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OSTATNIE DONIESIENIA 
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Dzień dobry wszystkim!

Ada
Witamy was w internetowym wydaniu 

„Rewalacji”. W trakcie jednego z pierw-
szych dni na obozie dziennikarskim 
„Potęga Prasy” podjęłyśmy wspólnie 
z moimi koleżankami, Ewą i Marysią dość 
ciężkie wyzwanie. To właśnie na nasze 
barki spadła odpowiedzialność, by in-
ternetowa wersja „Rewalacji” była przy-
najmniej tak samo dobra, jak papierowa. 
Planując ją zastanawiałyśmy się nad tym, 
w jakim kierunku mogłaby ona pójść – 
plotka, informacja, dziennik obozowy? 
Po wielu dyskusjach i wspólnych rozmo-
wach postanowiłyśmy, że gazeta będzie 
miała charakter satyryczny. To moja opi-
nia, a co o tym sądzą moje koleżanki?

Maria
W dzisiejszej smutnej pandemicznej 

rzeczywistości cała redakcja doszła do 
wniosku, że nie ma nic przyjemniejszego 
niż duża dawka śmiechu.W tym celu za-
praszamy na stronę 7., gdzie zamieszcza-
my poradnik dla wędkarzy, którego auto-
rem jest Czarek Polak. Polecamy również 
felieton opodróży przez obóz dziewczyn
z pokoju nr 1, który znajdziecie na stro-
nie 5. W poznaniu przyszłości pomogą 
wam Wróżbita Artur Frąckiewicz oraz Sy-
renia Wróżbitka. Znacie swojego wójta? 
W naszej gazecie, co prawda, nie prze-
czytacie o problemach gminy czy pan-
demicznych obostrzeniach, ale dowiecie 
się co nieco o preferencjach modowych 
wójta. Na co jeszcze czekacie? Zajrzyjcie 
na następne strony!

Ewa
Ale spokojnie, to nie tak, że my nie 

umiemy na poważnie. Oprócz zabaw-
nych artykułów oferujemy również te 
trochę bardziej na serio. Zapraszamy do 
działu Satyra na poetę, po przeczytaniu 
pełnych ekspresji wierszy Kasi i Tymona 
niejednemu łezka się w oku zakręci... 
W dziale Trochę powagi Marysia prowa-
dzi nas w podróż po ludzkiej psychice. Nie 
można również przeoczyć cudownych 
ilustracji autorstwa wielce utalentowa-
nych Jagody i Kasi.

Kochani czytelnicy,
życzymy miłej lektury!!! 

 
Adriana Cybulska

Ewa Miśkiewicz
Maria Wiewiórkowska

foto: Weronika Brzezińska
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Czy znasz swojego wójta?

Rozwiązuje problemy
gminy i podejmuje ważne dla niej 
decyzje, ale okazuje się, że nie taki ten 
wójt poważny, jak go malują.

– Jaki ma pan rozmiar buta?
– Czterdzieści trzy.

– Pana ulubione skarpety?
– Granatowe! Chociaż, gdy zbliżały 

się święta Bożego Narodzenia rodzina 
sprezentowała mi  skarpety z Mikołajem,
w których chętnie w tym czasie chodzi-
łem i bardzo mi się podobały.

– Co najbardziej lubi pan jeść?
– Tatara z łososia. Gdziekolwiek jestem, 

zawsze go próbuję. Danie to musi być 
naprawdę dobrze przyrządzone.

– Co pan robi na plaży?
– To ciężkie pytanie. Szczerze mówiąc 

nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem 
na plaży z rodziną, by odpocząć. Częściej 
jestem tam ze względu na mój zawód, 
nie dla relaksu. Ostatnio poszedłem
na plażę z moją córką, był to Dzień Ojca.

– Jaki jest pana ulubiony kolor?
– Granatowy i czerwony. Czerwony ze 

względu na to, że taką barwę mają wozy 
strażackie.

– Najbliższa pana sercu muzyka to... 
– Jest taki kanał telewizyjny „Kino Pol-

ska Muzyka”. Lecą tam świetna utwory
z lat osiemdziesiątych... 

– Którą porę roku lubi pan
najbardziej?

– Wczesną jesień, głównie wrzesień, 
bo kończy się wtedy sezon. Jest jeszcze 

pięknie i słonecznie. Ten miesiąc kojarzy 
mi się ze spacerami po górskich szlakach.

– Jakiemu klubowi piłkarskiemu pan 
kibicuje?

– W Polsce to oczywiste, że naszemu 
klubowi Wybrzeże Rewalskie oraz Pogo-
ni Szczecin. Jeśli chodzi o europejski to 
FC Barcelona.

– Ostatni obejrzany przez pana 
film...

– Lekka, zabawna komedia francu-
ska. Niestety, nie pamiętam tytułu. Jeśli 
chodzi o mój ulubiony film to „Szybcy
i Wściekli 8”.

– Czy ma pan jakieś swoje
powiedzenie?

