. Liczymy, że wyjdziemy z niego
do 2018 roku. Sytuacja finansowa gminy zmienia się dynamicznie. Zaczął
się sezon, spływają opłaty z różnego
typu działalności. Kasa się napełnia,
urząd funkcjonuje normalnie. Pożyczka
od państwa uratowała nasz budżet,
uratowała funkcjonowanie całej gminy.

Foto: Bartek Madej

– Jakie są Pana marzenia dotyczące Rewala?
– Od strony turystycznej – przydałoby się, na przykład, molo. Taki obiekt
znajduje się w każdym większym kurorcie, jest swoistego rodzaju znakiem
rozpoznawczym. Były prowadzone
rozmowy na temat takiej inwestycji.
Niestety, zawsze brakowało środków
na jej realizację.
Ze spraw bardziej przyziemnych...
każdego sołtysa cieszyłoby, gdyby miał
zrobione wszystkie drogi, oświetlenie,
chodniki, utwardzone miejsca postojowe. Z tymi ostatnimi mamy coraz
większy problem. Są to najważniejsze
sprawy we wszystkich nadmorskich
miejscowościach. Ludzie często mówią
o nich w rozmowach ze mną, zgłaszają
je do Rady Gminy, w urzędzie.
W Rewalu bardzo prężnie rozwija się
zabudowa, tam gdzie powstają nowe
obiekty, chodniki i drogi będą doprowadzone dopiero po wyjściu z planu naprawczego.
– Jakie są najmocniejsze strony Rewala?
– Rewal jest skupiony. Wszędzie jest
blisko: do plaży, do centrum. W wielu
miejscach są piękne widoki. Zachody
słońca można oglądać z plaży, z punk-

tów widokowych. Tymi miejscami możemy się szczycić.
– Z czego wynika zwiększona liczba policjantów w Rewalu?
– Przed sezonem rozmawiałem z komendantem policji w Rewalu, z którym z racji sprawowanej funkcji muszę utrzymywać stały kontakt. Stwierdził, że policja daje sobie radę. Policjanci stale patrolują miejscowość,
są widoczni. Ich działania są raczej
prewencyjne, aczkolwiek zdarzają się
interwencje.
– Jak zapowiada się tegoroczny
rozpoczęty już sezon?
– Początek sezonu nie był intensywny. Powodzenie resteuratorów i właścicieli ośrodków zależy od pogody. Myślę, że ten sezon nie będzie odbiegał
od poprzedniego. Jeśli pogoda pozwoli,
na pewno będzie dobry, aczkolwiek
nie można wyrokować, ponieważ to
dopiero początek okresu letniego.
– Czy młodzi ludzie chcą zostawać w Rewalu?
– Tak, oczywiście. Są osoby, które tu
zostają. Przejmują pensjonaty, restauracje od rodziców. Uczą się od nich,
aby potem kontynuować ich dzieło.
Rozmawiał:
Bartek Madej

dzień w Rewalu
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Wakacyjny rytm
Każda metropolia ma swój rytm życia. Nawet tak mała miejscowość jak Rewal ma określone zasady działania. Porównując
wakacyjny poranek w Warszawie i poranek w jakimkolwiek
nadmorskim kurorcie widzimy, że różnią się one diametralnie.
Ludzie, którzy przyjechali wypocząć nad Bałtyk, mniej się spieszą.
Śpią dłużej, aby następnego dnia mieć więcej sił na zwiedzanie.
Natomiast ci, którzy zostali w stolicy, od samego rana pędzą.
Jak dokładnie to wygląda w Rewalu okiem potęgowicza?
6.05. Na zewnątrz mocno pada.
Jednak my nie zrażamy się, idziemy
na poranny spacer. Dochodząc
do bramy „Mieszka”, zauważamy
pierwszą osobę – pracownika sklepu
znajdującego się przy ośrodku. Zapewne do niego przyjeżdża samochóddostawczy. Wchodzimy na pustą
Aleję Róż. Jest zmoczona deszczem

Foto: Ola Cieplińska

dżą głównie samochody dostawcze.
Skręcamy z Klifowej w lewo. Mijamy zamknięty sklep spożywczy. Spotykamy
kolejnych ludzi. Wyglądają jak tata z córką. Może i oni wyszli na poranny spacer?

Foto: Ola Cieplińska

i smutna. Róże od ciężaru deszczu
chylą się ku ziemi. Za zakrętem nadal
pustki. Jedynie pomniki zakochanych
stoją dumnie, nie bojąc się opadów.
Niedaleko spotykamy kobietę, dziewczynę i chłopaka. Ciągną za sobą
walizki. Może śpieszą się na autobus
lub dopiero co przyjechali?

6.15. Deszcz przestał padać. Z tarasu
widokowego patrzymy na morze oraz
plażę. Woda jest spokojna, fale małe.
Na piasku i falochronach siedzą mewy.
Obok nas przechodzi młody chłopak.
Sądzimy, że wraca z imprezy. Tak jak
my zatrzymuje się na tarasie i patrzy
na zamglone morze. Już z daleka widzimy pozamykane budki z lodami, goframi i namioty z zabawkami. Na ulicach
Kościuszki i Mickiewicza o tej porze jeż-

6.30. Wracamy do swojego lokum.
Sklep już otwarty. Robi się cieplej.
Wchodzimy do newsroomu, w którym
nikogo nie ma. Z pokojów również nie
dochodzą nas żadne dźwięki. Słychać
jedynie świergot ptaków. Komputery
są wygaszone.
13.00. Jedna z godzin tak zwanej
zmiany plażowej. Część plażowiczów
właśnie schodzi ze swoich ręczników,
aby udać się na obiad. Inni wręcz przeciwnie – wracają z popołudniowego posiłku. Teraz oni będą opalać się
na plaży. W barach i restauracjach są
tłumy. Słychać z nich dźwięki sztućców
uderzających o talerze. Nagle słyszymy, jak kelnerka krzyczy numer zamówienia w jednym z barów. Widzimy
mamę z dzieckiem, niespiesznie pchającą wózek. Kolejne rodziny z krzyczącymi dziećmi. Mijając budki z lodami,
zaważamy ludzi stojących w kolejce.
To na pewno dla wielu z nich deser
po obiedzie. Idziemy na taras widokowy. Widzimy parę robiącą sobie
zdjęcia na tle morza. Wiatr rozwiewa

Foto: Ola Cieplińska

nam włosy. Słońce świeci wysoko na
niebie. Ładna pogoda. To ona zgromadziła na rewalskim deptaku dużo ludzi.
Mijamy bankomat. Tam również ustawiła się kilkuosobowa kolejka. Obok
bawią się psy.

22.00. Ciemno. Na zewnątrz świecą już latarnie. Ulice stają się osamotnione, spokojne. Na horyzoncie widać
lekko czerwony nieboskłon, pamiątkę
po zachodzącym słońcu. Tylko nieliczne sklepy, bary oraz budki gastronomiczne są jeszcze otwarte i to tam
spotkamy nieduże grupy nastolatków.
Przemykają oni w zwartych koloniach
przez deptak. Kilkanaście metrów dalej,
na plaży widzimy grupę osób puszczających lampiony, które powoli unoszą się ku górze, tworząc niesamowity
efekt świetlny. Trzymając się za ręce
para zakochanych niespiesznie kieruje się ku zejściu na plażę. Idziemy
dalej. Widzimy światło latarek, które
poruszają się bardzo szybko. To dzieci
grające w... nocną grę terenową. Podrywamy się do pomocy młodszym.
Razem z nimi biegniemy szukać koperty. Nie udało się. Wracamy do siedziby naszej readakcji.
23.10. Jesteśmy w Alei Róż. Sklep
i kawiarnia przy ośrodku są już zamknięte. Na terenie naszego obecnego miejsca zamieszkania większość
świateł jest już zgaszona. Kilka osób
siedzi przy komputerach. Piszą teksty do następnego wydania naszej
gazety.
00.00. Potęga szykuje się do spania. Jedna wytrwała potęgowiczka
jeszcze kończy materiał filmowy. Ostatnie osoby biorą prysznic.
00.15. W ośrodku zapada cisza.
Wszyscy śpią.
Ola Cieplińska i Marta Boguszewska
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Komentarz do
„Sztuką sprawozdawcy jest zabrać słuchacza sprzed odbiornika w pewne miejsce...”
– Tomasz Zimoch – prawnik, dziennikarz, komentator sportowy. O swojej drodze życiowej
tylko tutaj, w „Rewalacjach”.
– Studia prawnicze, aplikacja sędziowska, a potem dziennikarstwo.
Skąd taka kolej rzeczy?
– Są takie studia humanistyczne,
które dają bardzo szeroką podstawę.
Aplikacja sędziowska pojawiła się, choć
była na drugim miejscu. W czasie studiów prawniczych rozpocząłem pracę
w Akademickim Centrum Radiowym
Kiks – to wtedy dowiedziałem się, że
jednak dziennikarstwo radiowe to moja
droga, że chcę opowiadać o sporcie.
Dziennikarstwo zawsze pojawiało się
w moim życiu. Nigdy nie przypuszczałem, że moje marzenie o byciu dziennikarzem się spełni. Tak się jakoś zdarzyło
w życiu. Sport to moja taka druga miłość. Zrezygnowałem więc z aplikacji
etatowej. Pamiętam, jak koledzy pukali
się w głowę i mówili: Co ty robisz, człowieku... Po obronie pracy magisterskiej
podpisałem umowę o pracę w rozgłośni Polskiego Radia, później zaproponowano mi przejście do redakcji sportowej w Warszawie. I wtedy aplikację
dokończyłem pozaetatowo. Pracując
spędzałem dwa dni w sądzie. Jeden
dzień na zajęciach teoretycznych,
a drugi na zajęciach praktycznych
– byłem protokolantem. Chodziłem
na rozprawy, czyli rozpisywałem przebieg sprawy. Uczyłem się tego wszystkiego, co właśnie dzieje się na aplikacji,
egzamin zdałem, papierek mam. Ale
miłość do radia zwyciężyła. Nigdy
prawnikiem nie zostałem.
– Czy aplikacja sędziowska wiązała się z tym, że Pana tata był sędzią?
– Tak, myślę, że to jakieś tam tradycje rodzinne. Studia prawnicze
w tamtych czasach i dziś wymagają mnóstwa czasu na naukę, nawet
po zakończeniu studiów. Ukończyłem i studia prawnicze, i aplikację
sędziowską, ale wiedziałem, że to
nie to. Mój tata sporo mi pomógł,
mówiąc: Rób to, skończ to, później wybierzesz. Odnoszę wrażenie, że do-

Foto: Karolina Palica

konałem właściwego wyboru. Uważam, że dziennikarz powinien najpierw ukończyć inne studia. Nieważne
jakie, czy to prawo, czy filologię. To naprawdę pomaga w późniejszej pracy.
– Pracował Pan w radiu dość długo,
bo aż 38 lat. Jak to się zaczęło i skąd
pasja akurat do radia?
– Radio w moim domu było na porządku dziennym. Nie było meblem,
a było takim... członkiem rodziny
nawet. Może to przesada, ale wokół radia życie rodzinne się toczyło.
Były takie momenty, kiedy telewizor
odchodził w cień radia. Całą rodziną
słuchaliśmy teatru, spektakli, słuchowisk radiowych. Nasze radio było muzycznym oknem na świat. Naprawdę
było to ważne w naszym domu. Radio
to teatr wyobraźni – uważam, że jest

to jak najbardziej trafne powiedzenie.
Radio jest bardzo intymne. Nie tylko
prowadzącemu, ale i słuchaczowi daje
poczucie bliskości. Poczucie bardzo indywidualnego przeżywania. Nieistotne czy muzyki, czy słuchowiska.
Zakumplowałem się z radiem i tak
już zostało. Po prostu.
– Nie ukrywajmy, że jest Pan znanym w Polsce głosem radiowym, ale
w telewizji pojawia się Pan raczej
rzadko. Czy jest Pan rozpoznawany
w sytuacjach codziennych? Wyjście
do sklepu, spacer...?
– Mam śmieszną sytuację z tym związaną. Dziennikarka przyszła do radia
i mówi: Ach, rozpoznał mnie taksówkarz.... My, młodzi wtedy dziennikarze tak wtedy patrzyliśmy się na siebie, nie dowierzaliśmy trochę. Nawet

życia
żartowaliśmy i do tej pory biję się
za to w pierś. Myślałem, że ta historia
nie ma odzwierciedlenia w życiu codziennym. Zawsze sobie to przypominam. Nie wierzyłem, dopóki taka historia nie spotkała mnie.
Jeżeli słyszymy głos w radiu, to on
gdzieś tam w głowie nam siedzi. I nawet w najdziwniejszych sytuacjach jest
rozpoznawalny. To bardzo miłe wydarzenia. Często jestem właśnie pytany:
Czy my się znamy?, Czy my się ostatnio
gdzieś nie widzieliśmy? i wtedy żartobliwie odpowiadam, że pewnie na jakimś
weselu. Ale ludzie rozpoznają, rozmawiają. To naprawdę miłe.
– Oprócz zajmowania się komentowaniem meczów, na pewno jest
Pan kibicem... Jaki sport lubi Pan
najbardziej i dlaczego?
– Uwielbiam sport. Uważam, że jest
bardzo ważny nie tylko w moim życiu, ale dla wszystkich miłośników.
Są dyscypliny, które darzę szczególnym uczuciem. I nie mówię tu o piłce
nożnej, od której wszystko się zaczęło,
chociaż też wiele dla mnie znaczy. Najpierw z tatą chodziłem na mecze piłkarskie i właśnie na nich rozpoczęła się
miłość do sportu. Dużą miłością darzę
również kolarstwo i pływanie.
Komu kibicuję? Kibicuję dobrym.
Sportowcom charakternym. Kibicuję
tym, którzy w sporcie widzą coś więcej niż tylko sam wynik. Tym, którzy
są gwarancją piękna i dobrych emocji.
Tym, którzy nie odbębniają swojej roli.
– Zawsze marzył Pan o komentowaniu meczów?
– Tak. W wieku dziecięcym wyjmowałem jakiś kij i przeprowadzałem
wywiady, albo rzucałem komentarze
podczas meczu. Bardzo wdzięczne
do komentowania jest kolarstwo, biegi narciarskie, wioślarstwo, kajakarstwo i skoki narciarskie. Szczególnie
te ostatnie. Skok na małej skoczni trwa

cztery sekundy, na większej osiem sekund – właśnie wtedy trzeba przekazać słuchaczowi jak najwięcej emocji
z tego, co właśnie się dzieje. Te wszystkie dyscypliny wymagają tak dużego
zaangażowania, że ja sam jestem pełen podziwu dla nich. Dlatego staram
się oddawać całego siebie podczas
komentowania.
– Każdy komentator ma swój
sposób relacjonowania, Pan jest
znany z porównań...
– Sport jest tak piękny, bo jest nieprzewidywalny, dostarcza tylu przeżyć,
bo nie wiemy, jak mecz będzie przebiegał. Wiemy tylko, że mecz piłkarski rozpocznie się kopnięciem, a zakończy się
gwizdkiem.
To nie jest tak, jak w sztuce teatralnej, że wiemy, jak się potoczy. Nawet
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jak książkę czytamy drugi raz, wiemy
mniej więcej, jak wygląda jej fabuła.
A w sporcie tak nie ma. Dlatego to jest
piękne.
Komentatorzy nic nie mogą sobie
przygotować, nic nie mogą sobie założyć, nawet jak mecz będzie wyglądał.
Tu górują emocje.
– Co Pana inspiruje?
– Sztuką sprawozdawcy jest zabrać
słuchacza sprzed odbiornika w pewne miejsce, czyli tak, aby siedział obok
komentatora. Oczywiście, w przenośni.
Pokazać mu to wszystko, co się dzieje. Oddać atmosferę, zaangażowanie
po prostu mówiąc...
Muzyka jest świetnym bodźcem.
Zwłaszcza muzyka poważna. Lubię zamykać oczy i słuchać muzyki. Czuć, dokąd mnie prowadzi, co dźwięki muzyki
robią z moją duszą. Każdy rodzaj muzyki powoduje jednoczesne ćwiczenia
mojej wyobraźni.
Poezja, dobra literatura, teksty piosenek, rozmowy z ludźmi – to dla komentatora jest naprawdę ważne.
– Co Pan najbardziej ceni w swojej pracy?
– To, że w ogóle jest, i że daje mi
tyle satysfakcji…
Rozmawiała: Wiktoria Całus

