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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.

REKLAMA

Ola Cieplińska

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

obcy ludzie

Foto: Jakub Płecha

Dream team
15 różnych osobowości,
15 różnych bagaży
doświadczeń i 15 różnych
pomysłów na dziennikarstwo,
czyli my – uczestnicy II turnusu
XX Potęgi Prasy.
Stacja Łódź Widzew, to tam większość z nas zobaczyła się po raz pierwszy. Nikt się nie przedstawiał, nikt się
nie odzywał. Nieświadomi tego co nas
czeka, usiedliśmy wygodnie w pociągu
nie mogąc doczekać się dziennikarskiej
przygody. W końcu dotarliśmy. Dopiero wtedy wszystko się zaczęło!
Nagle okazało się, że nie da się uprawiać dziennikarstwa w pojedynkę.
Jeżeli szybko nie staniemy się zgraną
grupą, nie uda nam się stworzyć czegokolwiek w żadnym medium. Na
szczęście z pomocą przyszedł nam
kabaret Ani Mru Mru. Po ich występie
ktoś musiał z nimi przeprowadzić wywiad, więc wszyscy wspólnymi siłami
stworzyliśmy długą listę pytań.
Skromnie mogę powiedzieć, że kolejnym krokiem w naszej integracji
były moje urodziny. Chwilę po półno-
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cy, do drzwi zapukali wszyscy uczestnicy, potem głośno zaśpiewali „sto lat”.
Uśmiechnięci i przyjaźni powiedzieli
mi kilka ciepłych słów. Muszę przyznać, że była to najszybsza integracja
w moim życiu.
Przy takiej liczbie obowiązków
i pracy nawet nie zauważyliśmy, kiedy chłodna uprzejmość zamieniła się
w przyjacielskie stosunki. Wkrótce
zmienił się także sposób postrzegania
otaczającej nas rzeczywistości. Nagle
każda sytuacja w mieście czy na plaży stawała się idealnym tematem na
artykuł, sondę czy film. Dziennikarska
ciekawość weszła nam w krew, ale nie
zastąpiło to od razu.
Nie można powiedzieć, że przyjechali tu sami humaniści i ludzie z pasją do
pisania, czy też rozmawiania z obcymi
ludźmi. Niektórzy swoje pierwsze artykuły napisali właśnie tutaj. To Potęga
Prasy pokazała wszystkim magię jaką
niesie radio. Ale z pewnością nikt nie
oddałby spędzonych tu chwil, bo właśnie tutaj, każdy z nas pokochał cząstkę
tego, co nazywa się dziennikarstwem.

Od lewej: Maria Spirin, Aleksandra
Kukiełka i Maja Maciejewska

Potęga Prasy istnieje 20 lat! W mediach
funkcjonujemy dosłownie wszędzie: prowadzimy stację radiową, kanał na YouTube, tworzymy gazetę, redagujemy stronę
internetową i profil na Facebooku. Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy starają się
przygotować te wszystkie rzeczy dla Was.
To już czwarte i ostatnie wydanie „Rewalacji” w tym roku. Piszemy o wszystkim.
Od najlżejszych do najbardziej kontrowersyjnych tematów. Z tego ostatniego
tegorocznego numeru dowiecie się, co
podczas naszego pobytu w Rewalu działo się w tej nadmorskiej miejscowości.
Przedstawimy również kilka szybkich
przepisów, które umilą Wasze wakacje
prostymi recepturami. Nie ograniczamy
się tylko do tematów lokalnych, ale poruszamy również sprawy na większą skalę.
Aleksandra Kukiełka (Nasutów)

Ola Rechcińska (Łódź)
Foto: Piotr Rogósz
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gwiazdy w amfiteatrze

Za czapkę śliwek
Rewalski amfiteatr odwiedza wielu znanych gości. Jednymi
z nich jest Kabaret Młodych Panów, który zagościł 25 lipca
2017 roku. Obozowicze postanowili przeprowadzić wywiad z tym
kabaretem. Jest on znany m.in ze skeczu BOR, klinika czy Pijoki
Bezrobotne.
Foto: Zuzanna Piasecka

Jaki był Wasz pierwszy skecz?
Robert Korólczyk: Pierwszy skecz
nazywał się ,,Blacharz”. Był on o przywożeniu starych wraków samochodów
z Niemiec i robieniem z nich nowych
aut. Prześmiewał on sytację, że w Polsce
z byle czego można sklecić samochód.
Bartek Demczuk: Natomiast pierwszy zagrany skecz był o Maciaszczyku,
który nie chciał powiedzieć mężczyźnie w potrzebie gdzie jest toaleta.
Oczywiście oglądałam. Nawiązując do skeczu ,,Blacharz”, czy to był
początek Waszej kariery? Czy dał
Wam iskrę do pracy?
Łukasz Kaczmarczyk: Iskra przeskoczyła między nami już dawno. Kiedyś
występowaliśmy wszyscy w innych
kabaretach. Sam sposób pracy na początku sprawił, że jest między nami jakaś energia i coś można dalej tworzyć.
Bartek Demczuk: Tutaj pojawiło się
również pierwsze zdanie cytowane
przez ludzi ,,Szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla”.
Wspominaliście, że występowaliście już w innych kabaretach. Możecie je wymienić?
Robert Korólczyk: Wcześniej wszyscy (oprócz Łukasza) występowaliśmy

w zespole „Nic i Dudu”. Później udało
nam się wykupić (za czapkę śliwek),
naszego kolegę z zespołu no name.
Gdy dołączył do nas Łukasz Kabaret
Młodych Panów miał już swoją nazwę.
A jak to było wcielać się w role kobiety?
Robert Korolczyk: Trudno powiedzieć, jednak wiemy, że Bartek to lubi.
Często przyłapujemy go rano w hote-

lu, jak podbiera ubrania swojej żone
Ewelinie.
Haha... A umiecie rozróżnić wszystkie odcienie koloru zielonego?
Bartek Demczuk: Tak. Jest pistacjowy,
limonkowy i limetkowy. Ogólnie jestem
daltonistą, więc trudno jest mi odróżniać kolory :) Dla mnie istnieje tylko zielony, żółty i czerwony.
Rozumiem. Jaki jest największy hit
kabaretow jaki stworzyliście? Według Was oczywiście.
Mateusz Banaszkiewicz: Nie nam oceniać, jednak możemy dodać, że każdy
nasz występ jest hitem. Nie należymy
do skromnych osób, lubimy wszystkie
swoje skecze. Szczególnie te hitowe.
Robert Korólczyk: Bardzo się cieszymy, gdy ludzie cytują teksty z naszych
występów. Jest to wyznacznik, że ludziom sie podobało.
Bardzo często oglądam Wasze występy. Zauważyłam, że niekiedy improwizujecie. Czy często Wam się to
zdarza?
Łukasz Kaczmarczyk: Nie mieliśmy
tych pytań wcześniej i teraz też musieliśmy udawać.
Robert Korólczyk: Oczywiście zdarza
się improwizować, lubimy zaskakiwać
siebie na scenie. Jest to dla nas dodatkowa zabawa, poza tym co mamy wyuczone. Nie może być nudno.
Czy zdarza się Wam, że wstajecie
rano i macie już pomysł na spektakl?
Robert Korólczyk: Przeważnie jest
tak, że budzimy sie rano z jakąś myślą,
idziemy do reszty chłopaków, siadamy
razem na łóżku i omawiamy temat.
Wywiad: Aleksandra Kukiełka (Nasutów)
Opracowała: Zuzanna Piasecka (Zawiercie)
Foto: Aleksandra Kukiełka

gwiazdy w amfiteatrze

Rodzinne trio
20 lipca o godzinie 20 w rewalskim Amfiteatrze odbył się koncert
Pięknych i Młodych. Okazał się się on wielkim zaskoczeniem –
w negatywnym czy pozytywnym znaczeniu?
Foto: Jakub Płecha

Piękni i Młodzi – zespół disco polo,
który w krótkim czasie zyskał sławę. Czy
jest ona zbudowana na pozytywnych
opiniach? W ostatnim czasie miałam
okazję sama się o tym przekonać.

Pierwsze, co od razu rzuciło mi się
w oczy, było spóźnienie się piosenkarzy.
Występ zaczął się ok. 7 minut później niż
zamierzano. Być może w innych okolicznościach nie zwróciłabym na to uwagi,
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jednak występ miał trwać jedynie godzinę. Cena również nie była adekwatna do
czasu występu – bilet kosztował prawie
40 zł. Sytuację zespołu pogarszał również fakt, że śpieszyli się oni na następny
koncert, co było bardzo widać na scenie.
Podczas występu zauważyłam też kilka
wartych uwagi rzeczy. Pierwszą czynnością, która bardzo mi przeszkadzała w odbiorze muzyki, było mała liczba wykonywanych piosenek, a duża – przerw na
polecenia o podnoszeniu rąk i przymusowe machanie, klaskanie i skakanie. Czułam się tak, jakby ktoś wymuszał na mnie
dobrą zabawę. Miałam też wrażenie, że
piosenki (przynajmniej niektóre) były
odtwarzane z playbacku. W tym przekonaniu utwierdzał mnie jeden z mężczyzn,
który udawał, że grał na keybordzie, a tak
naprawdę nie zwracał uwagi na to, jakie
klawisze naciskał.
Podsumowując koncert zespołu ,,Piękni
i Młodzi” mogę użyć jedynie dwóch słów:
wielki zawód. W koncercie, który miał
trwać 60 minut, 25 minut zajęło gadanie
wokalistki. Na pewno już nigdy więcej nie
udam się na koncert tego zespołu.
Zuzanna Piasecka (Zawiercie)

Piękni i Młodzi podbijają rewalską scenę
na naszych koncertach. Miłe jest to,
że jeżdżą za nami chociaż cały koncert znają już na pamięć. Nie jesteśmy
w stanie wymyślać co koncert czegoś
innego, a oni mimo wszystko chcą nas
jeszcze oglądać na żywo. Fajne jest to,
kiedy twój fan jest na koncercie załóżmy po raz piętnasty i cały czas reaguje
tak samo. Widzisz to, że zależy mu na
spotkaniu z tobą.