– „Pełna mobilizacja”, często go uży-
wam w pracy.

Z Konstantym Tomaszem Oświęcimskim, wójtem gminy Rewal,
rozmawiają Adriana Cybulska i Maria Wiewiórkowska

– Krawat w kropki czy w paski? – W paski

Szybkie strzały z wójtem...

– Buty sportowe czy pantofle? – Sportowe

– Za zimno czy za ciepło? – Za ciepło

– Audi czy BMW? – Opel

– Morze czy góry? – Góry

– Brunetki czy blondynki? – Brunetki

– Psy czy koty? – Koty

– Przeszłość czy przyszłość? – Patrzymy w przyszłość
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foto: internet
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Dobranie ubrań do koronawirusowych 
dodatków może czasem sprawić trud-
ność. Weźmy pod uwagę to, że, niestety, 
przytyło nam się w ostatnich miesiącach.
Właśnie tu przydaje nam się wzorek 
krówkowych plamek – pojawił on się
w modzie wraz z panterką i zeberką – 
razem z nimi spodnie dzwony lub mom 
jeans. Wracamy do lat 80. i 90.

Nasze outfity w czasie domowej kwa-
rantanny wyglądają zupełnie inaczej. 
Zamieniliśmy się w dresiarzy, którzy cały 
dzień siedzą pod kołdrą i niechętnie od-
palają laptopa, aby odrobić zadania do-
mowe. Koce w różnych kolorach idealnie 
dopełniają stylówę, jako fantastyczna pe-
lerynka niewidka, za pomocą której cho-
wamy się przed wszystkimi problemami.

Jednak jeśli mamy zamiar wyjść
z domu, musimy stosować siędo zale-
ceń Ministerstwa Zdrowia. Przyłbice
i maseczki nie są ani ładne, ani wygod-
ne. Dla osób noszących okulary to ist-
na katorga. Para, która powstaje, gdy 
oddychamy w maseczce, osadza się

na szkłach. Przyłbice natomiast są uciąż-
liwe dla nas wszystkich. Pod wpływem 
ucisku gumki psuje się fryzura. Powie-
trze, które odbija się od ścianek, rozma-
zuje makijaż. Ale jest na to rada – utrwa-
lacz w sprayu!

Mimo trudnego czasu, dalej możemy 
robić zakupyw second-handach, pamię-
tajmy jednak o wszelkich środkach bez-
pieczeństwa! Bardzo często słyszy się, że 
w tego typu sklepach wśród brzydkich
i zniszczonych ubrań i dodatków można 
znaleźć prawdziwe perełki. Ubrania wy-
glądające jak te z młodości naszych mam 
znajdziemy tam w każdym kącie – akurat 
wracają do mody!

Kochani czytelnicy, uważajcie na siebie! 
Nic nie poradzimy na fakt, że wirus stał się 
teraz częścią naszego życia. Jednak mimo 
to, zawsze możemy wyglądać stylowo!

Linda Jasic 

Dobranie ubrań do koronawirusowych Dobranie ubrań do koronawirusowych Dobranie ubrań do koronawirusowych na szkłach. Przyłbice natomiast są uciąż-na szkłach. Przyłbice natomiast są uciąż-na szkłach. Przyłbice natomiast są uciąż-na szkłach. Przyłbice natomiast są uciąż-

hociaż wakacje trwają już ponad 
dwa tygodnie, pogoda nas nie roz-
pieszcza. Nie dała nam ciepła nawet 

przez jeden dzień. W ten sposób kostiumy 
kąpielowe zamieniamy na spodnie dre-
sowe i bluzy z kapturem, który z chęcią

Koronawirus a styl
Covidowa moda, czyli coś co dotyczy nas wszystkich w dzisiejszych czasach.
Maseczki i przyłbice są od niedawna częścią naszych stylizacji. 

Letnio-zimowy przegląd modowy 

Trudna noc? A tobie jeszcze każą wychodzić? Spokojnie! Od czego jest kaptur marki kaptur, któ-
rym okryjesz twarz. Zalecamy też kilka par okularów na podróż, chociaż słońca i tak nie ma.

Gdy ci smutno, gdy ci źle, bądź burrito, okryj 
się! Przecież to nic trudnego. Vlogerzy na pewno 
wstawili już filmy „Jak to zrobić”. Wystarczy koc 
i... tysiąc pinezek.

zakładamy sobie na głowę, by ukryć się 
przed światemi deszczem. Ale spokojnie, 
projektanci już rozpoczęli pracę nad jak-
że pociągającymi strojami ratującymi nas
z opresji. 

Weronika Brzezińska
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Po zapoznaniu dziewczy-
ny zrozumiały, że są jednym wspólnym 
organizmem. Zaczęły nazywać siebie 
komórką.

Ewa, zwana mitochondrium, przywio-
zła ze sobą walizkę o objętości półtora 
raza większej, niż jej własne ciało.