Foto: Karolina Palica
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Zza kulis dziennikarstwa
śledczego
Niezwykła rozmowa z (nie)zwykłym dziennikarzem śledczym
– Tomaszem Patorą
– Jak wiele musi być w Panu empatii, jeżeli wysłuchuje Pan historii
ludzi, których skrzywdził los? Nieraz oglądając Pana reportaże, widać smutek, żal i współczucie…
– Nie ukrywajmy tego, że jeżeli jest
kamera, człowiek też zachowuje się
tak, jak widz by tego oczekiwał. Niestety, jest tak, że dziennikarz jest aktorem.
Musi nim być siłą rzeczy. Trochę pokazuje, jaki jest stosunek dziennikarza
do przedstawianej sprawy. To jest
problem taki, jak przy pracy policjanta
kryminalnego, który przynosi robotę do domu. To znaczy, że trudno jest
z siebie wyrzucić te historie. One są
w nas, one nie znikają od razu. Dość
długo człowiek dochodzi do siebie,
na przykła, po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie samobójstwa młodej
dziewczyny. Jest trudno, ale… tak być
musi. To jest taka praca. Jeżeli chodzi
o mnie, staram się zacieśnić kontakt.
To głupio zabrzmi, ale odrealnić historię, spojrzeć na nią z boku. Skoncentrować się na problemach technicznych związanych z nagraniem. Jak
„ugryźć” sprawę? Oczywiste jest, że
to nie jest na długą metę. Bo... trauma
wróci. Wbrew pozorom, tu nie ma dobrych rozwiązań. Ja się przyzwyczaiłem do takich sytuacji. Muszę sobie
radzić, dlatego trzeba pielęgnować
w sobie humor, nawet ten czarny, żeby
po prostu nie zwariować.
– Da się tego nauczyć? Tego stosunku do sprawy?
– Jasne, że się da. Pracuję w tym zawodzie już naprawdę długo. Najbardziej traumatyczne sprawy mam już
za sobą i to te, można powiedzieć, najbardziej zawładnęły moją psychiką.
– Która historia była tą najgorszą?
– Bez wątpienia była to sprawa „Łowców skór”, czyli masowych zabójstw.
Myślę, że właśnie ta mogła zostawić
jakiś ślad w głowie…
– Dlaczego dziennikarstwo śledcze? Jest tyle spokojnych zawodów…

– Nie jest to łatwy zawód – to na pewno. Są dwie dobre odpowiedzi i obydwie do mnie pasują. Pierwsza to taka,
że… No cóż. Nie bardzo umiem robić niczego innego – to podstawowy
problem. A drugi… To jest zawód, który czemuś służy. To jeden z niewielu
zawodów, który nie działa ku sprzedaży. Z punktu widzenia komercyjnego,
dziennikarstwo śledcze w ogóle się
nie opłaca, jest kosztochłonne i bez
sensu. Zająłem się tym, bo chcę robić
coś dla ludzi.
I to właśnie to uczucie, kiedy się ma
przekonanie, że robi się coś „po coś”,
i wcale nie jest to bezsensowne. Nie
dla pieniędzy. Tylko po to, żeby komuś
najzwyczajniej pomóc.
– Myślał Pan kiedyś nad czymś,
co nie jest dziennikarstwem śledczym?
– Był taki moment w 2008 roku, kiedy rzuciłem dziennikarstwo. Wtedy zająłem się branżą PR wraz z kolegami.
Ale nie. To nie było to. Musiałem wrócić
do zawodu. Brakowało mi tej adrenaliny. Poczucia sensu roboty. I uznałem,
że mimo tylu wad, które współczesne dziennikarstwo ma, to dam radę
– bo właśnie to chcę robić.
– Manipulacja, manipulacja, manipulacja… To słowo dość często pojawia się przy Pana materiale dotyczącego schroniska. Dlaczego?
– Do pewnych zdarzeń trzeba się
przyzwyczaić. Często na człowieka
„plują” w tym zawodzie. Trzeba mieć
grubą skórę, bo nie każdemu odpowiada to co robię. Nie należy się tym
przejmować, bez przesady. Jeżeli ktoś
uważa, że to, co robię to manipulacja,
to w ciągu paru minut zgłosiłby, to
na policję, a w tym przypadku tak nie
było. Czasem jeżeli „pluje” ktoś za głośno, trzeba wejść w interakcje, niestety.
– Wróćmy do dziennikarstwa śledczego. To pasja? Skąd to się w Panu
wzięło, skoro jest w tym zawodzie
tyle nienawiści…

Foto: Karolina Palica

– Ech… W sumie, trafiłem do dziennikarstwa trochę przez przypadek. Mój
tata był dziennikarzem. Nie śledczym,
po prostu dziennikarzem. I jak to w życiu bywa, przenosił robotę do domu.
Od małego byłem „oswojony” z redagowaniem tekstów, wiedziałem, jak
ich nie pisać, a jak powinny wyglądać.
Nie chcę powiedzieć, że się zaraziłem,
bo tak nie było. Rozmawialiśmy o tym.
Było to na zasadzie zwykłych rozmów
ojca z synem. Zacznijmy od tego, że ja
chciałem być prawnikiem. Poszedłem
na studia prawnicze…
– Ale to się przecież wiąże ze sobą.
Dziennikarstwo śledcze i bycie prawnikiem…
– Może, ale nie musi się wiązać. Teraz
tak, ale tych parę lat temu dziennikarstwo śledcze nie istniało.
I tak, ja chciałem być prawnikiem,
ja chciałem mieć ustabilizowane życie,
zarabiać dobre pieniądze. Poza tym,
prawo jest o tyle fajne, że jest to logiczne myślenie – to pewien rodzaj zapinania myśli, który ja lubię. Na studiach
sobie dorabiałem. Założłem pismo,
drugoobiegowe. Nielegalne, żeby było
śmieszniej. Później trafiłem do „Gazety Wyborczej”, też na takiej zasadzie
dorobienia sobie. I po dwóch czy tam
trzech latach, już wiedziałem. Wiedziałem, że nie będę prawnikiem tylko
dziennikarzem, że to jest moja droga.
Miałem wiedzę prawniczą, a ponieważ
tematyka kryminalna mnie interesowała, robiłem taką działkę… Policja,
sądy – tym się zajmowałem.
– Czyli jednak pasja...
– Do każdego zawodu trzeba mieć
pasję. Jeżeli jej nie ma – nie ma przyjemności z tego, co się robi.
Rób to co lubisz, a nigdy nie będziesz
pracował…
Rozmawiała: Wiktoria Całus
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Wychowawca przytuli albo...
skarci
Wychowawca – to osoba sprawująca opiekę pedagogiczną
nad uczestnikami obozów i kolonii. Jest to ktoś bezpośrednio
opiekujący się dziećmi i młodzieżą. O kursy przygotowawcze
i pracę wychowawcy obozowego pytamy Martę Wągrowską.
– Jak wyglądają kursy przygotowujące do pełnienia funkcji wychowawcy?
– Według mnie, te kursy nie przygotowują, tak jak powinny... Ja akurat dużo
doświadczenia wyniosłam z domu.
Moja mama jest z zawodu nauczycielem i jeździ na różne obozy z młodzieżą. Na kursach poruszane są głównie problemy
czysto prawne, bardzo
rzadko instruktorzy uczą
zastosowania teorii w praktyce. Moim zdaniem,
te kursy nie przygotowują do tej pracy tak,
jak powinny.

– Czy jest to dla Pani stresująca
praca, czy raczej okazja na urlop?
– Okazją na urlop bym tego nie nazwała... Natomiast „Potęga Prasy” jest
wyjątkowym obozem. Po pierwsze,
uczestnicy są starsi niż na tradycyjnych koloniach, zwykle w wieku gimnazjalnym i licealnym. Po drugie, grupa osiemnastoosobowa, porównując

– Według Pani kursy
powinny trwać dłużej?
– To nie jest kwestia
czasu trwania kursu, raczej powinny zawierać
więcej godzin praktyki
i zajęć z dziećmi. Na przykład, bloki pedagogiczne organizowane przez
uniwesytety zawierają te
elementy. Dopiero wtedy
potencjalny nauczyciel
zaczyna uczyć się pracy
z młodzieżą.
Osoby tylko po kur
sach dopuszczane do pracy na obozach mogą sobie nie poradzić. Praca
z dziećmi nie jest – wbrew pozorom –
najłatwiejsza. Młodzież w różnym wieku, więc ma swoje potrzeby i zachcianki. Trzeba nauczyć się wychodzić im
naprzeciw...

do innych obozów, jest bardzo mała,
a kadra dużo liczniejsza. Oprócz mnie
i kierowniczki, dochodzą jeszcze instruktorzy, którzy prowadzą z wami
zajęcia dziennikarskie wypełniające
znaczną część dnia, więc tak naprawdę m tylko koordynujemy.

– Jakie warunki trzeba spełnić, by
zostać wychowawcą kolonijnym?
– Wystarczy być po maturze,zaliczyć
kursy przygotowawcze, o których
mówiłam, i mieć zaświadczenie o niekaralności.

– Czy praca na zwykłym obozie
jest trudniejsza?
– Jest o wiele trudniejsza, głównie
ze względu na liczbę dzieci, które wychowawca ma pod opieką. Musi im zapewnić zarówno opiekę, jak i atrakcje.

Nie możemy dopuścić do tego, żeby
naszym podopiecznym stało się coś
złego, a jednicześnie chcemy, żeby dobrze bawili się w wakacje.
– Czy polubiła Pani tę pracę i dlaczego?
– Na naszym obozie podoba mi się
nawet bardzo, głównie ze względu
na to, z jaką młodzieżą mam do czynienia. Naprawdę jesteście świetną,
zgraną i chętną do współpracy grupą.
Ja również mam wspaniałe wspomnienia z tego obozu, bo sama tu przyjeżdzałam jako uczestnik i doskonale
wiem, jak to wygląda. Zdaję sobie

Foto: Karolina Słodkowska

również sprawę z wyzwań, jakie was
tu czekają.
– Jak Pani ocenia siebie jako wychowawcę?
– To jest raczej pytanie do grupy... ale
myślę, że jak na razie daję sobie radę.
Do tej pory nie było żadnych incydentów i mam nadzieję, że nie będzie.
Pamietajcie, że ja jestem tu dla was,
i zawsze jak coś się dzieje, możecie mi
wszystko powiedzieć.
Rozmawiał: Jacek Borkowski
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Kobieta ratownik?!!
Ratownictwo wodne jest jednym z zawodów, w których nie ma zbyt wielu kobiet.
W rewalskiej ,,Asekuracji” na 38 osób jest 9 pań. Należy do nich Magdalena Woźny,
która rozmawiała z nami o swojej pracy i o tym, jak jest postrzegana jako kobieta
ratownik.
– Jak długo pracuje Pani w ratownictwie?
– Po maturze stwierdziłam, że chciałabym wyjechać nad morze. Zrobiłam
kurs na ratownika i nadarzyła się okazja, aby właśnie tu podjąć pracę, więc
korzystam z niej już trzy sezony. Jeżdżę co roku i nie wyobrażam sobie
innych wakacji.
– Czyli przyjeżdża tu Pani tylko
na wakacje?
– Tak, tylko na wakacje. W ciągu roku szkolnego nie mam czasu,
bo studiuję.

– Ogólnie pozytywnie, ale zdarzają się też takie osoby, które nie mają
szacunku do kobiet w tym zawodzie.
Myślą, że drobne dziewczyny nie mają
tyle siły, ile mężczyźni i nie dadzą
rady. A to nie do końca prawda, bo
tu nie tylko siła się liczy.

W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że wezwano nas za późno i nie
zdołaliśmy uratować człowieka. W takich sytuacjach trzeba umieć wytłumaczyć sobie: Po prostu nie daliśmy
rady. Jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy
w stanie być wszędzie.

– Co jest dla Pani największym
wyzwaniem w tej pracy?
– Przede wszystkim jest dużo adrenaliny. Ogólnie praca jest wyzwaniem.
Trzeba cały czas patrzeć, obserwować.
Osiem godzin być w pełni skupionym,

– Jak długo uczyła się Pani pływać, aby robić to tak dobrze, żeby
zdać egzaminy i zostać ratowniczką?
– Zawsze bardzo lubiłam pływać
i dość dużo czasu poświęcałam temu

– A nie planuje
Pani kiedyś pracy
na cały etat?
– Na plaży na pełen etat się nie da,
a na basen chodzę,
jeśli mi czas pozwala.
Mimo wszystko morze bardziej mnie
ciągnie.
– Gdy skończy
Pani studia i jeśli,
oczywiście, czas pozwoli, zamierza Pani
nadal spędzać tu
wakacje?
– Tak, nie wyobrażam sobie teraz wakacji bez pracy jako
ratownik. Myślę, że będę tu przyjeżdżać jak najdłużej.
– Co podoba się Pani w tej pracy
najbardziej?
– Ciężko powiedzieć w kilku słowach… Trudne pytanie… Ogólnie
wszystko – atmosfera, interesujący
ludzie, to, że możemy pomagać i równocześnie mamy wakacje.
– Jak jest Pani postrzegana jako
kobieta ratownik?

