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Wszystkie gazety w jednej

Drodzy Czytelnicy,
Zwykle wracamy tam, gdzie czujemy się szczęśliwi. 

Przywołujemy w myślach wspomnienia, przeglądamy 
zdjęcia… Dlatego serdecznie pozdrawiamy tych, którzy 
„Rewalacje” czytają nie po raz pierwszy w życiu. Jednak 
równie serdecznie witamy i tych Czytelników, którzy 
wcześniej nie mieli kontaktu z naszą gazetą. 

A co na drugim turnusie Potęgi Prasy? To, co zawsze 
– wracamy i poznajemy nowe twarze! Jako redaktor 
naczelna, nie ukrywam – nie jest to mój pierwszy raz 
na obozie. Dlaczego? Bo tu, w Rewalu, czuję się szczęś-
liwa. Co o „Potędze” sądzi reszta młodych dziennikarzy? 
No, wielu z nich wraca, z kolei nowi uczestnicy szybko 
się aklimatyzują. A to mówi samo za siebie. 

Gdzie można nas znaleźć? Tradycyjnie – słuchajcie 
RewalStacji i oglądajcie TeVaRewal. Mimo że to już 
XXIV Potęga Prasy, nie zwalniamy tempa. Działamy 
z nową siłą, kreatywnie i niespodziewanie, tak jak nie-
spodziewane zawsze są kolory naszych obozowych ko-
szulek (w tym roku dominuje totalny błękit). 

Czego Wam życzyć, drodzy Czytelnicy? Łapcie głę-
bokie oddechy w przerwach pomiędzy kolejnymi fa-
lami pandemii i korzystajcie z nadmorskiej atmosfe-
ry. Pozostaje też najważniejsze – wracajcie. Wracajcie 
do Rewala (i do czytania Rewalacji!). Być może również 
znajdziecie tu szczęście? Tak. Właśnie tego Wam życzę.

Miłej lektury!

Redaktor naczelna, 
Małgorzata Wieczorkiewicz, 

(18 lat, Wrocław)

 29 lipca o godzinie 22:00 
w Niechorzu odbędzie się pokaz 
filmu pt. „Kogel Mogel 3”, czyli 
polskiego filmu fabularnego wy-
reżyserowanego przez Kordiana 

Piwowarskiego. Projekcja odbę-
dzie się na placu przy latarni mor-
skiej. Projekt „Kino na leżakach” 
trwa od 10 lat i przez ten czas 
zorganizowano kilkaset seansów 
na terenie całego kraju. Dodatko-
wo, przed pokazami na uczestni-
ków czekają upominki i gadżety 
od sponsorów. Jest to fenome-
nalna okazja do wspólnego spę-
dzenia czasu z przyjaciółmi i ro-
dziną.

 2 sierpnia w Amfiteatrze w Rewa-
lu o godzinie 20:00 wystąpi woka-
listka Cleo znana ze swojego prze-
boju „My Słowianie” z 2013 roku. 
Mimo obostrzeń z powodu pande-
mii piosenkarka zaśpiewa utwory 
ze swojego najnowszego albumu 
„SuperNOVA” dla mniejszej publicz-
ności. Bilety można zakupić online.

Jan Zieliński 
(15 lat, Łódź)

foto: Agata Słodkowskafoto: Agata Słodkowska

REKLAMAREKLAMA

Na zdjeciu od góry: 
Małgorzata Wieczorkiewicz – Redaktor naczelna 
Jaśmina Findling – Zastępca redaktor naczelnej 
Aleksandra Kuzioła – Sekretarz redakcji
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Słone ceny, słone morze

Jedzenie w wysokiej cenie
Od pewnego czasu w internecie 

często pojawiają się zdjęcia tzw. pa-
ragonów grozy, szczególnie znad 
morza. Rachunki te pochodzą głów-
nie z restauracji leżących w centrach 
kurortów wypoczynkowych bądź 
przy plażach. W tego typu lokalach 
ceny potrafią być dwa lub trzy razy 
wyższe niż w innych miejscowoś-
ciach. Zazwyczaj najwięcej trzeba 
zapłacić za zestawy obiadowe skła-
dające się z ryby, frytek i sałatki albo 
za desery. Portfel uszczupli także 
zakup napojów, na które marża jest 
wyjątkowo wysoka. Według badań 
portalu Money.pl kawałek szarlot-
ki na sopockim Monciaku kosztuje 
18 zł, zaś na molo w Krynicy Mor-
skiej na gofra z bitą śmietaną 
i owocami (z puszki) przeznaczymy 
20 zł. W Rewalu przy zejściu na pla-
żę można nabyć małego kurczaka 
z rożna w cenie 24 zł, zaś parę kro-
ków dalej za 19 zł zjemy gofra z bitą 
śmietaną, owocami i polewą. Nie 
powinno dziwić, że takie ceny znie-
chęcają ludzi do odwiedzania tere-
nów nadbałtyckich.

Dawniej wakacje nad wodą kojarzyły nam się głównie ze spokojem, ciszą i szumem 
morza. Obecnie wiążą się nierozerwalnie z plażami zastawionymi parawanami, głośną 
muzyką oraz tłumami ludzi. A teraz dołączyły do tego również rosnące ceny. Dlaczego się 
tam pojawiły?

Wszystko rośnie wokół nas...
Czy wysokie ceny w restauracjach 

są spowodowane zachłannością 
restauratorów? Kosztami składni-
ków? Chęcią zarobienia? Według 
Północnej Izby Gospodarczej ich 
główną przyczyną jest wzrost kosz-
tów produktów (Robert Makłowicz 
przywołuje przykład ryb), paliwa 
i utrzymania miejsc pracy. Nie bez 
znaczenia jest też inflacja: w maju 
2021 utrzymywała się na poziomie 
4,8 procent. Wtedy ceny rosły naj-
szybciej od ponad dekady. Trzeba 
także zwrócić uwagę na fakt, iż 
lokale przez dużą część roku były 
zamknięte bądź działały z dużymi 
ograniczeniami związanymi z pan-
demią koronawirusa, a wysokość 
czynszu pozostała niezmieniona. 
Dla wielu restauracji sezon trwa 
jedynie cztery miesiące, z czego 
w lipcu i sierpniu jest najwięcej ku-
pujących, stąd także podwyżki. 

Płać i nie płacz
Jak nie zbankrutować mimo sza-

lejącej inflacji? Najważniejsze jest 
dokładne czytanie menu i zwraca-

nie uwagi na szczegó-
ły. Dorsz za 5 zł? Ha-
libut za 7 zł? Zgoda, 
ale jedynie za 100 g, 
a tyle na pewno nie 
waży standardowa ryba 
na talerzu. Końcowa 
różnica na paragonie 
może zdziwić, dlate-
go warto zawsze mieć 
oczy dookoła głowy. 
W okolicach turystycz-
nych alternatywą są 
miejsca, gdzie da się 
zjeść tanio i smacz-
nie: stołówki albo bary 
mleczne. Jeśli jednak 
ktoś dalej nie chciałby 
jeść na mieście, może 
zdecydowanie taniej 
przyrządzić obiad w za-

ciszu apartamentu lub ośrodka. Za-
miennikiem drogiego gofra z budki 
będzie zaś tańszy wypiek z cukierni 
zjedzony w miejscu pobytu. 

R�O�D�O�S czy M�O�R�Z�E?
Obecna sytuacja sprawia, że trze-

ba powoli przyzwyczajać się do sło-
nych cen na wakacjach. Albo przy-
gotujemy nasze obiady sami bądź 
zjemy w tańszych miejscach, albo 
wyjeżdżając nad morze, zaopa-
trzymy się w większą ilość gotówki 
i zjemy w lokalizacjach znajdujących 
się przy piaszczystej plaży. A kiedy 
nie pójdziemy na ustępstwa, zosta-
ją nam RODOS – Rodzinne Ogródki 
Działkowe Otoczone Siatką.

Michał Florek 
(13 lat, Racibórz)

Fot. Agata SłodkowskaFot. Agata Słodkowska
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Z czym to się je?
Spektakl o nazwie „Impro Bang!” 

rozpoczął się o godzinie 20:15. Za-
nim to nastąpiło jeden z aktorów 
poprosił widownię o napisanie 
na karteczkach fraz, które były 
wrzucane do kapelusza. Następ-
nie wykorzystywano je w krótkich 
grach aktorskich. Nasi obozowicze 
również wzięli udział w tej zabawie. 
Kilka zdań, np. „Taka nieświeża bu-
łeczka państwowego wypieku ma 
swoje zalety”, zostały wylosowane 
i wykorzystane w grze.

Ulubieniec wielu
Grą, która najbardziej przypad-

ła do gustu widzom, była impro-
wizacja z wykorzystaniem liter. 
W tej części spektaklu bie-
rze udział tylko trzech aktorów, 
z czego tylko jeden nie jest ogra-
niczony żadnymi zasadami. Po-
zostałych dwóch może mówić 
wyłącznie słowa na wybrane lite-
ry. Jeden z artystów prosi osobę 
z publiczności o inicjały jej imienia 
i nazwiska. W tym czasie widownia 
wymyśla, jaki abstrakcyjny problem 
muszą wspólnie rozwiązać aktorzy. 
Tym razem padło na litery „B” oraz 
„K”, a zadaniem rozgrywających 
było wylądowanie samolotem.

Nie jak na profilowym
Inną, często wymienianą przez 

uczestników grą była randka 
w ciemno. Potrzebnych jest do niej 
czworo aktorów. Na początku je-
den z nich wychodzi, a prowadzący 
prosi widownię o wymyślenie tożsa-
mości pozostałych członków ekipy. 
Zadaniem osoby, która wyszła, jest 
odgadnięcie, kim jest reszta arty-
stów. Niestety, może on zadawać im 

tylko takie pytania, które mogłyby 
paść na randce. Tym razem aktorzy 
wcielili się w jąkającego się Shreka, 
koziorożca zwiększającego swoją 
objętość oraz w tańczącą fasolę.

Więcej niż przedstawienie
Uczestnicy obozu zachwalali rów-

nież inne sposoby spędzania cza-
su na terenie Wioski Artystycznej 
w Janowie. Jedną z takich atrakcji 
jest świeżo otwarty pokój zagadek 
związany z historią Jana Kowalew-
skiego. Mężczyzna ten był podpuł-
kownikiem piechoty Wojska Pol-
skiego podczas II wojny światowej, 
matematykiem oraz kryptologiem. 
Osiągnięciem, dzięki któremu zasły-
nął, było złamanie sowieckich szy-
frów podczas wojny z bolszewikami 
w latach 20. ubiegłego wieku.

Współpraca aktorów, ich umiejęt-
ności improwizacyjne oraz element 
niespodzianki niewątpliwie sprawiły, 
iż był to niezapomniany wieczór. Dla 
wielu obozowiczów impro jest bar-
dzo ważną częścią „Potęgi Prasy” 
i tęsknią za Wioską Artystyczną Ja-
nowo przez cały rok. Spektakle od-
bywają się codziennie, przez całe 
lato o godzinie 20:15. Przyjeżdżajcie! 
Kto wie? Może i Wasza karteczka zo-
stanie wylosowana?

Weronika Barszcz, (17 lat, Gdańsk) 
Ania Raszewska, (13 lat, Łódź) 

Fot. Jaśmina Findling

Impro z kapelusza
W piątek 16 lipca w Wiosce Artystycznej Janowo odbył się 
spektakl improwizowany. Był to pierwszy występ, na który 
wybrali się uczestnicy tegorocznego drugiego turnusu 
obozu dziennikarskiego „Potęga Prasy”.  Zapytaliśmy nowy 
uczestników, co sądzą o impro.
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 23.07 godz.  20:00 Cle o –  Supe rnova

 24.07 godz.  20:00  Kabaret  Nowak i

 26.07 godz.  20:00  Zenon Mar t yniuk

 27.07 godz.  20:00  Kabaret  Ske c zów M ę c z ąc ych 

 01.08 godz.  20:00  Kabaret  M ł o dych Panów

02.08 godz.  20:00 Cle o –  Supe rnova

 09.08 godz.  20:00  Rok sana Wę gie l  –  Roxie

Bilety na organizowane przez nas wydarzenia można kupić 
w kasie amfiteatru. 

Zapraszamy również do skorzystania z pomocy 
partnerskich portali do internetowej sprzedaży biletów:

www.kabaretowebilety.pl oraz kulturairozrywka.pl

Wszelkich informacji udzielamy 
pod nr tel. 77 441 05 33 i 735 974 306

e-mail: bilety@eskander.pl

Organizator: ESKANDER | Partner: Gmina Rewal

Amfiteatr w Rewalu
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Jakim prawem?
Ruch „ciałopozytywności” to ko-

lejna odpowiedź na hejt i pomoc dla 
osób szykanowanych ze względu 
na swój wygląd. Bo kiedy zaczynamy 
postrzegać daną cechę jako naszą 
wadę? Najczęściej dopiero, gdy ktoś 
nam ją wytknie i przedstawi jako coś 
złego czy nieprawidłowego. Ale dla-
czego ludzie roszczą sobie prawo do 
wytykania „mankamentów urody” 
drugiego człowieka? Czy każdy móg-
łby zająć sobą i nauczyć się postrze-
gać ludzi nie przez pryzmat wyglądu, 
lecz charakteru?

Może spróbujmy inaczej?
Dlaczego uznajemy się 

za znawców w dziedzinie wy-
glądu? Niektórzy ludzie pró-
bują w ten sposób pokazać 
siłę i pozycję w środowisku. 
Przedstawić się jako osoba, 
z której opiniami liczą się 
inni. Jest to „dobry” sposób 
na zbudowanie pewności 
siebie. Przecież jesteśmy 
wręcz arbitrami gustu i sma-
ku, a dodatkowo nasze oto-
czenie będzie piękniejsze. 
Właśnie. „Piękne”. Po pierw-
sze zauważmy, że to pojęcie 
względne. Najczęściej jed-
nak jest łączone z pojęciem 
ideału i symetrii, jednak 
w naturze nie ma ani jedne-
go, ani drugiego. Zachwyca-
my się wykrzywionymi drze-
wami, kolorowymi łąkami, 
najciekawszymi kształtami 
chmur, więc co jest „nie tak” 
z ludzką różnorodnością? Po 
drugie, nigdy nie wiemy, co 
kryje się w głowie drugiego 
człowieka. Dawanie quasi-
-rad może spowodować 
w psychice drugiej osoby 
więcej szkody niż dobrego.

Więcej zrozumienia
Wiele osób często nawet nie 

zdaje sobie sprawy, że ich słowa 
mogą kogoś urazić i chcą szczerze 
„pomóc”, jednak im się nie udaje. 
Mamy różny poziom empatii, więc 
niektórzy muszą więcej popra-
cować nad nauką wyczucia, kie-
dy zostaje przekroczona granica 
pomiędzy konstruktywną krytyką 
a hejtem. Ale czy da się nauczyć 
wrażliwości? Może właśnie po to 
powstają konta na Instagramie 
i grupy wsparcia poświęcone „cia-
łopozytywności”? W takich miej-
scach ludzie często dzielą się swo-

imi doświadczeniami, które nie 
tylko pozwalają podnieść na duchu 
inne ofiary hejtu, ale również zwra-
cają uwagę na problem. Dlatego 
nawet gdy nigdy nie zostaliśmy 
dotknięci mową nienawiści, warto 
poznać historie poszkodowanych, 
aby nie stać się przypadkiem ko-
lejnym oprawcą.

Alicja Zielińska 
(17 lat, Łódź)

Body positivity

Kolejna odpowiedź na hejt?
Body positivity to ruch mówiący o miłości i akceptacji swojego ciała. Każdy ma prawo 
do pozytywnego wyobrażenia o własnym ciele, nieważne, jaki rozmiar nosi czy jaki ma 
kolor skóry. Jest to temat stale powracający, w szczególności w okresie wakacyjnym, gdy 
zaczyna się sezon plażowy. Jednak dlaczego musimy ciągle o tym mówić?

Rys. J.RRys. J.R
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Cyrk kojarzy się nam z rozryw-
ką i wytresowanymi zwierzęta-
mi. Gdzie i jak nauczyć się akro-
batyki, gimnastyki na trapezie, 
pantonimy, tańca i wielu innych 
artystycznych umiejętności? Czy 
to dobrze, że zwierzęta występu-
ją na arenie? Na te i wiele innych 
pytań odpowiedziała nam absol-
wentka jedynej w Polsce Państo-
wej Szkoły Cyrkowej w Julinku, 
Marta Popławska.

Alicja Zielińska: Jak wygląda 
szkoła cyrkowa?

Marta Popławska: Jest budy-
nek, są też drzwi [śmiech]. Należy 
rozdzielić dwie rzeczy. Ja byłam 
w Szkole Cyrkowej w 2004 roku, 
kiedy mieściła się ona w Warszawie, 
w wynajmowanej sali w gimnazjum. 
Była w trochę innym wydaniu. 
Obecnie jej siedziba znajduje się 
w Julinku na terenie Puszczy Kam-
pinoskiej, gdzie w 1950 roku po-
wstała baza cyrkowa z zapleczem 
szkoleniowo-technicznym, nato-
miast w 1966 r. została powołana 
na mocy zarządzenia nr 173 przez 
Ministra Kultury i Sztuki. Co cieka-
we, budynek jest w kształcie ko-
puły cyrkowej z areną. W tamtym 
miejscu są również zaplecza dla 
zwierząt. Ze względu na pewne 
wydarzenia szkoła w 1999 roku zo-
stała przeniesiona do miasta sto-
łecznego i miała okrojone możli-
wości. W sali odbywały się zajęcia 
z akrobatyki, gimnastyki na tra-
pezie, pantomimy, baletu, tańca, 
ekwilibrystyki oraz żonglerki.

Szkoła była czteroletnia. 
Po dwóch latach nauki wybierało 
się specjalizację, którą szlifowało 
się przez następne dwa. Na zakoń-
czenie był egzamin ze specjaliza-
cji, a po jego zdaniu otrzymywało 
się dyplom aktora cyrkowego. Gdy 
szkoła wróciła do Julinka, eduka-
cję skrócono do 3 lat i już po roku 
nauki ćwiczy się wybraną specjal-
ność.