Piękni i młodzi okazali się być bardzo
sympatyczni i na swoim koncercie pokazali wielką klasę. Publiczność bawiła
się wyśmienicie. Fani tego zespołu zjechali się z całej Polski, by móc posłuchać
i popatrzeć na swoich idoli. Między piosenkami opowiadali interesujące historie. Wymyślili również wiele okrzyków,
aby koncert był jeszcze ciekawszy.
Maja Maciejewska (Gryfino)

Foto: Jakub Płecha

Piękni i Młodzi to zespół grający
muzykę disco polo. W skład tej grupy
wchodzą Magdalena Narożna, Dawid Narożny, Daniel Wilczewski oraz
Daniel Biczak. Zespół został założony
w Łomży w 2012 roku.
– Jaka była najdziwniejsza rzecz,
która stała się na waszym koncercie?
– Kiedyś Magda śpiewała kołysankę,
a nasz kolega był wtedy bardzo zmęczony. Zasnął na środku sceny akurat
na słowa „śpij zamknij oczy i śnij”. Pamiętamy to do dzisiaj, było to chyba
jedno z najśmieszniejszych wydarzeń,
które miały miejsce na naszym koncercie.
– Kiedy znajdujecie czas na urlop?
– U nas urlop jest tylko zimą. W tym
czasie jest mniej imprez i można sobie
trochę odpuścić. Lato jest czasem bardzo gorącym, w którym trzeba ciągle
grać dlatego wakacje nie wchodzą
w grę! Działamy wtedy na pełnych obrotach!
– Rozpoznajecie swoich fanów?
– Oczywiście jest bardzo dużo osób,
które po prostu pojawiają się często
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nadmorskie problemy

Długi Rewala są coraz mniejsze
Rewal spłaca zaciągnięte przed laty długi. Gmina nie ma już zadłużeń w parabankach, a jedynie
w ministerstwie finansów. Spłata 60 mln przewidziana jest do końca 2022 roku.
W 2012 roku Rewal zajął piąte miejsce w rankingu gmin ponoszących
największe wydatki inwestycyjne,
podczas gdy w 2013 roku - pierwsze
miejsce w rankingu najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Było to spowodowane zawarciem przez wójta Roberta Skraburskiego niekorzystnych
umów z parabankami.
Ustalenia Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazały, że na koniec
2012 roku dług gminy Rewal stanowił
249 procent, a we wrześniu 2013 roku
- już prawie 400 procent dochodów.
Tworzyły się liczne nieprawidłowości.
Źle i zbyt szybko wyliczane koszty inwestycji sprawiały, że na wiele z nich
zaczynało brakować środków. Wtedy właśnie zaciągano liczne pożyczki
w parabankach. Oficjalnie długi gminy we wrześniu 2015 roku wynosiły
116 mln zł. Faktycznie było to jednak
ponad 140 mln. Sprawą zajęła się prokuratura.
Wójt Robert Skraburski został odsunięty od pełnienia obowiązków
19 czerwca bieżącego roku. Jego
funkcję przejęła Wioletta Brzezińska

Foto: Aleksandra Rechcińska

mianowana na zastępcę wójta kilka
dni wcześniej. Dwa lata temu pracę na
stanowisku skarbnika zaczęła Iwona
Sielska. Wraz z radą gminy złożyła ona
wniosek do ministerstwa finansów
o pożyczkę w wysokości 101,9 mln zł.

Udało się ją uzyskać 29 grudnia
2016 roku. Miała ona pomóc w uregulowaniu długów. Jej spłata jest przewidziana do końca 2022 roku. Stworzono
również program naprawczy i, tu dementując plotki, jest on rozpisany na
trzy, a nie na 20 lat.
Na dzień 30 czerwca wysokość
pożyczki z ministerstwa wynosiła
60,1 mln zł. Część zobowiązań udało
się spłacić dzięki „największej transakcji handlowej w historii gminy Rewal”,
jak mówił o niej sam wójt Skraburski. W styczniu tego roku gmina za
50 mln zł sprzedała 30 ha gruntu w Pobierowie. Nabywcą był Tadeusz Gołębiewski, właściciel kilku luksusowych
hoteli w Polsce. Na powojskowym terenie zamierza zbudować największy
hotel w Polsce na ponad 2200 osób.
Do końca 2017 roku gminie pozostanie do płacenia jeszcze ponad
55 mln zł. Obecnie wszystko idzie
w dobrą stronę i urzędnicy z rozwiązaniem problemów z długami wychodzą
na „ostatnią prostą”.
Kasia Łuczyńska (Pabianice)

Rydwany i lampiony szczęścia?
Jedną z najpopularniejszych atrakcji Rewala jest puszczanie lampionów. Niby nic złego, ale od kiedy
z pozoru niegroźna zabawka dziecku prawie spadła na głowę, turyści
zaczęli zadawać sobie pytanie: „Czy
aby to na pewno bezpieczne?”
„Lampion szczęścia” – szyld z takim
napisem widnieje na większości małych rewalskich sklepików, reklamując
tę z pozoru niewinną zabawkę. Poruszając drażliwy temat lampionów,
sprzedawcy unikają odpowiedzi, a nawet reagują agresją! Choć lampiony zapierają dech w piersiach, szczególnie
wieczorem, to ludzie często nie zdają
sobie sprawy z zagrożenia, jakie niosą,
a sprzedawcy nie wykazują chęci, aby
zainteresować się tym, co sprzedają.
– Jestem ogromną przeciwniczką
lampionów – mówi pani Ania, space-

rująca ulicami Rewala. – Zaczepiłam
nawet w tej sprawie jednego z tutejszych ratowników, ale wie pani:
„Nie moja sprawa, nie za to mi płacą.
Jak będą pieniądze, to będziemy coś
z tym robić”.
Świadomość zagrożenia ze strony
lampionów jest bardzo niska. Moda
na puszczanie lampionów stała się aktualnie największym zagrożeniem, na
które przy ostrym wietrze i niesprzyjającej pogodzie powinniśmy najbardziej uważać. Puszczone w niebo
lampiony mogą spaść na dachy, ludzi,
bądź teren zalesiony.
W czasie wakacji nie tylko lampiony stwarzają zagrożenie dla turystów.
Podczas jazdy na wypożyczonych pojazdach, takich jak np. rydwany, dzieci
powinny być pod opieką osoby dorosłej. Wynajmujący taki sprzęt powinni

mieć co najmniej 140 cm wzrostu, by
dali radę opanować ten pojazd.
Wychodzenie w pojedynkę na ulice
Rewala późnym wieczorem też nie jest
najlepszym pomysł. W tym czasie ulicami przechadzają się nie zawsze trzeźwi
i często pod wpływem innych substancji ludzie wracający z imprez. Potrafią
być agresywni. Na plaży niektórzy ludzie wskakują bezmyślnie do zimnego
morza, co może spowodować między
innymi szok termiczny. Zwracamy uwagę na ten temat, ponieważ chcemy, aby
turyści byli bardziej rozważni w pozornie banalnych sytuacjach. Warto pamiętać, że stwarzane przez nich zagrożenie dotyczy każdego, kto znajduje się
w otoczeniu takiej osoby.
Marysia Karpińska (Mława)
Jakub Jasiński (Bielsko–Biała)

Polska w oczach świata
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Co się działo w Starych Kiejkutach?
Tajne więzienia CIA służyły do nielegalnego przetrzymywania osób podejrzanych przez USA
o terroryzm. Śledztwo zapoczątkował artykuł Dany Priest w Washington Post, gdzie oskarżyła
kraje wschodnioeuropejskie. Jednak ich nazwy nie wymieniła. Gazeta jednocześnie przyznała, że
te państwa musiały zostać anonimowe, ponieważ wymuszał to Biały Dom. Kolejnego dnia Tom
Malinowski z oddziału Human Rights Watch w Nowym Jorku ogłosił, że tymi krajami są Polska oraz
Rumunia. Ta wiadomość wywołała ogromne wzburzenie na świecie i w Polsce.
Tajemnicze więzienia znajdują się
w Starych Kiejkutach na Mazurach.
Polskę o naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oskarżyli: Abd
al-Raihm al-Nashiri, Abu Zubaydach
i Chalid Szajch Muhammad. W pozwie
powiedzieli, że Polska dopuściła się torturowania i nieludzkiego traktowania.
W lipcu 2014 roku siedmiu sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu częściowo uwzględniło
skargi Pakistańczyka oraz dwóch Saudyjczyków. Polski rząd musiał zapłacić
odszkodowania al-Nashiri w wysokości 100 tys. euro oraz 130 tys. euro Abu
Zubayadach. Ci mężczyźni znajdują się
w tajnych więzieniach, ponieważ popełnili bardzo ciężkie przestępstwa.
Abd al-Raihm w 1996 roku poznał
Osamę bin Ladena i odmówił mu dołączenia do Al-Kaidy. Walczył z Talibami przeciwko afgańskiemu Sojuszowi
Północnemu. Po tych walkach było
wiadomo, że al-Raihm nie będzie walczyć po dobrej stronie. Po tej walce dołączył do Al-Kaidy w 1998 roku. Cztery
lata później został schwytany w Dubaju. W 2008 roku Komisja Wojskowa
w Guantanamo postawiła mu zarzuty, które zostały najpierw wycofane,
a w 2011 roku ponownie postawione.
Amerykanie do tej pory próbują mu
udowodnić kilka poważnych przestępstw. Abd al-Raihm na początku
śledztwa przyznał się do postawionych mu zarzutów, a następnie odwołał wcześniejsze zeznania mówiąc, że
te pierwotne zostały wymuszone poprzez tortury. Obecnie wyczekuje na
proces wojskowy i grozi mu kara śmierci. Pakistańczyk od samego początku
był bardzo niebezpieczny, tylko nikt się
nie domyślił do czego był zdolny.
Abu Zubayadach jest kolejnym
zamachowcem, który uznał, że Polska dopuściła się do ciężkich przestępstw. Saudyjczyk został aresztowany w 2002 roku. Dwa lata później
Amerykanie opublikowali informację,

która zawierała ważne szczegóły. Mianowicie Abu namawiał Ahmeda Ressama, aby ten przeprowadził zamach na
lotnisku 1 stycznia 2000 roku. Ahmed
został skazany na wieloletnie więzienie. Abu dalej prowadził akcje terrorystyczne. Został kierownikiem obozu
szkoleniowego terrorystów w Egipcie,
Afganistanie i Pakistanie. Był bardzo
„rozchwytywanym” terrorystą i pomagał nawet w przygotowaniach do zamachu na World Trade Center. Podczas
pobytu w więzieniu wykryto u niego
chorobę psychiczną – zaburzenia osobowości. Stwierdzono to na podstawie pamiętnika, który pisał w więzieniu. Podczas jego czytania wynikało,
że pisze to zupełnie inna osoba.
Ostatnim terrorystą, który oskarżał
Polskę był Chalid Szajch Muchammad.
Był to pomysłodawca i główny organizator zamachu terrorystycznego
na World Trade Center. Pakistańczyk
musiał się kontaktować z wyżej wymienionymi ludźmi. Przejął funkcję
szefa operacji wojskowych Al-Kaidy.