Foto: Karolina Słodkowska

żeby niczego nie przeoczyć. Chwila
nieuwagi z naszej strony może kogoś
kosztować życie.
– Jak radzi sobie Pani z emocjami
w pracy?
– Staram się oddzielać życie prywatne od pracy. Zdarzają się różne wypadki. Ważne, żeby umieć się z nimi pogodzić. Trzeba umieć o nich zapomnieć
i mieć świadomość, że czasem tak się
zdarza, że nie uda nam się przeprowadzić akcji tak, jak byśmy chcieli, gdy,
na przykład, za późno przyjedziemy.

zajęciu. Gdy dowiedziałam się, że
można zrobić kurs na ratownika, pomyślałam, że warto spróbować. A jak
wiadomo, idąc na kurs, trzeba mieć
jakieś podstawowe umiejętności, aczkolwiek, co podkreślam, pływanie nie
jest jedną z tych umiejętności, które
muszą być na idealnym poziomie.
– Co więc jest najważniejsze?
– Przede wszystkim ważna jest praca zespołowa, a dopiero później dochodzi właśnie pływanie i wszystkie
inne czynności.
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– Biorąc pod uwagę chociażby
gwałtownie zmieniającą się pogodę,
praca ta wydaje się niebezpieczna.
Jak w takim razie zareagowała Pani
rodzina, przyjaciele na podjęcie
przez Panią tej pracy.
– Wiadomo, mama cały czas jest
zestresowana. Znajomi byli bardzo
zdziwieni, gdy powiedziałam, że pierwszy raz jadę nad morze i chcę pracować jako ratowniczka. Na początku
każdy jest trochę przestraszony, ale
wspierają mnie i cieszą się, gdy jadę
na kolejny sezon, bo widzą, że to jest
moja pasja.
– A Pani miała jakieś obawy?
– Tak, bałam się, że sobie nie poradzę. Wiadomo, dalej nie jestem na sto
procent pewna, bo nikt nie może być
pewny, czy w każdej sytuacji damy sobie radę. Morze jest aż tak nieprzewidywalne… Nie potrafimy przewidzieć,
co się wydarzy. Warunki cały czas
się zmieniają. Więc obawy nadal są,
ale mamy jakieś umiejętności i na tym
bazujemy.
– Jakaś akcja ratunkowa zapadła
Pani szczególnie w pamięć?
– Zapamiętałam jeden sierpniowy
dzień. Warunki rzeczywiście były bardzo niesprzyjające, a ludzie często nas
nie słuchają, gdy mówimy, że nie wolno wchodzić do wody. Myślą, że dadzą radę, a czasem zdarza się tak, że
wchodzimy do wody po pas, przyjdzie
większa fala i po prostu nie dajemy
rady. Mieliśmy taką akcję, że jeszcze
jednej nie zdążyliśmy przeprowadzić,
a już była druga. Na szczęście, udało
się wtedy wyciągnąć panią, ponieważ
zawisła na falochronie. Kiedyś inna
pani była na klifie i skręciła kostkę...
W zeszłym roku była akcja, która
wstrząsnęła bazą, bo jednak naszym
celem jest ratowanie ludzkiego życia.
Pan był pijany, wszedł do wody, pani,
która przebywała z nim na plaży,
myślała, że zanurkował, po pewnym
czasie, gdy się nie wynurzał, postanowiła po nas zadzwonić. Oczywiście,
od razu zareagowaliśmy. Mamy telefon alarmowy, na którego dźwięk
od razu jedziemy na miejsce zdarzenia. Udało nam się w ciągu czterech
minut dotrzećna miejsce, wyciągnąć
tę osobę i przeprowadzić reanimację
z pozytywnym skutkiem. Takie zakończenie było dla nas ogromnym
sukcesem.

Foto: Bartek Madej

– W jakim czasie udaje się Pani zerwać z łóżka i przygotować do wyjścia?
– Ciężko określić, chociaż często
mamy rano ćwiczenia, które mają nas
przygotować do takich właśnie sytuacji. A po pewnym czasie robimy to
automatycznie.
– Czyli śpi Pani tutaj, w bazie?
– Tak, wszyscy tutaj mieszkamy,
co umożliwia nam zebranie się w ciągu minuty. Zdarza się czasem, że śpimy w strojach – jeśli, na przykład,
przewidujemy, że coś się może wydarzyć. Gdy są organizowane większe imprezy, też jesteśmy w większej
gotowości.
– Z Pani kwalfikacjami mogłaby
Pani pracować w pogotowiu ratunkowym?
– Nie, mamy ukończony tylko kwalifikowany kurs pierwszej pomocy,
a żeby pracować w pogotowiu, trzeba
skończyć studia. My ograniczamy się
tylko do reanimacji, podania tlenu, nic
więcej nie możemy zrobić.
– Wiąże Pani swoje życie, na przykład, z medycyną?
– Myślałam o ratownictwie medycznym, ale w Polsce kobiety mają ciężko
w tym zawodzie, ponieważ są tam też
ograniczenia pod względem liczby

kilogramów, którą można nosić, więc
kobiet nie chcą za bardzo w ratownictwie. Rzeczywiście poszłam trochę
w taki medyczny kierunek, bo studiuję fizjoterapię. Może kiedyś pomyślę
o instruktorze wodnym. Na ten moment mam instruktora aqua areobicu
i pływania. Ogólnie moje życie kręci
się wokół ratownictwa i wody.
– A myśli Pani, że w są szanse
na jakieś zmiany w sytuacji kobiet
w pogotowiu? Można coś w tym kierunku zrobić?
– Nie wiem, powiem szczerze. Wybrałam jednak tę fizjoterapię. Ale
zachęcam do pracy jako ratownik
nad morzem. Jeśli ktoś lubi adrenalinę i lubi pływać – to jest to praca
dla niego.
– A jak radzi sobie Pani w pracy
podczas choroby czy niedyspozycji?
– Pod tym względem mamy bardzo
wyrozumiałe szefostwo i jeśli ktoś
się gorzej czuje, ustalamy grafik tak,
aby było dobrze. Najważniejsze
własne zdrowie, bo jeśli my nie będziemy dobrze się czuć, to nikomu nie
pomożemy.

Rozmawiała:
Anna Mądrakowska
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Kurczą się nadmorskie plaże
Gdzie są plaże? To pytanie od dawna nurtuje wielu mieszkańców
Rewala. Także wielu zawiedzionych
turystów nie może odnaleźć swoich
ulubionych plaż. Dlaczego? Woda
zalewa coraz większą część nadmorskich terenów i powoli zaczyna
brakować miejsca do odpoczynku.
Co gorsza, ten problem nie dotyczy
jedynie Rewala, ale i reszty nadbałtyckich miejscowości. Czy stanowi
to dla nas zagrożenie i czy można
temu zapobiec?
Plaże są niezwykle ważne dla wszystkich nadmorskich miejscowości. To
dzięki nim pojawiają się wczasowicze
i turyści, którzy zostawiają miejscowym sporo pieniędzy. Gdyby nie one,
małe i większe kurorty zapewne straciłyby na atrakcyjności i nie cieszyłyby się taką popularnością. Dlatego
warto ratować nasze wybrzeże, zanim
będzie za późno.
Przypomnijmy sytuację Trzęsacza
i tamtejszego kościoła. Na przełomie
XIV i XV wieku znajdował się on aż
2 km od brzegu. Z biegiem lat morze
zabierało kolejne części wybrzeża,

Foto: Karolina Słodkowska

aż w końcu dotarło i do ceglanej świątyni. Gdyby nie ogromny nakład pracy
i jeszcze większe pieniądze, być może
dziś nie moglibyśmy zobaczyć ostatniego fragmentu kościoła, czyli jego
południowej ściany. To doskonały przykład tego, co może spotkać i Rewal, jeśli w miarę szybko nie zareagujemy.
Sposobów na ocalenie wybrzeża
przed zaborczymi falami jest wiele.
Ludzie zalesiają i zakrzewiają brzegi,
umacniają wydmy, budują falochrony.
Stosuje się, m.in., ostrogi brzegowe
– drewniane palisady prostopadłe
do brzegu z wypełnieniem z bloków

Komary atakują!

Foto: Maciek Wójcik

kamiennych lub betonowych. Do tego
dochodzą jeszcze falochrony brzegowe, opaski brzegowe z narzutów
kamiennych i betonowe umocnienia.
Niestety realizacja tych umocnień
jest nie tylko trudne zer względów
technicznych, ale i kosztowna Przydają się pieniądze z budżetu państwa,
ale i wsparcie Unii Europejskiej.
Ochrona wybrzeży wiąże się więc
z wielkim wysiłkiem i dużym kosztem.
Na terenie, który podlega Urzędowi
Morskiemu w Słupsku, zimowe sztormy zniszczyły 170 km linii brzegowej, a straty oszacowano na około
10 mln zł. Jeśli nic z tym nie zrobimy,
sytuacja może się powtórzyć, a mieszkańcy nadmorskich miejscowości będą mieć powód do jeszcze większego
niepokoju.
W Rewalu zarówno mieszkańcy, jak
i wczasowicze z niepokojem spoglądają na morze wdzierające się coraz
głębiej w ląd. Kto wygra walkę o plaże,
człowiek, czy morze?
Olga Świątek

– Przy łokciu mam ewidentnie ślad
ugryzienia komara – narzeka pan
Daniel, turysta z okolic Kalisza Pomorskiego. Osób mówiących jak on
jest w Rewalu więcej.
– To boli, a nawet swędzi – mówi
nam pani Karolina z Łasku. – Myślę,
że to jest brak odkomarzania. Byłam
tu dwa lata temu, wtedy robali nie było.
W rozmowie z „Rewalacjami” urzędnicy odpierają zarzuty i twierdzą, że
odkomarzanie tej wiosny odbyło się
podobnie jak w poprzednich latach.
– Nie mam żadnych informacji, że
komary atakują – kwituje Wioletta
Brzezińska, pełniąca obowiązki wójta
gminy Rewal.
Przyczyną wzmożonej aktywności
owadów jest pogoda. Komary uwielbiają wilgoć, a opadów było ostatnio dużo.
Rewal już od kilku lat cieszy się renomą kurortu, w którym brak komarów.
Każdej wiosny opryskiwane są krzaki
i zagajniki, dzięki czemu owady się nie
rozmnażają. I oby tak już pozostało!
Maciek Wójcik
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Trzęsacz – dawniej i dziś
Dawno, dawno temu, w niewielkiej nadmorskiej osadzie rybackiej o nazwie
Trzęsacz mieszkał rybak Boguchwał. Pewnego dnia podczas połowu w jego sieci
trafiła piękna syrena Zielenica, córka króla Bałtyku. Urzeczony jej urodą i pięknym
śpiewem, zabrał ją do wioski. Niestety, po paru dniach nieszczęśliwa syrena zmarła
z tęsknoty za ojcem i morskimi głębinami.

Zemsta Króla Bałtyku

Rybacy nie wiedzieli, co zrobić z syreną, więc pochowali ją na przykościelnym cmentarzu. Gdy o wszystkim
dowiedział się król głębin Bałtyk, postanowił zemścić się na mieszkańcach
osady. Przede wszystkim zdecydował
się zniszczyć cmentarz i zabrać swoją
córkę znów do domu.
Od tego czasu mozolnie, kawałek
po kawałku, Bałtyk zabiera ląd. Kościół, który pierwotnie znajdował się
w środku wsi (prawie dwa kilometry
od morza!) coraz bardziej zbliża się
do linii brzegowej, aż któregoś dnia,
podczas gwałtownego sztormu potężne fale zabierały cmentarz, a z nim
mogiłę syreny. By dopełnić zemsty,
morze pochłonęło prawie cały ceglany kościół.

je przybysze z całego świata. Zachowany fragment wiekowego kościółka
stał się wizytówką Trzęsacza. Legenda
legendą, ale nas interesuje też proza,
czyli to, co przez wieki działo się w Trzęsaczu. Wielu mieszkańców trudniło się
połowem ryb, ale większość pracowała
na roli, trudniła się hodowlą bydła. Dopiero w XIX i XX wieku Trzęsacz zaczął
robić karierę na polu rekreacji. Podobnie jak na pobliskie rewalskie wybrzeże
zaczęli zjeżdżać się mieszkańcy odległych miast.

Co za dwadzieścia lat?

Nie tylko ruiny

Dziś w sezonie do nadmorskiego
Trzęsacza przybywają tysiące wczasowiczów i turystów z całego świata. Około dwustu stałych mieszkańców żyje głównie z turystyki, na rzecz
której powstało wiele pensjonatów,
a także placówek handlowych i usługowych.

Foto: Karolina Słodkowska

Ta piękna legenda nie wyjaśnia nam
tego, co dziś przyciąga turystów i wczasowiczów: dlaczego pozostał tylko
fragment świątyni? Wyjaśniamy więc,
że sprawa jest prozaiczna, ot w XIX
wieku po drugiej stronie drogi, w pobliżu dawnego majątku Flemingów,
powstała druga świątynia. A że coraz
modniejsze stawało się wypoczywanie
nad morzem, mieszkańcy postanowili
użyć pozostałości dawnego kościółka
jako atrakcję turystyczną. Już w czasach
nam współczesnych naukowcy dopisali
ciąg dalszy losów tej budowli, opracowując skomplikowaną i kosztowną metodę
zabezpieczenia ruin. Dziś podziwiają

rów jeździectwa. To kolejna atrakcja
współczesnego Trzęsacza.
Trzeba przyznać, że w ostatnich latach zrobiono sporo właśnie z myślą
o turystach i wczasowiczach Dziś
mówi się o długach gminy, ale nie można ukryć, że zarówno Trzęsacz, Rewal
czy inne nadmorskie miejscowości tej
gminy zrobiły znaczny krok w przyszłość. Jakim kosztem? – to już zupełnie inna historia...

Foto: Karolina Słodkowska

Wszystkiego o klifie oraz ruinach
kościoła można się dowiedzieć w Multimedialnym Muzeum na Klifie, w którym prezentowane są, m.in., legendy,
ale również makiety oraz pamiątki
związane z dawnym Trzęsaczem. Tu
można się dowiedzieć, że w dawnych czasach ta nadmorska miejscowość była prywatną osadą należącą
do Heinricha von Knutta, później jej
posiadaczami były rody Flemingów,
Puttkamerów i Kleistów. Pozostałością
tych czasów jest stary pałac, za którym
podziwiać można też konie i amato-

Foto: Karolina Słodkowska

Uczestnicy „Potęgi Prasy” od dwudziestu lat odwiedzają Trzęsacz i tak
zapewne będzie w ciągu kolejnych
dwudziestu. Ja też jeszcze nie raz pojawię się w tej urokliwej miejscowości. Co chciałbym zobaczyć w przyszłości? Może warto przysposobić
turystom nadmorską promenadę
z niezapomnianymi widokami. Powinno się też zapewnić różnorodnych
atrakcji w bezpośrednim sąsiedztwie
głównego deptaka. A jeśli mieszkańcy osady oraz gospodarze gminy
o to nie zadbaja, i tak będę przyjeźdżać do Trzęsacza, choćby dla legendarnej Zielenicy.
Jacek Borkowski
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Motylem być…
Motylarnia w Niechorzu to wyjątkowo ciekawe i barwne miejsce warte obejrzenia. Znajdziemy tam wiele
gatunków motyli, m.in. największego na świecie – attacusa atlasa. Jest
to ogromna, piękna ćma o barwnych
skrzydłach, która, gdy siedzi na drzewie, wtapia się w tło.
W motylarni jest ciepło, aby motyle miały dogodne warunki do życia.
Lubią one owoce, zwłaszcza sfermentowane, dlatego w wielu miejscach
można się natknąć na te przysmaki.
A że w procesie fermentacji pojawia się
alkohol, motyle są często... pod wpływem procentów.
– Motyle są bardzo delikatne, dlatego nie wolno ich łapać ani dotykać.
Zdarza się, że te owady same przylatują
i siadają na człowieku – mówi sympatyczny przewodnik – Najczęściej przyciągają je słodkie perfumy.
W tym potężnym namiocie jest około
pół tysiąca motyli i ciągle przybywają
nowe. W Niechorzu można zobaczyć
między innymi:

– Morpho peleides – jest to motyl
o okazałych błękitnych skrzydłach.
Ten gatunek – dzięki swojej barwie
– daje się najłatwiej zauważyć. Rozpiętość jego skrzydeł waha się między
13 a 20 centymetrów. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Dorosły
motyl żyje około dwóch tygodni.
– Papilo demoleus – potocznie jest
nazywany Cytrynkiem. Pochodzi z Azji.
Po rozłożeniu skrzydeł zajmuje około
8-10 centymetrów.
– Kallima paralekta – naturalnie występuje w Indonezji. Złożone skrzydła wyglądają niczym uschnięty liść.
Podobno każdy przedstawiciel tego
gatunku jest inny – nie ma dwóch
identycznych.
– Doleschallia bisaltide – występuje w
Azji i Australii. Rozpiętość skrzydeł wynosi 7 centymetrów.
– Parthenos sylvia – pochodzi z Azji.
Często potocznie nazywa się go ,Latającym Tygrysem (ze względu na paski, które ma na ciele). Lubi wilgotny klimat, często występuje w pobliżu rzek

Foto: archiwum

i jezior. W czasie lotu szerokość jego
skrzydeł to 10 centymetrów.
– Papilio lowi – samce i samice różnią
się od siebie wyglądem. Mają niebieskawą barwę, ale samice są jaśniejsze.
– Tirumala septentrionis – zwana też
Niebieskim Tygrysem. Występuje głównie w Azji i Australii. Są one toksyczne
dla ptaków i innych drapieżników.
– Ideopsis juventa – ma półprzezroczyste skrzydła pokryte czarnymi żyłkami.
Pochodzi z Azji.
Oczywiście, to tylko kilka przykładów.
W motylarni przewodnicy chętnie opowiadają o życiu tych pieknych owadów.
Polecamy motylarnię w Niechorzu
wszystkim tym, którzy kochają przyrodę. Z pewnością każdy znajdzie tu motyla, który mu się spodoba.
Anna Mądrakowska

Wielkie małe latarnie...
Całe polskie wybrzeże w Niechorzu?
To możliwe! Już po raz kolejny Park
Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu otwiera swoje progi dla zwiedzających. – To zabawa dla całej rodziny
– zapewniają pracownicy obiektu.
Na turystów niezmiennie czeka kilkadziesiąt eksponatów. Wśród nich te najważniejsze – wszystkich 29 latarni morskich z polskiego wybrzeża. To zarówno istniejące, jak i dawno zapomniane obiekty.
– U nas są one usytuowane tak jak
w rzeczywistości – tłumaczy pan Szymon, przewodnik w Parku Miniatur.
– Zwiedzanie rozpoczyna się na wschodzie, w Krynicy Morskiej skąd kierujemy się
na zachód aż do Świnoujścia. Sam chodnik jest w kształcie polskiego wybrzeża
– dodaje. A latarnie? Bardzo zróżnicowane! Od najniższych do najwyższych!
W Parku Miniatur Latarni Morskich zobaczymy wszystkie: zarówno te okrągłe,
cztero- i ośmiokątne, a nawet jedyną
w Polsce latarnię szesnastokątną – znajdującą się w Stilo.

Niektóre z obiektów w prawdziwym
świecie są w pełni zautomatyzowane.
A latarnia morska w gdańskim porcie
ma… windę!
Na ich tle budynek w Niechorzu
wygląda całkiem nieźle. Jest czwarty
pod względem wysokości w Polsce.
Czym się wyróżnia?
– Jego znakiem rozpoznawczym są zielone okiennice – zdradza nasz przewodnik. Co więcej, chcący wejść na szczyt
latarni muszą pokonać 208 schodków.
W końcu ma ona aż 45 metrów! To też
budynek z bogatą historią. Do poznania, oczywiście, w Parku Miniatur
w Niechorzu.
Jednak latarnie morskie nie są jedynymi atrakcjami w kompleksie. Ujrzymy
również ratusz miejski w Kołobrzegu czy
katedrę z Kamienia Pomorskiego. Jest
też zupełna nowość!
– Mamy go od kilkunastu dni. To „Dar
Pomorza”, jeden z najbardziej znanych
polskich okrętów – ujawnia pan Szymon.
W Niechorzu jego model ma ponad
osiem metrów długości.

Wszystkie eksponaty są dosyć duże.
Wiuększość z miniatur została przygotowana w skali 1:10. Oznacza to, że latarnie
mają po kilka metrów wysokości.
Podziw budzi również makieta rewalskiej kolei wąskotorowej. Znajdziemy miniatury wszystkich 6 stacji – od Trzęsacza
po Pogorzelicę. Model pociągu jeździ
i wydaje dźwięki. Jego przejazd można
uchwycić aparatem. Do miniatur można podchodzić i robić wzruszające
fotografie.
Po zwiedzaniu w kompleksie jest szansa nieco odpocząć:
– Mamy toalety, bistro i sklep z pamiątkami, a czas jest niczym nieograniczony,
więc wystawę można pokonać raz jeszcze
– podsumowuje nasz przewodnik pan
Szymon.
Park Miniatur Latarni Morskich – to
obowiązkowy punkt na trasie osób odpoczywających w okolicach Niechorza.
W końcu tego typu eksponatów nie znajdziecie nigdzie indziej w Polsce. A same
miniatury? Są po prostu piękne.
Maciek Wójcik
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Powrót Akademii Słońca
PIERWSZY OD 8 LAT BAR NA PLAŻY
MUZYKA GRANA NA ŻYWO
DRINKI SERWOWANE
PRZEZ PROFESJONALNYCH
BARMANÓW
W okolicy znajdziecie boisko do beach
soccera i volley beach, których turnieje
nadchodzą wielkimi krokami. Tropical
Beach jest też współorganizatorem
konkursów Miss Słońca
(29.07 – ostatnia sobota lipca)
oraz Mała Miss Słońca
(05.08 – pierwsza sobota sierpnia),
ale na tym nie koniec.
W tym sezonie powraca

AKADEMIA SŁOŃCA

(Reaktywacja!)

Czekajcie na AMATOR STRONG MEN
i turniej sportowo-rekreacyjny
dla rodzin z dziećmi, podczas którego
będziecie mogli wziąć udział w różnych
quizach. Wszystko to już niedługo!
Jeżeli jednak macie ochotę
na znalezienie się jeszcze bliżej Słońca,
czekają na was zajęcia „JUMP IT!”
na trampolinach.
Przyjdźcie, spróbujcie świetnego
burgera i rozkoszujcie się wszystkimi
wspomnianymi aktywnymi
przyjemnościami całkowicie za darmo!
Wystarczy zejść na plażę przy ulicy
Szczecińskiej, niedaleko kutrów,
a dotrzecie do prawdziwej Ibizy!
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Nowe miniatury
Park Miniatur Latarni Morskich to
idealne miejsce do odwiedzenia w Niechorzu. Zapewnia nam on wiele atrakcji. Możemy tam zobaczyć niezwykle
interesujące makiety latarni i zabytków
Pomorza Zachodniego, co zapewni niebywałą rozrywkę, dzieciom i dorosłym.
W tym roku hitem jest miniatura ,,Daru
Pomorza” oraz symbol Karkonoszy góra
Śnieżka. Po przyjemnym spacerze wraz
z przewodnikiem, który przybliży nam
historie miniatur, możemy pójść na mrożoną herbatę, do wyboru w czterech różnych smakach.
Ola Cieplińska

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

BEACH BAR

Nowe i wyjątkowe miejsce
na mapie Wybrzeża Rewalskiego.
Pierwszy od 8 lat bar na plaży

Zejścia przy ulicy
Szczecińskiej

Prawdopodobnie najlepsze
drinki w Rewalu serwowane
przez profesjonalnych barmanów.

MUZYKA GRANA NA ŻYWO
Sałatki, burgery, musli
Ibiza w Rewalu

Zapraszamy do

BEACH BAR TROPICAL
REKLAMA

reklama
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Restauracja
położona przy samej promenadzie,
w centrum Rewala
ul. Sikorskiego 11A
72-344 Rewal
www.gwiazdamorza-rewal.pl
www.fb/GwiazdaMorzaRewal

miejsce na Twoją
reklamę

tel. 607 650 742

www.youtube.com/potegaprasy

PRZYSTAŃ RYBACKA TO COŚ WIĘCEJ NIŻ SMAŻALNIA RYB.
JESTEŚMY Z WAMI JUŻ OD 15 LAT
I OD TEGO CZASU ZDOBYWAMY WASZE ZAUFANIE
Ryba nie może czekać na klienta,
to klient musi poczekać na rybę.
Gwarantujemy, że jej smak
zrekompensuje czas oczekiwania
na danie.
Lokal zmienił lokalizację. Obecnie znajdujemy się przy ulicy Klifowej 8, obok tarasu widokowego
(wcześniej gościliśmy Państwa przy ulicy Saperskiej, obok zejścia na kutry).
REKLAMA
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Kolejką „Retro” w nieznane...
Atrakcją i uzupełnieniem oferty przewozowej gminy Rewal jest kolejka „Retro“,
czyli pojazd z dwoma wagonami kursujący między Rewalem i Niechorzem. Przystanki znajdują się w Rewalu (obok PKS)
oraz w Niechorzu (okolice Latarni Morskiej
oraz obok PKS). Atutem „ciuchci” jest to,
że po wcześniejszym uzgodnieniu podjedzie pod wskazany adres o umówionej
godzinie. Oferta dotyczy zarówno osób
indywidualnych jak i grup zorganizowanych.
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 darmowy. 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

REKLAMA
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Zapomniana wiara?
Dawno, dawno temu żyli sobie trzej bracia – Lech, Czech i Rus, którzy wyruszyli w świat,
by założyć własne kraje. Na pewno większość słyszała o legendarnych założycielach Polski i Rosji.
Są to państwa słowiańskie. Tak samo, jak, na przykład, Serbia, Bułgaria czy Białoruś.
A skoro myślimy o Słowianach, musimy też mieć na uwadze to, że mamy z innymi państwami
wiele wspólnych tradycji i mitów.
Mam pewne obawy, że większość nie
wie o nich zbyt wiele.
Ale nie możemy się za to winić,
skoro w szkołach nie mówi się dużo
o słowiańskich wierzeniach, bóstwach
i o tajemniczych stworach, które przyprawiłyby o ciarki na plecach nawet
najodważniejszych śmiałków. Zamiast
tego pogłębia się wiedzę o „kolebce kultury europejskiej”, czyli o starożytnej
Grecji lub po prostu Helladzie. Dzięki
temu wielu ludzi potrafi bez zająknięcia wymienić podstawowych bogów
greckich. Tylko dlaczego kosztem tych
słowiańskich?
Pytając znajomych o znane im bóstwa, często słyszałam o Światowidzie
(będącym tak naprawdę Świętowtem),
który w dzisiejszych czasach stał się
symbolem politeistycznej religii Słowian, prawdopodobnie dzięki wyłowieniu jego pomnika z rzeki Zbrucz.
Według podań, czczono go na wyspie
Rugia i był zwierzchnikiem nad innymi
bóstwami.
Ktoś może skojarzyć jeszcze Marzannę, której kukłę symbolicznie wrzuca
się do wody lub pali w pierwszy dzień
wiosny. Na tym wiedza często się kończy. Tylko dlaczego? Dlaczego nie
pamięta się o panu zaświatów – Nyji
lub o Łado, bogu prawa i słońca?
Można to zrzucić na brak wystarczających materiałów tematycznych,
ale nie oszukujmy się – tych jest coraz
więcej. W księgarniach można odnaleźć pięknie ilustrowane bestiariusze
i powieści na podstawie słowiańskich
wierzeń. Chociaż wydawane są z naprawdę dużą dbałością o szczegóły
i powinny kusić potencjalnych nabywców, wciąż sięga po nie niewielu i niewielu ma pojęcie o swoim kulturowym
dziedzictwie. W tym tekście pragnę chociaż w pewnym stopniu je przybliżyć.
Słowiańska wiara nie uznaje duchów
zmarłych za coś złego. Wręcz przeciw-

Stworzenia z mitologii słowiańskiej
można by wymieniać godzinami, podobnie jak bogów, a co za tym idzie
również święta, które są obchodzone
do tej pory. Taki jest ,na przykład Wielkidzień, czyli pierwszy dzień wiosny,
obchodzony w pierwszą niedzielę
po wiosennym zrównaniu dnia z nocą.
Wtedy przyroda odradza się po zimie,
topi się Marzannę. W czasie tego święta
malowało się jajka, które były symbolem nowego życia.
W noc kupały (inaczej słońcakres
lub sobótki) ludzie weselą się i bawią
w lasach, skaczą przez ogień i puszczają wianki na wodzie. Poszukuje się
również kwiatu paproci. Noc kupały
po przyjęciu przez Polskę chrześcijaństwa stała się nocą świętego Jana.
Polscy twórcy coraz częściej powracają „do korzeni”, na przykład
Andrzej Sapkowski w serii o Geralcie
z Rivii albo ostatnio popularna Katarzyna Berenika Miszczuk w swojej trylogii
„Kwiat paproci”, co może przełożyć się
na przyszłe zainteresowanie mitologią
Słowian.
Rys. Aleksandra Kowalczyk

nie – urządza się stypy, czyli obiady
na grobach zmarłych, bo oni w końcu
też muszą coś jeść.
Nie znaczy to jednak, że w tej kulturze brakuje wrogich ludziom stworzeń.
Są, na przykład, południce – pojawiające się pod postacią młodych kobiet
w białych sukniach – mordujące rolników pracujących w polu w południe.
Bezkosty to demony wampiryczne
pozbawione kości, mogące przecisnąć
się nawet przez najmniejsze szparki.
Ale nawet demony nie zawsze były
złe, a krzywdę wyrządzały ludziom
tylko w słusznym gniewie. Na przykład Skarbnik zamieszkujący kopalnie
i podziemia ostrzegał górników przed
tąpnięciami, zalaniami i pożarami.

Nasze dziedzictwo jest naprawdę
fascynujące i może inspirować, myślę
więc, że warto chociaż odrobinę się
nim zainteresować, byśmy mogli być
dumni ze swojej wiekowej tradycji,
a nie chłonąć jak gąbka te zachodnie.
Aleksandra Kowalczyk
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Dewastacja Kubańczyków
– Polacy mistrzami świata!
Finał mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn do lat 21

Zwieńczenie tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce do lat 21
miało miejsce 2 lipca. Polska reprezentacja nie mogła wyobrazić sobie
gorszej atmosfery wokół całego turnieju. Biorąc pod uwagę ostatnie porażki
drużyny seniorskiej w Lidze Światowej,
środowisko potrzebowało jakiegokolwiek sukcesu na polu rodzimej siatkówki. Widmo nadciągających mistrzostw
Europy dla seniorów (rozgrywanych
w naszym kraju) straszyło polskich sympatyków volleyball’a. Przecież to szaleństwo rozpocznie się już w sierpniu.
Polacy przeszli jak burza przez całe
rozgrywki, ogrywając ekipy Czech,
Kanady, Kuby czy Brazylii. Tymi zwycięstwami kontynuowali passę czterdziestu sześciu meczów bez porażki.
Rywale biało-czerwonych już podczas
tych mistrzostw mogli doświadczyć
mocy polskiego zespołu, kiedy w drugiej rundzie w grupie E ograli siatkarzy
z Ameryki Środkowej 3:0. Podopieczni
trenera Pawlika zamierzali i tym razem
napsuć krwi Kubańczykom, pokonując
ich w finale, którego stawką był tytuł
mistrza świata.
Na ostatniej prostej rozgrywek, Polska pokonała w półfinale w dramatycznych okolicznościach Brazylijczyków 3:2. Najlepszy na boisku? Zdecydowanie Jakub Kochanowski, który,
według statystyk, zaliczył 15 precyzyjnych strzałów w boisko przeciwnika oraz dobrze blokował. Postawa
biało-czerwonych dawała doskonały prognostyk na nadchodzący finał.
Kubańczycy nie mieli tak łatwo, jak
my. W swoim starciu o finał musieli powalczyć o prawo gry o tytuł z mocno
prezentującymi się na mundialu Rosjanami. Po wyczerpującym boju o każdy
punkt, to reprezentanci Kuby wyszli
z tego meczu obronną ręką, pokonując
Sborną 3:1. Taki obrót spraw spowodował, że nadchodzące niedzielne starcie
zapowiadało się bardzo ciekawie, biorąc
pod uwagę żądzę zemsty, którą Kubańczycy byli opętani. Tak bardzo chcieli
pokazać całemu światu, że Polacy są
do przejścia przez ekipę Nicolas Vives
Coffigny’ego.