Jaśmina Findling: Jakie są spe-
cjalizacje?

M: Takie jak przedmioty. Przy-
kładowo: jeżeli ktoś intereso-
wał się trapezem i dobrze so-

bie radził, mógł mieć z niego 
specjalizację, jeśli akrobaty-
ką – to kierunkował się właśnie 
w tę stronę. Jeśli ktoś był wszech-
stronny i miał predyspozycje fi-
zyczne, mógł ukończyć nawet 
dwie.

A: Czy w szkole cyrkowej wyste-
pują też zajęcia typowo teoretycz-
ne, jak na przykład historia cyrku?

M: Jak najbardziej. Był to jedy-
ny taki „przedmiot książkowy” 
za moich czasów. Z tego co 
wiem, obecnie jest między inny-
mi język niemiecki, ale generalnie 
w tej szkole oprócz zajęć fizycz-
nych nie było innych. Obec-
nie zdawać do niej można od 
13. do 23. roku życia. Jeżeli ktoś 
ma wyjątkowe predyspozycje, 
to myślę, że ma też taką szansę 
w późniejszych latach przy indy-
widualnym rozpatrzeniu. Dzieci 
w wieku szkolnym mają obowią-
zek chodzić do swojej szkoły. Gdy 
ja chodziłam do „cyrkówki”, zaję-
cia zaczynały się od godziny 16., 
więc młodsi uczniowie mogli to 
wszystko pogodzić.

A: Przejdźmy do głównego te-
matu naszego spotkania, czyli 
zwierząt w cyrku. Jest wiele gło-
sów mówiących o męczeniu zwie-
rząt w cyrkach. Jak Pani odnosi się 
do tego tematu?

M: Doświadczeń ze zwierzętami 
w szkole nie miałam. Natomiast nie 
jestem fanką zwierząt w cyrku i ni-
gdy nią nie byłam. Zwierzęta znaj-
dują się w obcym, nienaturalnym 
dla nich środowisku, trzymane są 
w klatkach lub innej ograniczającej 
je przestrzeni. Powoduje to u nich 
agresję, strach oraz nerwicowe za-
chowania, nie wspominając o tym, 
jak okrutne mogą być metody tre-
sury. Zwierzęta nie mają gdzie się 
wybiegać, letnie tournée jest in-
tensywne. Mam nadzieję, że sko-
ro temat zwierząt w cyrkach wciąż 
jest poruszany, właściciele cyrków 
nie będą mogli pozwalać sobie 
na ich złe traktowanie. Ludzie są 
coraz bardziej świadomi tego te-
matu, działają również organizacje 
na rzecz praw zwierząt, które bacz-
nie obserwują poczynania cyrków.

J: A co mówiła na ten temat 
szkoła?

M: Zdania były podzielone. Na-
uczyciele starszej daty byli raczej 
za tym, że zwierzęta w cyrku są jak 
najbardziej atrakcyjnym punktem 
podczas przedstawień.

J: Czy słyszała kiedyś Pani lub 
była świadkiem sytuacji, w której 
obrońcy praw zwierząt w trakcie 
przedstawienia cyrkowego, przed 
lub po, głośno wyrazili swój sprze-
ciw wobec tych praktyk?

M: Mnie samej przez przypadek 
zdarzyło się uczestniczyć w pro-
teście pewnej organizacji. Stali 
z banerami z napisami typu: „Stop 
zwierzętom w cyrku” i gdzieś we-
wnątrz siebie poczułam potrzebę 
połączenia z nimi. Znalazłam się 
jednak w rozkroku. Z jednej stro-
ny – namiot cyrkowy, czyli to, co 
kocham, a z drugiej ludzie, którzy 
walczą o prawa zwierząt, z czym 
się zgadzam. Serce mi dygotało. 
Tak, miałam takie jednorazowe 
przeżycie. Byłam świadkiem i jed-
nocześnie uczestnikiem protestu.

A: Wspominała Pani o zajęciach 
z historii cyrku. Czy wie Pani, skąd 
wziął się pomysł na występy cyr-
kowe z udziałem zwierząt?

M: Pierwszy nowożytny cyrk po-
wstał w Anglii w XVIII wieku i na-
wiązywał do tradycji starożytnego 
Rzymu, gdzie cyrkiem była are-
na, na której walczyły zwierzęta 
budzące strach i respekt. Tak też 
powstał Circus Maximus. Niektó-
re zwierzęta tresowano, by poka-
zywały sztuczki. Ich egoztyczność  
zwiększała atrakcyjność widowi-
ska. Myślę, że niewiele różnimy się 
od ludzi z tamtych czasów. Nadal 
jesteśmy ciekawi świata, w szcze-
gólności zafascynowani czymś, 
czego nie znamy, a możemy zoba-
czyć prawie na wyciągnięcie ręki.

A: Jak Pani wyobraża sobie przy-
szłość cyrku pod względem zwie-
rząt?

M: Czymś takim jest Cirque du 
Soleil – od niego zaczęła się moja 
fascynacja szeroko pojętą sztuką 
cyrkową. Są prekursorami w nurcie 
tak zwanego nowoczesnego cyrku, 
gdzie brak jest zwierząt, a wystę-

Być w cyrkówce
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pują tylko i wyłącznie ludzie. To już 
nie jest klasyczny cyrk, jaki znamy. 
Cyrk nowoczesny charakteryzuje 
się tym, że widowisko to zwarta 
opowieść, jak spektakl teatralny, 
który posiada fabułę. Ich muzy-
ka, stroje, scenografia są barwne 
i po prostu piękne. Kolejnym 
przedstawieniom poprzeczka sta-
wiana jest coraz wyżej. Przykłado-
wo: show pod tytułem „O” grany 
jest w wodzie, a spektakl zatytu-
łowany „Crystal” – na tafli lodu. 
Cirque du Soleil na pewno jest in-
spiracją dla innych. Pojawiają się 
coraz ciekawsze formy artystycz-
ne. Mam nadzieję, że będziemy iść 
w tę stronę.

A: Mam pytanie co do tych bar-
dziej tradycyjnych cyrków, któ-
re mogą mieć większy problem 
z odejściem od zwierząt. Czy sądzi 
Pani, że w takim razie w obecnych 
czasach one podupadną lub będą 
mniej popularne?

M: Dobre pytanie. Nie wiem, czy 
podupadną. Może zechcą zmo-
dyfikować swoją sztukę. Nato-
miast jeśli będziemy uświadamiać 
i uwrażliwiać kolejne pokolenia 
na to, co się dzieje ze zwierzętami 
i że są inne formy cyrkowe, które 
można podziwiać, będziemy kro-
czyć dobrą drogą. Ważne, aby lu-
dzie zdawali sobie sprawę, na jaką 
formę sztuki idą i co za daną sztu-
ką się kryje.

J: Wrócę jeszcze na chwilę 
do szkoły cyrkowej. Wspomina-
ła Pani, że pod koniec edukacji 
otrzymuje się dyplom. Co on daje?

M: Daje on możliwość pracy 
przede wszystkim w cyrku, ale 
również w przeróżnych ośrodkach 
artystycznych, takich jak teatry, fil-

my, kabarety, variété, gdzie artyści 
na przykład tańczą na szarfach czy 
kołach cyrkowych. Jest wiele opcji.

A: Co panią skłoniło do Szkoły 
Cyrkowej? Czy był to Cirque du 
Soleil?

M: Tak się to wszystko zaczę-
ło. Pewnego razu otrzymałam 
od cioci ze Stanów płytę z muzyką 
„Mystère”. Było to jeszcze w cza-
sach, gdy dostęp do internetu nie 
był taki powszechny. W tamtym 
momencie byłam przekonana, że 
jest to zespół muzyczny. Na prze-
strzeni lat, gdy połączenie z siecią 
stało się prostsze, dowiedziałam 
się, że jest to kanadyjski cyrk. Za-
częłam gromadzić informacje, 
a zarazem fascynować się tą sztu-
ką, która miała na mnie ogromny 
wpływ. Po pewnym czasie dowie-
działam się o istnieniu Państwowej 
Szkoły Sztuki Cyrkowej w Polsce, 
do której bez wahania sie zgłosi-
łam. Wszystko przez tę jedną płytę 
Cirque du Soleil.

A: Jest dużo takich szkół 
w Polsce?

M: Państwowa jest tylko jedna.
A: Jakie kryteria należy spełnić, 

aby się do niej dostać?
M: Należy przyjść na egzamin 

przeprowadzany w czerwcu w Ju-
linku. Trzeba być dość wysporto-
wanym, ponieważ przeprowadza-
ne są różne testy sprawnościowe. 
Jeśli jest się rozrywkowym, można 
zaprezentować jakąś formę klau-
nady czy pantomimy. Uzupełnić 
i przynieść odpowiednie doku-
menty oraz ostatecznie oczekiwać 
na wyniki. Potrzebne jest również 
zaświadczenie od lekarza medycy-
ny sportowej o braku przeciwskazań 
do kształcenia się w tym zawodzie.

J: Jak wygląda dzień ucznia 
szkoły cyrkowej?

M: Powiem to oczywiście 
w kontekście moich czasów. Za-
jęcia zaczynały się od porządnej 
rozgrzewki. Po niej były bloki za-
jęciowe. Na przykład dwie go-
dziny ekwilibrystyki, akrobatyka 
i pantomima. Dzień w szkole za-
czynał się od 16, a kończył o 20. 
Czasami uczniowie przychodzi-
li wcześniej lub wychodzili póź-
niej. Wszyscy ćwiczyli wspólnie 
na jednej sali gimnastycznej.

J: Miała Pani kiedyś moment za-
łamania?

M: Miałam... Zajęcia odbywały 
się w Warszawie, natomiast ja po-
chodzę z Łodzi. Tęskniłam za ro-
dziną, za moim miastem, a stolica 
stawała się dla mnie przytłaczają-
ca. Warto się jednak nie podda-
wać, zacisnąć zęby i iść po swoje. 

J: Co chciałaby Pani przekazać 
przyszłemu uczniowi Szkoły Cyr-
kowej?

M: Aby nie wątpił w siebie. Mo-
mentami bywa ciężko, są łzy, że 
coś boli, nie wychodzi i w kółko 
powtarza się to samo, nawet je-
śli nie widzisz efektów ćwiczeń, 
chociaż wszyscy inni je zauważa-
ją. Jeśli cyrk jest twoją pasją, dąż 
do spełnienia swoich marzeń! Le-
piej żałować, że coś się zrobiło niż 
żałować, że w ogóle się nie spró-
bowało!

Jaśmina Findling, (15 lat, Lotyń) 
Alicja Zielińska, (17 lat, Łódź)
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Tu alpaka, tam alpaka...
Nie oszukujmy się – wszyscy 

kochamy alpaki. Pytanie brzmi, 
dlaczego tak chętnie kupujemy 
wszelkiego rodzaju koszulki i ze-
szyty z tymi milusimi zwierzaka-
mi? Moda na nie kwitnie od paru 
lat i choć wszyscy są z tego stanu 
rzeczy zadowoleni, nie każdy so-
bie zdaje sprawę z jej… sensu. Bo 
czy kochane mordeczki z Peru 
mają do zaoferowania coś więcej 
niż zasłodzenie nas na śmierć?

Jeszcze parę lat temu, żeby zoba-
czyć lamę, trzeba było albo oglądać 
„Nowe szaty króla” wytwórni Dis-
neya, albo pojechać do Peru (na co 
oczywiście nie każdego stać). W grę 
wchodziło jeszcze odsłuchiwanie 
do znudzenia „Llama song” lub 
legendarnej wpadki z Familiady 
(„Więcej niż jedno zwierzę to…”), ale 
wszystko ma swoje granice. W mia-
rę jak z dość enigmatycznych powo-
dów popularność lam rosła, nastała 
moda na wszystko, co nawiązuje 
do puchatych stworków z Peru. 

Ale zaraz, zaraz� 
Czy lama to alpaka?

Nie. Zdecydowanie nie. Tylko 
dlaczego, skoro zarówno lama, jak 
i alpaka, mają podobną budowę 
ciała i są przede wszystkim włocha-
te? Cóż, diabeł tkwi w szczegółach.

Darwin się kłania
Oba te rodzaje zwierząt wywo-

dzą się z rodziny wielbłądowatych, 
więc są południowoamerykański-
mi kuzynami… niczego innego jak 
wielbłądów. W jaki sposób? Pytaj-
cie teorię ewolucji według Darwi-
na, ale skoro „orki to takie pandy, 
tylko że w wodzie i mają płetwy”, 
można równie dobrze powiedzieć, 
że „lamy i alpaki to takie wielbłądy, 
tylko że w Peru i nie mają garbów”. 
Jest to jednak ostatnia zwalająca 
z nóg informacja, obiecuję.

Lama skondensowana
Podstawowa różnica pomiędzy 

dwoma rodzajami to wielkość ich 
przedstawicieli. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że alpaka jest 
małą lamą, jednocześnie podobną 

do owcy i nieco bardziej „skonden-
sowaną”. Jej pyszczek jest zaokrąglo-
ny, lekko uśmiechnięty, dlatego alpa-
ka sprawia wrażenie sympatycznej. 

Mimo że lama ma dwie warstwy 
wełny, a jej mniejsza kuzynka jedną, 
owłosienie alpaki jest bardziej mięk-
kie i milsze w dotyku (nawet od weł-
ny owczej), ale i wytrzymałe, dlatego 
bardziej nadaje się do wytwarzania 
ubrań. Co więcej, ponieważ skóra 
tego zwierzaka nie wydziela lano-
liny, czyli pewnego rodzaju wosku, 
wełna alpaki jest hipoalergiczna. 

Kolejne różnice tkwią w charak-
terze. Lamy są dość śmiałe, mogą 
być agresywne i uparte, a przede 
wszystkim – plują, co nie jest przy-
jemne. Można je jednak usprawied-
liwić, ponieważ jest to ich forma 
komunikacji. Alpaki wykazują się na-
tomiast gotowością do przytulania, 
przyjacielskością i łatwością w tre-
surze. A to nie wszystkie ich zalety!

Przepis na sukces według Inków
Oswajanie alpak okazało się cał-

kiem proste i to właśnie ten proces 
przyczynił się do rozwoju imperium 
Inków. Odchody zwierzaków zaczę-
to wykorzystywać jako nawóz, który 
użyźniał słabej jakości górskie gle-
by tamtych rejonów. Również brak 
niszczycielskich tendencji u alpak 
czynił cuda. Powolny proces trawie-
nia sprawia, że puchate zwierzaki nie 
mają bardzo dużego zapotrzebowa-
nia na jedzenie i trawę podgryzają 
łagodnie, nie tratując jej. Właśnie 
z tych powodów to tereny Peru, Chile 
i Boliwii kojarzymy przede wszystkim 
z hasającymi po zboczach And sta-
dami alpak, gnanych przez pasterzy.

Puchate żarówki
Łagodne usposobienie, sympa-

tyczny wygląd i posłuszeństwo 
sprawiają, że alpaki odgrywają dużą 
rolę w terapiach, a konkretnie alpa-
koterapiach. Przytulanie puszystych 
zwierzaków wycisza i powoduje wy-
dzielanie się w organizmie ludzkim 
endorfiny, czyli hormonu szczęścia. 
Z tego powodu alpakoterapię pole-
ca się przede wszystkim dzieciom, 
u których stwierdzono ADHD czy 
porażenie mózgowe. Kontakt z pe-

ruwiańskimi zwierzakami pomaga 
też osobom cierpiącym na depre-
sję. Powstaje coraz więcej tzw. „mini 
zoo” czy ośrodków, które oferują 
spotkania z peruwiańskimi plusza-
kami. Pojawiają się one też w agro-
turystykach. Styczność z alpakami 
może polepszyć samopoczucie 
właściwie każdej osoby, która po-
trzebuje ciepła i pozytywnej energii. 
A co, jeśli ktoś chciałby mieć takiego 
miłego towarzysza… dwadzieścia 
cztery godziny na dobę?

Mali terapeuci
Hodowla alpaki w domowych wa-

runkach brzmi jak coś nierealnego 
i jednocześnie fantastycznego. Nie-
stety, nie każdy może sobie na nią 
pozwolić. Aby hodować te sympa-
tyczne zwierzaki, przede wszystkim 
należy posiadać duży teren zielony 
oraz okolicę, po której można by 
z alpakami spacerować. Mogą one 
mieszkać w drewnianej, kilkukomo-
rowej szopie wypełnionej sianem. 
Warto pamiętać, że są to zwierzęta 
stadne. Samotne alpaki z kochanych 
słoneczek zmieniają się w osowia-
łe, cierpiące stworzenia. Potrzebują 
towarzystwa i uwagi, dlatego war-
to hodować je w stadzie, czyli gru-
pie liczącej minimum trzy osobniki. 
Peruwiańskim zwierzakom należy 
poświęcać dużo czasu i przezna-
czać go nie tylko na przytulanie, ale 
i na obserwację. Milusińscy lubią 
bowiem ukrywać swoje choroby, 
a warto zaznaczyć, że dobrze pie-
lęgnowana alpaka może być towa-
rzyszem na wiele lat – niektóre do-
żywają dwudziestu pięciu wiosen!

Oaza spokoju
W świecie, gdzie każdy się spie-

szy, warto na chwilę przystanąć 
i spojrzeć na alpaki będące uosobie-
niem stoicyzmu. Puchate zwierzaki 
z Peru umiejętnie pocieszają w trud-
nych momentach. W ich głębokich, 
ogromnych oczach można zoba-
czyć prawdziwą mądrość i pogodę 
ducha, która uśmierzy każdy ból.

Małgorzata Wieczorkiewicz 
(18 lat, Wrocław)

źródło tła: publicdomainpictures.net/fr/view-image.php?image=148966&picture=polka-dots-fond-rose
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Måneskin

Rock’n’roll nigdy nie umiera!