Dopiero po kilku dniach eksplorowa-
nia szafy, okazało się, że ma jeszcze tor-
bę, kosmetyczkę, dwa plecaki i torebkę
na ramię. Znakiem rozpoznawczym Ewy 
są cztery małe czarne spinki podtrzymu-
jące jej czterocentymetrową grzywkę. 
Kiedy działo się coś niezwykłego, przyjęło 
się mówienie, że Ewa wypadła ze spinek. 
Właśnie tak było jednej nocy.

W trakcie biesiady w pokoju dziewczy-
ny siedziały razem na łóżku. Ewa chciała 
tylko niewinnie wstać i sięgnąć po wodę. 
Na przeszkodzie stanął jej jednak sanitar-
ny reżim. Na ziemi leżała przezroczysta, 
niewidoczna przyłbica... Ewa zrobiła salto. 

Ada, zwana jądrem komórkowym, 
od samego wejścia chciała wracać
do domu. Jest to charakterystyczne zja-

wisko, które znika wprost proporcjonal-
nie do zmniejszania się codziennej dawki 
snu. Wraz z Marią i Ewą zdecydowała się 
ona na nową poetycką formę autorskiej 
audycji. Miała być pełna zadumy, smutku, 
melancholii, powietrze miało być gęste
od cierpienia. I rzeczywiście było. Ewa jako 
swój pierwszy wiersz do przeczytania

Maria widziała Ewę tylko po fakcie, oczy-
wiście, odpowiedzialnie zaoferowała jej 
reanimację. Ada widziała palec dopiero, 
kiedy był już w trzecim stadium martwi-
cy. Nie martwcie się jednak, czytelnicy.
Ewa i jej palec mają się dobrze. Ostatnio 
kupili mieszkanie.

Maria, nazywana aparatem Golgiego, 
zaprowadziła w pokoju socjalizm. Od tej 
pory dobro ogółu było ważniejsze niż 
dobro jednostki, a każda rzecz zrobiona 
indywidualnie była przypisywana wszyst-
kim członkiniom komórki. Przykładowo, 
jeżeli Ewa poszła wyrzucić smieci, dziew-
czyny określały to mianem wyrzuciłyśmy 
śmieci. Cierpiała ona też na ciężką, nieule-
czalną chorobę. Za każdym razem, kiedy 
wyszła z łazienki w samych majtkach czy 
staniku, ktoś obcy wchodził do pokoju. 
Bez pukania. He he...

Właśnie w ten sposób minęły dwa dłu-
gie tygodnie. Warto wspomnieć również, 
że dziewczyny w imię wszelkich nowo-
czesnych form ćwiczenia dziennikarstwa 
o każdej możliwej porze, postanowiły 
każdemu z dni spędzonych na obozie na-
dawać tytuł. Myślę, że opowiadanie o ich 
obozowym życiu, idealnie obrazuje jeden 
z nich, mówiący jesteśmy podziurawione 
psychicznie.

Maria Wiewiórkowska

Psychoza w jedynce
Pierwszego lipca w pokoju numer 1 nogi postawiły trzy kobiety. Zapowiadało się niewinnie.
Nikt przecież nie mógł przewidzieć, jaki będzie przebieg następnych dni.
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na antenie wybrała ,,Satyrę na bożą krów-
kę”. Następnego dnia, po wielkim płaczu 
na wizji ze śmiechu, Ewa powiedziała, że 
najbardziej rozbawiło ją drugie słowo. 
Maria spytała, czy chodziło jej o któreś 
ze słów z pierwszej linijki, która brzmi
,,Po cholerę toto żyje?”. Ewa zaprzeczyła 
jednak, odparła że chodziło jej o słowo 
Ildefons. Jest to drguie imię autora, Kon-
stantego Gałczyńskiego.

Noce okazały się problematyczne, za-
równo wtedy, kiedy dziewczyny spały, 
jak i kiedy nie spały. Drugiej nocy Ewa 
po raz pierwszy obudziła się bez spod-
ni. Zjawisko powtarzało się, aż do końca 
wyjazdu. Ada i Maria tylko patrzyły, jak 
Ewa codziennie rano siedzi w rogu ściany
w głębokiej zadumie i patrzy w nogi łóż-
ka. Szóstej nocy do spadających spodni 
doszły jeszcze skarpetki. Problematyczne 
okazały się również obiady.

Okazało się, że Ewa nie je 
pierogów, kotletów, ryżu, gołąbków, 
ziemniaków, które są zmoczone w bu-
raczkach, a Ada z kolei je tylko kotlety. 
Byle nie ze schabu. Tylko kurczaczek. 
Na szczęście, był suchy chleb i mielony.