Swoim ubiorem wyróżniał się, ponieważ posiadał biały strój arabski, brodę
pomalowaną henną na bordowo. Chalid Szajch Muchammad stnął przed sądem 11.09.2011 roku z bardzo ciężkimi
oskarżeniami za które mógł zginąć.
W wieku 16 lat dołączył do Braci Muzułmańskich. To ugrupowanie żądało
powrotu zasad szariatu i przestrzegania Koranu. W połowie lat 90. przedstawił Osamie plan serii zamachów
na terytorium USA m.in. wysadzenia
10 samolotów lecących do Azji. Zrealizował swój plan.
Chalid był jednym z najgroźniejszych przestępców. Jest wiele dowodów na to, a w szczególności dołączenie do grupy terrorystycznej (Bracia
Muzułmańscy).
Ci przestępcy są nieobliczalni,
a uwolnienie ich spowoduje, że będą
mieli ponownie wolną rękę, aby znów
zacząć przeprowadzać zamachy terrorystyczne.
Aleksandra Kukiełka (Nasutów)

Foto: Internet
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kultura na skalę światową

In the end – muzyczny świat
wstrząśnięty
W ubiegły czwartek, zza oceanu napłynęła tragiczna wiadomość.
Lider zespołu Linkin Park – Chester Bennington – popełnił
samobójstwo i osierocił sześcioro dzieci. O śmierci muzyka
poinformowały zagraniczne media, jak się później okazało, został
on znaleziony w swoim domu w Los Angeles.

Foto: Internet

Odwiedzając różnego rodzaju portale muzyczne (również zagraniczne)
możemy przeczytać wiele teorii na
temat przyczyn jego śmierci. Frontman kapeli Linkin Park otwarcie mówił
o swoich problemach z dzieciństwa.
W przeszłości był molestowany, jego
rodzice wzięli rozwód, w bardzo młodym wieku pojawiły się u Chestera
problemy z alkoholem i mocniejszymi używkami. Tak naprawdę główna
przyczyna samobójstwa nigdy nie ujrzy światła dziennego.
Nic nie wskazywało na to, że
Beenington jest zdolny do takiego
czynu. Amerykańskie portale spekulują o głęboko zakorzenionej depresji,
możemy również odszukać informacji
o tym, że główną przyczyną śmierci
było odejście na „tamten świat” Chrisa Cornella – wokalisty zespołu Sou-

ndgarden, długoletniego przyjaciela
lidera LP. Wielu fanów zespołu doszukuje się powiązania, jeśli chodzi o datę
tego feralnego zdarzenia. 20 lipca
przypada bowiem 53. rocznica urodzin muzyka występującego w Soundgarden. Jeszcze dwa miesiące temu
Chester Bennington wykonał utwór
„Hallelujah” Leonarda Cohena na pogrzebie Cornella. Warto zatrzymać się
na wątku przyjaźni z wokalistą Soundgarden. Jak podaje portal eska.pl
obydwaj odebrali sobie życie poprzez
powieszenie.
Grupa Linkin Park wystąpiła niespełna miesiąc temu przed polską
publicznością na Impact Festival
2017 w krakowskiej Tauron Arenie. Kapela promowała wówczas swój ostatnio wydany album „One More Light”
(maj 2017). Nikt się nie spodziewał, że

było to jedno z ostatnich wystąpień
zespołu przed publicznością.
Nie trzeba było długo czekać na głos
członków zespołu Linkin Park w sprawie samobójstwa Chestera. Jeszcze
tego samego dnia na youtube pojawił
się klip do utworu „Talking to Myself”,
na którym nie brakuje czarno–białych ujęć wokalisty. W ciągu trzech dni
materiał został wyświetlony ponad
20 mln razy.
Wiele gwiazd show biznesu, ale również miliony fanów oddały hołd zmarłemu.
Imagine Dragon: „Brak słów, jesteśmy tak bardzo wstrząśnięci. Spoczywaj w pokoju Chesterze Benningtonie”.
One Republic: „Dobry Boże. Wielkie
„spoczywaj w pokoju” dla Chestera
Benningtona. To łamie nasze serca.
Samobójstwo to diabeł na ziemi, który
chodzi wokół nas”.
Czy wpis perkusisty zespołu Metallica – Larsa Urlicha: „Łaskawy, uprzejmy
i pokorny. Rzadkie połączenie w Rock
‚n’ Roll–u. Głęboko zasmucony”…
Jakub Płecha (Radzyń Podlaski)

wywiad z…
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Radio ma magię i dużo intymności
Po obozie dziennikarskim, Pani
plany uległy diametralnej zmianie.
Pierwotnie chciała Pani pisać reportaże wojenne. Skąd w ogóle ten pomysł, a nie coś bardziej lajtowego?
Jeszcze kiedy byłam w liceum, fascynowały mnie reportaże wojenne,
relacjonowanie bardzo ważnych wydarzeń. Takie było moje wyobrażenie
dziennikarstwa. Po przyjeździe do Rewala zobaczyłam, że może mieć ono
odmienne formy, np. radio. Wtedy tak
bardzo się w nim zakochałam.
Czyli to radio sprawiło, że reportaże wojenne zeszły na dalszą przyszłość. Lepiej jednak siedzieć bezpiecznie w studiu, gdzie nic nam nie
grozi?
Poczułam, że praca w radiu może
przybierać różne formy. Byłam także
reporterem, relacjonowałam wydarzenia z Sejmu, protesty i wypadki. Kiedy
zobaczyłam bliżej tę pracę, zrozumiałam, że trzeba mieć stalowe nerwy,
aby móc obiektywnie patrzeć na wydarzenia wojenne. Na razie nie jest to
praca dla mnie.
Jak wyglądały pani początki w radiu? Trafiła Pani tam w młodym wieku. Czy koledzy po fachu pomagali
czy raczej przeszkadzali?
Kiedy zaczęłam praktyki, wszyscy
w radiu mieli dużo pracy. Poza tym tłumaczyli mi, jak się montuje, pisze artykuły i wiele innych. Gdy zrobiłam coś
źle, pouczali mnie. Początkowo miałam wrażenie, że robią to „po złości”.
Po kilku latach doszłam do wniosku, że
pouczali mnie dla mojego dobra. Na
szczęście radiowi koledzy nie zrobili
mi żadnego żartu. Znajomi z innych
redakcji opowiadali, że praktykantowi
daje się do zmontowania kogoś, kto się
jąka i ma to tak poprawić, aby w ogóle
tego nie było słychać na antenie. Dla
takiego laika, który nie potrafi jeszcze
dobrze montować, to duże wyzwanie.
Na początku pracy w terenie towarzyszył Pani stres?
Stres w życiu dziennikarza jest nieodłącznym elementem tego zawodu.

Tylko z czasem przyjmuje on inne formy. Później stresujesz się bardziej, by
zapanować nad głosem. Rzeczywiście
podczas pierwszej sondy w Warszawie miałam zrobić materiał o ludziach,
którzy podczas upałów kąpią się
w fontannach miejskich. Nie wiedziałam wówczas, że nagrywanie bez zezwolenia w centrum handlowym jest
zabronione. Przyszedł Pan ochroniarz,
ale na szczęście wszystko skończyło się
dobrze.
Jaka była najgorsza wpadka
z Pani kariery?
Podczas jednej audycji zapomniałam nazwiska kolegi. Starsi dziennikarze uspokoili mnie, że takie wpadki
mogą się zdarzyć nawet po 20 latach
pracy z jedną osobą. Przychodzi czarna dziura i nie możesz sobie przypomnieć, jak ktoś się nazywa. Problem
był taki, że wspomnianego kolegi nie
było ze mną w studiu i podczas zapowiadania jego programu powiedziałam tylko dwie pierwsze sylaby
nazwiska i dalej nic. Było mi strasznie
wstyd, ale na antenie spróbowałam to
przemienić w żart.
Wspominała Pani o trudnych i nagłych wydarzeniach. Co się dzieje
w newsroomie, kiedy staje się coś
niespodziewanego? Jak taką informację przekazać najrzetelniej?
Coraz częściej zdarzają się przykre
sytuacje. Zasada jest taka – wszystkie
ręce na pokład. Gdy dochodzi do jakiegoś zamachu, bądź karambolu na auFoto: Jakub Płecha

II Turnus Potęgi Prasy
odwiedziła dziennikarka
radiowa Tamara Pawlik, która
była długoletnią obozowiczką.

tostradzie, w którym udział bierze wiele aut, wtedy wydawca ma dużo więcej
pracy. Do pomocy przychodzą ludzie
bez dyżuru w radiu. Szuka się wówczas
wielu rozwiązań. Po zamachu na moście w Anglii, przyszłam wcześniej do
pracy. Wszystko nabiera wtedy większego rozpędu, każdy z nas angażuje
się, aby na antenie wyszło jak najlepiej.
Często dziennikarze najpierw zaczynają od radia, a dopiero później
trafiają do telewizji. Ciągnie Panią
do telewizji czy radio to droga na
zawsze?
Nie lubię określenia na zawsze. Przy
wielu rzeczach miałam wizję, że tak
jest, ale okazywało się zupełnie inaczej. Często się tak zdarza, że dziennikarze przechodzą z radia do telewizji.
Nie wiem, czy chciałabym pracować
przed telewizorem, a właściwie w telewizorze (śmiech). Lubię to, co robię.
Radio ma pewną magię i dużą intymność.
Ma Pani swoje autorytety, wzorce?
Często wiele rzeczy czerpię od przeróżnych ludzi. Moim autorytetem od
lat jest Ewa Kwaśny – dziennikarka,
która czyta Fakty w RMF. Ma piękną
barwę głosu. Kiedy wyobrażałam sobie drogę w radiu, chciałam czytać tak
jak ona.
Wywiad przeprowadził: Konrad Traczyk
(Przecław)
Zredagował: Jakub Płecha
(Radzyń Podlaski)
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sposób na wakacje

Wakacje offline – poradnik

W pięciu krokach przedstawię
wam receptę na wakacje offline,
które mogą być nie tylko dobrym
testem dla twojej samodyscypliny,
ale również ciekawym przeżyciem.