Damiano David, Victoria de Ange-
lis, Thomas Raggi i Ethan Torchio – te 
nazwiska są na ustach całego świa-
ta. Mimo wielu kontrowersji kocha-
ją ich miliony. Zaczynali od grania 
na ulicy. Dali się poznać szerokiej 
publiczności w 2017 roku, dociera-
jąc do finału programu „X Factor” 
w swojej ojczyźnie i zajmując w nim 
drugie miejsce. Ich kariera nabrała 
tempa po zwycięstwie w najbardziej 
popularnym i prestiżowym konkur-
sie piosenki włoskiej w San Remo, 
który otworzył im drzwi na Euro-
wizję. Jeszcze zanim impreza się 
rozpoczęła, uznano ich za fawory-
tów. Przypuszczenia się potwierdzi-
ły, stanęli na podium, wygrywając 
miażdżącą przewagą punktów zdo-
bytych od publiczności.

Kim są artyści?
Na pierwszy rzut oka widać, że nie-

kwestionowanym liderem Måneskin 
jest charyzmatyczny wokalista 
Damiano. To on pisze większość 
tekstów. Inną ważną postacią jest 
Victoria, jedyna kobieta w grupie 
oraz pomysłodawczyni nazwy ze-

społu. Måneskin oznacza po duńsku 
blask księżyca. Dziewczyna zna ten 
język, ponieważ jej matka pochodzi 
z tego kraju. Jednym z założycieli jest 
też Thomas. Uczęszczał on razem 
z Victorią do szkoły muzycznej. Nie 
mniej ważnym członkiem zespo-
łu jest perkusista Ethan. Dołączył 
do przyjaciół jako ostatni, po ogło-
szeniu znalezionym w internecie.

Jak sami mówią, „rock'n'roll nigdy 
nie umiera”. Sami reprezentują ten 
gatunek, ale możemy także określić 
ich muzykę jako ciekawy przykład 
alternatywnego rocka.

Walka o Europę
Występ zespołu na konkursie 

w Rotterdamie wywarł wielkie wra-
żenie na prawie każdym. Z jednej 
strony skład jest prosty: wokalista, 
dwóch gitarzystów i perkusista. 
Nie towarzyszy im grupa tancerzy 
ze skomplikowaną choreografią czy 
odwracająca uwagę scenografia, ale 
za to każdy show może poszczycić 
się efektami pirotechnicznymi, które 
idealnie pasują do klimatu utworów. 
Każdy z muzyków ma swój unikalny 

styl. Jak często podkreślają w swo-
ich wypowiedziach, ubrania nie mają 
płci, a makijaż i pomalowane pa-
znokcie nie muszą być tylko dla ko-
biet. Według niektórych, ich zacho-
wanie jest bardzo kontrowersyjne. 
Po zakończeniu Eurowizji wszystkie 
najważniejsze dzienniki rozpisywały 
się o rzekomym zażywaniu narkoty-
ków przez zespół. Po dobrowolnych 
testach na ich obecność plotki ustały. 

Największe przeboje
Najważniejszym utworem zespołu 

jest „Zitti e Buoni”. To on otworzył 
drogę do międzynarodowego sukce-
su. Do dziś jest on, jeśli nie na pierw-
szym miejscu, to w ścisłej czołówce 
najważniejszych rankingów muzycz-
nych. Innym kawałkiem podbijają-
cym listy jest „Beggin”. Jest to cover 
piosenki autorstwa amerykańskiej 
formacji The Four Season.

W Polsce
Måneskin już raz odwiedził Pol-

skę. 26 czerwca gościli oni w Ope-
rze Leśnej w Sopocie podczas Polsat 
SuperHit Festiwal. Mogliśmy obej-
rzeć wykonanie m.in. „Zitti e Buoni”, 
„Lividi sui gomiti” czy „I wanna be 
your slave”. Po koncercie Damiano 
i Thomas pocałowali się, manifestu-
jąc tym poparcie dla środowisk LGBT. 
Następny koncert już jest zapowie-
dziany (i wyprzedany!) na 19 sierpnia 
bieżącego roku w Gdyni. Odbędzie 
się on w ramach Open'er Park.

Jestem pewna, że jeszcze nieraz 
usłyszymy o tym kwartecie. Ci mło-
dzi muzycy mają do zaoferowania 
na pewno bardzo wiele. Ich nieco-
dzienne zachowanie czy unikalny 
wygląd mogą zainspirować wielu. 
Jeśli chcecie poznać więcej utworów 
z repertuaru Måneskin, zapraszamy 
do słuchania Rewalstacji!

Anna Madej 
(15 lat, Biskupiec)

Historia zaczyna się w Rzymie. W 2016 roku grupa nastolatków znających się ze szkoły 
postanowiła założyć zespół. Brzmi banalnie? Ale właśnie ta czwórka stała się w ostatnich 
tygodniach największym muzycznym odkryciem Europy!

Fot. Nathan Reids / materiały prasowe EurowizjiFot. Nathan Reids / materiały prasowe Eurowizji
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Filmy, których z pewnością potrzebujesz
Jest ciepły, letni dzień lub 

pada i jest zimno? Każda pogoda 
sprzyja, by skusić się na obejrze-
nie filmu w domu, w plenerze, 
ze znajomymi lub samemu. Wy-
bór repertuaru należy do Was, ale 
mamy dla was kilka propozycji.

Kino na leżakach
Jak sama nazwa wskazuje, mowa 

o pokazach plenerowych. W samym 
Rewalu pierwsza projekcja odby-
ła się już w czerwcu, ale to nie ko-
niec. Kilka kilometrów dalej, w Nie-
chorzu 29 lipca, o godzinie 22.00, 
na placu przy latarni morskiej bę-
dzie można obejrzeć film „Miszmasz, 
czyli Kogel Mogel 3”. Produkcja 
w reżyserii Konrada Piwowarskiego 
jest trzecią częścią kultowej kome-
dii sprzed lat. Po trzech dekadach 
wracamy do wsi Brzózki, w któ-
rej nadal mieszkają Kasia Zawada 
z mamą, jej dawny adorator i zabawni 
sąsiedzi. Niespodziewanie dla głów-
nej bohaterki, z zagranicy wraca jej 
syn – Marcin Zawada. Oprócz niego 
do Brzózek przyjeżdża także profe-
sor Wolański wraz z córką Agniesz-
ką. Losy nauczyciela i dawnej stu-

dentki znów się przeplatają, z czego 
wynika wiele niezwykle zabawnych 
sytuacji. Na ekranie ponownie zo-
baczymy Grażynę Błęcką-Kolską, 
Katarzynę Łaniewską czy Zdzisława 
Wardejna. Komedia ma lekką fabułę 
i jest idealna na lato.

Kino na leżakach ponow-
nie zawita do Rewala 16 sierp-
nia. Na placu koncertowym przy 
ul. Nowy Świat 1/9 o godzinie 21.30 
wyświetlany będzie film „Na noże” 
w reżyserii Riana Johnsona. Daniel 
Craig wciela się w rolę enigmatycz-
nego detektywa, który bada spra-
wę tajemniczej śmierci bogatego 
pisarza. Każda osoba z rodziny jest 
podejrzana, każdy z nich mógł za-
bić nestora rodu. Mimo że opis filmu 
brzmi, jakby był to typowy thriller, 
nic bardziej mylnego. To komedia, 
która, kiedy była dystrybuowana w 
kinach, wywoływała ciągły śmiech 
na salach. Jeśli jeszcze nie oglądali-
ście tej pozycji, koniecznie musicie ją 
nadrobić.

Netflix and chill
W upalne, letnie dni często bywa 

tak, że temperatura jest niebotycz-
nie wysoka. Ale na to też mamy dla 

Was sposób. Pierwszą, obo-
wiązkową rzeczą do zro-
bienia jest przygotowanie 
domowej ice tea. Ulubioną, 
wystudzoną herbatę łączy-
my z trzema łyżkami syro-
pu owocowego i wlewamy 
do szklanki z lodem. Na-
stępnie włączamy Netflixa 
i tu zaskoczenie, ponieważ 
proponujemy Wam film 
pod tytułem „Świąteczny 
Książę”. Historia opowiada 
o dziennikarce Amber, która 
zostaje wysłana do fikcyjne-
go księstwa Aldovii w celu 
przygotowania reportażu 
o tamtejszym następcy tronu 
– księciu Richardzie. Jak przy-
stało na typową komedię ro-
mantyczną, para zakochuje 
się w sobie, jednak nie omi-
jają ich zabawne przeszkody. 
Cudowne, śnieżne krajobrazy 
działają na podświadomość 
i odprężają naszą psychikę.

A może jednak serial?

Dla fanów mocniejszych wrażeń 
polecamy polski serial produkcji 
Player.pl na podstawie prozy Re-
migiusza Mroza. Czterosezonowa 
„Chyłka” opowiada o losach zna-
nej, warszawskiej adwokat Joan-
ny Chyłki i jej aplikanta Kordiana 
Oryńskiego. Mimo początkowych 
niejasności parze udaje się doga-
dać. Pierwszy sezon, „Chyłka – Za-
ginięcie”, to historia o zaginięciu 
małego dziecka na Podlasiu. Praw-
nicy walczą o uniewinnienie oskar-
żonych o rodzinne porwanie rodzi-
ców. „Chyłka – Kasacja” to sezon 
drugi, w którym kazus jest znacz-
nie trudniejszy od poprzedniego. 
Syn wpływowego biznesmena jest 
oskarżony o zabójstwo dwóch osób 
ze szczególnym okrucieństwem, 
tj. z art. 148 § 2 pkt 1 kk. Czy wyj-
dzie ze starcia z bezwzględną ju-
rysdykcją obronną ręką? Sezon 
trzeci, do tej pory najlepszy z ca-
łej produkcji, to obraz człowieka 
na dnie, który nie radzi sobie 
z otaczającą go rzeczywistością. 
Bohaterowie są tam uzależnieni 
od alkoholu i nie umieją normalnie 
funkcjonować w społeczeństwie. 
Tematem przewodnim czwartej 
serii jest zaś obrona muzułmanina. 
Cała fabuła skupia się na różnicach 
kulturowych między wyznawcami 
islamu a katolikami. Czy rzeczywi-
ście są one aż tak duże? Produkcja 
nie jest przeznaczona dla dziecię-
cych oczu, ale starszych widzów 
na pewno zmrozi i zaintryguje.

Joanna Holtz 
(19 lat, Łódź)Materiały dystrybucyjne Monolith FilmsMateriały dystrybucyjne Monolith Films
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Sztuka ma skrzydła

Niezapomniane trio
 Spośród wielu gatunków trzy 

najbardziej zapadły mi w pamięć. 
Pierwszym z nich jest Morpho pe-
leides – wyjątkowo piękny, błękit-
ny motyl. Okazuje się, iż jego kolor 
jest iluzją optyczną spowodowa-
ną załamaniem światła przez łuski 
na skrzydłach owada.

Kallima paralekta posiada 
ciekawą umiejętność: jest 
on motylim mistrzem ka-
muflażu. W momencie, 
gdy owad ma złożone 
skrzydła, do złudzenia 
przypomina liścia.

Ostatnim moty-
lem, jakiego przed-
stawię jest mój 
ulubieniec Attacus 
atlas, w Polsce zna-
ny jako pawica atlas. 
To największa na 
świecie ćma, której 
rozpiętość skrzydeł 
może wynosić nawet 
trzydzieści centymetrów. 
Dorosłe osobniki nie po-
siadają aparatu gębowego. 
Jeszcze jako gąsienice muszą 
zmagazynować energię na całe do-
rosłe życie, przez co większość cza-
su spędzają w bezruchu. Motylarnię 
zamieszkuje również para żółwi, 
która żyje w symbiozie z owadami. 
Motyle piją ich łzy w celu dostarcza-
nia sobie niezbędnego sodu.

Jak zostać motylem?
W trakcie pobytu możemy do-

wiedzieć się o cyklu życia motyla. 
Rozpoczyna się on w momencie 
złożenia jajeczek na liście roślin, 
żeby po wykluciu głodne gąsienice 
mogły zabrać się od razu do jedze-
nia. Owady stale magazynują ener-
gię, a gdy są już gotowe, zaczynają 

Motylarnia w Niechorzu – przez wielu znana i przez 
wielu uwielbiana. Znajduje się ona przy latarni morskiej 
i jest miejscem, które obowiązkowo należy odwiedzić, 
będąc w okolicy. Charakterystyczna kopuła jest łatwa 
do znalezienia. Wnętrze obiektu wita nas tropikalnym 
klimatem, dużą ilością roślinności oraz oczywiście – 
motylami.

tworzyć kokon, w którym, w zależ-
ności od gatunku, spędzą od oko-
ło dwóch tygodni do nawet ponad 
roku. Ostatecznie wykluwa się do-
rosły motyl, który po wysuszeniu 
skrzydeł jest gotowy do lotu.

O 
czym 
należy pamiętać?

Ze względu na dobro 
motyli, gdy wchodzimy 
do motylarni, musimy uwa-
żać, aby nie zdeptać żadne-
go owada. Nie należy łapać 
motyli za skrzydła, gdyż 
stracą one łuski, dzięki któ-
rym latają. Wychodząc, na-
leży się upewnić, czy żaden 
ze skrzydlatych mieszkań-
ców nie siedzi nam na czap-
ce, ręce lub bluzce.

Na wycieczkę do motylarni war-
to dobrze się przygotować. W na-
miocie jest utrzymana tempera-
tura 28 oC, więc lepiej ubrać lekkie 
i przewiewne ubrania. Kolejną rze-
czą, o której warto pamiętać, jest 
aparat fotograficzny, aby uwiecznić 
piękno latających motyli.

Weronika Barszcz, 
(17 lat, Gdańsk)

ARTYKUŁ SPONSOROWANYARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Modelowe wybrzeże Bałtyku

Miniaturowe wersje latarni 
morskich, zabytkowych budyn-
ków i wybranych łodzi czy stat-
ków, a także modele obiektów 
wykorzystywanych  w celach na-
wigacyjnych. To tylko niektóre 
z atrakcji, jakie czekają na zwie-
dzających w Parku Miniatur 
Latarni Morskich w Niechorzu.

Pierwsze latarnie morskie zaczę-
ły wysyłać sygnały nawigacyjne 
statkom wypływającym na otwartą 
wodę już 400 lat p.n.e. Od tej pory 
na świecie powstało ich ponad 
10 000, a do dziś funkcjonuje ponad 
7000 z nich. Najwyższe spośród nich 
znajdują się w Arabii Saudyjskiej, 
Stanach Zjednoczonych i Japonii, 
a ich wysokość wynosi kolejno 
133m, 107m i 106m. Wbrew swojej 
nazwie, latarnie morskie nie wystę-
pują jedynie nad morzem – moż-
na je znaleźć również na brzegach 
zbiorników śródlądowych, jeżeli jest 
na nich prowadzona żegluga. Przy-
kładem może być latarnia morska 
nad Jeziorem Bodeńskim znajdują-
cym się w południowych Niemczech.

Latarnie morskie w Polsce
Oprócz bardzo istotnej funkcji na-

wigacyjnej, latarnie morskie stanowią 
również wyjątkową ozdobę i niekwe-
stionowaną atrakcję turystyczną każ-

dego wybrzeża. Obecnie na terenie 
naszego kraju znajduje się osiemna-
ście tego typu obiektów. Piętnaście 
z nich wciąż czynnie, natomiast trzy 
zostały wygaszone. Kilka innych cał-
kowicie zniszczono podczas II wojny 
światowej. Choć budowle znajdują 
się w dużej odległości od siebie, by 
obejrzeć je wszystkie, wcale nie mu-
simy udawać się w daleką podróż 
po Pomorzu. Tylko kilka kilometrów 
od Rewala możemy zapoznać się 
ze wszystkimi latarniami morskimi 
i innymi ważnymi bądź interesują-
cymi obiektami na terenie wybrzeża 
Polski (i nie tylko!)

Park Miniatur
Park Miniatur Latarni Morskich 

w Niechorzu rozpoczął swoją dzia-
łalność w 2012 roku. Obecnie cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem tu-
rystów z kraju i zza granicy. W Par-
ku znajduje się ponad 50 miniatur 
wykonanych przez profesjonalistów 
w szczegółowy sposób. Zapoznanie 
się z modelami nie jest jedyną atrak-
cją czekającą na zwiedzających. Mają 
oni również możliwość wysłuchania 
historii i dokładnego opisu każdego 
z eksponatów dzięki sympatycznym 
przewodnikom. Osoby odwiedzające 
Park mogą na własne oczy zobaczyć 
buczek mgłowy i usłyszeć wydawany 
przez niego dźwięk stanowiący syg-
nał nawigacyjny dla statków będących 
na morzu w czasie mgły. Na terenie 
obiektu znajduje się także ruchoma 

ARTYKUŁ SPONSOROWANYARTYKUŁ SPONSOROWANY

makieta najstarszej w Polsce kolejki 
wąskotorowej i model drewnianej bli-
zy – przypominającej żurawia.

Park położony jest w okolicy pełnej 
zieleni, nieopodal latarni morskiej 
w Niechorzu. Podziwianie ekspona-
tów uprzyjemniają zatem malowni-
cze okoliczności przyrody, a także 
miła atmosfera panująca na terenie 
obiektu. Zwiedzanie jest możliwe 
od poniedziałku do niedzieli, w go-
dzinach 10:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy!

Tekst i foto: Hanna Wawrzyniak 
(16 lat, Sosnowiec)
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RewAlacyjki

Cześć. Mam na imię Natalia. 
Moja pasja to taniec, głównie hip-
-hop. To fajny taniec, jest bardzo 
łatwy, a w sumie mi się tak wydaje. 
Z grupą Grafix już dwa lata zdo-
bywamy pierwsze, drugie, trzecie 
i czwarte miejsca na mistrzo-
stwach. Moja druga pasja to 
śpiew. Od małego śpiewałam, np. 
„Mam tę moc” albo coś w tym 
stylu. Teraz już trochę dorosłam 

i śpiewam inne piosenki, np. Aria-
ny Grande czy Måneskin. Oprócz 
śpiewania również słucham mu-
zyki. Moją idolką jest Sylwia Lipka. 
Mam duuużo pasji: pływanie, nur-
kowanie i rysowanie. A odnośnie 
do rysowania, teraz do tej gazety 
rysowałam rysunki do Rewalacy-
jek. Rysować, malować i szkicować 
nauczyła mnie moja babcia. Bar-
dzo kocham też zwierzęta, mam 

pieska, który wabi się Karmel, 
kota Lilusia i miałam też króliczka 
o imieniu Puchatka. Lubię podró-
żować po świecie. Z rodzicami jeź-
dzimy do Turcji i innych zakątków 
świata. Bardzo kocham to, co ro-
bię i nie chcę z niczego rezygno-
wać. Spełniajmy marzenia!