W drugim tygodniu obozu, kiedy którejś 
nocy dziewczynom udało się spać całych 
8 godzin, sytuacja nieco się uspokoiła. 
Niestety, nie na długo. Ewa prawie stra-
ciła palec. Wszystko po raz kolejny przez 
sanitarny reżim. Codziennie rano dziew-

częta musiały chować kołdry do łóżek, 
żeby w czasie dnia nie zbierały się na nich 
zarazki. Ewa chciała się tylko przykryć. 
Podniosła więc klapę łóżka, która zgniotła 
jej piękny, środkowy palec. Na domiar złe-
go nikt oprócz niej nie widział zdarzenia. 
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Wyzerowany telefon
Zaczynał się cudowny, spokojny lip-

cowy poranek. Co prawda strasznie 
padało, ale było pięknie i już! Cisza 
zalegała nad ośrodkiem „Mieszko” w 
Rewalu. Lokum znalazła tam horda 
barbarzyńców, zwana Potęgą Prasy, 
chociaż niektórzy złośliwi przekręcali 
to na Potęgę Pracy.

 Wszyscy zjedli już śniadanie, chociaż 
ich umysły wciąż pozostawały zaspane 
po paru niewystarczających godzinach 
odpoczynku i oszołomione okrutnie na-
głym przebudzeniem. Każdego zastana-
wiał pewien poważny problem, a miano-
wicie z którym ze śmiertelnych wrogów 
przyjdzie się zmierzyć członkom hordy.

Pierwszy z nich był dość tajemni-
czy i ci bystrzejsi nazywali go w swojej 
gwarze Radio. Drugiego, czyli Gazetę, 
znano nieco bardziej powszechnie, ale 
przez to jeszcze bardziej się go bano. 
Najwięcej postrachu nadawał Gaze-
cie jego szef o imieniu znanym tylko
wybrańcom – Redakcja.

Przywódcy hordy zajęli się właśnie 
przydzielaniem zadań i aktywizacją obu-
dzonych dopiero ludzi. – Co jest???!!! Tele-

fon mi się zeruje!!! – błogi spokój zakłócił 
okrzyk pełen przestrachu. Nic innego 
nie byłoby w stanie zaktywizować hor-
dy w tak krótkim czasie. Wszyscy bar-
barzyńcy parsknęli gromkim śmiechem. 
Nawet starający się zachować powagę 
dowódcy nie mogli już w żaden sposób 
wytrzymać i dołączyli do reszty. Jednak 
sam sprawca zamieszania wydawał się 
nie podzielać ogólnego rozbawienia
i kontynuował zmagania z „zerującym 
się” sprzętem. Telefon zdawał się jed-
nak zdobywać przewagę. Nieprzerwa-
nie się zerował, a biedny barbarzyńca 
nie był w stanie w żaden sposób temu 
zaradzić. Jego zmagania były zupełnie 
bezcelowe, ponieważ nie poznał nigdy 
wcześniej określenia takiego jak „po-
stęp technologiczny”. Nawet gdyby 
ktoś mu je teraz powiedział, uznałby je
pewnie za niezwykle zabawne i opowia-
dał wszystkim przez najbliższy miesiąc.

W jego głowie miał właśnie miejsce 
straszny konflikt pomiędzy trzymającym 
się swoich racji umysłem a resztkami do-
gorywającego intelektu. Umysł bronił 
się jednak z niezwykłą zawziętością i nie 
miał zamiaru przyjąć do wiadomości, że 

„zerującą się” mistyczną machinę należy 
po prostu naładować.

Wtedy telefon zaczął sprawiać nowe 
problemy, zmienił język i zgodnie z re-
lacją samego zainteresowanego „włą-
czył się tryb dla niewidomych, a sprzęt 
zadzwonił pod numer alarmowy”. Taki 
ciąg wydarzeń doprowadził barbarzyń-
cę do rozpaczy i spowodował, że opuś-
cił ręce w zrezygnowaniu oraz zamknął 
oczy. Uznał wreszcie wyższość maszyny 
nad nim samym. Stwierdził że, w tym 
intelektualnym pojedynku, który z nią 
uparcieod dłuższej chwili toczy, nie ma 
już najmniejszych szans na rychłe zwy-
cięstwo. Poddanie się barbarzyńcy i jego 
wymowną gestykulację, horda, już kolej-
ny raz, skwitowaładonośnym śmiechem.

Nagle, tak jak wybuchł, śmiech ucichł
i w sumie jego źródło pozostało niezna-
ne. Taki stan miał miejsce, gdyż potem 
nikt nie chciał się do niego przyznać.

Biedny barbarzyńca pozostał z „wyze-
rowanym” urządzeniem elektronicznym, 
któremu nikt nie był w stanie w porę 
przyjść z odsieczą.

Wojciech Wojcieszek
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To już trzeci rok, gdy w Wiosce Arty-
stycznej Janowo gości Teatr Improwizo-
wany ImproAtak. Przez całe lato zoba-
czyć tu można niepowtarzalne spektakle 
z udziałem publiczności. W tym sezonie 
premiera odbyła się 10 lipca.