Porada 1
Opowiedz przyjaciołom i rodzinie
o swoich planach – nie ma co dokładać im zmartwień. Podaj dokładną
datę wyjazdu oraz powrotu, poinformuj o miejscach, które masz zamiar zobaczyć w wakacyjnym raju.
Teraz mało kto porywa się na pozostawienie telefonu w domu czy na
dnie walizki, więc nie ulegaj zdziwieniu swoich najbliższych. Niech
ich komentarze będą dla ciebie motywacją i nie podawaj w wątpliwość
słuszności twojego wyboru.

Porada 2
Wakacyjna moda – pakując walizkę zwróć uwagę na długoterminowe prognozy pogody. Nie daj się
zaskoczyć i bądź przygotowany na
wszystkie możliwości atmosferyczne. Nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji się znajdziemy i czego będziemy potrzebować. Nie skupiaj się na
obecnie panujących trendach, lecz
na wygodzie. Oczywiście aspekt
estetyczny nie jest bez znaczenia,
jednak czy podczas wędrówki np.
po górskich szlakach odcień bluzki
jaką włożysz jest najistotniejszy?

Porada 3
Opracuj plan „B” - rzeczywistość
bez telefonu może cię nieco zszokować, a nawet i rozczarować.
Może lekka aktywność fizyczna zastąpi chęć sięgnięcia po komórkę?
Pływanie, wspinaczka, piesze wędrówki – opcji jest wiele. Ważne, by
w 100 procentach wykorzystać to,
co oferuje nam miejsce, w którym
się znajdujemy. Może wolisz wy-

grzać się na słońcu? Jeśli tak, ten
czas może umilić ci odpowiednia
lektura.

Porada 4
Dream team – wybór towarzyszy
podróży, szczególnie w warunkach,
gdy mamy ograniczony dostęp do
informacji i rozrywki spowodowany brakiem telefonu komórkowego, jest kluczowy. Wybierz ludzi,
na których zawsze możesz polegać
i wiesz, że poradzą sobie w kryzysowych sytuacjach. Nie angażuj w podróż ludzi, którzy się ze sobą nie dogadują. Jako organizator wyprawy,
zadbaj o komfortowy wypoczynek
każdego z przyjaciół.

Porada 5
Dopracuj wszystkie szczegóły –
przed spakowaniem walizki i udaniem się np. na lotnisko pomyśl i rozplanuj, co będziesz robić po dotarciu

na miejsce. Im lepiej się przygotujesz, tym mniej będziesz się nudzić.
Skorzystaj ze stron, które podpowiedzą ci, gdzie udać się na śniadanie,
jakie zabytki zobaczyć po południu
i jakim środkiem transportu dostać
się na plażę, by podziwiać zachód
słońca. Nie bój się pytać o rady – co
człowiek, to opinia. Z uzyskanych
odpowiedzi wybierz złoty środek
i korzystaj z doświadczenia swoich
informatorów. W domowym zaciszu
możesz również kupić bilety online.
Odstawienie telefonu na bok jest
jak dieta. Na początku kusi, żeby
skosztować czegoś słodkiego. Na
całe szczęście z czasem ta pokusa
słabnie. Nic dziwnego, że nie jesteś
przyzwyczajony do życia bez technologii – otacza nas z każdej strony, nie
zawsze na nasze życzenie. Posiadanie telefonu komórkowego stało się
czymś oczywistym, a spędzenie tygodnia bez tego małego urządzenia jest
czystą abstrakcją. Nie ma gwarancji,
że wakacje w trybie offline są właśnie
dla ciebie. Mimo to z pewnością jest
to ciekawy eksperyment, do którego
realizacji potrzebujesz jedynie cierpliwości i dobrej organizacji.
Maria Spirin (Czaplinek)
Foto: Jakub Płecha

Jeżeli każdy swój dzień zaczynasz, od sprawdzenia Facebooka,
a posiłki skrupulatnie relacjonujesz na Instagramie, ten temat
powinien cię zainteresować. Zza okna telefonu nie dostrzegamy
tych małych rzeczy, które podczas podróży mogą być kluczowe.
Podczas wyjazdu powinieneś dać odpocząć zarówno sobie, jak
i swojej komórce.

turystyka
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Mapa użyczona od Wydawnictwa PROFILL

Mapa Rewala

Suchary

4. Jak się nazywa czarodziej, który odkrył zaklęcie otyłości?
Mag Donald

Bóg zapłać

1. Co robi grabarz?

5. Co mówi drwal do drwala, gdy za
dużo wypije?

9. Co robi samobójca, który wchodzi
do toalety?
10. Woda, która mówi prawdę?
Kropla Beskidu

Ale się narąbałem
Czeka na autograf Kory
7. Co robi dziadek na dyskotece?
Tańczy z laską

Częstochowa
Bo się wypisały
3. Imię greckiego Boga czystości?

6. Co robi blondynka pod drzewem?

Załatwia się

2. Dlaczego długopisy nie chodzą do
szkoły?

8. Co mówi ksiądz, kiedy dostanie
mandat?

Zuzanna Piasecka (Zawiercie)

Domestos
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muzyka nad morzem

Szpak doleciał do Rewala

Zajął wtedy drugie miejsce wykonując piosenkę Czesława Niemena ,,Dziwny jest ten świat’’. 2015 rok przyniósł
mu kolejny sukces, a mianowicie został laureatem nagrody
SuperPremiery na 52. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Rok później został nagrodzony na tym samym festiwalu
w kategorii SuperArtysta oraz Grand Prix
Złote Opole. Jego
płyta nosi tytuł ,,Byle
być sobą’’. Cały album zadedykowany
jest zmarłej mamie,
z którą wokalista był
bardzo mocno związany. Na swoich koncertach próbuje on
przekazać fanom to,
co jest w życiu najważniejsze.
Wielu
wielbicieli
tego artysty pisze na
oficjalnej stronie jego
fanklubu o przemianach w swoim życiu,
które dokonały się
m.in. dzięki twórczości Michała. Należy
również wspomnieć
o tym, że wokalista
jest jednym z artystów budzących kontrowersje na polskiej
scenie
muzycznej
i nie tylko. Swój wizerunek kreuje już
od pierwszej klasy
gimnazjum. Posiada
liczne tatuaże, a jego
fanki wprost za nim
szaleją. Jako, że sama uwielbiam Michała i moim największym marzeniem była rozmowa z nim, dlatego dostałam
szansę, by przeprowadzić z nim wywiad.
Czy tęsknisz czasem za życiem dawnego Michała z Jasła, którego nikt nie kojarzy?
W Jaśle raczej wszyscy mnie znali, jak wiadomo było to
dzięki mojemu wizerunkowi. Więc od samego początku
jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie patrzą na mnie
lub mnie kojarzą . Zmieniło się tylko to, że kiedy jeżdżę po
innych miastach w Polsce, jestem rozpoznawany. Dlatego
na wakacje wyjeżdżam poza granice kraju.

Byłeś już na Eurowizji, o czym marzy większość artystów,
masz jeszcze jakieś marzenie?
Uważam, że jeśli ktoś ma wielkie marzenia, to nie może mówić o nich na głos. Marzenia są po to, żeby je spełniać i robi się
to samemu dla siebie. Nigdy nie można się poddawać i zawsze
trzeba uparcie dążyć do celu. Pamiętajcie, że nie ma marzeń nie
do spełnienia!
Czy Eurowizja cię zmieniła?
Eurowizja jako sam konkurs nie zmieniła mnie jako człowieka
lecz mój sposób postrzegania niektórych rzeczy. Poznałem tam
wielu ciekawych ludzi, których bardzo miło wspominam.
Co najbardziej cię wzrusza?
Czasem jest to starsza
para, która trzyma się za
rękę albo jakiś film. Również przyroda, która nas
otacza.
Jak wspominasz początki swojej kariery?
To był bardzo dobry rockandrollowy czas, bardzo spontaniczny i muszę powiedzieć, że trochę
za nim tęsknie.
Jest coś, co przeszkadza ci w byciu sławnym?
Nie mogę powiedzieć,
że coś mi przeszkadza.
To była moja świadoma
decyzja i mimo tego, że
są pewne sytuacje, które zmieniają życie jeżeli
chodzi o sławę, uwielbiam swoich fanów i zostaje mi tylko uśmiechać
się do nich i robić sobie
z nimi zdjęcia.
Michał okazał się bardzo ciepłym i mądrym
człowiekiem.
Potrafi
czerpać radość z życia
mimo wszystkich upadków, które go spotykają.
Ma ogromny szacunek
do swoich fanów, który
okazuje im, zostając po koncercie w celu spotkania się z nimi,
krótkiej rozmowy czy zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Jest
ogromnym autorytetem nie tylko dla młodzieży, ale również
dla starszych osób. Nie boją się być sobą w świecie, w którym
występuje ogromny brak akceptacji. Często naśladujemy innych ludzi. Wynika to z chęci zaistnienia w jakimś ważnym dla
nas towarzystwie. Michał uczy nas tego, aby stanąć przed lustrem w swojej ulubionej bluzce i spodniach, przejrzeć się dokładnie, powiedzieć swoje imię i się uśmiechnąć.
Foto: Aleksandra Rechcińska

Michał Szpak – jeden z najbardziej
utalentowanych wokalistów. W 2016 roku
wystąpił na największym w Europie konkursie
piosenki Eurowizji. Swoją karierę zaczął
w programie X–Factor. Był to rok 2011.

Maja Maciejewska (Gryfino)

muzyka nad morzem
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Nie warto być sławnym w Polsce

Od dziecka kochał muzykę
Zdjęcia: Jakub Płecha

Macieja Maleńczuka większość z nas kojarzy z piosenki „Ostatnia
Nocka”. W Rewalu odbył się jego koncert, na który wybrali się
uczesnicy obozu II Turnusu Potęgi Prasy.