Natalka Mickiewicz 
(9 lat, Rewal)

Rys. Natalia BochanRys. Natalia Bochan

Moje pasje – świat według Natalki
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Pewnego ciepłego dnia w słonecznej miejscowości Rewal wylądował statek kosmiczny. Wysiadło z niego 
kilka zielonych postaci. Miały one oliwkową, gładką skórę, dwie pary oczu oraz czułki. Postacie te były kosmi-
tami z Marsa. Niestety, na ich planecie nie było pięknego miejsca do wypoczynku, więc postanowili przylecieć 
na wakacje właśnie nad polskie morze.

Po opuszczeniu swojego statku wybrali się do pokoju hotelowego rozpakować walizki. Gdy skończyły, 
stwierdzili, że pora przejść się po okolicy i zapoznać z atrakcjami w mieście. Na początku wycieczki przybysze 
z innej planety byli bardzo zainteresowani wyglądem ziemskiego miasta i często wypytywali turystów o różne 
szczegóły dotyczące życia na naszej planecie. Niestety, ludzie patrzyli na nich ze zdziwieniem i myśleli, że to 
jakieś nieśmieszne żarty, a Marsjanie to tak naprawdę przebrane dzieci.

Po kilku nieprzyjemnych sytuacjach kosmici wybrali się do punktu informacji turystycznej, gdzie dowiedzieli 
się wielu istotnych rzeczy. Miła pani powiedziała im na przykład, gdzie znajdują się mniej uczęszczane zejścia 
na plażę. Dzięki tej informacji wczasowicze mogli miło spędzić czas, nie narażając się na komentarze ludzi. 
Następnego ranka wszyscy wspólnie podjęli decyzję o wybraniu się na rewalską plażę. Cały dzień upłynął im 
bardzo miło, lecz nie wiedzieli o tym, jak światło słoneczne działa na ich skórę. Gdy kosmici wracali do hote-
lu, mijało ich wielu przechodniów, którzy uśmiechali się na ich widok. Marsjanie myśleli, że Ci dalej mają ich 
za przebrane dzieci, lecz gdy wreszcie dotarli do ośrodka i przejrzeli się w lustrze, zrozumieli, co było przyczy-
ną ich rozbawienia. Skóra ufoludków była teraz bardzo sucha i zmieniła kolor na fioletowy.

Zawiedzeni przybysze z Marsa zdecydowali skrócić swój urlop i wyjechać z Rewala następnego dnia. Nie-
stety, nie potrafili sprawdzić pogody. W związku z tym znowu wybrali się do punktu informacji turystycznej, 
gdzie wcześniej poznali jedyną przyjazną im osobę. Gdy kobieta zobaczyła gości, była bardzo zdziwiona, jed-
nak postanowiła im pomóc. Zaczęła od nauczenia ich, jak sprawdzać pogodę w internecie oraz wytłumaczyła, 
dlaczego używanie kremu z filtrem jest ważne. Gdy wiedzieli już to i owo o tym, jak zachowywać się na ziem-
skich wakacjach, nowa znajoma postanowiła zabrać ich na przechadzkę po okolicy. Kosmici byli zachwyceni 
spacerem. Przewodniczka przedstawiła ich przechodniom i w ten sposób przybysze z Marsa szybko stali się 
rozpoznawalni. Dzięki miłej pani z punktu informacyjnego mieszkańcy Rewala zaczęli coraz bardziej tolerować 
przybyszów z innych planet.

Od tej pory co roku wracają na rewalską plażę, by odpocząć od codzienności. Kto wie, może kiedyś uda Ci 
się ich spotkać?

Tekst i rys. Anna Raszewska 
(13 lat, Łódź)

Kosmiczne wakacje
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Wesołe grzybki biegną przez las
Wciskają, wciskają do dechy gaz
Słoneczko im świeci
Cieszą się dzieci
Chmurka przed nimi ucieka
Piorun się do tego wścieka

Jeżyk obok szybko czmycha
I muzyka gdzieś w tle szprycha
Chatkę z dala dobrze widać
Jakieś hałasy w środku słychać
Wchodzą, marzą o herbatce
Usiedli i rozmawiają o Kamczatce

Agata Słodkowska 
(14 lat, Łódź)

Magiczny las

Kolorowanka

Przygotowała: 
Anna Raszewska
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Dla spryciarzy

1. Np. Bałtyckie.
2. Opalamy się na nim.
3. Jeździmy nim na wycieczki. Zakładamy wtedy kask.
4. Pływamy w nim. Może być kryty.
5. Siódmy miesiąc w roku.
6. Można je zbierać na plaży.
7. Śpimy tam podczas wakacji.
8. Nosimy je na nogach w wakacje.
9. Całodzienna lub dwudniowa.
10. Naturalny zbiornik wodny. Częsty na Mazurach.
11. Tropikalne drzewo.

Hasło:



19reklama

Fundacja „Lokalni” wspiera 
młodych dziennikarzy

Rozpoczęta w tym roku współ-
praca Fundacji „Lokalni” ze Sto-
warzyszeniem „Potęga Prasy” 
pozwala młodym dziennikarzom 
szybciej i sprawniej zbierać infor-
macje dzięki nowoczesnej tech-
nologii.

„Potęga Prasy” to obóz dzienni-
karski, podczas którego uczestnicy 
próbują swych sił w prasie, radiu i te-
lewizji. Czerpią najnowsze informa-
cje głównie z internetu, gdyż jest to 
dziś najszybszy i najprostszy sposób 
na zdobycie wiadomości ze świata.

– Co roku obozowicze zaskakują 
nas swoimi pomysłami, umiejętnoś-
ciami i zaangażowaniem – stwierdza 
Adam Owczarek, prezes zarządu 
Stowarzyszenia „Potęga Prasy”. – 
Pojawia się tu wiele interesujących 
osobowości. Cieszymy się tym bar-
dziej, że część młodych dziennika-
rzy łapie bakcyla dziennikarskiego, 
z chęcią wraca do nas podczas ko-
lejnych wakacji, a nawet znajduje 
pracę w „dorosłych”, często ogólno-
polskich mediach.

Obozowicze działając pod patro-
natem Tygodnika „ANGORA” tworzą 
gazetę o dźwięcznej nazwie „Rewa-
lacje”, filmy i inne produkcje wideo 
pod szyldem „TeVa Rewal” oraz pro-
wadzą prawdziwe radio, nadające 
zarówno poprzez tradycyjną antenę, 
jak i w internecie.

– Program „RewalStacji” jest w ca-
łości prowadzony przez uczestników 
obozu w wieku od 12 do 19 lat, któ-
rzy mają okazję spróbować smaku 
pracy w studio radiowym, oczywiście 
pod okiem specjalistów. Dla obozo-
wiczów to często pierwsze zetknięcie 
z radiem – wyjaśnia Maciej Wójcik, 
dziennikarz Polskiego Radia Czwór-
ka i absolwent „Potęgi Prasy”, który 
w tym roku po raz kolejny odpowia-
da merytorycznie za działalność ra-
dia. – Na początku jest nieśmiało, ale 
po kilku dniach pobytu okazuje się, 
że obozowiczów nie da się namówić 
do wyjścia ze studia.

Warto podkreślić, że w te wakacje 
RewalStacja zabrzmiała dokładnie 
po raz 20. Fundacja „Lokalni” pomo-
gła zapewnić młodzieży komfortowe 
i bezpieczne nadawanie pro-
gramu oraz surfowanie po 
sieci w poszukiwaniu infor-
macji. Obóz otrzymał nowo-
czesny router oraz koszulki 
dla uczestników obozu.

Głównym celem Funda-
cji „Lokalni” jest promowa-
nie w środowisku Małych 
i Średnich Operatorów Te-
lekomunikacyjnych spo-
łecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Inicjatywa ta 
wspiera również lokalne 
firmy i pomaga im w pro-
mocji wśród społeczności.

Stowarzyszenie „Potęga Prasy” jest 
organizacją powołaną w 2017 roku 
celem wspierania dziennikarstwa 
i czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży. Propaguje działalność 
na rzecz rozwoju edukacji dzien-
nikarskiej w środowisku szkolnym, 
promuje oraz wspiera ruch gazetek 
i mediów szkolnych, przekazuje do-
bre praktyki w dziedzinie publicy-
styki i dziennikarstwa, przyczynia 
się także do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego wśród dzieci i mło-
dzieży.

Fundacja Lokalni

Tekst pochodzi ze strony isportal.pl 
isportal.pl/fundacja-lokalni-wspiera-

mlodych-dziennikarzy/ 

REKLAMAREKLAMA

e-mail: rezerwacja@mieszko.wczasy.pl
www.mieszko.turystyka.pl

tel. 91 38 625 78
kom. 504 187 976

OŚRODEK
WYPOCZYNKOWO-

-CAMPINGOWY

Domki i pokoje
80 m od plaży
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Uczestnicy obozu Potęga Prasy cały czas nagrywają nowe materiały i chwytają cenne chwi-
le. Firma Panasonic udostępniła nam aparaty Lumix GH5S oraz Lumix DC-G9, na których 

możemy nieprzerwanie pracować, realizować materiały filmowe i uczyć się fotografii.
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Odrobina statystyk
Jak wynika z raportów Bibliote-

ki Narodowej, wynik czytelnictwa 
w naszym kraju w 2020 r. był najlepszy 
od sześciu lat. 42% Polaków de-
klaruje, że w przeciągu roku prze-
czytało przynajmniej jedną książ-
kę. Ponad połowę z nich stanowią 
kobiety. Większość osób czytają-
cych zamieszkuje miasta i posia-
da wykształcenie wyższe. 45% re-
spondentów czytających deklaruje, 
że najczęściej pozyskuje książki 
w drodze kupna, 32% pożycza je 
od znajomych, a 23% najchętniej ko-
rzysta z bibliotek publicznych. Ga-
tunkiem literackim, po który najczęś-
ciej sięgają nasi rodacy jest literatura 
sensacyjno-kryminalna. W trójce naj-
bardziej poczytnych polskich pi-
sarzy znaleźli się Remigiusz Mróz, 
Olga Tokarczuk i Adam Mickiewicz. 
Wśród autorów zagranicznych królu-
ją Stephen King i Harlan Coben.

Urlop a literatura
Wakacje to okres, kiedy Polacy 

szczególnie często sięgają po książ-
ki. Dni są długie i upalne, młodzi lu-
dzie odpoczywają od szkoły a ich ro-
dzice – od obowiązków służbowych. 
Te okoliczności sprzyjają praktyko-
waniu tych rozrywek, na które zwy-
kle brakuje nam czasu, gdyż jeste-
śmy przytłoczeni przez obowiązki 
życia codziennego. Wszystko wska-
zuje na to, że czytanie jest jedną 
z ulubionych form spędzania urlopu 
przez wczasowiczów. W rozmowach 
z kilkoma osobami związanymi 
ze sprzedażą książek w nadmor-
skiej miejscowości dowiedzieliśmy 
się, że w lipcu i sierpniu liczba de-
cydujących się na wizytę w księgarni 
jest kilkukrotnie wyższa w stosunku 
do ich liczby poza sezonem waka-
cyjnym. Sprzedawcy twierdzą, że za-
interesowanie książkami jest bardzo 
duże i mnóstwo osób spędzających 
wakacje w Rewalu znajduje chwilę, 
by wstąpić do księgarni, zapoznać 
się z dostępnymi tam pozycjami 
i poszukać czegoś odpowiednie-
go dla siebie. Z naszych obserwacji 
wynika, że bardzo wielu wczasowi-
czów poszukuje także wakacyjnych 
lektur dla swoich dzieci. Większość 

Kilka liter na lato
Polaków traktuje lato jako czas bez-
troski, relaksu i odpoczynku. Naj-
częściej wybierane przez nich lek-
tury to lekkie książki, które czyta 
się szybko, łatwo i przyjemnie. Nie 
każdy z nas ma jednak wystarczają-
co dużo czasu, by móc pozwolić so-
bie na długie spacery wśród półek 
w bibliotekach czy księgarniach. Co 
należy zatem do kanonu ulubionych 
wakacyjnych lektur Polaków?

Kryminał
Kryminały od lat stanowią jeden 

z najbardziej poczytnych gatun-
ków literackich. Zazwyczaj nie są 
one bardzo obszerne, a opisana 
w nich fabuła nie należy do prze-
sadnie skomplikowanych i przytła-
czających. Z tego powodu stanowią 
świetny wybór dla osób poszuku-
jących czystej rozrywki i lekkiej, 
przyjemnej lektury. Jedną z najbar-
dziej poczytnych serii kryminalnych 
w Polsce jest liczący trzynaście 
tomów cykl literacki Remigiusza 
Mroza opowiadający o śledztwach 
prowadzonych przez Joannę Chył-
kę. Polskie autorki kryminałów 
o rosnącej w przeciągu ostatnich 
lat popularności to Katarzyna 
Bonda oraz Katarzyna Puzyńska. 
Od wielu lat, ogromnym zaintere-
sowaniem cieszą się także powie-
ści Joanny Chmielewskiej. Zagra-
niczni, poczytni autorzy pozycji 
tego gatunku to Camilla Läckberg, 
Agatha Christie, Graham Master-
ton i B. A. Paris.

Fantastyka i horror
Fantastyka jest gatunkiem umoż-

liwiającym czytelnikom swego 
rodzaju oderwanie się od szarej, 
monotonnej codzienności i podróż 
do alternatywnych rzeczywistości. 
Najczęściej sięgają po nią młodzież 
i młode osoby dorosłe. Popularny-
mi obecnie autorami książek tego 
gatunku są m.in. Brandon Sander-
son, George R.R. Martin i Andrzej 
Sapkowski. Niekwestionowanym 
królem powieści grozy jest nato-
miast Stephen King, który jest naj-
częściej czytanym zagranicznym 
autorem według danych z zeszłe-
go roku.

Romans
Popularnymi autorkami ro-

mansów są w ostatnim czasie 
Anna Wolf, Katarzyna Nowakowska 
i Agnieszka Łoniewska. Miłosne hi-
storie i opisywane w ich książkach 
stanowią świetną rozrywkę waka-
cyjną dla kobiet (i nie tylko!).

Sensacja i thriller
 Robert Ludlum, Jo Nesbø czy 

Harlan Coben to pisarze, których 
utwory będą idealne dla fanów 
emocjonującej literatury sensacyj-
nej, trzymającej czytelnika w napię-
ciu do ostatniej chwili.

Jak wynika ze statystyk i przepro-
wadzonych przez nas rozmów, sytu-
acja czytelnicza w Polsce wcale nie 
jest krytyczna. Wielu ludzi kupuje 
i wypożycza książki. Czytanie jest 
bardzo popularną formą spędzania 
wolnego czasu, zwłaszcza w okresie 
wakacyjnym, jak możemy wywnio-
skować z bibliotek pełnych ludzi czy 
niepustoszejących księgarni zloka-
lizowanych w nadmorskich miej-
scowościach. Zachęcamy wszyst-
kich fanów książek do skorzystania 
z naszych czytelniczych propozycji 
i zapoznania się z twórczością wy-
mienionych wyżej autorów, a także 
do samodzielnego poszukiwania li-
terackich inspiracji. Odpoczywajmy 
i pamiętajmy o słynnych słowach 
Paulo Coelho:„Wszystko ma dobre 
strony, ale najwięcej dobrych stron 
ma książka!”

Hanna Wawrzyniak 
(16 lat, Sosnowiec)

Fot. Anna RaszewskaFot. Anna Raszewska
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14 lipca na lotnisku w Berlinie 
służby celne podczas odprawy za-
trzymały starszą panią. Szybko za-
brano jej bagaż podręczny, po czym 
rzucono go na podłogę. Zjawili się 
kolejni funkcjonariusze, którzy prze-
szukali torbę. Okazało się, że kobie-
tę podejrzewano o przechowywanie 
ładunku wybuchowego, który miał 
zostać zdetonowany podczas rejsu. 
Nie pozwolono jej wsiąść na pokład 
samolotu, mimo że bardzo zależa-
ło jej na podróży. Pozostało tylko 
czekać na transport samochodem 
do Wrocławia. 

Tą kobietą była Swietłana Aleksi-
jewicz – białoruska reportażystka, 
laureatka nagrody Nobla.  

Na Wolności
„Protest/Pratest” Olgi Tokarczuk 

i Swietłany Aleksijewicz był od po-
czątku określany jako wydarzenie 
roku w dziedzinie literatury. Spotka-
nia dwóch tak niezwykłych kobiet, 
które miało nastąpić we wrocław-
skim Narodowym Forum Muzyki, 

wyczekiwało wiele osób. Kolejki 
po darmowe wejściówki były rekor-
dowo długie i ciągnęły się przez plac 
Wolności. Nic dziwnego, że bilety 
bardzo szybko się rozeszły, a sala 
w dniu wydarzenia była zapełniona. 
Spodziewano się, że podczas dys-
kusji padną kontrowersyjne tematy, 
takie jak sytuacja polityczna na Bia-
łorusi, przyszłość ludzi wychowy-
wanych w dobie pandemii czy rola 
kobiet w społeczeństwie. 

Wybór Wrocławia na miejsce, 
w którym miało odbyć się spotka-
nie, nie był przypadkowy. Już we 
wstępie prezydent Jacek Sutryk za-
powiedział, że to miasto, w którym 
króluje wolność, a co za tym idzie, 
istnieją idealne warunki do protestu. 
Bo Wrocław w ciągu swojej wielo-
wiekowej historii zawsze był miej-
scem, które ceniło sobie odrębność.