Niespodzianką dla stałych gości Im-
proAtaku były nowe formy spektakli. 
Programy takie jak Paleta Singli czy Disco 
Polo – historia pewnego zespołu intrygują 
okolicznych turystów i skłaniają do przy-
jazdu. Publika za każdym razem wycho-
dzi z teatralnego namiotu roześmiana, 
podobnie jak wykonawcy. To miejsce 
niesamowite, w którym aktorzy z widza-
mi stają się jednością. Tworząc wspólnie, 
obie strony świetnie się bawią.

Szeroka wiedza, absolutne skupienie, 
szybkie myślenie i błyskawiczne reakcje, 
podzielna uwaga i zaufanie do partnera 
– to cechy, którymi muszą wykazywać 
się improaktorzy. Wszystkie one są nie-

zbędne w czasie krótkiej scenki zasuge-
rowanej przez widownię. Wykonawcy 
zadają publice pytania, a ostatnio, gdy 
na premierze pojawiła się tajemnicza pi-
sarka, zaczęli też inspirować się powieś-
ciami swoich widzów.

Podczas jednego z ImproShow nasz 
kadrowicz Marek Nowak podrzucił ak-
torom minipowieść swojego autorstwa, 
dzięki czemu mieliśmy szansę oglądać 
jej improwizowaną interpretację. W ro-
lach głównych zobaczyliśmy księżniczkę, 
jej ojca, tajemniczego jarla i trolle. Czy 
aktorzy odegrali książkę zgodnie z za-
mysłem autora? Raczej nie, ale śmiechu 
było co niemiara!

Jeśli więc pragniecie stać się reżysera-
mi choć na moment lub piszecie książkę, 
a wiecie, że do jej adaptacji filmowej nie 
dojdzie zbyt prędko, Wioska Artystycz-
na Janowo to miejsce, w którym aktorzy 
mogą spełnić wasze marzenia.

Tu na pewno każdy znajdzie coś
dla siebie, niezależnie od wieku.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
uczestnictwa w spektaklach przez całe 
lato, codziennie o godz. 20:15.

Wioska Artystyczna Janowo.
Przyjedź, a nie pożałujesz.

Aleksandra Kocik

ImproPremiera

Obóz dziennikarski Potęga Prasy 
wspiera fi rma Panasonic

producent aparatu LUMIX DC-GH5
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Nie każdemu temat rybołówstwa jest 
bliski. Jednak w niektórych rodzinach 
fanatyzm wędkarski ojca czy dziadka 
jest dobrze znany. Chcąc podzielić się 
swoją wielką pasją, potrafią czynić to 
z nazbyt wielkim zaangażowaniem.
Na pewno wiecie, o czym mowa.

Informacje, które zamieszczam, są skie-
rowane do spędzających wakacje, bądź 
ich większą część,  właśnie nad wodą. 
Oczywiście, nie robiąc nic innego. Nieste-
ty, te porady nie uczynią was mistrzami 
wędkarstwa i nie zapewnią wora pełnego 
ryb, ale – kto wie – może pomogą.

Lipiec
Największy wpływ na intensywność 

żerowania ryb ma zawartość tlenu w wo-
dzie. Im goręcej i im mniej opadów oraz 
wiatrów, tym jego ilość spada, a wodne 
życie znacznie ubożeje. Podczas takiej 
pogody preferowaną porą połowów 
będą wczesne godziny poranne i wieczór. 
W wodach stojących łowiąc na spławik 
najlepiej zapolować na karpia, bądź amu-
ra. Gdybyśmy chcieli jednak użyć spinnin-
gu (metoda połowu ryb drapieżnych) naj-
trafniejszym celem będzie okoń. Ta ryba 
jest szczególnie wyczulona na czerwone 
elementy dekorujące przynętę.

Sierpień
To bardzo dobry czas na połów kar-

pia, leszcza i płoci. Karp należy do ryb 
wszystkożernych, więc najczęściej sto-
sowaną na niego przynętą są rośliny lub 
kulki proteinowe. Decydujący wpływ
na żerowanie karpia ma temperatura 
powietrza – im wyższa tym większe 
szanse na sukces. Wędkarstwu sprzyja 
również lekki wiatr.

O tej porze roku mamy największe 
szanse na leszcza, łowiąc na spławik 
z gruntu. Najczęściej wybierane przy-
nęty to: robaki czerwone i białe, ciasto
z kaszy manny, kasza pęczak lub kuku-
rydza. Najlepszą pogodą do połowu 
będą dni słoneczne z lekkim zachmu-
rzeniem i wiatrem południowym. Wy-
bierając spinning możemy nastawiać 
się na takie ryby jak: sandacz, okoń 
czy sum. By uzyskać lepsze rezultaty, 
powinniśmy zachować zwiększoną ak-
tywność, najlepiej wędkując z łodzi.
Odpowiednią porą będą późne godziny 
poranne i popołudniowe, zaś pogodą – 
wietrzna i słoneczna.