Tak, w takich sytuacjach wykorzystuję to, że jestem znaną osobą np. łatwiej znajduję stolik w restauracji. Miałem kiedyś trudną urzędową sprawę.
Musiałem się odwoływać do wyższych
władz. Dostałem nagrodę Gloria Artist
od ministra kultury i powiedziałem, że
oddam medal w blasku fleszy. Udało
mi się.
A jakiej muzyki Pan słucha i czy
ma Pan jakiegoś swojego ulubionego wykonawcę?
Lubię wielu wykonawców, jeden to
za mało. Jeśli chodzi o bluesa, to Mady
Waters, a jeżeli chodzi o jazz, to John
Coltrane.
Czy od dziecka kochał Pan muzykę?
Tak, byłem tym zainteresowany.
Miałem sporą kolekcję nagrań i sporą
wiedzę na temat bluesa i jazzu, ale też
rocka. Najbardziej lubiłem blues i jazz.
Zainteresowałem się też muzyką poważną. Zanim pojawił się Philip Glass
to ta muzyka była bardzo zwichrzona.
W czasie drugiej wojny światowej była
bardzo hałaśliwa, zgrzytliwa, łamała
wiele konwencji, co mi się akurat podobało.
Rozmawiała: Maja Maciejewska (Gryfino)
Opracowała: Aleksandra Kukiełka (Nasutów)

Skąd Pan czerpie inspiracje?
Teksty piosenek układam na podstawie swojego życia, a melodie najczęściej kradnę.
Co Pan najbardziej lubi nad polskim morzem?
Brak pogody, że nigdy nie ma upału, że zawsze wieje, czasem pada. Jest
tłoczno i bardzo hałaśliwie. Za każdym
razem kiedy odwiedzam takie miejsca
jak Rewal czy Łeba, moja opinia spada
o 20 punktów.
Lubi Pan sławę?
Sława nie jest fajna. Oczywiście, są
fajne momenty, ale w Polsce jest bardzo
ciężko stać się sławną osobą. Jeśli, ktoś
już staje się bardzo rozpoznawalny, to
najczęściej kończy się tym, że spotyka
się z obelgami i tak naprawdę nie warto
być sławnym w Polsce.
Czy sława pomogła kiedyś Panu
np. załatwić coś w szybszy sposób?
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Przepiśnik
Owsiane ciasteczka

Umyj dwa jabłka i obierz je ze skórki.
Wyciśnij sok z cytryny. Zetrzyj czekoladę na bardzo drobne wiórki. Posyp
jabłka z cytryną wiórkami czekoladowymi. Na sam koniec polej miodem
i gotowe. Najlepiej jeść od razu.

Zdjęcia: Jakub Płecha

Przygotowaliśmy dla Ciebie proste
przepisy, które idealnie sprawdzą się
podczas wakacji. Przygotowanie ich
zajmie Ci dosłownie parę chwil.

Pizza z patelni

Składniki na 30 ciastek
• 2 szklanki płatków owsianych (jak
najmniej przetworzonych)
• 1,5 szklanki mąki pszennej
• 2 jajka
• 0,75 szklanki cukru kryształu
• 100 gram roztopionego masła bądź
margaryny
• pól łyżeczki proszku do pieczenia
• pół łyżeczki sody oczyszczonej
• 200 gram wszystkich dodatków
(tutaj możecie poszaleć: orzechy laskowe, wiórki kokosowe, żurawina
suszona, migdały)
Wykonanie:
Dodaj wszystkie składniki do miski
oprócz dodatków. Dokładnie wymieszaj, najlepiej ręką. Zdarzyć się może,
że masa będzie zbyt gęsta. W takim
wypadku najlepiej dodać wodę lub
mleko – wedle uznania. Masa powinna ładnie odchodzić od ręki. Jeżeli jest
gotowa, możemy przygotować blachę. Wyłóż ją papierem do pieczenia
i nastaw piekarnik. Należy go nagrzać
do 160-180 stopni i włączyć pieczenie
jednocześnie z góry i z dołu. Czas pieczenia – ok. 15 minut. Warto zaglądać
co chwilę, aby kontrolować sytuację.

Czekoladowe jabłka
Jedna porcja
• 2 małe jabłka lub 1 duże
• łyżeczka soku z cytryny
• łyżeczka miodu płynnego (jeśli takiego nie masz, to rozpuść w kąpieli
wodnej lub w małym metalowym
kubku na wolnym ogniu)
• pół łyżeczki gorzkiej czekolady (polecam z Wedla, ponieważ ma najwięcej miazgi kakaowej)
Wykonanie:

Jedna porcja
Składniki na ciasto:
• 2 łyżki mąki pszennej
• jajko
• 3 łyżki mleka
• 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia
• sól i pierz do smaku
Przygotowanie ciasta:
W jednej misce wymieszaj dokładnie wszystkie sypkie składniki (mąka
pszenna, proszek do pieczenia, sól
i pieprz), w drugim - mokre składniki (jajko i mleko). Na końcu połącz ze
sobą składniki sypkie oraz mokre. Nagrzej patelnię, wcześniej wlej troszkę
oleju. Rozprowadź łyżką na okrągły
placek. Smaż na mocnym ogniu przez
ok. 2 minuty (do momentu pojawienia
się pęcherzyków).
Składniki pizzy:
• łyżeczka koncentratu pomidorowego
• średni pomidor
• łyżka kukurydzy konserwowej
• 2 plasterki sera żółtego
• sól, pieprz, oregano, bazylia, zioła
prowansalskie
• dodatki mięsne – wedle uznania
Składniki należy dodawać według
odpowiedniej kolejności:
Posmaruj sosem pomidorowym ciasto, kiedy jest jeszcze na patelni. Następnie dodaj plastry żółtego sera (jeśli chcesz to możesz je pokroić). Dodaj
mięso (jakie wcześniej przygotowałeś/
aś). Na koniec dodaj pozostałe dodatki. Od czasu do czasu potrząśnij lekko patelnią, aby pizza nie przywarła.
Przykryj ją pokrywką, aby warzywa się
udusiły i były miękkie.

Koktajl z siemieniem
lnianym
4 porcje po 250 ml
Składniki:
• 2,5 szklanki wybranego owocu (truskawka, banan, mango)
• 1 l kefiru
• łyżeczka miodu

• łyżka siemienia lnianego
Wykonanie:
W pierwszej kolejności pozbądź się
zielonych szypułek i bardzo dokładnie
opłucz. Następnie zmiksuj je dokładnie. W międzyczasie możesz dodać
siemię lniane i kefir. Na sam koniec
możesz dodać miodu, aby był lekki
posmak słodyczy.

Jabłkowe placuszki
porcje dla 2 osób
Składniki:
• 250 gram startych jabłek
• jajko
• 100 gram mąki
• szczypta soli
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• olej do smażenia
• cukier puder (wedle uznania)
Wykonanie:
Obierz jabłka ze skórki i zetrzyj je
grubo na tarce. Dodaj mąkę i proszek
do pieczenia. Wbij do miski całe jajko.
Na koniec dodaj szczyptę soli. Rozgrzej patelnię i nakładaj ciasto, przed
nałożeniem, można lekko zwilżyć łyżkę wodą, aby ciasto lżej odchodziło.
Aleksandra Kukiełka (Nasutów)

moda na lato

15

Hot or not?
Trendy panujące w modzie ciągle ulegają zmianie i szybko
popadają w zapomnienie. Sprawdźmy co było i jest modne
w 2017 roku, a co okazało się totalną porażką.

Stały się bardzo popularne 6-7 miesięcy temu. Od tego czasu można było
zauważyć coraz więcej nastolatek chodzących w czarnych paseczkach zawiązanych na szyi. Do pewnego czasu
był to dodatek subtelnie uzupełniający każdą stylizację, jednak od kilku
miesięcy stał się on już po prostu nudny, pospolity i ,,przejedzony”.

o upalne dni spędzone w domu, jednak wyjście do miasta w takiej koszulce może okazać się złym pomysłem.

3. Instagramowy makijaż
5. Naszywki i hafty
Z pewnością ten trend kojarzy się
Wam jedynie z naszywkami na dżinsowe spodnie. Jednak w tym roku rozwinie się on pełną parą. W tym sezonie
modne są kolorowe hafty i naszywki
nie tylko na jeansy, lecz także na bluzki, torebki, a nawet buty!

2. Bluzki na ramiączkach

Zimą bardzo modny okazał się być
ten rodzaj makijażu. Polega on na
mocnym podkreśleniu brwi i ust oraz
idealnie gładkiej skórze na zdjęciu.
W lecie 2017 roku blogerki wyznaczyły
jednak zupełnie przeciwny trend, który szybko zyskał tłum zwolenniczek.
Delikatny, naturalny look wraca do
łask. Mile widziana jest też duża ilość
rozświetlacza.

4. Zoom na ramiona

,,Trend” ten dotyczy mężczyzn. Dokładniej chodzi tutaj o bluzki na bardzo cienkich ramiączkach, z głębokim
dekoltem do brzucha. Taki rodzaj ubrania jest bardzo wygodny jeżeli chodzi

Nie da się nie zauważyć, że w tym
roku projektanci zwracają dużą uwagę
na ramiona. Bardzo popularne stały
się sukienki i bluzki z odkrytymi ramionami tzw. hiszpanki. Odwrotną stroną
tego trendu jest tworzenie projektów
z bardzo bufiastymi, rozkloszowanymi
rękawami.