Proszę, nie krzyczcie na mnie
Oglądając relację na żywo 

ze spotkania Olgi Tokarczuk i Swie-
tłany Aleksijewicz moderowanego 

przez Monikę Olejnik oraz profesor 
Magdalenę Środę, byłam trochę za-
skoczona głównymi tematami roz-
mowy. Spodziewałam raczej dysku-
sji o teorii literatury, ponieważ obie 
panie mają na nią dość odmienne 
poglądy. Czy nie doceniłam ich jako 
noblistek? Bo w końcu głównym 
zadaniem wyróżnionych nagrodą  
Akademii Szwedzkiej jest zmie-
nianie świata na lepsze, mówienie 
o tym, co fałszywe i dążenie 
do uświadomienia społeczeństwa. 
Myślę, że gdyby wyróżnione prze-
czytały ten tekst, porządnie by mnie 
zganiły za to, że próbowałam wpa-
sować je w ramy patriarchalnego 
społeczeństwa. 

Refleksyjność pokolenia „Z”
Jednym z aspektów rozmowy były 

dywagacje na temat zmian wnie-
sionych do społeczeństwa przez 
pandemię. Przed rokiem 2020 żyli-
śmy w świecie kulturowej arogancji 
– uważaliśmy siebie niemalże za bo-
gów, którzy mają prawo decydować 
o życiu i śmierci innych. Chcieliśmy 
podporządkować sobie naturę, więc 
ta została zmuszona do PROTESTU. 
Był nim właśnie wirus, maleńki mi-
krob. I to on sparaliżował naszą 
megalomanię, nasze dotychcza-
sowe postrzeganie swojej pozycji 
w świecie. Nastała nowa twarz 
śmierci, nastały też nowe zasa-
dy. Ludzie drastycznie oddalili się 
od siebie i nie są w stanie już zaufać 
innym. Pokolenie, które wchodzi 
w dorosłość, jest przytłoczone prob-
lemami ze zdrowiem psychicznym, 
udręczone samotnoścą. Swietłana 
Aleksijewicz spostrzegła, że młodzi 
ludzie są dziś bardziej refleksyjni niż 
ich rodzice i dziadkowie. Chcą wal-
czyć o swoje prawa i wiedzieć, kim 
są. Z kolei Olga Tokarczuk zauważy-
ła, że sytuacja pandemiczna może 
mieć na celu zburzenie starego po-
rządku, by ustanowić nowe zasady. 
Porównała społeczeństwo do mi-

Protest dwóch noblistek
Co by było, gdyby Platon i Arystoteles spotkali się w XXI wieku? O czym mogliby 
dyskutować i czy konfrontacja dwóch tak odmiennych charakterów nie doprowadziłaby 
do wybuchu bomby atomowej? A gdyby ci dwaj wielcy filozofowie okazali się kobietami? 
W dodatku noblistkami?
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Wszystkie telefony w jednym miejscu
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tycznej hydry – w miejscu każdej od-
ciętej głowy wyrastały dwie nowe. 
Płynie z tego stwierdzenia nadzieja, 
że w końcu wyciągniemy wnioski 
z sytuacji pandemicznej i wyjdziemy 
z niej mądrzejsi.  

Nie chcemy utopii
W rozmowie Tokarczuk i Aleksi-

jewicz szerokim echem odbiły się 
strajki kobiet. Silny wydźwięk znala-
zła również sama definicja kobiecej 
rewolucji. Białorusinka, autorka re-
portażu „Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety”, przekazała słuchaczom, 
że polityka ma dwa języki – walki, 
którym zwykle posługują się męż-
czyźni oraz troski, używanego przez 
kobiety. Język walki w XX wieku do-
prowadził do dramatycznych wyda-
rzeń, dlatego obecnie powinno się 
korzystać z mowy troski, czyli fe-
minizmu. Chociaż w czasach przed 
I wojną światową opinia publiczna 
kojarzyła go z „infantylnymi” prote-
stami, dziś język kobiet jest formą, 
która dąży do bezkrwawego opo-
ru i zjednoczenia społeczeństwa 
w obronie niewysłuchanych. To właś-
nie z tego powodu Olga Tokarczuk 
i Swietłana Aleksijewicz spotkały się 
na sali koncertowej NMF, nie zaś na-
padły z grupą terrorystów na Alek-
sandra Łukaszenkę lub na Żoliborz. 
I właśnie, co z totalitaryzmami?

Protest w obronie protestu 
Poruszając zagadnienie obecnej 

sytuacji politycznej w Europie, pisar-
ki podkreśliły, że rządy jednostki nie 

biorą się tylko z diabelskiej posta-
ci, takiej jak Hitler czy Stalin. Mają 
one swoje źródło w bierności spo-
łeczeństwa, potulnym zgadzaniu 
się na kolejne ograniczenia i rady-
kalizmy. Aby dziś zachować demo-
krację, musi być chronione prawo 
do sprzeciwu – i właśnie dlatego trze-
ba protestować w obronie… protestu. 

To, co dziś obserwujemy na scenie 
politycznej, to nic innego jak obja-
wy kryzysu patriarchatu i próby jego 
zatuszowania. I właśnie dlatego nie 
można milczeć – warto jednak pa-
miętać, by nie dążyć do utopii. Ale 
z drugiej strony, czy scenariusz ro-
dem z „Seksmsji” nie wydaje się dziś 
prawdopodobny?

Mars na Ziemi
Podczas spotkania Swietłana 

Aleksijewicz stwierdziła, że „Żyjemy 
w świecie, gdzie mężczyźni wszyst-
ko już powiedzieli. Nawet więcej niż 
byśmy chciały”. Nawiązuje to do te-
matu roli kobiet w zdominowanym 
przez boga Marsa świecie literatury 
pięknej. Tokarczuk, powołując się 
na twórczość Sienkiewicza, zauwa-
żyła, że kobiety występują w niej 
w roli ściśle określonej przez patriar-
chat. Istnieje jednak drugi aspekt tej 
sprawy, nieporuszony przez pisarkę. 
Sienkiewiczowskie kobiety pełnią 
rolę motoru napędowego jego po-
wieści, mają często silny charakter 
i uosabiają kalokagatię – są piękne 
i jednocześnie dobre. Zgadzam się 
jednak ze stwierdzeniem, że doce-
lowym odbiorcą powieści takich 

jak „Trylogia” czy „Krzyżacy” był męż-
czyzna, dlatego kobietom trudno jest 
utożsamić się z marsową gawiedzią. 
Dlatego też powstaje tak mało litera-
tury pięknej tworzonej przez kobiety.

Cywilizowani barbarzyńcy
Według obu pisarek książki mają 

na celu zmieniać ludzkość – nawet 
małymi krokami. To literatura zwra-
ca uwagę na przywary człowieczeń-
stwa i likwiduje podziały, w związ-
ku z czym noblistki są przeciwko 
rozgraniczeniu literatury na typo-
wo męską i typowo kobiecą. Cho-
ciaż obie mają odmienne poglądy 
na ukazywanie rzeczywistości – To-
karczuk niczym Platon posługuje 
się mitologizacją, a Aleksijewicz fa-
scynuje się realnością – obie dążą 
do przekazywania czytelnikom jej 
jak najbardziej rzetelnego obrazu. 

Prawda jest taka, że bez książek 
byłoby z nami jeszcze gorzej. Bo nie 
oszukujmy się – grupa barbarzyń-
ców znających poezję jest znacznie 
przyjemniejsza w rozmowie niż gru-
pa barbarzyńskich analfabetów. 

Tekst i foto: Małgorzata 
Wieczorkiewicz 

(18 lat, Wrocław)

Na zdj: Narodowe Forum Muzyki we WrocławiuNa zdj: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
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Nadmorski bestiariusz

I GhulI Ghul
Ghul to nieumarły trupojad. Ma wygląd pokracznego człowieka chodzącego na czterech łapach, Ghul to nieumarły trupojad. Ma wygląd pokracznego człowieka chodzącego na czterech łapach, 
twarz przypominającą ludzką i kły ostre jak brzytwa. Termin „trupojad” oznacza, iż żywi się on twarz przypominającą ludzką i kły ostre jak brzytwa. Termin „trupojad” oznacza, iż żywi się on 
ludzkim ścierwem. Najczęściej można go spotkać przy świeżo rozkopanych grobach. Warto dodać, ludzkim ścierwem. Najczęściej można go spotkać przy świeżo rozkopanych grobach. Warto dodać, 
że obecność hien cmentarnych (czyli osób okradających groby) znacząco zwiększa częstotliwość że obecność hien cmentarnych (czyli osób okradających groby) znacząco zwiększa częstotliwość 
pojawiania się tych kreatur blisko ludzkich siedzib. Gdzie nad morzem można zobaczyć te poczwary? pojawiania się tych kreatur blisko ludzkich siedzib. Gdzie nad morzem można zobaczyć te poczwary? 
Głównie w ruinach zamków, przy starych cmentarzach albo w opuszczonych latarniach morskich. Głównie w ruinach zamków, przy starych cmentarzach albo w opuszczonych latarniach morskich. 
Szczególne niebezpieczne miejsca stanowią stare, dawno zapomniane już mogiły, których Szczególne niebezpieczne miejsca stanowią stare, dawno zapomniane już mogiły, których 
„zawartość” została wymyta przez przypływ. Groźniejszą wersją ghula jest alghul. Różnica między „zawartość” została wymyta przez przypływ. Groźniejszą wersją ghula jest alghul. Różnica między 
tymi dwoma często waży na życiu lub śmierci człowieka, który się z nimi spotkał. Alghul ma cętki tymi dwoma często waży na życiu lub śmierci człowieka, który się z nimi spotkał. Alghul ma cętki 
i kolce ostre jak brzytwy, które mogą zatruć nawet najbardziej odporny organizm. Stwory te polują i kolce ostre jak brzytwy, które mogą zatruć nawet najbardziej odporny organizm. Stwory te polują 
w stadach i najczęściej na żer wychodzą pod wieczór lub w nocy, rzadko można zauważyć je w stadach i najczęściej na żer wychodzą pod wieczór lub w nocy, rzadko można zauważyć je 
w południe czy rano. Co robić w przypadku zetknięcia się z ghulem? Jeśli podczas zwiedzania ruin w południe czy rano. Co robić w przypadku zetknięcia się z ghulem? Jeśli podczas zwiedzania ruin 
zamku usłyszycie charczenie, odgłosy mlaskania czy skrobania, należy natychmiast zawrócić zamku usłyszycie charczenie, odgłosy mlaskania czy skrobania, należy natychmiast zawrócić 
i po cichu opuścić dane miejsce. Ghule posiadają bardzo wyczulony węch i potrafią wyczuć człowieka i po cichu opuścić dane miejsce. Ghule posiadają bardzo wyczulony węch i potrafią wyczuć człowieka 
z odległości dobrych kilku kilometrów, jednak mają słaby słuch. z odległości dobrych kilku kilometrów, jednak mają słaby słuch. 

II Utopiec
Utopiec, topielec bądź też Muire D’yaeble był kiedyś człowiekiem, który utopił się, a jego dusza Utopiec, topielec bądź też Muire D’yaeble był kiedyś człowiekiem, który utopił się, a jego dusza 
pod wpływem złej magii utknęła w ciele i zmieniła nieszczęśnika w topielca. Te stwory ze względu pod wpływem złej magii utknęła w ciele i zmieniła nieszczęśnika w topielca. Te stwory ze względu 
na swoje pierwotne pochodzenie nienawidzą wszystkiego, co z ludźmi związane. Mają postać na swoje pierwotne pochodzenie nienawidzą wszystkiego, co z ludźmi związane. Mają postać 
humanoidalnych monstrów o bladoniebieskiej skórze, wybałuszonych oczach i wychudzonej, lekko humanoidalnych monstrów o bladoniebieskiej skórze, wybałuszonych oczach i wychudzonej, lekko 
przygarbionej posturze. Najczęściej żerują przy bajorach, morzach i rzekach, blisko siedzib ludzkich. przygarbionej posturze. Najczęściej żerują przy bajorach, morzach i rzekach, blisko siedzib ludzkich. 
Wychodzą najczęściej po zmroku, gdyż światło dnia jest dla nich nieprzyjemne. Atakują, czekając pod Wychodzą najczęściej po zmroku, gdyż światło dnia jest dla nich nieprzyjemne. Atakują, czekając pod 
wodą, blisko brzegu, aż niczego nieświadoma ofiara podejdzie. W odpowiednim momencie wciągają wodą, blisko brzegu, aż niczego nieświadoma ofiara podejdzie. W odpowiednim momencie wciągają 
ją pod wodę, doprowadzając do jej utonięcia. Najlepszą obroną na te bestie jest cisza. Oczywiście, ją pod wodę, doprowadzając do jej utonięcia. Najlepszą obroną na te bestie jest cisza. Oczywiście, 
najlepiej w ogóle nie podchodzić do jezior czy rzek po zmroku, ale czasem nie da się tego uniknąć. najlepiej w ogóle nie podchodzić do jezior czy rzek po zmroku, ale czasem nie da się tego uniknąć. 
Należy zachowywać się tak bezgłośnie, jak tylko się da. I nigdy do morza nie wchodzić o północy.Należy zachowywać się tak bezgłośnie, jak tylko się da. I nigdy do morza nie wchodzić o północy.

III NekkerIII Nekker
Nekkery to małe, ogrowate stworki przemieszczające się na dwóch łapach. Żerują w stadach, Nekkery to małe, ogrowate stworki przemieszczające się na dwóch łapach. Żerują w stadach, 
zamieszkują podziemne tunele i groty. Uwielbiają ciemne piwnice, jamy i wilgotne jaskinie, które zamieszkują podziemne tunele i groty. Uwielbiają ciemne piwnice, jamy i wilgotne jaskinie, które 
stanowią dla nich wygodną kryjówkę i miejsce do urządzania zasadzek. Nie są szczególnie groźne, stanowią dla nich wygodną kryjówkę i miejsce do urządzania zasadzek. Nie są szczególnie groźne, 
przynajmniej w małej liczbie osobników. Skąd wiadomo, że akurat w danej pieczarze (a ich przecież przynajmniej w małej liczbie osobników. Skąd wiadomo, że akurat w danej pieczarze (a ich przecież 
nie brak nad polskim morzem) bytują nekkery? Z miejsca ich przebywania dobiega chichot nie brak nad polskim morzem) bytują nekkery? Z miejsca ich przebywania dobiega chichot 
przypominający ten wydawany przez hienę. Odgłosy szarpania, drapania, gryzienia... Najczęściej przypominający ten wydawany przez hienę. Odgłosy szarpania, drapania, gryzienia... Najczęściej 
ze swoich kryjówek wychodzą w nocy: przy mgle i niskiej widoczności. W przypadku usłyszenia ze swoich kryjówek wychodzą w nocy: przy mgle i niskiej widoczności. W przypadku usłyszenia 
takiego odgłosu ważne jest, aby nie zatrzymywać się i odejść od miejsca zagrożenia. To jedyny takiego odgłosu ważne jest, aby nie zatrzymywać się i odejść od miejsca zagrożenia. To jedyny 
sposób, aby obronić się przed rozszarpaniem na strzępy przez ostre pazury i szpony nekkerów.sposób, aby obronić się przed rozszarpaniem na strzępy przez ostre pazury i szpony nekkerów.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż beztrosko spędzając czas na plaży albo w lesie, cały czas 
są narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo czyhające na każdym kroku. Czy to ze strony pradawnych 
bytów starszych od czasu, czy od prymitywnych bestii, których jedynym pragnieniem jest wyssać krew i 
szpik kostny z przypadkowego nieszczęśnika. Aby ustrzec nadmorską społeczność przed przedwczesnym 
zejściem z tego świata, oddaję w Wasze ręce krótkie kompendium zwane bestiariuszem. Być może pomo-
że on Wam obronić się przed zmorami z zaświatów.
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IV DopplerIV Doppler
Inaczej zwany mimikiem, podwójnikiem bądź vexlingiem. Jako jedyny na tej liście nie jest Inaczej zwany mimikiem, podwójnikiem bądź vexlingiem. Jako jedyny na tej liście nie jest 
potworem. Jest to istota rozumna, która czuje oraz myśli w sposób zbliżony do człowieka, potworem. Jest to istota rozumna, która czuje oraz myśli w sposób zbliżony do człowieka, 
a w wielu aspektach przewyższa jego umiejętności. Dlaczego jest niebezpieczny? Ponieważ a w wielu aspektach przewyższa jego umiejętności. Dlaczego jest niebezpieczny? Ponieważ 
może przybrać kształt, wygląd, ubiór czy nawet charakter każdej istoty o zbliżonej masie może przybrać kształt, wygląd, ubiór czy nawet charakter każdej istoty o zbliżonej masie 
ciała. Przez te umiejętności dopplerowie są tępieni i wyganiani z siedlisk ludzkich, co wcale ciała. Przez te umiejętności dopplerowie są tępieni i wyganiani z siedlisk ludzkich, co wcale 
nie powstrzymuje ich od życia właśnie w ich pobliżu. Osoba nieobyta z dopplerami nie nie powstrzymuje ich od życia właśnie w ich pobliżu. Osoba nieobyta z dopplerami nie 
będzie w stanie wykazać różnicy pomiędzy stworem a człowiekiem, w którego ów się wcielił. będzie w stanie wykazać różnicy pomiędzy stworem a człowiekiem, w którego ów się wcielił. 
Doppler, przybierając postać innej istoty, widzi jej duszę i serce, wie, co ona czuje, co myśli, Doppler, przybierając postać innej istoty, widzi jej duszę i serce, wie, co ona czuje, co myśli, 
jakie ma pragnienia czy marzenia. Dopplerzy nie życzą ludziom źle, jednak przez nienawiść, jakie ma pragnienia czy marzenia. Dopplerzy nie życzą ludziom źle, jednak przez nienawiść, 
której doświadczają, imają się wszelkich sposobów, aby przetrwać. Najczęściej przybierają której doświadczają, imają się wszelkich sposobów, aby przetrwać. Najczęściej przybierają 
postaci kupców, bankierów czy urzędników, aby konkretne interesy czy transakcje finansowe postaci kupców, bankierów czy urzędników, aby konkretne interesy czy transakcje finansowe 
przebiegły pomyślnie dla samego dopplera. Jedynym sposobem na to, aby go wykryć, przebiegły pomyślnie dla samego dopplera. Jedynym sposobem na to, aby go wykryć, 
jest uważne obserwowanie jego zachowań i zdemaskowanie humanoida, jednak to sztuka jest uważne obserwowanie jego zachowań i zdemaskowanie humanoida, jednak to sztuka 
wyjątkowo trudna i rzadko się udaje.wyjątkowo trudna i rzadko się udaje.