Początek finału rozgrywanego
w Brnie – to lekka przewaga graczy
z Ameryki Łacińskiej. Ale wystarczyło poprawić blok (Kochanowski i Kwolek), by doprowadzić do remisu 7:7.
Do dobrego bloku, którego już zaczęli się bać Kubańczycy, doszła „ekwilibrystyka” naszych graczy w obronie
i konsekwentna agresja, naturalnie
pozytywna, w ataku. Masłowski walczył jak lew w polu, a Fornal i Ziobrowski przekonywali, że nie tylko siłą, ale
i sprytem można doprowadzać przeciwników do rozpaczy. Nie bez znaczenia były także dobre przyjęcie i niewiele
błędów w polu zagrywki. W rezultacie
od stanu 18:14 (kapitalny cios Kochanowskiego z zagrywki) Polacy absolutnie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku.
W drugim secie biało-czerwoni rozpoczęli
„demontaż” rywali. Kubańczycy zostali zmuszeni do seryjnych błędów. Zupełnie zgaśli liderzy kubańskiej ekipy – Lopez i Gutierez. Popisy w polu zagrywki dawał
Kochanowski, Kozub w najbardziej
odpowiednich momentach używał
Kwolka, Fornala i Ziobrowskiego, czujny w bloku Huber uspokoił grę na siatce, a Masłowski „klonował” się w obronie. Efekt był zdumiewający – złamani
rywale i wygrana do 10.
W secie numer trzy podopieczni
trenera Pawlika zdołali utrzymać koncentrację i nie pozwolili rywalom dojść
do głosu. Skuteczna gra Kwolka, Jakuba Ziobrowskiego i Tomasza Fornala
prowadziła Polaków do zwycięstwa,
a kapitan reprezentacji Polski Jakub
Kochanowski przypieczętował zwycięstwo (25:19). Polacy triumfowali w tych
rozgrywkach po raz trzeci w historii,
poprzednio zwyciężyli w 1997 (w Bahrajnie) i 2003 roku (w Iranie). Brązowe
medale wywalczyli Rosjanie, którzy
w spotkaniu o trzecie miejsce pewnie
pokonali Brazylię 3:0 (25:16, 25:16, 25:19).
Takiej passy jak teraz nasza młodzież
nie miała nigdy wcześniej.
– Ci chłopcy mają charakter wojowników, są odporni psychicznie i chcą

Rys. Aleksandra Kowalczyk

wygrywać. Lider? W każdym meczu kto
inny. Samotny wilk niczego nie zdziała, horda wilków dopadnie każdego
– mówi Bartman. Na MVP turnieju wybrano Jakuba Kochanowskiego, który
ma już za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Polski. W drużynie turnieju
znaleźli się także rozgrywający Łukasz
Kozub i przyjmujący Bartosz Kwolek.
Według wielu źródeł co najmniej połowa mistrzowskiej drużyny znajdzie
się już niebawem w pierwszej kadrze.
To może tylko cieszyć polskich fanów
w kontekście mistrzostw Europy. Wreszcie pojawiło się to małe światełko
w tunelu, które może wprowadzić polską siatkówkę na nowe wyżyny. Jesteśmy świadkami odrodzenia. I tego się
trzymajmy.
Michał Czarniecki
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Kwestia pecha czy umiejętności?
Superpuchar Polski: Legia Warszawa 1-1 Arka Gdynia
(3:4 w karnych)
Mecze o Superpuchar nie cieszą się
w Polsce wielkim prestiżem, zdarzały
się sezony, gdy o trofeum w ogóle nie
rywalizowano. Tym razem mecz miał
jednak godną oprawę. Obydwa zespoły
podeszły do gry poważnie, a tanie bilety sprawiły, że na trybunach pojawił się
komplet widzów. Tydzień przed startem
polskiej ligi była to znakomita okazja
do szlifowania formy.
Arkowcy byli w Warszawie skazywani
na pożarcie, ale tak samo było w finale
Pucharu Polski, gdzie nieoczekiwanie
pokonali Lecha Poznań.
Dla Legii Warszawa był to piąty występ z rzędu w meczu w Superpucharze
Polski. Cztery poprzednie próby zdobycia pucharu nie kończyły się najlepiej.
Bywały przypadki, że trenerzy – głównie chodzi o Henninga Berga – potrafili
wystawić rezerwowy skład, co przyniosło taki sobie efekt. Drużyna pod
kierownictwem Norwega przegrała
u siebie z Zawiszą Bydgoszcz 2:3. Bywały też takie spotkania, w których to
rywal był po prostu lepszy. Jak choćby
wtedy, gdy Lech Poznań pewnie wygrał
3:1, a wynik i tak mało mówi o przebiegu
spotkania, bo Kolejorz wtedy po prostu
dominował. W skrócie przez cztery lata
legioniści dwukrotnie ulegli Lechowi, a raz Zawiszy i Śląskowi Wrocław.
– Nowy sezon chcemy rozpocząć tak, jak
zakończyliśmy poprzedni, czyli od zdobycia trofeum. Wystawię w piątek najmocniejszy skład, jakim dysponuję – zapowiadał Jacek Magiera.
Ale najmocniejszy nie znaczy, że mocny. Z różnych przyczyn trener Legii nie
mógł bowiem skorzystać z aż ośmiu piłkarzy. I o ile wyjściową jedenastkę wystawił faktycznie najmocniejszą z możliwych, o tyle na ławce rezerwowych
posadził siedmiu piłkarzy, którzy w sumie uzbierali 75 występów w ekstraklasie, z czego 44 sam Mateusz Szwoch,
wypożyczony w poprzednim sezonie
do Arki.
Braku kilku podstawowych graczy
specjalnie widać jednak nie było. Legia
bowiem nawet dobrze zaczęła mecz
z Arką. Nie dość, że praktycznie nie
pozbywała się piłki, to jeszcze potrafi-

Rys. Aleksandra Kowalczyk

ła ją odebrać na połowie przeciwnika.
Tworzyła okazje - głównie po stałych
fragmentach gry, ale też z akcji. Najczęściej prawą stroną, gdzie od początku
aktywny był Dominik Nagy.
Gol dla Legii wydawał się kwestią czasu, ale w 20. minucie stało się coś, czego
pewnie nikt nie zakładał. A na pewno
nie Legia, nie Michał Pazdan, który głową wbił piłkę do własnej bramki. Radość
piłkarzy i kibiców Arki nie trwała jednak
długo, bo mistrz Polski podniósł się
szybko. W 27. minucie do wyrównania
doprowadził Thibault Moulin. I zrobił
to nie tylko szybko, ale też pięknie,
strzelając gola zewnętrzną częścią stopy, w samo okienko.
Trzy minuty później Legia mogła prowadzić, ale Pavels Steinbors instynktownie obronił strzał Jarosława Niezgody.
W drugiej połowie aż tak dobrych okazji nie było. Nie miała ich Arka, nie miała

też Legia, której przewaga co prawda
nadal była wyraźna, ale tylko do pola
karnego. W nim się myliła. Chyba najpoważniej debiutujący w Legii Vamara
Sanogo, który w 82. minucie miał stuprocentową sytuację, ale nie trafił nawet w piłkę.
Jako że w meczu o Superpuchar
nie ma dogrywki, po 90 minutach
o wszystkim zadecydowały karne. Zaczęło się zgodnie z planem: trafił Mateusz Szwoch, trafił Marcin Warcholak.
Później jednak Pavels Steinbors obronił strzał Moulina, a piłkarze z Gdyni
dalej robili swoje. Posyłali piłkę w lewą
stronę Arkadiusza Malarza, a bramkarz
Legii uparcie wybierał prawą stronę.
Kiedy postanowił w końcu rzucić się
w lewo, to Ruben Jurado wybrał... środek. Po chwili Michał Kopczyński uderzył prosto w bramkarza Arki i gdynianie
mogli cieszyć się z kolejnej sprawionej
sensacji.
Demony z czterech poprzednich przegranych Superpucharów (2012, 2014,
2015, 2016) wróciły na Łazienkowską,
a Legia znowu nie zdobyła trofeum.
Nie jest ono jednak wyjątkowo ważne.
Znacznie ważniejszy jest środowy mecz
z IFK Mariehamn w II rundzie eliminacji
Ligi Mistrzów.
Dodajmy, że w piątkowym meczu
sędziowie mogli korzystać z systemu
powtórek wideo VAR, ale pierwsza w historii weryfikacja na polskich boiskach
nie była konieczna. Być może dlatego,
że o obsadę sędziowską tego spotkania
mogliśmy być spokojni. Szymon Marciniak i spółka byli niewidoczni w czasie
meczu, co jest najlepszą oceną pracy
arbitra z Płocka.
Prawdopodobnie PZPN nadal będzie
inwestować w VAR, który jest przyszłością europejskiej piłki (jak sam określił
prezes polskiej federacji piłkarskiej,
Zbigniew Boniek).
Michał Czarniecki
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Krzysztof Mączyński został oficjalnie zawodnikiem Legii Warszawa! Reprezentant Polski w środę przechodził
testy medyczne, a w czwartek podpisał
kontrakt z szefami mistrzów Polski. Pomocnik ze stołecznym klubem związał
się dwuletnią umową, w której znalazła się opcja przedłużenia o kolejny
rok. Legia Warszawa zapłaciła Wiśle
400 tysięcy euro w jednej racie,
a do tego Biała Gwiazda dostanie bonus, jeżeli mistrz Polski awansuje do
fazy grupowej Ligi Mistrzów. Krakowianie dostaną też procent z przyszłego
transferu 30-latka.

t

Paweł Wojciechowski poprawił
w mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie
własny stadionowy rekord Polski. Były
mistrz świata w skoku o tyczce skoczył
w mityngu „Athletissima” aż 5,93 m.

Wygrał Sam Kendricks, trzeci – rekordzista świata Renaud Lavillenie.

t

Przemysław Karnowski uzyskał
w czwartek 20 punktów i dziewięć zbiórek dla Orlando Magic w przegranym
przez jego zespół meczu z Charlotte
Hornets 78:86 w ostatnim dniu Ligi
Letniej NBA. Był to najlepszy występ
polskiego koszykarza w turnieju. Torunianin był pierwszym strzelcem zespołu
i najlepiej zbierającym spotkania.

t

Robert Kubica kolejny raz będzie testował bolid Formuły 1. Tym razem pojedzie maszyną w barwach Renault na torze
Paul Ricard, ale zastrzega że nie spieszy
się z powrotem za wszelką cenę. – Przed
nim wciąż wiele przeszkód do pokonania,
a on wie lepiej niż ktokolwiek inny,
że tylko jego wyniki na torze pokażą,

czy pewnego dnia może wrócić do pracy
profesjonalnego kierowcy wyścigowego
– dodał szef Renault F1 Cyril Abiteboul.

t

Jagiellonia Białystok pewnie wygrała z Dinamo Batumi 4:0 w rewanżowym
meczu pierwszej rundy kwalifikacji
Ligi Europy. Świetnie rozgrywane rzuty
rożne pomogły w wygranej. W 58. minucie Arvydas Novikovas dośrodkował
z rożnego, a Guti wykorzystał swoich
187 centymetrów wzrostu, strzelając
gola głową. W końcówce białostoczanie zdobyli jeszcze trzy bramki.
Świetnym wykończeniem sytuacji sam
na sam popisali się Fedor Černych i Łukasz Sekulski. Ich trafienie poprzedził
jeszcze gol Ivana Runje, po kolejnym
świetnie rozegranym kornerze.
Przygotował:
Michał Czarniecki

Mogę, potrafię, chcę!
Poczułeś nagły przypływ motywacji, po czym zaraz ją straciłeś?
Nie potrafisz dążyć do celów dłużej niż tydzień? Może po prostu
coś źle robisz?
Brakuje ci motywacji? Nie wiesz,
jak zacząć zmianę na lepsze? Potrzebujesz wskazówki. Już na początku
odpowiedź jest dołująca – nie ma złotego środka. Co osoba to inny sposób
na motywację.
Z pewnością słyszałeś motywujące
hasła typu: nigdy się nie poddawaj. Uważam, że warto jest powtarzać sobie te
sentencje. One wzbudzają w nas często nagły napływ chęci. W danym momencie przeżywamy nagły skok, czy
to jednak wystarczy? Będziesz w stanie gotowości na chwilę, a później
spadniesz. Więc co dalej?
Jest sposób na utrzymanie wysokiego poziomu motywacji. Musisz wiedzieć czego chcesz i do czego dążysz.
Postawiony cel: chcę schudnąć – nie
mówi ci nic. Nie wiesz, kiedy to osiągniesz. Zatem każde z postanowień

powinno mieć datę oraz określony
rezultat. Cel: chcę schudnąć pięć kilogramów, brzmi lepiej. Określ sobie
czas na realne przeprowadzenie metamorfozy. Postaw sobie pytania,
na które musisz odpowiedzieć: Jak
do tego będę dążyć? Czym dysponuję
oraz co muszę zmienić?
Dobrym sposobem na utrzymanie motywacji jest także podzielenie się celem z innymi ludźmi. Oni
będą Ciebie kontrolować. Wywołana
przez nich presja pozwoli na mobilizację. Tylko nie wolno popaść w pracę
dla innych. Spełniaj marzenia na swój
własny sposób.
Daniel Morcinek

Rys. Aleksandra Kowalczyk
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Disco polo? Chyba żart.
Disco polo? Chyba żart. Disco polo – to typ muzyki, którą może stworzyć każdy.
Serio. Wystarczy chwytliwy tekst, by przebój nuciła cała Polska.
Jak to możliwe, że muzyka, która staje
się coraz popularniejsza uważana jest
za tandetną? (Pewnie dlatego, że „tak łatwo ją stworzyć”. Błąd. Wymyślcie sobie
sami tekst i pasującą muzykę, zobaczymy czy to takie łatwe i przyjemne).
Poszłam do Amfiteatru na Galę Disco polo. Siadłam na ławeczce, a ludzie zaczęli się schodzić, zajmować
pierwsze rzędy. Na scenie pojawił się
Defis. Ten od niespotykanych oczu.
– MOI DRODZY, KTO CHCE PŁYTE? – i ludzie jak szaleni ruszyli ku scenie.
Naprawdę. Tańczyli, śpiewali przeboje. Ale… Nie, nie słucham. Pozwólcie, że
wyrażę swe poirytowanie w tej kwestii:
„DISCO POLO, DISCO POLO GRA, NIKT
NIE SŁUCHA, A KAŻDY ZNA…”