Redaktor naczelny: Aleksandra Kukiełka
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Marek Nowak, Bartosz Borowiec,
Piotr Rogósz
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Dział foto: Jakub Płecha, Zuzanna Piasecka, Ola Rechcińska, Maria Karpińska
Korekta: Maria Spirin, Maria Karpińska,
Katarzyna Łuczyńska
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Piastowska 26, redakcja@potegaprasy.pl,
www.potegaprasy.pl

Zdjęcia: Zuzanna Piasecka

1. Chokery czyli obroża
na szyi

6. Pudrowy róż
Ten kolor zdecydowanie można nazywać królem 2017 roku. Pasuje on
każdemu i idealnie uzupełnia wszystkie stylizacje. Różowy również bardzo
dziewczęco wygląda na ustach. Kiedyś
kojarzony ze stylem ,,Barbie”, teraz
króluje na pokazach mody i wybiegach. Popularne w tym sezonie stało
się też różowe złoto.
Zuza Piasecka (Zawiercie)

Facebook: facebook.com/potegaprasy
Youtube: youtube.com/potegaprasy
Twitter: twitter.com/potegaprasy
Instagram: instagram.com/potegaprasy
Opiekunowie pedagogiczni:
Iwona Kawa, Edyta Makowska
Druk:
„Gryfickie Echa”
Krzysztof Wilczyński
tel.: 600 993 194

16

test konsumencki

Chińskie kosmetyki. Tak czy nie?
Gąbeczki do mycia twarzy

W dzisiejszym świecie azjatyckie podróbki oblegają cały
światowy rynek. Producenci biją się o klientów wymyślając
coraz bardziej ekstrawaganckie gadżety. W tym zestawieniu
zrecenzujemy kilka chińskich kosmetyków, które zaistniały na
całym świecie.

Oryginalne gąbeczki mają chropowatą i twardą powierzchnię. Są sztywne
przed zamoczeniem i ściągają wszelkie
niedoskonałości skórne. Natomiast chińskie gąbeczki są całkowitym przeciwieństwem oryginału. Są gładkie i miękkie
przed zamoczeniem. Tym samym nie
spełniają swojej funkcji, tak jak powinny.

Plastikowe rzęsy
Wiadomo, że są kochane przez kobiety, zakładane na wybieg czy wieczór. Mogą być wykonane z różnych
materiałów. Porządniejsze zrobione
są z włosia, a chińskie z plastiku, co wi-

docznie odznacza się na rzęsach. Nie
są godne polecenia. Nie dość, że brak
im kleju, to są bardzo sztywne i za długie. Mimo niskiej jakości i cenie cieszą
się ogromną popularnością. Tego produktu nie polecamy.

W sklepach sprzedawane są również
pędzle przeznaczone do powiek, podkładu i różu. Wszystkich trzech nie polecamy! Pędzel do cieni jest za miękki
i niestabilny, co utrudnia nakładanie
produktu na oczy. Natomiast pędzel
do podkładu i różu zostawia niekontrolowane ślady na skórze.
Na podstawie przetestowanych
rzeczy potrafimy stwierdzić, że warto
zainwestować w droższe, ale lepszej
jakości przyrządy do makijażu.
Ania Kukiełka (Nasutów)
Julia Łuczyńska (Pabianice)

REKLAMA

Foto: Zuzanna Piasecka

Zestaw pędzli do makijażu

fauna
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Zdjęcia: Aleksandra Rechcińska

Motyle z Niechorza
Motylarnia to miejsce, w którym mamy okazję poznać motyle,
jakich w Polsce nie spotkamy. Całkiem niedawno odwiedziłyśmy
takie miejsce w Niechorzu. Wybrałyśmy się tam wraz
z obozowiczami z II turnusu Potęgi Prasy.
Motyle są bardzo delikatne. Nie wolno ich łapać za skrzydła, ponieważ tracą wtedy specjalne łuski, dzięki którym
mogą latać. Z tym owadem można się
zaprzyjaźnić, wystarczy głaskać je po
nóżkach i nie zrzucać ich, jeśli na nas
usiądą. Motyle żyją około trzech tygodni i żywią się nektarem. Największym
motylem świata jest ćma - Pawica Atlas,
która żyje zaledwie kilka dni. Tak krótki
okres życia jest spowodowany tym, że
ten owad żywi się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest jeszcze gąsiennicą. Po peł-

nym rozwinięciu korzysta z energii, którą
uzbiera podczas życia jako poczwarka.
Wszystkie te informacje zostały nam
przekazane w motylarni w Niechorzu.
To kopuła, w której jest gorąco i duszno. Takie warunki umożliwiają przeżycie
motyli żyjących w bardzo podobnym klimacie na wolności. Ludzie przygotowują
dla nich eliksir młodości. Składa się on
z alkoholu z witaminą B12 i wody. Motyle
żywią się też podgniłymi owocami, które są dla nich przysmakiem, ponieważ są
miękkie i wydzialają więcej soku – owadom łatwiej się do nich dostać.
Motyle są niepowtarzalne. Często
maskują się idealnie w przyrodzie. Przynosi im to schronienie przed drapieżnikami np. podobne są do liści drzew lub
ochraniają się za pomocą skrzydeł. Na
nich znajdują się np. wzory podobne do
sowiego oka. Taki typ motyla jest bezpieczny, ponieważ gdy drapieżnik widzi
takie „oko”, to rezygnuje z atakowania.

Jak widać na tym przykładzie natura
w pewien sposób ochrania każde ze
zwierząt.
Ludzie powinni żyć z motylami
w symbiozie. Niestety, zapominamy
o takich drobnostkach. Warto pamiętać, że większość z nich jest chroniona.
Dzieci łapią owady za skrzydła, dla nich
jest to fantastyczna i niewinna zabawa.
Motyle cierpią, chorują i mogą zginąć.
Jeśli dziecko niechcący uszkodzi mu
skrzydło, to nie może odlecieć.
Motyle, podobnie jak pszczoły, zapylają również kwiaty. Są piękne i niezwykle mądre, tylko szkoda, że żyją tak krótko. Te zwierzęta nie śpią, tylko zapadają
w diapauzę, czyli spowolnienie funkcji
życiowych. W motylarni w Niechorzu
jest ok. 500 motyli spośród ok. 40 gatunków. Przed motylarnią znajdują się
żółwie, które bardzo chętnie pozują do
zdjęć.
Natalia Nowak (Gdańsk)
Aleksandra Kukiełka (Nasutów)

Kącik poetycki
Morze
Jedno mam życzenie,
byś pamiętał.
Jedno mam marzenie,
abyś powrócił.
Jedną mam nadzieje,
żebyś stanął na mym brzegu.

Kot
Kici, kici,
tak mnie woła
moja pani.
Zanim znikne,
Gdzieś w oddali.

Anioł
Pies
W lewo, w prawo
ogon merda
język wisi
sierść powiewa
oto znak mojego szczęścia.

Gdzieś w powietrzu
latają anioły.
Piękne i jasne
niczym promienie słońca.
Jeśli dobrze się wsłuchasz
może usłyszysz trzepot ich skrzydeł.
Marta Cieślak (Koluszki)
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Czas na książkę
,,Diabelskie maszyny’’ Cassandry Clare (Judith A. Rumelt) są
serią, którą warto przeczytać na plaży. Jej autorka urodziła się
w amerykańskiej rodzinie w Iranie, obecnie mieszka w USA.

zakochała się zarówno w Willu, jak i w Jamesie, umierającym Nocnym Łowcy.
Główna bohaterka nie wie jeszcze, że
to dopiero początek prawdziwego piekła,
jakie ją czeka na drodze do szczęścia ani
ile będzie musiała poświęcić dla osób,
które kocha.
Marta Cieślak (Koluszki)

Foto: Aleksandra Kukiełka

Seria ta składa się z trzech tomów ,,Mechaniczny anioł”, ,,Mechaniczny książę”
i ,,Mechaniczna księżniczka”. Główną bohaterką jest szesnastoletnia Tessa Gray,
która udaję się do Anglii w poszukiwaniu
brata. Niestety, po dotarciu na miejsce
zostaje uwięziona przez Mroczne Siostry
(czarownice) i zmuszona do używania
swojej mocy wcielania się w osoby żywe
i martwe. Z opresji ratuje ją młodzieniec
imieniem Will, który znalazł ją idąc tropem
tajnej organizacji zwanej Klubem Pandemonium. Tessa znajduje schronienie w Instytucie – domu Nocnych Łowców (pół
ludzi i aniołów). Dzięki jej pomocy grupa
dowiaduję się, że Klubem kieruje tajemniczy Mistrz, który z nieznanego powodu chce poślubić Tessę. Dziewczyna ma
jednak poważniejsze kłopoty, ponieważ

Kalambury+rebus=Imago
Gracz dostaje kilkadziesiąt przeźroczystych kart z różnymi kształtami.
Spadający człowiek, gwiazdka pięcioramienna, znak równości czy wiele wiele
innych. Karty można łączyć i stworzyć
piktogram np. podłożyć znak równości
pod nogi spadającego człowieka, tak by
wyobrażało to jazdę na nartach. Można
też kartami poruszać. Cel taki jak w tradycyjnych kalamburach: pokazać zadane hasło, tak by odgadli je gracze.

Idea w sumie niezła. A pomysł z karteczkami znacznie utrudnia rozgrywkę. Wszystko to gwarantuje rozgrywkę na długie godziny, choć jest jeden
szkopuł. Hasła podawane na kartkach
czasami są po prostu niemożliwe
do odgadnięcia. O ile „zjeżdżanie na
nartach”, „kangur” czy „słodycze” nie
wymuszają trwających kilkadziesiąt
minut przemyśleń, to hasła dotyczące
konkretnych osób np. „Hillary Clinton”

wymagają usunięcia z rozgrywki. Co
więcej, to inni gracze według bardzo
ortodoksyjnych zasad decydują jakie
hasło ma być zaprezentowane, co nie
pozwala na jego zmianę. Sprawia to,
że gra jest możliwa często tylko na
innych, ustalonych przez graczy zasadach.
Ogólnie sądzę, że gra jest całkiem
ciekawą alternatywą dla warcabów,
mafii czy kart. Cena ok. 60 zł wydaje
mi się wygórowana.
Kamil Nowakowski (Warszawa)