V LeszyV Leszy
Borowy, strażnik lasu czy pasterz drzew jest najniebezpieczniejszą istotą, jaką można spotkać Borowy, strażnik lasu czy pasterz drzew jest najniebezpieczniejszą istotą, jaką można spotkać 
nie tylko nad morzem, ale i w każdym miejscu, gdzie występują stare, gęste lasy. To relikt nie tylko nad morzem, ale i w każdym miejscu, gdzie występują stare, gęste lasy. To relikt 
i jedno z najgroźniejszych stworzeń, jakie istnieją. Niestraszne mu światło dnia, dlatego i jedno z najgroźniejszych stworzeń, jakie istnieją. Niestraszne mu światło dnia, dlatego 
można go odnaleźć (a raczej to on odnajdzie Was) o każdej porze. Potrafi przybrać formę można go odnaleźć (a raczej to on odnajdzie Was) o każdej porze. Potrafi przybrać formę 
każdego leśnego stworzenia, jednak w swojej autentycznej formie wygląda jak człowiek każdego leśnego stworzenia, jednak w swojej autentycznej formie wygląda jak człowiek 
uformowany z korzeni, z czaszką łosia zamiast głowy. Potrafi się teleportować, przyzywać uformowany z korzeni, z czaszką łosia zamiast głowy. Potrafi się teleportować, przyzywać 
leśne istoty i podporządkować las swojej woli. Jest genialny w sztuce iluzji i manipulowaniu leśne istoty i podporządkować las swojej woli. Jest genialny w sztuce iluzji i manipulowaniu 
percepcją. Jedynym sposobem na ochronienie się przed śmiercią jest niewchodzenie na teren percepcją. Jedynym sposobem na ochronienie się przed śmiercią jest niewchodzenie na teren 
leszego. Młode osobniki często stawiają totemy, po których można rozpoznać ich „dom”. leszego. Młode osobniki często stawiają totemy, po których można rozpoznać ich „dom”. 
Najczęściej są nimi czaszki zwierząt owinięte wokół drewnianego słupa. Często o obecności Najczęściej są nimi czaszki zwierząt owinięte wokół drewnianego słupa. Często o obecności 
tej istoty świadczą kruki, które wiernie jej służą. Przez mieszkańców wsi borowy zazwyczaj tej istoty świadczą kruki, które wiernie jej służą. Przez mieszkańców wsi borowy zazwyczaj 
jest uważany za opiekuna lasu, jednak to bardzo groźne i lekkomyślne stwierdzenie. Leszy jest uważany za opiekuna lasu, jednak to bardzo groźne i lekkomyślne stwierdzenie. Leszy 
jest pozbawiony skrupułów. W obronie swojego terenu jest w stanie nawet posiąść człowieka jest pozbawiony skrupułów. W obronie swojego terenu jest w stanie nawet posiąść człowieka 
i go kontrolować, co może przynieść wiele szkód, a nawet doprowadzić do śmierci każdego, z i go kontrolować, co może przynieść wiele szkód, a nawet doprowadzić do śmierci każdego, z 
kim taka osoba będzie mieć styczność.kim taka osoba będzie mieć styczność.

To krótkie i skondensowane kompendium tego, co może was czekać. Aby 
uchronić się przed większością zagrożeń ze strony tych monstrów, wystarczy 
uważać i mieć oczy dokoła głowy. Jednak kiedy już któryś ze stworów Was 
zauważy, niewiele da się zrobić bez odpowiedniego treningu i przeszkolenia. 
Bądźcie bezpieczni i niech bóstwo, w które wierzycie, ma Was w opiece.

Kinga Borgosz, 18 lat, Kraków 
 

Fot. Anna Raszewska

bał tyckie  bestie
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Czy da się zmienić ludzką naturę?

Ludzkość jako taka daleka jest 
od ideału... Mamy w sobie pewne 
bardzo złe cechy, których nie da 
się wyplenić. Pragniemy zysku, krwi 
i poklasku grupy niezależnie 
od grożących nam konsekwen-
cji. Zjawisko to można zauważyć 
w historii naszego gatunku. Walki 
na śmierć i życie w rzymskich kolo-
seach były brutalne i niemoralne, ale 
wzbudzały ekscytację tysięcy ob-
serwatorów. Dzisiaj, mimo tego, że 
obecne społeczeństwo wydaje się 
bardziej cywilizowane, pewne wzor-
ce i zachowania pozostają niezmie-
nione. Kolosea zastąpione przez 
ringi czy kompilacje „śmiesznych” 
wypadków samochodowych wciąż 
cieszą się ogromną popularnością. 
Czy da się zmienić ludzką naturę?

Ciekawą odpowiedź na to pytanie 
prezentuje Rafał Kosik. Pisarz znany 
jest głównie z serii science-fiction 
dla dzieci i młodzieży „Felix, Net 
i Nika” oraz „Amelia i Kuba”. W jego 
repertuarze znajdują się także książ-
ki dla starszych czytelników. Jed-
ną z nich jest stworzona już ponad 
20 lat temu powieść opowiadająca 
o świecie i czasach poza wyobra-
żeniami zwykłego zjadacza chleba. 
Mimo że nie należy do najnowszych 
dzieł, z roku na rok staje się coraz 
celniejsza we wskazywaniu pewnych 
uniwersalnych prawd rządzących 
naszym społeczeństwem.

„Mars” Rafała Kosika opowiada 
o tym, jak wielka idea zmiany Czer-
wonej Planety w przestrzeń zdatną 
do życia upada właśnie przez nie-
zmienną od wieków ludzką naturę. 
Plan terraformacji oddalonego o mi-
liony kilometrów miejsca wydaje się 
początkowo bardzo prosty. Utwo-
rzymy całkowicie nowy świat – ide-
alny, wolny od wad zakorzenionych 
zbyt głęboko w ziemskim sposo-
bie myślenia. Na Marsie nie będzie 
narodowości czy religii dzielących 
ludzi. Wszyscy będą żyli zgodnie 
w jednym, demokratycznym społe-
czeństwie. W przeciągu kilkuset lat 

Świat, w którym przyszło nam żyć, jest zepsuty. Co, gdyby zacząć wszystko od nowa? 
W książce Rafała Kosika „Mars” można przeczytać, jak na Czerwonej Planecie kończy się 
próba stworzenia rzeczywistości idealnej.

klimat na planecie ustabilizuje się 
i wszyscy będą mogli odetchnąć 
bogatym w tlen marsjańskim po-
wietrzem.

Te piękne pomysły szybko zde-
rzają się z brutalną rzeczywistoś-
cią. W pierwszej części książki, któ-
ra dzieje się w 2305 roku, prawie 
150 lat po postawieniu przez czło-
wieka stopy na Marsie, dowiaduje-
my się, że Czerwona Planeta nigdy 
nie stanie się tym, o czym marzyli 
pierwsi kolonizatorzy. Produkujące 
tlen maszyny zaczynają niszczeć, 
a zapowiedziane przez pełnych op-
tymizmu naukowców lasy nie wy-
trzymują surowego klimatu. Trudne 
decyzje spoczywające na barkach 
polityków wciąż są odkładane 
na później ze strachu przed utratą 
poparcia społeczeństwa.

Druzgocące skutki dziesiątek lat 
niedopatrzeń i krótkowzroczności 
czytelnik obserwuje w drugiej części 
książki. W 2340 roku nikt nie ma już 
wątpliwości, że projekt kolonizacji 
Marsa zakończy się porażką. Ostat-
ki Marsjan uwięzionych na planecie 
obserwują ze swoich miast-widm, 
jak największy projekt w historii 
ludzkości umiera w hańbie.

Rafał Kosik ukazuje, jak za po-
średnictwem odległego od rzeczy-
wistości świata przedstawionego 

można stworzyć opowieść uniwer-
salną, w której każdy znajdzie temat 
do dalszych rozmyślań, porównując 
społeczność Marsjan ze wzorcami 
znanymi z naszych realiów. Zaawan-
sowana technologia i szalone po-
mysły autora są tylko pretekstem 
do zaprezentowania czytelnikowi 
czegoś więcej, do uświadomie-
nia nam, że w głębi duszy wszyscy 
mamy te same, niemożliwe do usu-
nięcia wady.

Świata nie da się naprawić. To, jak 
został skonstruowany, to, jakie są 
jego niedoskonałości, nie jest spo-
wodowane przypadkiem czy złym 
zarządzaniem przez elity. Winni je-
steśmy my – ludzie i nasza natura. 
Ciągle będziemy popełniali te same 
błędy, każda próba rozpoczęcia cze-
goś od nowa skończy się porażką. 
Czy oznacza to, że jesteśmy zgubie-
ni, a sytuacja na świecie nigdy się nie 
polepszy? Czy gatunek ludzki jest 
zbyt ograniczony, by móc rozwinąć 
się ponad pewną granicę? Odpo-
wiedzi na te pytania znaleźć można 
w utworach science-fiction, czego 
idealnym przykładem jest powieść 
Kosika.

Miłosz Gonczaruk 
(16 lat, Zabrze)

Fot. piqusels.comFot. piqusels.com
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Techno-sport
Świat coraz bardziej otwiera się na elektroniczny sport. 
Rozwój tej dyscypliny nabiera ekspresowego tempa, czego 
przykłądy widać też w Polsce.

Polacy wicemistrzami Europy 
w piłce nożnej?

Nie, to nie żarty. Jak wiemy, nasza 
reprezentacja nie wyszła z grupy 
na Euro 2020, ale alternatywną wy-
graną było dojście aż do finału pod-
czas jego e-sportowego odpowied-
nika. Zawody wirtualnej piłki nożnej 
zostały zorganizowane w podob-
nym terminie, co rzeczywiste spot-
kania drużyn z wielu państw przy-
gotowane przez organizację UEFA. 
Jest to już druga inicjatywa tej fede-
racji, aby gra mistrzostw Europy to-
czyła się za pośrednictwem sprzę-
tu elektronicznego. Uczestnicy nie 
tylko walczyli o miano najlepszego 
na Starym Kontynencie, ale również 
o pulę pieniężną, która w tym roku 
wynosiła 100 tysięcy euro. Polska 
drużyna, w której skład finałowy 
wchodzili Jan „Jancio” Wójcik oraz 
Mikołaj „TheOnly1Ziko” Ziętek, 
grała na konsolach PlayStation 4 
w eFootball PES 2021. Mecze fina-
łowe (i tym samym rozstrzygające 
mistrzostwa) odbyły się w dniach 
8-10 lipca w systemie pucharowym, 
gdzie, niestety na niekorzyść na-
szych, ostatnie starcie zakończyło 
się wynikiem 3:1 dla Serbów. My 
jednak nie wracamy z opuszczoną 
głową, gdyż zostaliśmy wicemi-
strzami Europy. Wszystkich repre-
zentacji było 55, dlatego jest to tak 
wyjątkowe wyróżnienie dla polskiej 
drużyny na scenie e-sportowej.

Sport bez 
wstawania z krzesła

Czy taka forma jest 
możliwa? Otóż tak! 
Elektroniczny sport to 
rozpowszechniająca 
się rywalizacja między 
zawodnikami w grach 
wideo. Imprezy z taki-
mi turniejami przycią-
gają coraz więcej osób. 
Ludzie chętnie ogląda-
ją, jak ktoś zwyczajnie 

steruje myszką, patrzy w monitor i klika 
w poszczególne przyciski na klawia-
turze. Czy taki sposób spędzania 
czasu jest nudny i bezużyteczny? 
Każdy będzie miał odmienne zdanie. 
Niektórym sprawia to wiele frajdy 
i ekscytacji, ale jest też grupa ludzi 
kompletnie niezainteresowanych 
taką formą zabawy. Przez swobod-
ny dostęp do dzisiejszej, nowoczes-
nej technologii, liczba widzów, jak 
i uczestników takich zawodów co 
roku się zwiększa. Mowa o takich 
wskaźnikach, że e-sport pretenduje 
do miana prawdziwej dyscypliny 
sportowej.

Dla profesjonalnych graczy jest to 
już poważna praca, dlatego całe dru-
żyny spotykają się na specjalnych wy-
jazdach, tak zwanych bootcampach, 
na których integrują się, obmyślają 
strategie na kolejne zawody oraz ćwi-
czą pod okiem trenera. Obiekt, który 
powstał w takim właśnie celu, znajdu-
je się w Tokio i stał się pierwszą „si-
łownią” dla e-sportowców. 
Nowo otwarta sala tre-
ningowa jest wyposażona 
w dwanaście stanowisk 
wraz z całymi zestawami 
gamingowymi przezna-
czonymi dla zawodowo 
grających osób. Takie pro-
fesjonalne przygotowa-
nia pokazują, jakiej rangi 
są tego typu rozgrywki. 
Ich uczestnicy łączą pasję 
z pracą.

Gra lekturą?
Kolejnym przykładem tego, 

że popularność elektroniczne-
go sportu nabiera szybkiego 
tempa, jest sam fakt umieszcze-
nia gry komputerowej w kano-
nie lektur nieobowiązkowych 
od roku 2020/2021. To „This War 
of Mine”, czyli historyczna pro-
dukcja polskiego przedsiębior-
stwa 11 bit studios, które zajmuje 
się wydawaniem i dystrybucją gier 
wideo. Opowiada ona o losach 
i przetrwaniu cywili podczas ob-
lężenia Sarajewa w czasie wojny 
w latach 90’.

Owa lektura została oficjal-
nie potwierdzona przez pre-
miera Mateusza Morawieckie-
go i ogłoszona podczas wizyty 
w 11 bit studios w czerwcu ubie-
głego roku. Sądzę, że może nie 
będzie to dobra informacja dla 
młodszych osób, gdyż gra posia-
da ograniczenie wiekowe od 18 lat, 
dlatego jest dostępna jedynie dla 
pełnoletnich licealistów. Patrząc 
jednak na to bardziej pozytywnie, 
nikt nie domyślał się, że przygodo-
wa gra akcji zamieni się w lekturę 
uznaną za kulturalne dzieło.

E-sport rozwija się w zabój-
czym tempie, dlatego myślę, że 
w przyszłości nikogo już nie zdzi-
wi przedmiot szkolny go dotyczą-
cy. Przykłady, które przed chwilą 
przedstawiłem, na pewno otworzą 
kolejne możliwości i sukcesy w tej 
dziedzinie.

Jan Zieliński 
(15 lat, Łódź)

bez wychodzenia z  domu?

Fot. photostockeditor.comFot. photostockeditor.com

Fot. unsplash.comFot. unsplash.com
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Olimpijska gorączka

Po pięciu latach oczekiwania 
wreszcie rozpoczynają się one – 
igrzyska olimpijskie. Tym razem, by 
móc obejrzeć sportową rywalizację, 
trzeba było poczekać rok dłużej niż 
ma to miejsce zazwyczaj w przy-
padku imprezy czterolecia. Mimo 
że na trybunach zabraknie kibiców, 
a sportowcy i całe sztaby będą mu-
sieli na każdym kroku zmagać się 
z zakazami, nie przeszkodzi im to 
w toczeniu walki o olimpijskie me-
dale. Przed Wami kilka słów o tych 
dyscyplinach, które w najbliższych 
dniach mogą dać krążki biało-czer-
wonym.

Na wodzie po medal
Kajakarstwo i wioślarstwo to dy-

scypliny w Polsce zdecydowanie 
niedoceniane. Rzadko kiedy można 
o nich usłyszeć w najpopularniej-
szych telewizyjnych czy radiowych 
pasmach poświęconych sporto-
wi, zazwyczaj trudno też jest zna-
leźć poświęcone im artykuły czy 
same wyniki zawodów. Podczas 
czempionatu w Tokio warto zwró-
cić jednak uwagę właśnie na nich, 
z Martą Walczykiewicz na czele. Re-
prezentantka Polski w kajakach wró-
ciła już ze srebrem z Rio, a i w tym roku 
wydaje się być mocną kandydatką 
do dorzucenia do kolekcji kolejne-
go krążka. Dodatkowa motywacja? 
W 2024 roku we Francji nie zostanie 

Pięć lat temu z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Polacy 
przywieźli jedenaście medali. Od odpowiedzi na pytanie 
„jaki będzie tegoroczny bilans końcowy?” dzieli nas już 
tylko kilka dni.

rozegrana jej koronna konkurencja – 
dwieście metrów jedynek. W Tokio 
finał tej konkurencji odbędzie się 
3 sierpnia o 4:35 czasu polskiego.

Sportowa królowa
Jest także i ona, królowa sportu – 

lekkoatletyka. Być może i dla nas to 
ona okaże się królewską, a korony 
przypadną biało-czerwonym spor-
towcom. Zanim jednak szczegółowo 
o lekkoatletycznych szansach Pola-
ków, cofnijmy się o 57 lat. To wtedy po 
raz pierwszy w Tokio odbyły się igrzy-
ska olimpijskie, na których Polska wy-
walczyła aż dwadzieścia trzy medale.

Do sukcesu w Japonii przyczyniła 
się nie tylko trwająca wówczas zło-
ta era polskiego boksu, ale również 
lekkoatletyczne wyniki. Nie sposób 
nie wspomnieć tu o Irenie Szewiń-
skiej, która zdobyła wówczas aż trzy 
medale, przy okazji rozkochując w 
sobie Japończyków. Potem kobie-
ta wracała wielokrotnie do Kraju 
Kwitnącej Wiśni, gdzie uczestniczyła 
w organizacji zawodów sportowych. 
Sympatia do niej była tak ogromna, 
że w 2017 roku zostało jej przyzna-
ne trzecie najwyższe odznaczenie 
w kraju – Order Wschodzącego 
Słońca. 