Na zdjęciu zespół Akcessy

Na scenie Amfiteatru można było zobaczyć takich wykonawców jak: zespół DEFIS, zespół Focus, Formacja Quest, zespół
Akcessy, zespół Dizel, zespół Fenomen,
zespół Nexus, zespół Talisman
Szczerze zastanawiam się, jak to
jest? Wcześniej ludzie tolerowali swo-

ją odmienność. Każdy słuchał, czego
chciał i nie wstydził się tego. A teraz?
Wszyscy po kryjomu słuchają disco
polo, a przecież… To przyjemna muzyka. Pomaga przy praniu, sprzątaniu
i gotowaniu.
Ja, jako fanka disco polo, protestuję.
Nie mowa tu o tym, by nagle wielbić ten
typ muzyki. Ale szanujmy się. Szanujmy
swoją odmienność, to że każdy ma prawo słuchać czegoś innego.
Co różni człowieka słuchającego metalu od tych, którzy wybierają disco
polo? Nic. Bo to tylko muzyka. Każdy
ma prawo do odmienności, do swojego
zdania. To wolny kraj. Dajmy żyć i dajmy
się ponieść muzyce.
Wiktoria Całus

Szczęście nie tylko artystów
Lekko, zwiewnie – tak o minionym już koncercie operetkowym
czytamy w programie rewalskiego amfiteatru. Obozowicze „Potęgi
Prasy”, jako permanentni bywalcy lokalnych imprez, przekonali się,
jak zwiewnie i jak lekko było na scenie w ten chłodny i deszczowy lipcowy wieczór.
Przez godzinę wypełnioną takimi
operowymi klasykami jak „Time to say
goodbye” Andrea Bocelli’iego i Sarah
Brightman mogliśmy cieszyć się wspaniałą atmosferą, zapewnioną przez
prowadzącego i występującego zarazem Krzysztofa Marciniaka (tenor),
ale i przez innych artystów Rafała
Pikałę (bas) i Martę Stachyrę (mezzosopran), oraz Agnieszkę Lasko (akompaniament).
W odróżnieniu od koncertów disco
polo, widownia amfiteatru w Rewalu
zapełniona została tylko w części. Oczywiście, na ławkach pojawili się amatorzy
operetek i wcale nie była ich garstka,
lecz tego rodzaju muzyka, jak widać,
wciąż jest mniej popularna niż ta łatwa
i przyjemna.

Foto: Karolina Słodkowska

– To było moje pierwsze zetknięcie
z operą. Podobało mi się, jednak nie
jest to coś, czego mogłabym słuchać
bez przerwy. Jednorazowo jednak ciekawie było zobaczyć, jak to wszystko
wygląda. Może jeszcze kiedyś się wybiorę na operetkę, jednak nie planuję tego
w najbliższym czasie – mówi Marta, obozowiczka obecna na koncercie.
Szczęście sprzyjało artystom i widzom. Wykonawcy nie byli zmuszeni

do śpiewania w deszczu, który ostatnio królował w Rewalu. A może gdyby pojawił się ten nieszczęsny deszcz,
występ nabrałby nowych walorów?
Bo czy może być coś bardziej romantycznego od śpiewania piosenek o miłości przy akompaniamencie spadających kropli deszczu i niezastąpionej
Agnieszki Lasko?
Barbara Jabłońska
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Rowerzyści bez wyobraźni
Coraz więcej Polaków w okresie letnim jeździ na rowerze. Dlaczego? Powód jest prosty:
jest to o wiele zdrowsze niż jazda samochodem lub autobusem. Tylko dlaczego, skoro tak dbamy
o swoje zdrowie, wybierając dwukołowy środek transportu, nie zwracamy w ogóle uwagi
na bezpieczeństwo? Na ten temat rozmawiamy z wybitnymi ekspertami dzisiejszego świata:
wujkiem Google i ciocią Wikipedią.
Nadeszło lato. Czas, w którym wiele
ludzi postanawia wybrać się na wycieczkę rowerową lub po prostu dojechać
do wybranego przez siebie celu rowerem. Dlaczego akurat rowrem? Może
dlatego, że tak jest zdrowiej? Bo nie wymaga paliwa ani nie zanieczyszczapowietrza?

lezieniem wolnego miejsca do zaparkowania. Rower można przypiąć
do latarni, znaku drogowego czy ogrodzenia.
Ale dlaczego skoro tak bardzo dbamy o wygodę, ekologię
i przede wszystkim zdrowie, nie dbamy o bezpieczeństwo?

ło na głowie kaski. Z badań CBOS wynika,
że aż 45% Polaków nie przestrzega
przepisów o obowiązkowym jeżdżeniu
w kasku.

Dyskusyjne regulacje
prawne

Od wielu lat trwa spór o to, czy noszenie kasku rowerowego i kamizelki
odblaskowej jest obowiązkowe, czy też
nie. A przecież, gdy zdajemy egzamin
na kartę rowerową, wyraźnie mówi się
o obowiązkowym ochronnym nakryciu
głowy i wszelkich odblaskach. A Ciocia
Wikipedia wyraźnie mówi coś innego:
W Polsce używanie tej ochrony (kasku) nie
jest obligatoryjne. To samo dotyczy kamizelki, ale nie odblasków.
Wujek Google** tłumaczy, że każdy
pieszy, który porusza się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym,
musi mieć odblask, umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Mimo, że
noszenie kasku nie jest obowiązkowe,
gorąco do tego zachęcamy, gdyż warto
dbać o swoje bezpieczeństwo.

Tragedie na drodze

Foto: Karolina Słodkowska

Na pewno część ludzi wybiera rower z powodu wygody, bo,
jak twierdzi wujek Google*: – Jeśli
zdecydujesz się na rower, nie będzie dotyczył Cię problem korków. Na dwóch
kółkach łatwo się przez nie przedostać. Nie ma też kłopotów ze zna-

Większość rowerzystów w Polsce
jeździ tylko na dalsze wyprawy w kasku albo wcale go nie używa. Ostatnio,
na przykład, spotkaliśmy kilkunastoosobową grupę rowerzystów w wieku 9-17 lat wraz z wychowawcą i tylko
kilka dziewięcio- i dziesieciolatków mia-

Niestety, część rowerzystów wcale nie myśli o tym, jakie skutki może
mieć ich nieprawidłowe zachowanie
podczas jazdy. A przecież tyle słyszy
się o różnych wypadkach z udziałem
rowerzystów. Amator jednośladu, który wjechał w tramwaj lub nie ustąpił
pierwszeństwa i uderzył w samochód
– to przecież częsty obrazek na naszych
ulicach i drogach. Niestety, większość
rowerzystów wciąż nie zna przepisów
ruchu drogowego i nie dba o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych.
Za brak wyobraźni i wiedzy przychodzi
czasami zapłacić najwyższą cenę!
Anna Ślusarek
*-http://rowerowaszkola.pl
**-http://loverower.pl
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Tajemnica Małego Księcia
Mikołaj nie mógł doczekać się nowej
przygody, ponieważ już jutro jechał
z mamą i babcią na wczasy. Chłopiec
miał blond włosy i niebieskie oczy. Jak
na swój wiek był niski, ale nie przeszkadzało mu to w codziennych obowiązkach. Wczoraj skończył drugą
klasę szkoły podstawowej. Jego mama
miała na imię Alicja i była wysoką brunetką o ciemnych oczach. Za to babcia
Izabela była raczej niska. Obie zawsze
były uśmiechnięte.
Chłopiec razem z mamą pakował
właśnie walizkę. Wybierali się nad
morze: Mikołaj, mama i jego babcia.
Jechali do miejscowości o nazwie
Rewal. Spakowali już ostatnią walizkę do bagażnika i pojechali autem
pod dom babci Izabeli. Kobieta czekała pod blokiem z niewielkim bagażem. Mama zauważyła, że babcia trochę zmizerniała:
– Cześć! Dobrze się czujesz? Jakaś blada się zrobiłaś.
– Rano trochę bolała mnie głowa, ale
teraz jest już dobrze – odpowiedziała
babcia.
– Mamo, nie mów tak, babcia jak zawsze jest śliczna! – krzyknął Mikołaj.
– Och, dziękuję – powiedziała starsza
pani i trochę się zarumieniła. Dalsza
podróż minęła im bardzo spokojnie.
W końcu dotarli do celu. Był nim wysoki pomarańczowy budynek. Kiedy
znaleźli się już w środku, mama odebrała kluczyk od pokoju i poszli schodami na czwarte piętro. Po wejściu
do pomieszczenia Mikołaj od razu
zauważył trzy łóżka, zielony dywanik
i tego samego koloru ściany, drewnianą szafę, niskie szafki nocne i mały telewizorek. Obok łóżek znajdowała się mała łazienka. Chłopiec rozpakował swoje rzeczy, tak samo jak
mama i babcia. Potem poszli na plażę na spacer. Szli piękną aleją Róż,
która wyjątkowo spodobała się Mikołajowi. Potem deptakiem, wokół którego było wiele drzew, lecz chłopcu
najbardziej spodobała się mała czerwona różyczka, rosnąca pomiędzy
okazałymi krzakami. Zauważył, że
róża jakby podniosła swoje płatki
i na niego patrzyła.
– Mikołaj, idziemy! – usłyszał za plecami głos mamy.

Po dojściu na plażę pierwszy raz
w swoim życiu zobaczył morze. Było
inne niż sobie wyobrażał, piękniejsze.
Śliczny piasek dodawał temu miejscu
uroku.
– Ale tu pięknie! Ten piasek, ta woda
i tam, tam daleko widać, jakby morze dotykało nieba – powiedział zachwycony.
– Faktycznie. Jak podejdziemy bliżej

– to zobaczysz też piękne i różnokolorowe kamyki – odpowiedziała mama.
Po spacerze udali się do restauracji
na obiad. Po pysznym posiłku wrócili do pokoju. Idąc deptakiem znowu
zachwycił go urok tej pięknej czerwonej róży.
– Co tak się przyglądasz tym krzakom?
– spytała mama swojego synka.
– Ja nie patrzę na krzaki, tylko na tę
różę, która znajduje się pomiędzy nimi
– odpowiedział.
– Chodź, idziemy – powiedziała babcia i ruszyła w stronę domu, a za nią
poszła mama, która nawet nie spojrzała w stronę kwiatu.
Jednak chłopca róża bardzo intrygowała. Miał wrażenie, że bardzo mu
się przyglądała. Wpatrywała się w jego
oczy. Poczuł wtedy, że ma ochotę już
nigdy się z nią nie rozstawać. Chciał
być jej najbliższym przyjacielem. Zastanawiał się, czy ją zerwać. Jeżeli by
to zrobił, wtedy, co prawda, byłaby
koło niego zawsze, ale jednocześnie
szybko mogłaby uschnąć. Gdyby ją
zostawił, nie miałby jej zawsze koło
siebie, ale dłużej by pożyła. Kiedy ocknął się z tych przemyśleń i rozejrzał
wokół siebie, by dołączyć do rodziny, nigdzie jej nie widział. Wtedy zorientował się, że róża mówi do niego:
– Dotknij mnie, a zobaczysz swoich bliskich.
Zgodnie z radą, dotknął płatków
kwiatu. Przed oczyma zobaczył swoją
mamę i babcię na drugim końcu ulicy
rozglądające się za nim. Szybko zerwał
różę i pobiegł w ich stronę.
Mikołaj już na zawsze zostawił sobie różę. Kiedy po kilku latach przyjechał znowu do Rewala i, oczywiście,
z różą w ręku przechodził obok tego
samego miejsca, w którym niegdyś
rósł ten kwiat, poczuł dziwne uczucie. Było mu gorąco, a jednocześnie
zimno. Zaczął się przemieniać w posąg. Wtedy przypomniał sobie, że
niegdyś zawarł z różą umowę: jeśli
kiedyś wróci do tej miejscowości i nie
zasadzi ponownie róży, zamieni się
w posąg. I tak się stało.
Aleksandra Chamarczuk

Foto: Karolina Słodkowska
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Dno pełne tajemnic
Delikatne krople deszczu padały na jej długie kręcone włosy. Cienka bluza nie miała kaptura,
który bardzo by się teraz przydał. Szła brzegiem morza, patrząc, jak coraz większe fale opłukują
jej bose stopy z piasku.
Uwielbiała to uczucie, kojarzyło
jej się ze spokojem i harmonią, które
górowały wtedy w jej sercu. Chodziła
na takie spacery za każdym razem, gdy
jej serce ogarniał smutek. Tym razem
było jednak inaczej. Chciała pożegnać
się z tym pięknym miejscem, które odwiedzała prawie codziennie, od dziecka. Teraz miała się z nim rozstać…
kto wie, czy nie na zawsze...

co zrobiła. Ze zdziwieniem stwierdziła, że może swobodnie oddychać.
– Kim jesteś? – zapytała.
Rozejrzała się dookoła. Była w eleganckiej, zamkowej komnacie. Siedziała na miękkim, ogromnym łożu. Całe
pomieszczenie utrzymane było w pastelowych kolorach, co przypadło jej
do gustu.

Gdy byli przy powierzchni, wieloryb
podpłynął do niej i zerwał jej z szyi
naszyjnik. Zanim zdążyła zareagować,
jego już nie było. – Rachel, kochanie,
obudź się, proszę! – usłyszała szept.
Nie, to z całą pewnością nie był szept.
Otworzyła oczy i zakasłała. Zauważyła,
że leży na lewym boku, na piasku.
Nad nią pochylała się jej mama.

Rodzice postanowili przeprowadzić się do Szkocji. Na nic zdały się tłumaczenia, że ona chce
zostać. – Masz dopiero czternaście lat, nie możesz jeszcze mieszkać sama. Przykro mi, ale nie zmienimy decyzji. Dostaliśmy świetne
oferty pracy, będziemy zarabiać
o wiele więcej niż do tej pory”
– powtarzała jej mama. – Więc
pieniądze są dla was ważniesze ode mnie?! – nie wytrzymała. Wybiegła z małego domku
i przybiegła tu, na plażę… Lekko
wytarte tenisówki, które trzymała w ręku, rzuciła na piasek.
Wzięła głęboki wdech i ruszyła
ku morzu. Chciała wykąpać się
w nim po raz ostatni.
Na początku woda sięgała
jej kolan, a potem coraz wyżej
i wyżej. Gdy większość jej ciała
była już zakryta, zanurzyła się
całkowicie i zamknęła oczy. Kiedy była pod powierzchnią wody i zamierzała zaczerpnąć powietrza, wielka fala zanurzyła ją z powrotem,
uniemożliwiając napełnienie płuc powietrzem. Zamknęła oczy i pozwoliła
ponieść się ciału.
Powoli otworzyła powieki, nie wiedząc, co się wokół niej dzieje. Usiadła i przetarła oczy, jednak napotkała
dziwny opór.
– Nie bój się, jesteśmy bezpieczni
– usłyszała. Wzięła głęboki wdech
i z przerażeniem rozejrzała się po
miejscu, w którym się znalazła.
Pod wodą?! Zdała sobie sprawę z tego,

Rys. Aleksandra Kowalczyk

– Nie bój się mnie, jestem królem
Morskiego Świata, w którym się znalazłaś – zza ściany wyłonił się mały
wieloryb w koronie. – Nie jestem
do końca pewien, jak znalazłaś się
w moim świecie. Podejrzewam, że straciłaś przytomność i opadłaś na dno.
Nic ci się nie stało? Nic cię nie boli?
– upewniał się.
– Wszystko dobrze, ale nie rozumiem
jednego… jakim cudem mogę normalnie oddychać, skoro znajdujemy się
pod wodą? – pytała z niedowierzaniem. – To dzięki naszyjnikowi, który
masz na szyi. Jest magiczny, jak cała ta
kraina. Zgaduję, że chcesz wrócić do domu
– posmutniał. – Płyń za mną, proszę.