Cezary Polak

Szybka rybka

Można by zadawać wiele różnych 
pytań na temat obozu „Potęga Prasy”
w Rewalu. Dlaczego tam jechać? Czy 
się spodoba? Gdzie jest Rewal? Czy 
spotkam tam ciekawych ludzi? I dla-
czego widzę Bartka Madeja co roku? 

Moja historia rozpoczęła się od szuka-
nia zajęcia na wakacje. Pierwsza kolonia,
na którą się zapisałem, nie doszła do skut-
ku – nie zebrała się odpowiednia liczba 
osób. Po paru dniach przypadkiem zna-
lazłem „Potęga Prasy” Wyruszałem bez 
doświadczenia i wiedzy na temat dzien-
nikarstwa. Trasę Łódź – Szczecin – Rewal 
pokonałem; pociągami, autobusami, aż 
zmęczony noszeniem walizek wreszcie 
dojechałem.

Pierwsze wrażenia były nie do opisa-
nia. Moi koledzy rozmawiali między sobą 

slangiem rewalskich dziennikarzy. Uży-
wali wewnętrznych żartów, których jako 
„pierwszak” nie rozumiałem. Od razu zro-
zumiałem, że jest to niezwykła grupa ludzi.

Co roku w Rewalu spotykam ciekawe 
osoby. Z wieloma do dziś utrzymuję kon-
takt. Doświadczona kadra wprowadza nas 
wszystkich w niesamowity świat dzien-
nikarstwa. Uczestnicy, których spotka-
łem podczas mojej pięcioletniej historii
na obozie, zawsze powtarzają, że po jed-
nym turnusie zaczynają inaczej oglądać 
filmy, słuchać radia i czytać gazety.

Miłość do tej osobliwej grupy dzienni-
karzy odczułem, kiedy po dwóch tygo-
dniach pracy w radiu, wywiadów, arty-
kułów i innych niesamowitych wrażeń 
wracając z obozu już odliczałem czas
do kolejnych wakacji. Nowe osoby prze-
platają się co roku z doświadczonymi, 

tworząc zgrany zespół, w którym możemy 
na siebie liczyć.

Tworzymy bardzo trwałe więzi, dlatego 
rozstania na koniec obozu są wzruszające. 
Jestem już po raz piąty w Rewalu i wiem, 
że nasze coroczne spotkania zostają w pa-
mięci na zawsze. Młodzi ludzie zjeżdżają 
się z całej Polski, a czasem nawet z całego 
świata, aby zweryfikować swoje predyspo-
zycje dziennikarskie. Mamy od jedenastu 
do nawet dziewiętnastu lat, mimo to nie 
odczuwamy tej różnicy wieku.

Jeśli więc chcesz poznać tajniki pro-
fesjonalnego dziennikarstwa, to nie ma 
lepszego miejsca niż „Potęga Prasy”.

Jacek Borkowski

Jak pokochałem dziennikarstwo? 
ry
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Horoskop
Wasza ulubiona Syrenia Wróżbitka już tu jest! Czytając moje omeny, zmrużcie oczy,
weźcie w dłoń ulubiony kubek z herbatą i poświęćcie chwilę na odczytanie znaków, złotych myśli
i porad na najbliższy miesiąc.

Wodnik
Twoja czakra mieni się kolorami tęczy. 
Interpretację pozostawiam tobie.

Ryby
Pławiąc się w wodzie,
sam stajesz się mokry.

Baran
Zakręcone rogi to twój znak. Uważaj, by nie 
zakręciły one twojego życia.

Pola Berg

Magia od zawsze fascynowała ludzi. 
Naturalną koleją rzeczy, niestety, jest 
fakt, że pojawiają się oszuści podający 
się za niesamowitych wróżbitów. Nie 
martwcie się jednak, gdyż oto przed 
wami JEDYNY, w stu procentach wiary-
godny sposób wróżenia. W swojej mą-
drości i szczodrości jestem gotowy się 
nim z wami podzielić zupełnie za darmo! 

Ta metoda jest niesamowicie prosta 
oraz przystępna i – co ważne – wróżyć 
może każdy. Jedyne zastrzeżenie jest 
takie, że przepowiadamy tylko swoją 
przyszłość, w przeciwnym wypadku du-
chy gwiezdnych fusów kakao będą zdez-
orientowane i niestety spadnie na nas 
ogromne nieszczęście.

Uwaga, rozpoczynamy! Dodajemy 
liczbę liter naszego imienia do sumy cyfr 

daty, w której przeprowadzamy wróżbę.
Po ukończeniu tej operacji będziemy 
potrzebowali paczki suszonych dakty-
li. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy
z ich magicznych właściwości. Pochodzą 
z Egiptu, więc są mistycznie połączone
z duchami dawnych egipskich bóstw, co 
stanowi niesamowity magiczny kataliza-
tor. W jaki sposób ich użyć? Już tłumaczę.