I tym razem polscy lekkoatleci 
mają szansę na powrót ze stolicy Ja-
ponii ze znacznym dorobkiem me-
dalowym, być może największym 

spośród wszystkich biało-czerwo-
nych olimpijczyków. Nadziei należy 
upatrywać zwłaszcza w występach 
kulomiotów – zarówno u pań, jak 
i u panów. Do Tokio polecie-
li przecież Anita Włodarczyk, 
Malwina Koproń, Joanna Fiodorow, 
Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. 
Cała piątka prezentowała ostat-
nio świetną dyspozycję, ponadto 
wśród nich są już medaliści IO. Cze-
go chcieć więcej w kontekście walki 
o miejsca na podium? O podobny 
sukces na pewno powalczy sztafe-
ta 4x400 metrów pań plasująca się 
obecnie w ścisłej światowej czołów-
ce. „Aniołki Matusińskiego” udo-
wodniły już w tym sezonie, że stać 
je w zasadzie na wszystko. Pozostaje 
liczyć, że nie zatrzymają ich pojawia-
jące się u poszczególnych biegaczek 
problemy zdrowotne...

Pływacka nadzieja
Na koniec nieco mniej oczywista 

kandydatka, jednak i w jej przypad-
ku istnieją szansę na wysoką lokatę, 
a nawet medal. Mowa o Katarzynie 
Wilk-Wasick – polskiej pływacz-
ce specjalizującej się w rywalizacji 
na 50 metrów stylem dowolnym. 
Polka, dla której będą to czwarte 
igrzyska w karierze, w maju bieżące-
go roku zdobyła srebro mistrzostw 
Europy, pobijając przy tym dotych-
czasowy rekord kraju. Pływaczka 
niejednokrotnie pokazywała swoje 
możliwości. Choć poziom pływania 
na świecie jest niezwykle wysoki, 
Wasick ma swoje atuty które mogą 
pozwolić jej na walkę o czołowe 
miejsce.

Wymienieni wyżej sportowcy to 
jednak nie wszyscy, którzy mogą 
dać nam radość z medali. Na uwagę 
zasługuje każdy z olimpijczyków – 
stoi za nim historia, która doprowa-
dziła go do tego miejsca w zawodni-
czej karierze. Niech kolejne dni będą 
czasem czerpania z igrzysk tego co 
najlepsze – idei olimpizmu, z walką 
o medale wybijającą się jednak cza-
sem na pierwszy plan.

Aleksandra Kuzioła 
(16 lat, Lublin)

w kraju wschodzącego słońca

Rys. Natalia 
Mickiewicz
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Niech radość powróci

Przez rok oglądaliśmy puste sta-
diony i hale, gdzie sportowcy ry-
walizowali w ciszy, bez wsparcia ki-
biców. Choć ci już od kilku tygodni 
zaczęli wracać na obiekty rywali-
zacji, dopiero Euro 2020 pokazało, 
jak bardzo świat sportu był sprag-
niony radości nadciągającej z try-
bun i wypełnionego nią dopingu.

Przed rozpoczęciem tegorocz-
nych piłkarskich Mistrzostw Europy 
w mediach głośno było o tym, że 
przez pandemię impreza będzie po-
zbawiona atmosfery towarzyszącej 
rozgrywanym wcześniej bliźniaczym 
wydarzeniom. Że nie będzie całego 
entuzjazmu, wspólnej zabawy, at-
mosfery ogólnego święta łączące-
go przez miesiąc kibiców z całego 
świata. Na niekorzyść miał też dzia-
łać fakt, że impreza była rozgrywana 
w aż jedenastu miastach w dziesięciu 
państwach. Sama dałam się wciąg-
nąć w te pesymistyczne myśli i byłam 
przekonana, że już nic nie pomoże mi 
zatracić się w atmosferze celebracji 
sportu. Wywiady, artykuły, ogłosze-
nie kadry, relacje ze zgrupowań, ko-
lejne pojawiające się w rekordowym 
tempie magazyny o nadchodzącym 
wydarzeniu. Nic nie robiło na mnie 
wrażenia, to miały być kolejne losowe 
rozgrywki, które mogłabym obejrzeć 
w wolnej chwili. Wszystko zmieniło się 
wraz z rozpoczęciem meczu otwarcia.

Rzym, jedenasty dzień czerwca. 
Na murawie stadionu pojawia-
ją się orkiestra, włoski śpiewak 
– Andrea Bocelli, z głośników za-
czyna rozbrzmiewać „We Are The 
People” – oficjalny utwór Euro. 

„Jesteśmy ludźmi o otwartych dło-
niach [...] Zbudujemy to lepiej niż 
wcześniej” – śpiewa w nim irlandz-
ki wokalista Bono. Chwilę potem 
na murawę po raz pierwszy na tych 
mistrzostwach wybiegli sędziowie 
i piłkarze. Turcy i Włosi mierzący 
się w inauguracyjnym meczu nie 
rozegrali najbardziej emocjonu-
jącego spotkania na tym turnieju, 
jednak i ono pozwoliło na wejście 
w atmosferę Euro. Po nim była ra-
dość, świętowanie Włochów na uli-
cach. A przecież to dopiero począ-
tek i pierwsze spośród wielu spotkań 
fazy grupowej.

Dalej było tylko lepiej – coraz 
więcej ludzi zaczynało żyć trwają-
cą imprezą. Dało się to odczuć też 
w Polsce – choć po przegranej ze 
Słowacją pojawił się zawód, tysiące 
ludzi zasiadały przed telewizora-
mi, by śledzić kolejne mecze biało-
-czerwonych. Wreszcie można było 
zobaczyć kibiców w pubach czy 
na ulicach. Nawet przez okno sły-
szałam radosne okrzyki przy bram-
kach dla „naszych”, a po stracie goli 
jęki zawodu. Mimo że dla Polski fi-
nalnie turniej skończył się już po 
fazie grupowej, trzy mecze wystar-
czyły, żebym poczuła, jak wiele dla 
wszystkich znaczy trwająca impreza.

Jeśli miałabym wskazać sytuację 
w życiu, której byłam świadkiem, 
a która jest doskonałym przykła-
dem wspólnego świętowania i cele-
browania sportowych chwil, praw-
dopodobnie odrzuciłabym na bok 
wszystkie olimpijskie finisze, także 
te wygrane przez Polaków. Na sa-
mym szczycie wylądowałby właś-

nie finał Mistrzostw Europy 2020. 
Mimo wybuchających wcześniej 
afer, dostrzegałam w kibicach nie-

samowitą ekscytację, 
którą sama podziela-
łam. I nie tyczyło się 
to jedynie osób na co 
dzień zainteresowa-
nych sportem. Dookoła 
siebie widziałam ludzi, 
których nigdy wcześ-
niej nie podejrzewała-
bym o śledzenie wyni-
ków czy dyskutowanie 
o tym, kto na końcu 
zostanie mistrzem. 
Tymczasem właśnie 
oni dzielili się swoją 
radością z finału.

Tę euforię było widać też wśród ki-
biców na stadionie, w całym Londynie 
czy we Włoszech, gdzie po zwycię-
stwie ich rodaków rozpoczęło się ce-
lebrazione. Podobnie było też właści-
wie w całej Europie. W niedzielną noc 
bary i restauracje, w których moż-
na było obejrzeć spotkanie, pękały 
w szwach. Na ulicach widać i słychać 
było ludzi myślących tego wieczoru 
tylko o jednym – wielkim finale. Tam-
tej nocy wybuchom radości nie było 
końca, a magiczna atmosfera sporto-
wego święta utrzymywała się jeszcze 
przez kilkadziesiąt długich godzin.

Właśnie – atmosfera. Nie byłoby jej, 
gdyby nie powracający na trybuny 
kibice. To oni przez całe Euro dawali 
to, co pozwala mi na jeszcze pełniej-
sze przeżycie sportowych wydarzeń, 
nawet jeśli mam je oglądać tylko 
z perspektywy kibica. Spontaniczność 
i pełne, nietłumione w żaden sposób 
emocje pokazywane przez telewizyj-
ne kamery to coś, czego ogromnie 
brakowało mi przez ostatnie miesiące. 
Nawet nie zdawałam sobie wcześniej 
sprawy, jak wiele daje słyszenie praw-
dziwej wrzawy, okrzyków po bram-
kach, radosnych śpiewów. Nie prze-
szkodziło w tym nawet rozgrywanie 
imprezy w jedenastu różnych lokali-
zacjach. Wszędzie świętowano i ba-
wiono się tak samo. To wszystko dało 
nam Euro i przypomniało, że sport to 
ludzie. A ci wracają na swoje miejsce 
– trybuny, by wspierać zawodników 
i dawać ten utracony przez wcześniej-
szy rok optymizm.

Aleksandra Kuzioła 
(16 lat, Lublin)

na trybuny!
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Teatr Słowackiego
jest takie miejsce wśród budynków i sklepów co dech zapiera
już zewnątrz gdy się je zobaczy widz powietrza w płuca nabiera 
ze zdumienia jak ręka ludzka przy słońcu i wietrze takie bóstwo stworzyła
i zapytuję jeszcze cóż tam się dzieje
to pałac zamkowy
to dla króla królowej
dla kogo ten gmach
dla postaci z książek co tylko w snach tutaj rzeczywistością stają się nagle
mają tu także i życie i oddech i kunszt i charakter i duszę i
i patrzą się na mnie gargulce z powietrza
wejdź krzyczą wejdź proszą
zobacz jak tu ładnie co chwila ludzie przybywają stadnie 
na nowy już spektakl gdzie natchnione duchem postacie jak w filmie i mówią i patrzą 
czy w zimie czy w lecie chodź do kultury wyrwij się z amoku bo tutaj
przyjacielu doznasz olśnienia 
kunsztem i wspaniałością artystycznego brzmienia
więc wchodzę i patrzę i oczom nie wierzę
tyle złota nie miały królewskie wieczerze
czerwień i złoto i srebro i biel
latarnie i lampki i wszystko ze snów
to raj aniołki wiszą i śmieją się ładnie pyzate aniołki na wzór barokowych unoszą swe głowy
pulchne aniołki przepasane szarfą
sztuka się zaczyna
cicho
wszyscy milkną w napięciu czekają na sceniczną magię na którą tak wszyscy przed wejściem się 
pchali
nagle aktorzy pierwsi wychodzą przebrani w przepiękne stroje
tańczą i śpiewają opowiadają historię co ją wszyscy znają
lecz w zupełnie innym ukazują kolorze
wszędzie się coś dzieje sztuka nie na scenie lecz wszędzie
na trybunach
widowni
na sali
korytarzach
ludzie brawo biją koniec
trzy godziny minęły jakby z bicza strzelił
ledwo się zaczęło a już kres się zbliża
wychodzę na zewnątrz ktoś płacze ktoś krzyczy większość zamyśleni część rozradowani
lecz wszyscy odmienieni
to była przygoda w teatrze słowackiego
ludzie jeżdżą do pragi do luwru do włoch lecz nie zdają sobie sprawy że nie muszą jeździć na 
świata dwa końce aby coś przeżyć aby coś zobaczyć
wystarczy do teatru na chwilę przyjechać
tu sny się spełniają a mara prawdą staje

Kinga Borgosz
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Chlupanie
Wszędzie słychać chlupanie
Słychać żniwiarza ponure rechotanie
Lejące, ciepłe, lepkie, chlup!
Krew w sercu tak chlupocze
Coś w wodzie rechocze
Twoje serce łomocze
Szybciej, szybciej
Kołacze coraz bardziej
Wyrwać chce się z piersi
Chlupie woda w stawie
Chlupie woda w płucach
Sina ręka pod wodę Cię wciąga
Nie opieraj się
Nie krzycz
Widzisz?
Serce nie łomocze
Ciało nie dygocze
Uczta się zaczyna
Bal się rozpoczyna
Chodźcie na żer, bracia

Żeby nasze serca mogły wciąż kołatać

Kinga Borgosz

Wieczór przy otwartym lufciku
Znudziło mi się
odwiedzanie Cię w szpitalu

Zapach korytarzy 
przypomina mi 
rozmazany tusz pod oczami

Przywoływanie twarzy
do pierwotnego stanu
którego nigdy nie było

Nie spodziewałam się
że ukłucie szpilką
tak boli Tatiasza
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Spowiedź
Skąd pomysł na taką tematykę?
Od dziecka byłam wielką fanką strasznych historii, 

gier typu horror oraz wszelkich fantastycznych światów 
i postaci. Bardzo głośno w moim życiu gra muzyka ro-
ckowa i metalowa, a creepypasty czytane przez Jakuba 
Rutkę tylko dopełniają obrazu tego, co można określić 
jako mój klimat. Tematyka mroku zawsze była jedną 
z najtrudniejszych do napisania, ponieważ dużą sztu-
ką jest tak stworzyć opowiadanie, wywołać w ludziach 
przerażenie, niepokój i strach.  Dlatego doskonalenie się 
w pisaniu właśnie w takim klimacie jest jednym z moich 
głównych celów literackich.

Jak pracujesz na opowiadaniem?
Najlepiej nad opowiadaniem pracuje mi się w nocy. 

Kiedy jestem zmęczona, mój umysł wędruje pomiędzy 
snem a jawą. Spowija go pewnego rodzaju mgła, z któ-
rej na papier wylewają się mroczne historie. Często też 
przy pisaniu towarzyszy mi muzyka: mroczne kompila-
cje z serwisu YouTube potęgują klimat, ponieważ czując 
atmosferę tego, co chce się napisać, można w stu pro-
centach oddać to na papierze. Zaczynając opowiadanie, 
pozwalam, aby ciąg myśli płynął w niezmienionej formie. 
Dopiero potem zabieram się za zmiany i wszelkie korek-
ty. Najważniejsze jest, aby uchwycić ideę, zanim uleci.

Budzisz się zamknięty w ciemnym pokoju. Nie wiesz, Budzisz się zamknięty w ciemnym pokoju. Nie wiesz, 
gdzie jesteś ani czym jesteś. Co czujesz? Ja czułem strach gdzie jesteś ani czym jesteś. Co czujesz? Ja czułem strach 
przeszywający do szpiku kości, wlewający się w moją du-przeszywający do szpiku kości, wlewający się w moją du-
szę wartki strumień lodowatego przerażenia. Paraliżujący szę wartki strumień lodowatego przerażenia. Paraliżujący 
ciało i umysł. Tak, moje ciało. Ciało wstrząsane raz po raz ciało i umysł. Tak, moje ciało. Ciało wstrząsane raz po raz 
torsjami i dreszczami. Wymiotowałem, długo i bardzo bo-torsjami i dreszczami. Wymiotowałem, długo i bardzo bo-
leśnie, z braku jakiegokolwiek pokarmu, wyrzucałem z sie-leśnie, z braku jakiegokolwiek pokarmu, wyrzucałem z sie-
bie żółć zmieszaną z enzymami. Do dziś pamiętam, jak się bie żółć zmieszaną z enzymami. Do dziś pamiętam, jak się 
krzyczy z przepalonym od kwasu żołądkowego gardłem. krzyczy z przepalonym od kwasu żołądkowego gardłem. 
Potem przyszedł ból, wpłynął w moje ciało jak galera Potem przyszedł ból, wpłynął w moje ciało jak galera 
przybijająca do portu, zalewając mnie cierpieniem. Każda przybijająca do portu, zalewając mnie cierpieniem. Każda 
komórka wypełniona była bólem, który zamiast odcho-komórka wypełniona była bólem, który zamiast odcho-
dzić cały czas narastał. Po niekończącej się chwili pojawiło dzić cały czas narastał. Po niekończącej się chwili pojawiło 
się coś jeszcze, coś, co na początku ignorowałem. Głód, się coś jeszcze, coś, co na początku ignorowałem. Głód, 
potworne łaknienie, które wyostrzyło wszystkie zmysły potworne łaknienie, które wyostrzyło wszystkie zmysły 
do granic możliwości.do granic możliwości.

Jak byś się zachował, gdybyś głodujący został zamknięty Jak byś się zachował, gdybyś głodujący został zamknięty 
w wypchanej po brzegi spiżarni, z jedzeniem które pach-w wypchanej po brzegi spiżarni, z jedzeniem które pach-
nie, ciągnie i nęci, a którego nie można dotknąć? Czy moż-nie, ciągnie i nęci, a którego nie można dotknąć? Czy moż-
na skazać myślącą istotę na gorsze cierpienie? Zacząłem na skazać myślącą istotę na gorsze cierpienie? Zacząłem 
wyć, krzyczeć, aż w pewnym momencie krzyk przerodził wyć, krzyczeć, aż w pewnym momencie krzyk przerodził 
się w iście zwierzęcy harkot. Potem już był tylko skowyt. się w iście zwierzęcy harkot. Potem już był tylko skowyt. 
Nagle usłyszałem kroki, podkute oficerskie buty. Brzęk Nagle usłyszałem kroki, podkute oficerskie buty. Brzęk 
metalu oraz spokojne bicie serca tego, który się zbliżał. metalu oraz spokojne bicie serca tego, który się zbliżał. 
Pamiętam, co wtedy myślałem: „Serce?! Słyszałem jego Pamiętam, co wtedy myślałem: „Serce?! Słyszałem jego 
serce? Jak?!”. Drzwi do mojego prywatnego piekła uchyli-serce? Jak?!”. Drzwi do mojego prywatnego piekła uchyli-
ły się z głośnym piskiem i w blasku oślepiającego światła ły się z głośnym piskiem i w blasku oślepiającego światła 
zobaczyłem twarz, nie, nie, zobaczyłem świński ryj diabła zobaczyłem twarz, nie, nie, zobaczyłem świński ryj diabła 
w oficerskim mundurze. Jedyne, co usłyszałem, to „jest w oficerskim mundurze. Jedyne, co usłyszałem, to „jest 
gotów”, a potem zapanowała ciemność.gotów”, a potem zapanowała ciemność.