– Jak dobrze, że nic ci nie jest. Ja
i tata tak bardzo się o ciebie martwiliśmy… Podjęliśmy decyzję i nigdzie
się nie przeprowadzamy. Jesteś dla
nas najważniejsza, a twoje szczęście jest naszym szczęściem – kobieta
uśmiechnęła się i przytuliła dziewczynę. Ta spojrzała na morze. Fale były
o wiele mniejsze. Ona jednak wiedziała, że pod powierzchnią wody,
na samym dnie, kryje się miejsce,
do którego miała ogromną ochotę
wrócić. Chociaż… może to był tylko sen? Może to nie wydarzyło się
naprawdę?
Marta Boguszewska
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O czym myślą róże?
Jestem małą różą, a przynajmniej
chciałabym być. Nie wiem, jaki mam
kolor, na razie nie wyrosłam ponad powierzchnię ziemi. Marzę, by
być koloru czerwonego albo białego, ponieważ czerwień kojarzy mi
się z miłością, a biel z delikatnością
i wdziękiem. Jest to całkiem możliwe,
moja mama jest czerwona, a babcia
różowa. Bardzo mi przykro, że jeszcze nie widzę świata. Wyobrażam
sobie, jak on może wyglądać. Wydaje
mi się, że jest cały porośnięty różami, które są w kolorach: czerwonym,
różowym albo innych równie pięknych. Na pewno świat jest ogromny
i bardzo ładny. Moja mama mówi,
że jest piękny i na pewno kiedyś ujrzę go tak samo jak ona. Bardzo chciałabym, żeby to, co ona mówi, spełniło się.
Jak już jesteśmy przy marzeniach,
to mam ich kilka. Chciałabym mieć
mało kolców, żeby nie odstraszać innych kwiatków, być wysoką smukłą,
różą. Czasami zastanawiam się, czy
na tym całym świecie istnieją inne
kwiatki. Mogłabym się wtedy z nimi
zaprzyjaźnić. Ciekawa jestem, czy
może coś oprócz kwiatów istnieje na
tej ziemi. Z opowieści rodziny, która
już jest na powierzchni ziemi, słyszałam, że jest coś takiego jak zwierzęta.
Niektóre żyją na lądzie. Potrafią cały-

mi dniami wylegiwać się lub polują
na inne zwierzęta. To nimi się najczęściej żywią. Niektóre jedzą również rośliny. Inne żyją pod wodą.
Ciekawa jestem, ile jest zwierząt
na całym świecie? Ostatnio dowiedziałam się, że czasami na ziemi pada
deszcz, czyli z nieba spadają krople
wody. W dzień często świeci słońce,
czyli ogromna kula, dzięki której jest
ciepło. W nocy świeci duża biała kula,
która nazywa się księżyc. Najbardziej
jestem ciekawa, po co to wszystko
jest na świecie.
Pewnego dnia obudziłam się z dość
długiego snu. Poczułam jakby coś
mnie wypychało do góry. To teraz!
To już! Po kilku chwilach ujrzałam oślepiające światło. Wyrosłam
ponad powierzchnię ziemi! A teraz
dokładnie przyjrzę się całemu światu.
Wzniosłam się w takim miejscu, gdzie
jest bardzo dużo wspaniałych róż. Nie
jestem tu sama!
– Cześć mamo! Ale się cieszę,
że już rozkwitłam! Co to, to żółte?
– zapytałam moją mamę, której nie
widziałam. Zauważyłam, że listki ma
trochę uschnięte. Nie wiedziałam
co to znaczy.
– Witaj! Ale jesteś śliczna. A to żółte, to
są budynki, w których mieszkają ludzie,
przychodzący do nas, aby nas podziwiać – odpowiedziała moja mama.

– A co to jest to za mną, takie wysokie? – zadręczałam mamę pytaniami.
– To są drzewa. Potężne i okazałe, ale
nie tak śliczne jak Ty, skarbie – przekazała z uśmiechem na twarzy. Nagle
zauważyłam, że zaczyna się kurczyć.
– Mamo! Co się dzieje? – krzyknęłam.
– Od dawna nie padał deszcz i brakuje mi wody. Powoli zaczynam usychać. Ale pamiętaj, że roślina która uschnie, zawsze wraca. Pod inną
postacią, ale wraca. Nigdy cię nie
opuszczę. I pamiętaj, dla mnie zawsze będziesz najpiękniejszą różą
na całym świecie, nieważne, ile by ich
było. Pamiętaj, nigdy cię nie opuszczę
– to były ostatnie słowa mojej mamy.
Teraz, zastanawiam się, czy warto
było wyrastać i pojawiać się na tym
świecie. Niby tak ładnie tutaj, ale bez
mamy to nie ma sensu. Tam, w podziemiach, miałam chociaż nadzieję
na spotkanie z nią, a teraz? Co mam
teraz zrobić? Właśnie zaczął padać deszcz. Krople wody spływały
po moich płatkach. Coraz bardziej
przypominała mi się mama. To jej brakowało wody, podczas gdy ja miałam
jej za dużo. Czemu nie mogło padać
wcześniej? Czy mama mówiła prawdę, że kiedyś odżyje?
Tej nocy pierwszy raz zobaczyłam
księżyc. Był on taki jak w opowieściach mamy. Rankiem z ziemi zaczął
wyłaniać się nowy kwiat. Była to niska
różowa różyczka.
– Cześć! Jestem tu nowa. Dopiero
co ujrzałam światło dzienne. Ale ładny
ten świat. Co to jest to żółte, a to duże
za nami? – zapytała.
– Te żółte to budynki, w których
mieszkają ludzie, czyli ci, którzy tu
chodzą. Te wysokie rośliny to drzewa.
Są bardzo duże i okazałe. Ciekawe jest to,
że zamiast łodygi mają grubą korę,
dzięki której nie przewracają się – odpowiedziałam.
Ta różowa różyczka była naprawdę miła. Może mama mówiła prawdę
o tym, że każda roślina kiedyś odżyje.
Wydaje mi się, że jest do niej całkiem
podobna.
Aleksandra Chamarczuk

Rys. Aleksandra Kowalczyk
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Skazany na śmierć
Serial wyemitowano w 2005 roku
w telewizji Fox. Do roku 2009 zostały
zrealizowane 4 sezony. Twórcy postanowili powrócić do „Skazanego” po 8
latach przerwy. Wiele osób obawiało
się, że temat został wyczerpany i powrót będzie porażką. Czy tak się stało?
Skazany na śmierć, czyli jak uciec
z więzienia i przy okazji nie dać się zabić. Opowiada o braterskiej miłości
i poświęceniu. Lincoln został wplątany
w międzynarodowy spisek i twierdzi,
że jest niewinny. Krzesło elektryczne
– to śmierć, którą dla niego wybrano.
Główny bohater chce go uratować, więc
popełnia drobne przestępstwo i zostaje
zamknięty w tym samym więzieniu. Jest
inżynierem i brał kiedyś udział w przebudowie tego zakładu karnego. Plany
więzienia wytatuował sobie na całym

ciele. Przed zamknięciem dokładnie
prześledził historie więźniów, aby móc
zwerbować ich do pomocy w ucieczce.
Bracia muszą walczyć nie tylko z innymi
współwięźniami, ale też z niesprawiedliwymi rządami. Mają ograniczony czas,
ponieważ do wykonania wyroku zostało niewiele czasu. Czy im się to uda?
Michael jest sprytny i zawsze znajduje
wyjście z sytuacji. Nawet jeżeli go nie
ma, on je stworzy.
Serial pełen jest zwrotów akcji. Napięcie cały czas rośnie, co sprawia, że
nie można doczekać się następnego
odcinka. Pomiędzy akcje wplecione
są sceny miłosne i dramaty rodzinne.
Według niektórych cała historia została
zamknięta w 4 sezonach. Producenci
postanowili zrobić sequel. Ucieszyłam
się, bo uwielbiam ten serial. Ale z dru-

giej strony miałam obawy, że będzie
to odgrzewany kotlet. Jednak, na szczęście, nie zawiodłam się. Ostatni sezon
miał 9 odcinków. Pozwoliło to dokończyć niektóre wątki i jeszcze raz przenieść nas do historii braci.
Jest to najlepszy serial, jaki obejrzałam, choć często łamie zasady logiki.
Nie spałam po nocach, bo chciałam
wiedzieć co wydarzy się dalej. Nie mogłam oderwać wzroku od ekranu.
Ten serial polecam wszystkim, którzy szukają dobrego widowiska akcji, ale nie tylko. Każdy znajdzie coś
dla siebie.
Magdalena Wyrzykowska

Umarli jednak snują opowieści
Recenzja najświeższego filmu Disneya – Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara.
Uwaga! Poniższa recenzja zawiera elementy fabuły oraz moją opinię. Nie zabraknie spojlerów,
krytyki i ponadprzeciętnego zachwytu. Czytasz na własną odpowiedzialność.
Gdy dowiedziałam się, że ma powstać nowa część serii o przygodach
najbardziej znanego pirackiego kapitana na świecie, wiedziałam, że muszę ją zobaczyć. W końcu poprzednie
filmy pozostawiły tyle niedomówień!
Co z uwięzioną na wyspie Angeliką?
Co z Willem i Elizabeth? I wreszcie,
czy Jack oswobodził swoją ukochaną
Czarną Perłę?
Początkiem byłam zawiedziona. Nie
było kuszy, klepsydry, trzech kóz, gościa grającego na trąbce i drugiego,
który robił „tak”, a spodziewałam się,
że od tego zacznie się film. Bo przecież Jack musi czymś pływać. Mimo
to producenci obrali kurs na znane
wody. Całe szczęście, bo czwarta
część była niewypałem. Ale! Ktoś znowu potrzebuje busoli Jacka, postaci
przenikające przez ściany (znowu)
i znowu Turner chce ocalić ojca od
zguby, wplątując w całą historię pewną damę, którą wyciągnął z opresji
(znowu). Czy gdzieś już tego nie widzieliśmy?

Cały film jest ukłonem w stronę
fanów pierwszych trzech części Piratów z Karaibów. Czego mi najbardziej
brakowało z odniesień do początków
serii? Rozbrajającego duetu Ragetti-Pintel. I, powiedzmy sobie szczerze,
Jack Sparrow nie jest już tym samym
Jackiem, którego znamy. Zrobił się
stary. Jest w pewnym sensie również
zniewolony – cóż to za życie z dala
od morskich prądów?
W zamian dowiadujemy się, w jaki
sposób Jack został kapitanem Czarnej
Perły, skąd wziął swój kompas i dlaczego jest tak bardzo przywiązany
do swojego kapelusza. Nie mogło zabraknąć genialnego Geoffrey’a Rusha,
który ponownie wcielił się w Hectora
Barbossę. Jedna z ostatnich scen z nim
sprawiła, że przez chwilę zapomniałam, dlaczego go nie lubię. Spokojnie,
szybko mi przeszło.
Zakończenia nie zdradzę, ale scena
po napisach – nie mogło jej zabraknąć! – zostawiła producentom otwar-

tą furtkę do tworzenia kolejnej części.
I rozbudziła moją ogromną ciekawość,
zapowiadając powrót postaci, która
już nie powinna powrócić… Chociaż
w pirackim świecie wszystko jest możliwe.
Mogłabym pisać w nieskończoność
o tym, jak bardzo podobało mi się wykorzystane w filmie (w końcu!) połączenie astronomii z żeglarstwem, jak
fatalnie przedstawiono Jacka, o efektach specjalnych i o swoich przemyśleniach dotyczących Barbossy, ale tego
nie zrobię. Natomiast wysyłam was
na seans do kina.
Karolina Palica
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Dwudziestka na wesoło

tNauczyciel: – Ile to jest 4 razy 5?

Uczeń: – 20.
Nauczyciel: – Bardzo dobrze. A ile to
jest 5 razy 4?
Uczeń: – 02.

tMamy dwudziestu obozowiczów,

dwadzieścia kubków z mlekiem
i dziewiętnaście ogórków. Czego
nie dostanie jeden z obozowiczów?
– Biegunki.

t

Na lekcji matematyki nauczyciel mówi
do Jasia:
– Dostałeś od mamy pięćdziesiąt złotych, od taty dwadziescia złotych,
a od babci piętnaście. Ile będziesz miał
razem w kieszeni?
– Sto dziesięć złotych – odpowiada Jaś.
– Siadaj, stawiam ci jedynkę.
– Ale, proszę pana, ja już miałem
w kieszeni dwadzieścia złotych, które
dostałem od dziadka!

tTrzy żółwie idą przez pustynię i niosą

arbuza. Strasznie się zmęczyły, więc
zrobiły sobie postój. Nagle jeden żółw
mówi:
– Chłopaki, zjedzmy tego arbuza,
jestem głodny!
Na to drugi żółw:
– Nie, przecież nie mamy wody,
a jedzenie bez wody jest bez sensu!

– Zaczekajcie tutaj, a ja pójdę
po wodę, ale nie jedzcie arbuza!
Żółwie czekały,... i czekały... Minęło
dwadzieścia długich lat. W końcu
jeden żółw mówi do drugiego:
– Stefan, zjedzmy tego arbuza,
bo Mietek już chyba nie wróci!!!
Już mają kroić arbuza i wtem z krzaków wychodzi trzeci żółw i mówi:
– Oj, bo nie pójdę po wodę!!!
Opracował:
Mateusz Hojdeczko

Karol i Mariola

s nawilżanie i smarowanie pleców
s klasyczny masarz
s w dni pogodne na plażach
Rewala i okolic Niehoży
s w piątki
5 złotych od pleców
średniej powierzchni

Anons

Do kawiarni przychodzi koń i zamawia
wodę mineralną.
– Dwadzieścia złotych – mówi kelner.
Koń płaci i powoli pije.
– Nieczęsto widujemy tu konie...
– zagaduje zaciekawiony kelner.
– Nic dziwnego, dwadzieścia złotych
za wodę!?

Krzyżóweczka „aneczka”
6
12

3

2

4

9

1

7

10

5

11

8

1 Kometnator sportowy, który
odwiedził „Potęgę Prasy”
2 Nazwa radia „Potęgi Prasy”
3 Okres wolny od zajęć szkolnych
4 Znikają, bo morze je zabiera
5 Zimna, słodka przekąska jedzona
najczęściej w lecie
6 Które urodziny obchodzi
„Potęga Prasy” w tym roku?

7 Można je lepić z piasku. Zaczynają
się na literę „z”
8 Kiedy kąpiesz się w morzu, możesz
przez nie skakać
9 Na jakiej ulicy mieści się pomnik
Małego Księcia? Na .............
10 Według gazety „Rewalacje”
(numer 1), jaki miś spotkał „Potęgę
Prasy”?