Bierzemy paczkę suszonych daktyli, 
najlepiej z Biedronki i jednym potrząś-
nięciem wysypujemy owoce na rękę. 
Wynik poprzedniej operacji dzielimy 
przez liczbę owoców na dłoni. Jeśli jest 
ona dwucyfrowa, powtarzamy proces 
aż do momentu osiągnięcia pojedyn-
czego numeru. Tym sposobem uzy-
skamy ten, który jest nam przypisany.
Zagmatwane?

Pozwólcie, że posłużę się przykładem. 
Imię Artur ma pięć liter. Wróżbę przepro-
wadzam 07.10.2020. Suma cyfr daty to 
dwanaście. Następnie potrząsam opa-
kowaniem z daktylami. Wypadają trzy. 
Po wykonaniu następnego kroku dowia-
duję się, że jestem liczbą cztery. Niestety, 
redakcja daje mi mało miejsca na artykuł, 
więc muszę się sprężać. Jeśli chcecie uzy-
skać moją autorską i w stu procentach 
dokładną interpretację swojego nume-
ru, wyślijcie sms o treści GAZETA IN-
TERNETOWA pod numerem 515090976
i oczekujcie na odpowiedź.

Artykuł, który nie powinien być brany 
na poważnie, napisał:

Artur Frąckiewicz

Poznaj swoje przeznaczenie

Byk
Nie daj się poskromić torreadorowi.

Skorpion
Wyzbyj się jadu i żądła.

Waga
Proszę natychmiast przestać patrzeć
na kilogramy i zająć sie innymi sprawami.

Strzelec
Zamiast polować swoimi strzałami,
pożycz je od Amora.

Lew
Wyjdź ze swojej jaskini, ryknij i pokaż światu 
swoją naturę.

Panna
Kiedyś w końcu zmienisz status na – 
mężatkę.

Koziorożec
W tym miesiącu liczą się wolność, równość
i prawa kóz

Bliźnięta
Naśladując innych, przestajesz być sobą...

Rak
Idzie rak, nieborak, proszę nie szczyp innych, 
bo nikt nie lubi być szczypany.

Horoskop
Wasza ulubiona Syrenia Wróżbitka już tu jest! Czytając moje omeny, zmrużcie oczy,
weźcie w dłoń ulubiony kubek z herbatą i poświęćcie chwilę na odczytanie znaków, złotych myśli
i porad na najbliższy miesiąc.
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W czasie pandemii musimy szczególnie dbać o swoje zdrowie. W miejscach publicznych należy zawsze 
zachować odległość i mieć maseczkę. Co robić w sytuacji, gdy zapomnieliśmy o maseczce? 
Możemy ją zrobić jedynie z bandany i dwóch gumek, oto instrukcja!

Krok 1.

Rozłóż bandanę 

na płaskiej powierzchni

Krok 2.

Zegnij dwa przeciwne 

rogi do środka 

Krok 3.

Złóż dwie części bandany na pół 

Krok 4.

Załóż gumki na końce 

GOTOWE!!!

 
tekst i foto: Ewa Miśkiewicz

Krok 5.

Zwiń rogi w „rulony” i zagnij 

je do środka (czyli zastosuj tzw. 

ruralizację :D)

Jak zrobić maseczkę?
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ile to drzewo widziało
ile to drzewo milczało
ile to drzewo przeżyło
ile to drzewo wiedziało
widziało ono i smutki
płacze a czasem morderstwa
widziało ono uśmiechy 
i miłość aż do szaleństwa
widziało jak ludzkość rośnie
widziało jak i upada
widziało jedzących w poście
widziało jak gwiazda spada
widziało tych złych i dobrych
widziało bogatych i głodnych
widziało mnóstwo podróżnych
widziało małych i dużych
widziało piękną kobietę
zmienioną z cichej dziewczyny
poczuło też niestety
ciepłe objęcie uryny

Kasia Jamka

Obcy sobie, światu i ulicom
pędzą na oślep niczego nie widzą
i nagle wzrok ich się spotyka
miłość ich serca czule dotyka
uśmiechają się grzecznie
wnet znikają jak cienie
potem myślą o sobie nawzajem
jakby byli dla siebie rajem
lecz była to miłość krótka
wlatuje sercem i znika jak muszka
nie pamiętają o sobie i o tym wzroku
bo to on jest sędzią tego wyroku
znów biegają i szarpią się z życiem
zapominają o drugim bycie
i kiedy przystaną i kiedy odpoczną
gdy wszystko będzie na miejscu
      jak skrzynka przed pocztą
powrócą do siebie, wzrok ich się minie
znów się uśmiechną lecz wejdą na minę
zaczną przypominać sobie to spojrzenie
to za pierwszym razem
to na zlecenie tego
      co z łukiem biega amora
bo to on ich połączył, aż któreś skona
a oni sobie tylko przypomną
to szybkie spojrzenie
jak serce biło wolno

Kasia Jamka

Widzę portret, na którym ktoś jest,
zwarty w kilku machnięciach pędzelka.
Owa postać ciekawy ma gest,
wokół szyi jej wisi pętelka.

Wątłe lico pokryte bruzdami. 
Trudno by się doszukać w nim głębi. 
Może tkwi gdzieś między odcieniami?
Z kilku kresek idea się kłębi. 

Koncept czyjś, ale dwuwymiarowy.
Rys istoty w postaci obrazka.
Przedstawienie popiersia i głowy – 
choć nie skóra, lecz farba – wciąż maska. 

Patrzę w oczy osoby na płótnie.
Ona na to, jak gdybym nie istniał.
Jakże z niemym nawiązać mam kłótnię?
Niepodobna ta ma podobizna.

Tymon Partyka 

Drzewo Portret

Ludzie 
zawsze 
spotykają 
się dwa 
razy
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a nami już cztery miesiące kwa-
rantanny, a ile przed nami – nie 
wiadomo. Podczas, gdy każdy ma 
wiedzę na temat obecnej sytuacji 

na świecie, ten artykuł przybliży wam 
znacznie rzadziej poruszany temat – psy-
chika człowieka kontra pandemia.

Pojawienie się na świecie nieznanego 
dotychczas wirusa wywołało u wielu lęk 
i niepokój, a brak informacji o leku razem 
z rosnącą liczbą ofiar nasiliły w ludziach 
poczucie strachu. Jako ofiara depresji 
wiem, jak ciężko poradzić sobie w tak 
niestandardowej sytuacji. Brak komfortu 
i drastyczne zmiany idą w parze z tą cho-
robą. Panika może zaszkodzić psychice
i pozostawić piętno na długo. Zasady 
(chociaż powstały po to, żeby je niszczyć) 

oraz obostrzenia zakazały na jakiś czas 
kontaktu z naturą, podstawowym źród-
łem komfortu.

Z doświadczenia podaję inne typowe 
sytuacje, w których możemy się znaleźć:
• Niepokój i bezradność dotyczące na-

szego zdrowia, sytuacji finansowej, 
pracy lub szkoły. 

Czuję silną potrzebę odniesienia się 
do tego punktu, po odebraniu mi życia 
towarzyskiego czułam się, jakbym była 
w pustce. Życie zostało ucięte niby nitka
• Brak rutyny, zmiany w cyklu snu lub je-

dzenia, brak kontaktu z naturą.
• Problemy z koncentracją, ciągłe spraw-

dzanie wiadomości
Obsesja i chęć zdobywania wiedzy, któ-
ra ma działać jak swego rodzaju zbroja 

przed zarazą, może okazać się mieczem 
o dwóch ostrzach.
• Brak kontaktu z psychologiem/psy-

chiatrą/pedagogiem.
• Napięta sytuacja w domu.

To, jak radzimy sobie ze stresem
w tych czasach zależne jest od wielu czyn-
ników  – zdrowia, problemów emocjonal-
nych, rodziny, otoczenia. Dlatego wszyscy 
powinniśmy pamiętać o naszych bliskich 
– kontaktować się z nimi, pokazywać 
wsparcie. Oczywiste jest, że podczas pan-
demii o zdrowie fizyczne martwimy się 
najbardziej, jednak nie można zapominać
o psychice.

Jak poprosić o pomoc? W Polsce zdro-
wie psychiczne nadal jest tematem tabu, 
ludzie są osądzani na podstawie swo-
ich chorób w sytuacjach, w których jest 
to absolutnie niekonieczne. Jednak, jak 
wszyscy wiemy, opinia drugiego czło-
wieka nie jest w tej sprawie najważ-
niejsza, powiedziałabym nawet, że jest 
nieistotna. Z tego względu polecam
sięgnięcie po słuchawkę i wykręcenia jed-
nego z wielu numerów alarmowych. Taka 
rozmowa, chwila kontaktu z człowiekiem 
po drugiej stronie słuchawki jest dużo 
mniej stresująca niż rozmowa w cztery 
oczy. Kilka numerów przykładowych:
• 116 111 – telefon zaufania dla dzieci

wi młodzieży – Fundacja Dajemy Dzie-
ciom Siłę

• 116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania 
– Instytut Psychologii Zdrowia

• 800 702 222 – Centrum Wsparcia
dla osób w stanie kryzysu psychiczne-
go – Fundacja ITAKA

• 22 668 70 00 – ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie, Niebie-
ska Linia

Oczywiście, jest ich dużo więcej, każdy 
ma swój specyficzny cel i prowadzącą go  
różne organizacje. Szybka reakcja może 
przyczynić się do rozwiązania proble-
mu. Trudniej jest bowiem przemóc się
i wyciągnąć rękę po pomoc w chwili, gdy 
nasz stan jest bliski odrealnieniu.

Reasumując – choroby psychiczne 
są znacznie bardziej niszczące niż jaki-
kolwiek wirus.

Maria Soszyńska
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Jacek Stefanik, założyciel Teatru ImproAtak
Obrazek inspirowany premierowym spektaklem sezonu 2020
tego teatru w Wiosce Artystycznej Janowo
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