Nie pamiętam dokładnie, co działo się ze mną potem, Nie pamiętam dokładnie, co działo się ze mną potem, 
w odmętach wspomnień widzę błyski karabinów maszy-w odmętach wspomnień widzę błyski karabinów maszy-
nowych, czuję smród strachu, potu i palonego mięsa. nowych, czuję smród strachu, potu i palonego mięsa. 
W ustach mam żelazny i jakże na tamtą chwilę kojący W ustach mam żelazny i jakże na tamtą chwilę kojący 
smak ludzkiej krwi. Poczekaj, widzę coś jeszcze, ludzkie smak ludzkiej krwi. Poczekaj, widzę coś jeszcze, ludzkie 
twarze. Same twarze, bez całej reszty. Zdarte z czaszek i twarze. Same twarze, bez całej reszty. Zdarte z czaszek i 
ułożone na stosie. Niczym woskowe, teatralne maski pro-ułożone na stosie. Niczym woskowe, teatralne maski pro-
sto z karnawału samego Lucyfera. Jedyne, co mną wtedy sto z karnawału samego Lucyfera. Jedyne, co mną wtedy 
kierowało, to głód, którego nie było w stanie nic zaspo-kierowało, to głód, którego nie było w stanie nic zaspo-
koić. Pita krew, zjadana skóra i mięśnie były w stanie ulżyć koić. Pita krew, zjadana skóra i mięśnie były w stanie ulżyć 
cierpieniu tylko na chwilę. Nie wiem, dlaczego tam byłem, cierpieniu tylko na chwilę. Nie wiem, dlaczego tam byłem, 
kim byłem ani jaki cel miało to, do czego się dopuści-kim byłem ani jaki cel miało to, do czego się dopuści-
łem. Kilka miesięcy później znowu mnie wysłali. To była łem. Kilka miesięcy później znowu mnie wysłali. To była 

ta misja, misja, którą pamiętam aż za dobrze. Oddałbym ta misja, misja, którą pamiętam aż za dobrze. Oddałbym 
duszę diabłu, żeby tylko zapomnieć! My... my mieliśmy duszę diabłu, żeby tylko zapomnieć! My... my mieliśmy 
„zaatakować”, tak to nazywali. Ja bym powiedział raczej „zaatakować”, tak to nazywali. Ja bym powiedział raczej 
„zarżnąć” sierociniec z małymi, bezbronnymi dziećmi. „zarżnąć” sierociniec z małymi, bezbronnymi dziećmi. 
Widziałem ich przestraszone blade twarze przyklejone Widziałem ich przestraszone blade twarze przyklejone 
do szyb, zapłakane oczy i brudne rączki ściskające ulubio-do szyb, zapłakane oczy i brudne rączki ściskające ulubio-
ne zabawki. Wtedy coś we mnie pękło, ostatnia pałająca ne zabawki. Wtedy coś we mnie pękło, ostatnia pałająca 
we mnie cząstka czegoś, co można było nazwać czło-we mnie cząstka czegoś, co można było nazwać czło-
wieczeństwem, dała o sobie znać. Nie udało im się mnie wieczeństwem, dała o sobie znać. Nie udało im się mnie 
zniszczyć do końca, nie wykonałem rozkazu, nie byłem zniszczyć do końca, nie wykonałem rozkazu, nie byłem 
w stanie zaszlachtować tych dzieci. Za ten sprzeciw chcieli w stanie zaszlachtować tych dzieci. Za ten sprzeciw chcieli 
mnie zabić na miejscu, ale uznali, że lepszą karą będzie mnie zabić na miejscu, ale uznali, że lepszą karą będzie 
skazanie mnie na tułaczkę przez ten zapomniany przez skazanie mnie na tułaczkę przez ten zapomniany przez 
Boga i ludzi kawałek świata.Boga i ludzi kawałek świata.

Nie wiem, co się stało z tym sierocińcem. Szczerze mó-Nie wiem, co się stało z tym sierocińcem. Szczerze mó-
wiąc, nic mnie to nie obchodzi. Tułałem się po zniszczo-wiąc, nic mnie to nie obchodzi. Tułałem się po zniszczo-
nych wojną i spalonych słońcem pustkowiach, aż trafiłem nych wojną i spalonych słońcem pustkowiach, aż trafiłem 
do jedynej chyba niezawalonej krypty. Chciałem tu zostać do jedynej chyba niezawalonej krypty. Chciałem tu zostać 
i wyzionąć ducha, ale zjawiłeś się ty, dobry księżulo z mi-i wyzionąć ducha, ale zjawiłeś się ty, dobry księżulo z mi-
sją ocalenia biednych duszyczek przed zatraceniem. Ale sją ocalenia biednych duszyczek przed zatraceniem. Ale 
mnie już się nie da uratować. Jedyne, o czym marzę, to mnie już się nie da uratować. Jedyne, o czym marzę, to 
śmierć, jednak jestem zbyt wielkim tchórzem, by samemu śmierć, jednak jestem zbyt wielkim tchórzem, by samemu 
sobie ją zadać. Poza tym nie wiem, czy to by cokolwiek sobie ją zadać. Poza tym nie wiem, czy to by cokolwiek 
dało. Ale wiesz co, księże? Posłuchaj uważnie tego, co te-dało. Ale wiesz co, księże? Posłuchaj uważnie tego, co te-
raz powiem, ja nie byłem jedyny, było nas więcej, dużo raz powiem, ja nie byłem jedyny, było nas więcej, dużo 
więcej. Hordy, stada pędzące przed siebie, pragnące za-więcej. Hordy, stada pędzące przed siebie, pragnące za-
bijać, szarpać, torturować i żreć trupy, stosy trupów oraz bijać, szarpać, torturować i żreć trupy, stosy trupów oraz 
żłopać ich lepką, cieknącą  i gęstą krew. Tak swoją drogą, żłopać ich lepką, cieknącą  i gęstą krew. Tak swoją drogą, 
wiedziałeś, że krew z tętnicy jest jedną z najlepszych, jeśli wiedziałeś, że krew z tętnicy jest jedną z najlepszych, jeśli 
chodzi o picie bezpośrednio, że tak się wyrażę, u źródła? chodzi o picie bezpośrednio, że tak się wyrażę, u źródła? 
Może odszukasz kiedyś resztę tych potępieńców? Cho-Może odszukasz kiedyś resztę tych potępieńców? Cho-
ciaż wątpię, skończyłoby się to dla ciebie śmiercią, księże, ciaż wątpię, skończyłoby się to dla ciebie śmiercią, księże, 
a może nawet losem gorszym od śmierci. Idź już, zostaw a może nawet losem gorszym od śmierci. Idź już, zostaw 
mnie tu, zanim cię zabiję. Pogrążę się w szaleństwie, bo to mnie tu, zanim cię zabiję. Pogrążę się w szaleństwie, bo to 
jedyne, co mi zostało. Chyba że czort, który mnie stwo-jedyne, co mi zostało. Chyba że czort, który mnie stwo-
rzył, znajdzie w sobie chociaż tę namiastkę miłosierdzia rzył, znajdzie w sobie chociaż tę namiastkę miłosierdzia 
i zabierze mnie stąd, chociażby i do piekła. Naprawdę, je-i zabierze mnie stąd, chociażby i do piekła. Naprawdę, je-
stem gotów cierpieć przez wieczność za wszystkie moje stem gotów cierpieć przez wieczność za wszystkie moje 
grzechy, byleby tylko moja przeklęta egzystencja na tym grzechy, byleby tylko moja przeklęta egzystencja na tym 
świecie dobiegła końca.świecie dobiegła końca.

Amen.Amen.
Kinga Borgosz Kinga Borgosz 

(18 lat, Kraków)(18 lat, Kraków)
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Horoskop
Wodnik
W lipcu nie dopisze Ci szczęście. 
Postaraj się spędzić dodatkowy czas 
z najbliższymi lub partnerem. Uważaj 
na sprzeczki z osobami spod znaku 
Byka.

Ryby
Gwiazdy układają się dla Ciebie 
neutralnie. To Ty musisz sprawić, aby 
ten miesiąc był szczęśliwy. Możesz 
również oczekiwać kontaktu od 
starego znajomego, z którym od 
dawna nie miałeś kontaktu.

Baran
Konstelacja Koziorożca jest w 
pomyślnym ułożeniu dla twoich 
planów. Twój wyjazd wakacyjny będzie 
dla Ciebie bardzo udany, ale i budujący.

Rak
Lipiec będzie dla Ciebie miesiącem 
prób, będą momenty w których 
będzie Ci ciężko. Nie poddawaj się. 
Pamiętaj o bliskich, którzy zawsze Ci 
pomogą. Obdarz innych zaufaniem. 
Nie wpasowuj ich w ramy, daj im więcej 
wolności i swobody.

Lew
Niestety, ułożenie Saturna jest dla 
Ciebie nadzwyczaj niekorzystne. Twoje 
starania nie zostaną docenione. Skup 
się na swoich obowiązkach. 
W przeciwnym razie może się to dla 
Ciebie źle skończyć. Wysypiaj się 
i uwierz, że jesteś innym niezbędny 
do życia. Napraw to, co nie działa 
i nie zepsuj tego, co działa.

Panna
Gwiazdy ułożyły się dla Ciebie 
pomyślnie. W tym miesiącu czekają 
na ciebie sukcesy na ścieżce 
zawodowej. Uważaj na Bliźnięta. Ich 
dwulicowa natura może Cię zaskoczyć.

Waga
Gwiazdy są dla Ciebie przychylne. 
Postaraj się panować nad swoimi 
emocjami oraz nie zamartwiać się 
drobnymi rzeczami. W pracy możesz 
spodziewać się miłej niespodzianki...

Skorpion
W lipcu uda Ci się rozwiązać problemy, 
które nękały Cię od dłuższego czasu. 
Pamiętaj o odpoczynku i wierz 
we własne możliwości. Bądź miły, 
taki, jaki jesteś. Wystrzegaj się 
nieśmiesznych żartów. Jesteś skupiony 
na pracy, więc złap oddech.

Byk
W lipcu nie bój się zmian. Uważaj na swój 
temperament oraz na ilość wydawanych 
pieniędzy. W tym miesiącu możesz 
spodziewać się wielu nowych przyjaźni.

Bliźnięta
Położenie planet wskazuje, iż są one 
neutralne względem Ciebie. Postaraj się 
dodatkowo w pracy, nie przynudzaj, 
a może zostaniesz sowicie 
wynagrodzony.

Strzelec
Gwiazdy są w stosunku do Ciebie 
neutralne. To nie oznacza, że jesteś 
skazany na los. Możesz pomóc swojemu 
szczęściu. Skup się na swoich pasjach 
i rozwijaj się. Niestety, przyjdzie ci zapłacić 
za zdradę z przeszłości. Nie zatracaj 
się w megalomanii. Wiedz, że wszyscy 
pamiętają o Twoich grzechach.

Koziorożec
Trzymaj tak dalej i nie poddawaj się. Twoje 
poświęcenie nie pójdzie na marne, zostaniesz 
doceniony, a twoja praca nagrodzona. 
Pamiętaj, że karma za błędy z przeszłości 
wraca. W lipcu możesz poznać swoją przyszłą 
połówkę. 

Wróżka Werona z miasta Neptuna 

co mówią gwiazdy
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PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ REWAL 
ul. Szkolna 1 
tel. 91 38 62 629

PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ TRZĘSACZ
ul. Klifowa 3b 
tel. 91 386 29 26

APTEKA CAŁODOBOWA
Gryfice, ul. Niepodległości 65 
tel. 91 38 412 04

APTEKA
Rewal, ul. Mickiewicza 25
tel. 91 38 62 702
pn-pt: 9.00-17.00
sob-niedz: zamknięte

OŚRODKI ZDROWIA
Niechorze, ul. Mazowiecka 2
tel. 91 386 33 58

SZPITALE
Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 10
tel. 91 326 26 92
Gryfice, ul. Niechorska 27
tel. 91 384 20 61

WETERYNARZ
Gryfice, ul. Śniadeckich 44
tel. 91 384 26 12
pon-pt: 8.00-12.00 i 16.00-18.30
sobota: 8.00-12.00
Kamień Pomorski, ul. Fryderyka 
Chopina 59
tel. 511 294 994
pon-pt: 10.00-14.00 i 16.00-18.00
sobota: 10.00-14.00

RATOWNICTWO WODNE 
tel. 601 100 100

TOURIST INFORMATION POINT 
IN REWAL
Szkolna 1 Street
tel. +48 91 38 62 629

TOURIST INFORMATION POINT 
IN TRZĘSACZ
Rewal, Klifowa 3b Street
tel. +48 91 386 29 26

PHARMACY OPENED ALL DAY
Gryfice, Niepodległości Street 65
tel. +48 91 38 412 04

PHARMACY
Rewal, Mickiewicza Street 25
tel. +48 91 38 62 702
Monday-Friday 9.00-17.00
Sat-Sun: Closed

HEALTH CENTRE
Niechorze, Mazowiecka 2 Street
tel. +48 91 386 33 58

HOSPITALS 
Kamień Pomorski, Szpitalna 10 Stret
tel. 91 326 26 92
Gryfice, Niechorska 27 Street
tel. +48 91 384 20 61

VET
Gryfice, Śniadeckich 44 Street
tel. +48 91 384 26 12
Monday-Friday: 8.00-12.00 and 
16.00-18.30
Saturday: 8.00-12.00
Kamień Pomorski,  
Fryderyk Chopin Street 59
tel. +48 511 294 994
Monday-Friday: 10.00-14.00 and 
16.00-18.00
Saturday: 10.00-14.00

WATER RESCUE
tel. +48 601 100 100

TOURISTENINFORMATION 
REWAL
Szkolna 1 Str
Tel. +48 91 38 62 629

TOURISTEN INFORMATION 
TRZĘSACZ
Rewal, Klifowa Str 3b
Tel. +48 91 386 29 26

APOTHEKE (DEN GANZEN TAG 
GEÖFFNET)
Gryfice, Niepodległości Str 65
Tel. +48 91 38 412 04

APOTHEKE
Rewal, Mickiewicza Str 25
Tel. +48 91 38 62 702
Montag-Frieitag 9.00-17.00
Samstag-Sonntag Ruhetag

GESUNDHEITSZENTRUM
Niechorze, Mazowiecka Str 2
Tel. +48 91 386 33 58

KRANKENHÄUSER
Kamień Pomorski, Szpitalna Str 10
Tel. 91 326 26 92
Gryfice, Niechorska Str 27
Tel. +48 91 384 20 61

TIERARZT
Gryfice, Śniadeckich 44 Str
Tel. +48 91 384 26 12
Montag-Frieitag: 8.00-12.00 und 
16.00-18.30
Samstag: 8.00-12.00
Kamień Pomorski,  
Fryderyk Chopin 59 Str
Tel. +48 511 294 994
Montag-Freitag: 10.00-14.00 und 
16.00-18.00
Samstag: 10.00-14.00

WASSER RETTUNGSDIENST
Tel. +48 601 100 100

DEPL EN
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KOMISARIAT POLICJI
Rewal, ul. Mickiewicza 21
tel. 91 385 28 61

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Pobierowo, ul. Zgody 7
Niechorze, ul. Kolejowa 20
tel. 91 386 31 44

URZĄD GMINY REWAL
Rewal, ul. Adama Mickiewicza 19
tel. 91 384 90 11

POCZTA
Rewal, ul. Sikorskiego 3 
tel. 91 38 62 550

DWORZEC PKS
Rewal, ul. Westerplatte 20
Pobierowo, ul. Jana z Kolna 5

KANTOR
Pobierowo, ul. Grunwaldzka 51/12
tel. 607 637 520
Godziny otwarcia
pn-nie.: 9.00-21.00

AMFITEATR
Rewal, ul. Parkowa 2
tel. 735 974 306, 774 410 533

GOSPODARCZY BANK 
WIELKOPOLSKI/BANKOMAT
Rewal, Mickiewicza 19A 
Czynne całą dobę

PACZKOMATY
Niechorze, ul.Pomorska 2 
tel. 722 444 000
Czynne całą dobę
Pobierowo, ul. Warszawska 12
tel. 722 444 000
Czynne całą dobę
Rewal, ul. Piastowska 12
Czynne całą dobę

POLICE STATION
Rewal, Mickiewicza Street 21
tel. +48 91 385 28 61

VOLUNTEER FIRE BRIGADE
Pobierowo, Zgody Street 7
Niechorze, Kolejowa Street 20
tel. +48 91 386 31 44

MUNICIPAL OFFICE OF REWAL
Rewal, Adam Mickiewicz Street 19
tel. +48 91 384 90 11

POST OFFICE
Rewal, Sikorskiego Street 3
tel. +48 91 38 62 550

BUS STATION
Pobierowo, Jana z Kolna 5 Street
Rewal, Westerplatte 20 Street

BUREAU DU CHANGE
Pobierowo, Grunwaldzka 
51/12 Street 
tel. +48 607 637 520
Opening hours
Monday-Sunday: 9.00-21.00

AMPHITHEATER
Rewal, Parkowa 2 Street
tel. 735 974 306, 774 410 533

BANK/ATM
Rewal, Mickiewicza 19A Street
Opened all day

PARCEL LOCKERS
Niechorze, Pomorska 2 Street
tel. +48 722 444 000
Opened all day
Pobierowo, Warszawska 12 Street
tel. +48 722 444 000
Opened all day
Rewal, Piastowska 12 Street
Opened all day

POLIZEI
Rewal, Mickiewicza 21 Str
Tel. +48 91 385 28 61

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Pobierowo, Zgody 7 Str
Niechorze, Kolejowa 20 Str
Tel. +48 91 386 31 44

GEMEINDEAMT REWAL
Rewal, Adama Mickiewicza Str 19
Tel. +48 91 384 90 11

POST
Rewal, Sikorskiego 3 Str
Tel. +48 91 38 62 550

BUSBAHNHOF
Pobierowo, Jana z Kolna 5 Str
Rewal, Westerplatte 20 Str

WECHSELSTUBE
Pobierowo, Grunwaldzka 51/12 Str
Tel. +48 607 637 520
Montag-Freitag: 9.00 – 21.00

AMPHITHEATER
Rewal, Parkowa 2 Str
Tel. 735 974 306, 774 410 533

24-STUENDIG BANK/
GELDAUTOMAT 
Rewal, Mickiewicza 19A Str

24-STUENDIG PACKSTATION
Niechorze, Pomorska 2 Str
Tel. +48 722 444 000
Pobierowo, Warszawska 12 Str
Tel. +48 722 444 000
Rewal, Piastowska 12 Str

DEPL EN

zebrała 
Anna Raszewska (13 lat, Łódź)