11 Którego lipca Doda występuje
w Rewalu? Doda występuje .....
12 Rodzaj klapek, nazwany tak samo
jak mieszkanki Japonii.

Ania Ślusarek
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a Baran (21.03-20.04)
Zdrowie: Powinieneś pomyśleć o odpoczynku – nadmierne obciążanie organizmu wszelakimi sprawami może
się odbić na twoim zdrowiu. Finanse:
Pieniądze napłyną jak oszalałe! Długi,
rachunki staną się wspomnieniem, a ty
będziesz pławić się w luksusach! Miłość:
Najbliższy czas posłuży ci do poznania
nowych osób lub pogłębienia relacji
z bliskimi ci personami. To dobry okres,
więc nie zmarnuj go przed telewizorem.

b Byk (21.04-20.05)
Zdrowie: Karty chcą cię ostrzec
– uważaj przez najbliższe dni! Czasem
warto dmuchać na zimne, więc zastanów się nad tym, czy nie lepiej wypić
gorącej herbaty przy dobrej lekturze...
Finanse: Zawistna osoba obarczyła cię
klątwą, przez co twój majątek ciągle
się kurczy. Nie martw się – dokonałem
rytuału oczyszczenia i wszystkie sprawy finansowe powinny się w niedługim czasie ustabilizować. Miłość: Chaos w uczuciach, niespełnienie i brak sił
– to wszystko mówi mi runa Thurisaz.
Jeżeli chcesz, by dobra passa w miłości
wróciła, musisz powiedzieć „dość” starym nawykom i zacząć nowe życie, bez
patrzenia w przeszłość.

c Bliźnięta (21.05-21.06)
Zdrowie: W rozkładzie kart Lenormand pojawił się bocian i drzewo – to
czas dobrych zmian w twoim zdrowiu!
Nie martw się, wszelkie dolegliwości
miną niedługo. Finanse: W twoim otoczeniu są osoby, które chcą cię okraść
– powinieneś zmienić wszystkie numery kont bankowych, a oszczędności
przenieść na inną lokatę. Miłość: Planety ułożyły się niekorzystnie dla twojej sfery uczuciowej, ale nie przejmuj się. Zawsze po nocy przychodzi
dzień, a po burzy spokój. Przeczekaj ten okres, a zdziwisz się, co cię
wkrótce spotka.

d Rak (22.06-22.07)
Zdrowie: Blask księżyca oczyści cię
ze złych energii, które niszczą twoje
zdrowie. Musisz jednak spędzać minimum godzinę dziennie, wieczorem
lub w nocy na świeżym powietrzu.
Finanse: Najbliższy czas, to utrata
twojego majątku. Jeśli zmienisz swoje myślenie i będziesz wytrwale dążył
do celu, bogactwo wróci do ciebie.
Miłość: Karty wskazują na początek

nowego życia uczuciowego oraz zaspokojenie własnych potrzeb sercowych – płeć przeciwna będzie czekać
na twój znak.

e Lew (23.07-23.08)
Zdrowie: Zastanów się nad sensem
życia – taka kontemplacja nad własną egzystencją oczyści cię duchowo
i sprawi, że będziesz gotów na nowe
przeżycia. Finanse: Nowe przedsięwzięcie będzie sukcesem, a twój wysiłek
nie pójdzie na marne. Rozważ zmianę
pracy bądź własną działalność. Miłość:
Twoim celem w najbliższym okresie
będzie pogłębianie swej mądrości.
Zdobyta wiedza będzie niezbędna
do związków, które rysują się przed
tobą w dalszej przyszłości.

f Panna (24.08-22.09)
Zdrowie: Nadmierna troska o własne
zdrowie może mieć skutek odwrotny
do zamierzonego. Przestań ciągle się
zamartwiać i ciesz się życiem. Finanse:
Życie ponad stan, złe wyniki w pracy
oraz szukanie ciągłej pomocy u innych
– to wszystko wskazała siódemka monet. Staraj się oszczędzać przez najbliższe dni i nie szukaj zwady z przyjaciółmi. Mogą odwrócić się, gdy będziesz
chciał ich prosić o wsparcie. Miłość:
Kolejne dni będą dla ciebie okresem
stagnacji w uczuciach. Nieodpowiednie
towarzystwo będzie powodem, dla którego miłość może się oddalić prędzej niż myśl. Zastanów się nad zmianą
towarzystwa

g Waga (23.09-22.10)
Zdrowie: Uważaj na bezmyślne osoby, które będą towarzyszyły ci w najbliższym czasie. Mogą być powodem niekorzystnych zmian w zdrowiu. Finanse:
Będziesz świętować sukces materialny
związany z korzystną transakcją. Nie
bój się być hojnym, zorganizuj przyjęcie
– wszystko się szybko zwróci. Miłość:
Odnów zerwane kontakty, bowiem
dawne przyjaźnie będą początkiem nowego uczucia.

h Skorpion (23.10-22.11)
Zdrowie: Ciężka i systematyczna praca nad poprawą zdrowia da zamierzone
rezultaty. Dlatego uprawiaj regularnie
sporty, najlepiej pływanie i kolarstwo.
Finanse: Przyszłość w pracy oraz w twoim portfelu mieni się świetlanymi barwami – dobre wiadomości zaatakują cię
z każdej strony. Miłość: Twoja intuicja bę-

dzie ci w najbliższym czasie potrzebna,
ponieważ znajomi będą cię prosić o pomoc. Twoje racjonalne myślenie będzie
podstawą, dzięki której ludzie zaczną
ci bardziej ufać, a w konsekwencji – osoby będą chciały się z tobą wiązać.

i Strzelec (23.11-21.12)
Zdrowie: Bądź wytrwały i walcz
ze swoimi słabościami. Wszystkie choroby odejdą w zapomnienie, ponieważ
wszystkie twoje problemy zdrowotne
siedzą w twojej głowie i zmiana myślenia spowoduje ich zniknięcie. Finanse:
Czeka cię niemiła niespodzianka – negatywny wpływ okoliczności zewnętrznych odbije się echem na twoim majątku. Bądź dzielny. Miłość: Zły wpływ
środowiska jest przyczyną twojego niepowodzenia w sferze uczuciowej. Zmień
towarzystwo, a wszystko się ułoży.

j Koziorożec (22.12-19.01)
Zdrowie: Realizuj swoje marzenia, ponieważ twój stan zdrowotny nie będzie
ci w tym przeszkadzał. Finanse: Przestań
upierać się ciągle przy swoim stanowisku. Ponieważ może to doprowadzido
opóźnienia realizacji planów, a co za tym
idzie – utrudnień w kwestii finansowej.
Miłość: Nieuznawanie argumentów innych osób, nerwowy tryb życia oraz aroganckie zachowanie doprowadzą cię
do niespełnienia w miłości. Zastanów się
poważnie nad zmianą postępowania.

k Wodnik (20.01-18.02)
Zdrowie: Nie wprowadzaj zmian
w twoich nawykach zdrowotnych na siłę.
W tym wypadku lepsza będzie stateczność oraz wcześniejsze przekonania.
Finanse: Przed tobą niebezpieczeństwo,
którego trudno uniknąć – przygotuj się
mentalnie na problemy finansowe.
Miłość: Niespodziewany podarunek od
bliskiej ci osoby sprawi, że będziesz
szczęśliwy! Odwdzięcz jej się tym samym, a wasze uczucie umocni się

l Ryby (19.02-20.03)
Zdrowie: Przemyślane działania prozdrowotne pomogą ci w osiągnięciu
harmonii. Finanse: Wspólne dążenie
do celu z bliską ci osobą może wywołać serię nieszczęś. Zastanów się
nad reorganizacją podziału obowiązków w twoim otoczeniu, a pieniądze zaczną spadać z nieba. Miłość: Nie ulegaj
kompleksom, tylko z nimi walcz. Wysiłek doprowadzi cię do łez szczęścia.
Andrzej Borzyński
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PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

TOURIST INFORMATION POINT

TOURISTENINFORMATION REWAL

Rewal, Hala Sportowa CIPR,

IN REWAL

Hala Sportowa Touristeninformation

ul. Szkolna 1

Sport Hall CIPR, Szkolna Street 1

Szkolna Str. 1

tel. +48 91 38 62 629

tel. +48 91 38 62 629

tel. +48 91 38 62 629

APTEKI

PHARMACIES

APOTHEKE

Pobierowo, ul. Grunwaldzka 75

Pobierowo, Grunwaldzka Street 75

Pobierowo, Grunwaldzka Str.75

tel. +48 91 38 64 277

tel. +48 91 38 64 277

tel. +48 91 38 64 277

Rewal, ul. Mickiewicza 25

Rewal, Mickiewicza Street 25

Rewal, Mickiewicza Str. 25

tel. +48 91 38 62 702

tel. +48 91 38 62 702

tel. +48 91 38 62 702

OŚRODKI ZDROWIA

HEALTH POINTS

AMBULANZ

Pobierowo, ul. Grunwaldzka 79

Pobierowo, Grunwaldzka Street 79

Pobierowo, Grunwaldzka Str. 79

tel. +48 91 38 64 17

tel. +48 91 38 64 173

tel. +48 91 38 64 173

Rewal, ul. Warszawska 31

Rewal, Warszawska Street 31

Rewal, Warszawska Str. 31

tel. +48 91 38 62 588

tel. +48 91 38 62 588

tel. +48 91 38 62 588,

Niechorze, ul. Mazowiecka 2/3

Niechorze, Mazowiecka Street 2/3

Niechorze, Mazowiecka Str. 2/3

tel. +48 91 38 63 358

tel. +48 91 38 63 358

tel. +48 91 38 63 358

CENTRUM RATOWNICTWA

RESCUE CENTRE

RETTUNGSDIENST

Pobierowo, ul. Zgody 6

Pobierowo, Zgody Street 6

Pobierowo, Zgody Str. 6

tel. +48 91 38 64 244

tel. +48 91 38 64 244

tel. +48 91 38 64 244

Niechorze, ul. Kolejowa 20

Niechorze, Kolejowa Street 20

Niechorze, Kolejowa Str. 20

tel. +48 91 38 63 144

tel. +48 91 38 63 144

tel. +48 91 38 63 144

KOMISARIAT POLICJI

POLICE STATION

POLIZEI

Rewal, ul. Mickiewicza 21

Rewal, Mickiewicza Street 21

Rewal, Mickiewicza Str. 21

dyżurny tel. +48 91 38 52 861

tel. +48 91 38 52 861

tel. +48 91 38 52 861

sekretariat tel. +48 91 38 52 855

office, tel. +48 91 38 52 855

Sekretariat , tel. +48 91 38 52 855

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

FIRE BRIGADE

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Pobierowo, ul. Zgody 6,

Pobierowo, Zgody Street 6

Pobierowo, Zgody Str. 6

tel. +48 998

tel. +48 998

tel. +48 998

Niechorze, ul. Kolejowa 20

Niechorze, Kolejowa Street 20

Niechorze, Kolejowa Str.20

tel. +48 998

tel. +48 998

tel. +48 998

BANKOMATY

ATM

BANKOMAT

Rewal, ul. Szkolna, ul. Kamieńska,

Szkolna Street, Kamieńska Street,

Szkolna Str., Kamieńska Str., Westerplatte

ul. Westerplatte, Amfiteatr,

Westerplatte Street, Amphitheater,

Str., Amfiteater, Parkowa Str. 4

ul. Parkowa 4

Parkowa Street 4

RATOWNICTWO

RESCUE

RETTUNGSDIENST

Rewal, tel. alarmowy 785 599 560

Rewal, tel. 785 599 560 (alert)

Rewal, tel. 785 599 560 (alarm)
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MULTIMEDIALNE MUZEUM

MULTIMEDIA MUSEUM

MEDIENMUSEM

NA KLIFIE

ON THE CLIFF

AUF DER KLIPPE

Trzesacz, ul. Klifowa 3B

Trzęsacz, Klifowa Street 3B

TrzesacZ, Klifowa Str. 3B

tel. +48 91 38 62 926

tel. +48 91 38-62-926

tel. 91 38-62-926

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD

NON-PUBLIC HEALTH

ZAHNARZT ROUSTM-DENT

OPIEKI ZDROWOTNEJ

CARE INSTITUTION

Rewal, Warszawska Str. 31

ROUSTM-DENT

ROUSTM-DENT

tel. 91 386 25 88

Rewal, ul. Warszawska 31

Rewal, Warszawska Street 31

tel. +48 91 386 25 88

tel. +48 91 386 25 88

LEKARZ RODZINNY

FAMILY DOCTOR

HAUSARZT

Rewal, ul. Warszawska 31

Rewal, Warszawska Street 3

Rewal Warszawska Str. 3

tel. +48 91 386 25 88

tel. +48 091 3862588

tel. 091 3862588

WETERYNARZ

VET

VETERINÄR

Kamień Pomorski

Kamień Pomorski, Fryderyk Chopin

Kamień Pomorski, Fryderyka Chopina

ul. Fryderyka Chopina 59

Street 59

Str. 59

tel. +48 511 294 994

tel. +48 511 294 994

tel. +48 511 294 994

URZĄD GMINY REWAL

CITY OFICCE OF REWAL

GEMEINDEAMT REWAL

Rewal , ul. Adama Mickiewicza 19

Adam Mickiewicz Street 19

Rewal, Adama Mickiewicza Str. 19

tel. +48 91 384 90 11

tel. +48 91 384 90 11

tel. +48 91 384 90 11

DWORZEC PKS

PKS OFFICE

BUSBAHNHOF

Pobierowo, ul. Jana z Kolna

Pobierowo, Jana z Kolna Stret

Pobierowo, Jana z Kolna Str.

tel. +48 91 386 42 20

tel. +48 91 386 42 20

tel. +48 91 38 64220

KANTOR REWAL

CURRENCY CHANGING POINT

WECHSELSTUBE REWAL

Rewal , ul. Saperska 1a

Rewal, Saperska Street 1a,

Rewal, Saperska Str. 1a

STRAŻ GRANICZNA

BORDER GUARDS

GRENZSCHUTZ

Rewal, ul. Dworcowa 2

Rewal, Dworcowa Street 2

Rewal, Dworcowa Str. 2

REKLAMA

promocja
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Kawiarnia
PANAMA

ul. Piastowska 26
czynne: 10.00-21.00

lody | gofr y | deser y | kawa | bubble tea

*
Sklep
spożywczy
*
Piastowska 26
*

zapraszamy

7-23
*

36

promocja

TOR WODNY REWAL-TRZĘSACZ
Oferujemy przejazdy:
na nartach
na kanapie RINGO
bananie
skuterze
Czynne w godzinach 10-18 (w dni pogodne)
Zniżki dla grup zorganizowanych – powyżej 20 osób
Rezer wacje i informacje: Rewal – tel. 667 372 728, Trzęsacz – tel. 724 632 744
REKLAMA

amfiteatrrewal
amfiteatrrewal
Rewal, ul. Parkowa 4

Baw się razem z nami!

6.07
11.07
13.07
14.07

DISCO POLO GALA zaprasza do Rewala
AKCENT – ZENON MARTYNIUK,
support Casanova
DODA – koncert
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.
Zapraszamy również do skorzystania z pomocy partnerskich portali internetowej sprzedaży biletów:
www.biletynakabarety.pl, www.kupbilecik.pl, www.kabaretowebilety.pl

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