REKLAMA
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Czy „Krew Elfów” jest wiedźmiński?
Geralt z Rivii, najemny zabójca potworów wyszkolony w Kaer Mohren,
staje przed nowymi zadaniami.
Dotychczas zajmując się likwidowaniem bestii naprzykrzających
się ludziom, musi podjąć ogromne
wyzwanie, jakim jest ojcostwo. Nie
zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak
trudne okaże się wychowanie małej
Ciri, którą pokochał jak córkę...
Domniemane przeznaczenie, czarodziejki, potwory, siarczyste przekleństwa i magiczne eliksiry – dwa pierwsze
tomy przygód Geratla z Rivii skupiają
uwagę na wyżej wspomnianych rzeczach i osobach, wokół których obraca
się białowłosy wiedźmin, najsłynniejszy
bohater książek Andrzeja Sapkowskiego. Biały Wilk podróżuje między zamkami i granicami włości, szukając okazji
do zarobienia novigradzkich koron lub
florenów. Nie brakuje też erotycznych
przygód z kobietami.
W trzeciej części „Krwi elfów”, zarówno życie Geralta, jak i priorytety fabularne się zmieniają. Wiedźmin musi zrobić
nieco miejsca dla Ciri – Dziecka Niespodzianki, którego zażądał od księżniczki
Pavetty i jej męża Duny’ego. Przezna-

czeniem, przed którym przestrzega go
tak wiele osób, okazuje się Lwiątko z Cintry. Wszystko staje się jasne i przesądzone… pozornie. Nie ma happy endu;
znalezienie Ciri w Brokilonie i wzięcie jej
pod opiekę jest początkiem wyzwania,
przed jakim stanął zabójca potworów.
Okazuje się, że Ciri jest kluczem politycznej gierki władców wielu królestw,
jak i „Luned aep Hen Ichaer” – Córką
Starszej Krwi, która ma rzadkie umiejętności magiczne, pożądane przez wielu.
Wiedźmin stanął więc przed nie lada
wyzwaniem – z najemnego pogromcy
bestii, stroniąc od polityki, musiał wmieszać się w wir dworskich układów i stać
się obrońcą Lwiątka z Cintry.
„Krew elfów” różni się od dwóch poprzednich części. Klimat się zmienia, akcja gęstnieje przy Dziecku Niespodziance, zapoznając czytelnika z historią jej
życia. Zarzynanie mitycznych stworzeń
z rąk wiedźmina spada na drugi plan,
zamiast tego przyglądamy się Cirilli.
Ze strony na stronę znajdujemy coraz więcej odpowiedzi, popędzanych
przez następujące po nich pytania. Napięcie i tajemniczość nie odstępuje ani
na krok, rozwikłane zagadki są natych-

miast zastępowane przez kolejne znaki
zapytania. Powoli odkrywamy historię
miejsc i postaci, balansujemy pomiędzy
przeszłością a teraźniejszością, wyrywamy sens zdarzeń kawałek po kawałku.
Pomimo nagłych zmian w tematyce
i fabule nie musimy obawiać się o braku odnalezienia „wiedźmina w Wiedźminie”. Autor dostarcza nam to, czego
chcemy, dodatkowo umożliwiając nam
poznanie Geralta z innej strony – jako
ojca. Wiedźmin, mimo przebytych mutacji (spowodowanych przez podane
mu mutageny), które powinny pozbawić go możliwości odczuwania emocji,
prawdziwie pokochał Ciri i robi wszystko, aby zadbać o jej bezpieczeństwo.
Nie ma co – Sapkowski dopieszcza
każdy wers, zdaniem po zdaniu zachwyca czytelnika, bawi się jego emocjami,
wyjmuje z nas uśmiech, złość, smutek
i irytację, wie jak przyciągnąć naszą
uwagę i zatrzymać ją do końca. Chłonąc
trzecią odsłonę przygód Geralta z Rivii
nie podobało mi się tylko jedno – to, że
do jej końca pozostaje mi coraz mniej
stron.
Jakub Pawłowski (Barczkowice)

Gru, Dru i Minionki – dla fanów gatunku
Gru, Dru i Minionki (Despicable Me
3) to trzecia część serii skupionej wokół Gru (były złoczyńca, niedoszły złodziej księżyca, obecnie superbohater)
i Minionków (służących mu żółtych
stworzeń). Jak w poprzednich filmach
nadal towarzyszyć widzom będzie
partnerka Lucy, dojdzie też nowy charakter - zaginiony brak bliźniak Dru.
Film jest dość przeciętny. Gdybym
miał go ocenić w dziesięciopunktowej
skali, dałbym coś między cztery a sześć.
Małą część czasu filmowego, nie więcej niż jedną dziesiątą, poświęcono na
Minionki, co pewnie rozczaruje fanów
tych żółtych istot. Nie jest to film zły,
być może widzów przyciągnie główny
antybohater, Balthazar Bratt.
Główną zaletą filmu jest wspomniany
antagonista, Balthazar Bratt - za czasów
dzieciństwa aktor filmowy, który po
odrzuceniu w wyniku dojrzewania, stał
się złoczyńcą. Jednocześnie wiarygod-

na postać i naprawdę niezła parodia lat
osiemdziesiątych oraz super złoczyńców z hollywoodzkich produkcji.
Fabuła jest prosta i przewidywalna, lecz sztampa jest tu całkowicie zamierzona, a dla najmłodszych będzie
pewnie ciekawa. Jest kilka zwrotów
akcji, część naprawdę zaskakujących,
ale, niestety, w ostatnim z nich widać
komercyjny chwyt mający zachęcić do
obejrzenia następnego filmu z serii.
Jeśli należy mieć jakieś zastrzeżenia
do fabuły, to głównie w kwestii wielowątkowości. Wątków mamy mnóstwo,
lecz sprawiają wrażenie doklejonych
do całości po napisaniu głównej fabuły.
Gagi są cóż... jak w całej serii. Tyle, że
jest ich znacznie mniej, a poziom cokolwiek gorszy. Są przebłyski, ale są i zdecydowanie sceny do wycięcia, jak nagi
Gru w gumie balonowej śpiewający
,,Sto lat”. Sceny walki najprawdopodob-

niej zaskoczą najmłodszych i wprowadzą napięcie.
Największa wada? Postacie. Próbowano postawić na konflikt różnych charakterów, ale cokolwiek nie wyszło. O ile
Dru „pcha fabułę” do przodu, to jako
postać jest zwyczajnie irytujący i miałki.
Dzieci Lucy nie poprawiają sytuacji, każde z nich właściwie jest sprowadzone
do jednej cechy, jak smurf mądrala będący tylko mądralą i nikim więcej.
Film najprawdopodobniej miał być
eksperymentem testującym czy sama
postać Gru potrafi zapewnić rozrywkę,
mimo mniejszej ekspozycji ulubieńców
trylogii.
Despicable Me 3 to lekka rozrywka,
rzadko wprowadza w zażenowanie, ale
rozczarowuje. Najsłabsza część wysoko ocenianej sagi, pierwszorzędny film
drugorzędny.
Kamil Nowakowski (Warszawa)

20

z życia obozu

Felietony na Potęgę
Życie obozowiczów jest niezwykle ciekawe. Spotkania ze znanymi osobami, wywiady i pisanie
tekstów, to wszystko jest u nas na porządku dziennym. Uczestnicy obozu napisali kilka felietów,
których tematy są z życia wzięte.

Kto ukradł zdjęcia z gazety?
Młodzi kandydaci na dziennikarzy zebrali się w Rewalu mając jeden wspólny
cel – stworzyć gazetę. Nie zwlekając zbyt
długo każdy wybrał dla siebie jeden temat, a ci bardziej zdeterminowani nawet
cztery, i zasiedli do pisania.
Po pięciu dniach ciężkiej pracy udało
się skończyć. Deadline minął, teksty oddane, wszyscy szczęśliwi. I nagle pojawiło się pytanie od składających gazetę:
„Gdzie są zdjęcia!?”. Ale jak to? Przecież
był wyznaczony dział foto, który miał
je robić. Poza tym często sami autorzy
tekstów brali aparat w dłonie i sami
szli w plener. Zatem dlaczego nagle ich
nie ma? I wtedy wszystko stało się jas-

Dokąd nocą wymyka się
ciepła woda spod prysznica?
Jest kilka typów wody: woda posłuszna, woda bipolarna, woda wyrozumiała i woda wymykająca się. Każda
z nich charakteryzuje się czymś innym.
Od sposobu jej wykorzystania aż po
godziny jej występowania.
I tak jak w przypadku pierwszych
trzech gatunków czas, w którym można stanąć twarzą w twarz ze strumieniem przejrzyście czystej cieczy jest
stosunkowo regularny, tak aby spotkać
się wodą wymykającą się trzeba się
trochę nagłowić. Można stukać, pukać
do prysznicowej kabiny, błagać o dostąpienie błogosławieństwa w postaci ciepłego potoku spływającego po
plecach po ciężkim dniu. Ale to nie pomaga. Dlatego też, jako dziennikarka
sumienna, rzetelna i empatyczna postanowiłam zająć się sprawą.

Wytłumacz teorię – leć być
ptakiem gdzie indziej
Teorię leć być ptakiem gdzie indziej
można odbierać w dwojaki sposób. Pozytywny, który tłumaczy nam żebyśmy
szukali swojego miejsca na świecie,
w którym będziemy czuć się bezpiecznie i komfortowo. Jest też sposób negatywny, mówiący o tym, że w danym

ne – ktoś najzwyczajniej w świecie je
ukradł…
Pierwsze podejrzenia padły na dział
foto. Skoro to była ich funkcja, to na
pewno oni postanowili uprzykrzyć nam
życie. Specjalnie schowali gdzieś zdjęcia, żebyśmy nie mieli nawet chwili wytchnienia. A może to miała być zemsta
za to, że oni oprócz tekstów musieli jeszcze chodzić z aparatem tylko po to, żeby
cudzy tekst miał obrazek? Jednakże, po
dłuższej chwili zastanowienia doszliśmy
do wniosku, że byłoby to dla nich mało
opłacalne. Nie wywiązując się ze swoich
obowiązków naraziliby się na poważne
konsekwencje. Pierwsi kandydaci na złodziei odpadli…

Skoro nie byli to uczestnicy obozu, to
może zrobiła to… kadra. Może zdjęcia
tak naprawdę były zapisane w umówionym folderze i wcale nie zaginęły? Może
chcieli nas tylko postraszyć i zobaczyć
jak zareagujemy, albo po prostu zrobić
psikusa? A może nie podobały im się nasze zdjęcia, ale nie chcieli ranić naszych
uczuć, więc powiedzieli, że ich nie ma?
Teraz to już nieistotnie. Pierwszy numer Rewalacji od dawna leży w domach
wczasowiczów, którzy go od nas kupili.
Jednakże ktokolwiek widział, ktokolwiek
słyszał o zdjęciach z gazety proszony jest
o pilny kontakt! Będą na pamiątkę.

Akcja-reakcja i woda wymykająca
się zmieni swój typ na wodę starającą
się dogodzić zmęczonemu Kowalskiemu. Nie ma zmiłuj, ta zniewaga krwi
wymaga. Po przemierzeniu każdych
zakamarków Rewala, udaniu się na
rozmowę z władzą oraz przepytaniu
wszystkich dostępnych mi informatorów stwierdziłam, że sprawa jest z góry
przegrana. Skubana znika i nikt nie ma
pojęcia gdzie. Co ciekawe jej zaginięcia odnotowywane są po godzinie 22,
co wskazuje na to, że ostro sobie pogrywa i zlokalizowanie jej będzie trudniejsze niż przeprowadzenie wywiadu
z gościem, który właśnie odjechał.
Mimo słabych notowań co do rozwiązania zagadki i odpowiedzenia
wszystkim utrapionym na pytanie,
dokąd nocą wymyka się ciepła woda
z prysznica, stwierdziłam, że spokój
mieszkańców Rewala jest tego wart.

Uznałam, że udam się do źródła całego zamieszania. Maszyny napędowej i wodza wszystkich gatunków
wód. Bałtyk przyjął mnie chłodno, ale
czemu się dziwić skoro temperatura wody wynosi zaledwie 16 stopni.
Jednak odpowiedział mi na kluczowe
pytanie.
Od teraz nic w temacie wody nie
będzie mi i mieszkańcom Rewala cierpiącym na brak wody obce. Otóż, ta
mokra zaraza, która uderzyła prosto
w twarz wszystkich pragnących zaznać ciepłej kąpieli ludziom postanowiła skorzystać z czasu wakacyjnego
i udać się na odpoczynek. Jak donosi
Bałtyk, woda wymykająca się od zawsze marzyła o tym, aby popluskać się
w falach oceanu, więc wróci zaraz po
tym jak skończy się jej urlop.

miejscu nie jesteśmy mile widziani i powinniśmy spełniać się i być sobą gdzie
indziej.
Jako optymistka i osoba patrząca na
świat z przymrużeniem oka uważam,
że w każdej sytuacji trzeba szukać pozytywów. Dlatego dla mnie to pierwsza
interpretacja jest słuszna. Moim zdaniem te słowa mówią nam, że człowiek

nie powinien zwracać uwagi na innych,
tylko dbać o swoje szczęście i zdrowie.
Moim marzeniem jest zostać architektem, ale jestem nieśmiała i często bywa
tak, że dużo osób nie chce ze mną pracować i mi pomagać. Dlatego też w takiej
sytuacji lecę być ptakiem gdzie indziej.

Aleksandra Rechcińska (Łódź)

Maria Spirin (Czaplinek)

Julia Łuczyńska (Pabianice)

horoskop
Lew (23.07 – 23.08)
Samotny
Lwie,
zapowiada się dla
Ciebie dobry czas.
Może być Tobą zainteresowany Skorpion
i Strzelec – pozwól
sobie na mały flirt.
Lwy w związkach czekają same dobre wiadomości. Nadchodzące dni zapowiadają
się dla Ciebie pozytywnie. Gwiazdy będą
Ci sprzyjać. Spokojnie odpoczywaj nie
plaży, nie martw się o choroby. Miesiąc zapowiada się dla Ciebie dobrze, jednak pamiętaj, by mieć oczy dookoła głowy. Przestępcy nie śpią nawet w czasie wakacji.
Panna (24.08 – 22.09)
Ptaszki ćwierkają,
że samotne Panny
znajdą spełnienie
w miłości. Osoby
w związkach mogą
liczyć na utrzymanie
pozytywnych relacji
z partnerem. Dawne dolegliwości zdrowotne dadzą o sobie znać. Nie bagatelizuj problemu i udaj się do lekarza. Przygotuj się na niespodziewane wydatki.
Może się okazać, że Twój budżet będzie
musiał się powiększyć. Nie odkładaj naprawy samochodu na ostatnią chwilę, bo
zapłacisz 3 razy więcej.
Waga (23.09 – 22.10)
Kocha, nie kocha,
kocha, nie kocha…
Wagi w związkach
czeka trudna decyzja, czy zostać
w obecnym związku,
czy jednak z niego
zrezygnować. Samotni mogą liczyć na
znalezienie nowej miłości. Nie popadaj
w pracoholizm, bo odbije się to na Twoim
zdrowiu. Niebawem czeka Cię nagły przypływ gotówki. Pamiętaj żeby nie zwariować i nie wydać wszystkiego naraz.
Skorpion (23.10 – 21.11)
Twoja zawziętość
i nieustępliwość nie
pomoże Ci w znalezieniu
miłości.
Poczekaj spokojnie,
a druga połówka
znajdzie się sama.
Skorpiony w związkach czekają kłótnie.
Nadmorskie jedzenie jest pyszne, jednak
co za dużo to niezdrowo. Zachowaj umiar.
Przygotuj pieniądze, ponieważ niebawem
ktoś z Twojej rodziny zwróci się do Ciebie
z prośbą o pomoc. Odzyskasz je niedługo
później, a przy tym zyskasz zaufanie.

Strzelec (22.11 – 21.12)
Samotne strzelce
zostaną ugodzone strzałą amora.
Osoby w związkach
czeka rozkwit relacji. Czy sierpień
okaże się dla Was
przełomowy? Czas pokaże. Zwróć uwagę na tarczycę i swoje serce. Możesz odczuwać dolegliwości związane z tymi
organami. Przygotuj się na duże wydatki. Remont domu, nowy samochód,
narodziny dziecka? Niebawem ubędzie
Ci sporo gotówki. Nie zgadzaj się na pożyczki.
Koziorożec (22.12 – 19.01)
W sferze uczuciowej spodziewaj
się
pozytywnych
zmian.
Samotne
Koziorożce mogą
liczyć na nieoczekiwany
związek,
a pary czeka umocnienie relacji. Zwróć
uwagę na swoje stawy. Możesz odczuwać drobne dolegliwości, jednak w ciągu tygodnia powinny one ustąpić. Nie
daj się oszukać! Ktoś może chcieć pożyczyć od Ciebie pieniądze, jednak nigdy
ich nie odzyskasz.
Wodnik (20.01 – 18.02)
„Serduszko puka
w rytmie cza cza…”
Niestety, nie w tym
w miesiącu. Samotne Wodniki czekają
nowe znajomości,
jednak nie zanosi się
na stałą relację, a osoby będące w związkach czekają drobne kłótnie. Nie bagatelizuj początkowych symptomów choroby. Jeżeli odczuwasz jakieś dolegliwości,
udaj się do lekarza. Niebawem czeka Cię
przypływ gotówki. Masz w tym miesiącu
dobrą passę.
Ryby (19.02 – 20.03)
Cóż to będzie za
miesiąc! Spodziewaj
się
niespodzianki
od swojego partnera. To czeka Ryby
w związkach. Samotne mogą liczyć
na nowe znajomości. Nie wychodź na
dwór z odsłoniętą szyją. Nawet chwila
może spowodować, że rano obudzisz
się z bólem gardła. Uważaj na wydatki
w tym miesiącu. Nieoczekiwane zakupy
w restauracjach i klubach spowodują, że
Twój portfel niebawem zapłacze.
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Baran (21.03 – 19.04)
Samotny
Baranie, przed Tobą złoty okres. Gwiazdy
donoszą, że czeka
Cię znakomita relacja z Wagą. Barany
w związkach mogą
się spodziewać zakończenia dawnych sporów. Sierpień będzie dla Ciebie miesiącem
zdrowia. Zachowaj ostrożność przy jedzeniu potraw w restauracjach, bo możesz się
struć. Spodziewaj się wkrótce przypływu
gotówki. Ktoś z bliskiej rodziny podaruje
Ci pieniądze. Nie stawiaj oporów, ponieważ i tak nie wygrasz z darczyńcą.
Byk (20.04 – 22.05)
W miłości samotne
Byki czeka stagnacja.
Miesiąc upłynie dla
Ciebie pozytywnie,
jednak w tym miesiącu nie spotkasz
drugiej
połówki.
Byki w związkach czeka spokojny miesiąc,
bez fajerwerków, ale też i bez kłótni. Zrób
badania okresowe. Nie przesadzaj z alkoholem, ponieważ możesz długo tego
żałować. Jeżeli poszukujesz nowej pracy,
w najbliższym czasie odezwie się do Ciebie potencjalny pracodawca.
Bliźnięta (23.05 – 21.06)
Uważaj na Wodnika, może namieszać
w Twoim związku.
Samotne Bliźnięta
powinny
uważać
na podejmowanie
nowych relacji, nie
okażą się one stałym związkiem. Szaszłyki, goloneczka… Nie w tym miesiącu. Tłuste potrawy mogą obciążyć Twój żołądek,
a urlop nie będzie kojarzył Ci się z miłymi
wspomnieniami. Pozwól sobie na większe
wydatki na rozrywkę. Każdemu należy się
wakacyjny odpoczynek.
Rak (22.06 – 22.07)
W
najbliższych
tygodniach możesz
spodziewać się kłótni w związku. Nie daj
się sprowokować.
Samotne Raki mogą
liczyć na znalezienie
drugiej połówki. Lato, słońce, plaża…
Nie zapomnij o kremie z filtrem. Unikaj
wychodzenia w czasie deszczu. Wakacje
to czas wydatków, nie oglądaj każdej złotówki. Pozwól sobie zaszaleć.
Konrad Traczyk (Przecław)

Rebusy

Rysunki: Natalia Nowak (Gdańsk)

Opracował Jakub Jasiński (Bielsko-Biała)
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rozr y wka

Sudoku

Pokoloruj

Kawiarnia
PANAMA
ul. Piastowska 26
czynne: 10.00-21.00

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

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 Wszelkich informacji

Baw się razem z nami!

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

29.07 Cezary Pazura
30.07 Teresa Werner
1.08 Kabaret pod Wyrwigroszem
3.08 Piękni i Młodzi
4.08 Kabaret Skeczów Męczących
6.08 Piotr Bałtroczyk
7.08 Michał Szpak
8.08 Akcent – Zenon Martyniuk
11.08 Kabaret Paranienormalni
13.08 Cezary Pazura
15.08 Kabaret Młodych Panów

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

REKLAMA

Bilety na organizowane przez nas występy można kupić w Kasie Amfiteatru
codziennie, od pierwszego lipca do końca sezonu w godzinach od 10:00 do 12:00
oraz po południu w godzinach od 15:00 do 21:00.

