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Potęga znów podbija 
Rewal

KIT KRÓTKIE
INFORMACJE
TEKSTOWE

l 15 lipca na deskach Amfiteatru (Rewal, 
ul. Parkowa 4) o godzinie 20:00 będziemy 
mogli zobaczyć Roksanę Węgiel, zwycięż-
czynię pierwszej edycji The Voice Kids 
i Eurowizji Junior 2018. Bilety są dostępne 
online: 30,00 zł za bilet ulgowy dla dzieci 
od 3-12 lat, 70,00 zł za bilet normalny dla 
dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych 
oraz 150,00 zł za pakiety VIP. Tego dnia po-
winno być słonecznie, a temperatura nie 
przekroczy 23 stopni.
l 125 lat! Tyle liczy już sobie Nad-

morska Kolej Wąskotorowa, która jeździ 
na dwóch trasach: Gryfice – Pogorzelica 

liczącej 39,4 km i tej o długości 9,9 km: 
Trzęsacz – Pogorzelica. Przejechanie 
pierwszej trasy zajmuje 114 min., a dru-
giej tylko 34. Kolejka z Gryfic wyjeżdża 
o godzinie 8:40, a odjeżdża z Pogorze-
licy o 17:45. Kolejka czynna będzie aż 
do 01.09.2021 r., o ile sytuacja z COVID-19 
nie ulegnie negatywnej zmianie.
l Gmina Rewal jedną z najbogatszych 

w Polsce, to dane z czerwca 2020 roku, 
Kleszczów (województwo łódzkie), znaj-
duje się na pierwszym miejscu. Gmina Re-
wal rozwija się bardzo szybko ze względu 
na swoją popularność. Co roku do Rewala 

przyjeżdżają setki turystów, by korzystać 
z położonych na terenie gminy atrak-
cji. Rewal jest także najbogatszą gminą 
w województwie zachodniopomorskim, 
według danych z 5.02.2021 r. na jednego 
mieszkańca przypada 4 288 złotych.

Hanna Balewska

To kolejny rok spędzony na walce 
z pandemią. Czas naznaczonym ko-
ronawirusem był dla nas wyjątkowo 
ciężki. Zasłużyliśmy więc, jak nigdy 
dotąd na odrobinę odpoczynku. Po-
goda i niepowtarzalna atmosfera 
temu sprzyjają. Jednak rygor pracy 
jest potrzebny w każdym szanującym 
się Gminnym Imperium Medialnym 
i wiedzą o tym nasi mentorzy. Robią 
wszystko co w ich mocy, by był on kon-
sekwentnie egzekwowany. Ale jesteśmy 
zbyt podekscytowani i zaabsorbowani 
pracą, żebyśmy zwracali uwagę na tak 
drobne niedogodności. Nerwowy stu-
kot palców o klawiaturę i przeszywający 
dźwięk migawki aparatu dodaje nam sił 
do dalszej walki. Długie godziny pra-
cy umila nam muzyka z obchodzącej 
20. rocznicę powstania RewalStacji. Ra-
diowcy dbają o to, by na częstotliwości 
99,2 fm nigdy nie było ciszy. A my za-
dbamy o to, aby naszej gazecie nigdy nie 
było nudno. 

Zapraszamy do lektury!

Za redakcję: 
Maria Soszyńska 

Michał Zieliński

Pozostała w naszych 
sercach

W dniu 14 kwietnia bieżącego roku 
z trudem pożegnaliśmy wieloletnią 
kierowniczkę obozu Potęga Prasy, 
panią  Małgorzatę Wągrowską. Nadal 
ciężko jest nam uwierzyć, że już nigdy 
nie spotkamy się w Rewalu.

Wychowała ona wiele pokoleń mło-
dych dziennikarzy. Ta strata jest ogromna 
dla potęgowiczów, atmosfera już nigdy 
nie będzie taka sama, jaka była dzięki jej 
otwartości i życzliwości. Z Potęgą Prasy 
pracowała prawie od początku. Przez  
jej wyjątkową osobowość, łączącą sta-
nowczość oraz ciepło, każda chwila spę-
dzona na obozie była cudowna i zawsze 
za krótka. Tak jak kiedyś przeżywaliśmy 
wspólnie radość, tak teraz odczuwamy 
smutek. Pani Małgorzata na zawsze zo-
stanie w pamięci i sercach obozowiczów.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w piątek, 23 kwietnia bieżącego roku, 
na cmentarzu w podłódzkim Rzgowie.

Ze smutkiem, Potęgowicze

Na zdjeciu od lewej: 
Maria Soszyńska (redaktor naczelna) 

Jagoda Maciejewska (sekretarz redakcji) 
Michał Zieliński (vice redaktor naczelny)

Fot.  Katarzyna JamkaFot.  Katarzyna Jamka
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Kolejna rura w Bałtyku?

Gmina Rewal ma już jedną historię z rurą na swoim koncie. Kto czujnie śledził potęgową 
telewizjęTeVa Rewal, ten pamięta niespodziewanie wychodzący metalowy element 
z Morza Bałtyckiego wprost na plażę Trzęsacza. Tym razem tajemnicze części pojawiły 
się nie w Trzęsaczu, a między Pogorzelicą a Niechorzem i nie na plaży, a pod nią.

Rozwiązaniem tej zagadki jest przełomowe wy-
darzenie na wybrzeżu Bałtyku – budowa gazo-
ciągu podmorskiego Baltic Pipe. Prace nad pozy-
skiwaniem gazu z Norwegii sięgają już 2017 roku, 
kiedy rozpoczęto rozmowy, podczas których pa-
dały pomysły i wstępne plany utworzenia gazocią-
gu. To właśnie teraz mamy szansę w końcu zauwa-
żyć działania: plac budowy jest już zabezpieczony, 
a droga przez Pogorzelicę stała się nieprzejezdna 
– co krok stoją nowe tablice informacyjne, które 
kierują turystów nową trasą (rowerową).

Zmiana na dobre
Do tej pory Polska pozyskiwała gaz głównie 

„od ruskich”. Rosja w 2018 roku odpowiadała 
za dostawę aż 67% tego paliwa, jednak z czasem 
liczba ta zaczęła się zmniejszać. Wystarczył rok, 
by udział wschodniego sąsiada w transporcie 
gazu spadł do 60%, ale to nie oznacza, że zuży-
wamy coraz mniej gazu.

Wręcz przeciwnie – od 2010 do 2019 zużycie 
gazu w Polsce wzrosło z 16,2 do 20,4 mld m2. 
Gazociąg Baltic Pipe pozwoli nam być nieza-
leżnym od Rosji i pobierać jedynie tyle paliwa, 
ile będziemy potrzebować i za tyle też płacić, 
w przeciwieństwie do umowy, która była zawar-
ta ze Wschodem, bo póki co musimy rozliczać się 
na zdecydowanie większą kwotę, która nie jest 
adekwatna do zapotrzebowania na gaz w Polsce.

Kiedy na własne?
Uruchomienie przesyłu gazu planowane jest 

na październik 2022 r., a więc wcale nie tak od-
legły termin. Iwona Dominiak – rzeczniczka pra-
sowa spółki Gaz-System, która odpowiada za 
realizację projektu po polskiej stronie – zapew-
nia, że wszystko idzie zgodnie z planem, dlatego 

z pewnością uda im się zrealizować projekt w ra-
mach czasowych, jakie założono na samym po-
czątku. Z początkiem roku 2023 Polska na dobre 
uniezależni się od Rosji w kwestii importu gazu.

Żelastwo vs przyroda
Biorąc pod uwagę miejsce, w którym trwają pra-

ce nad budową Baltic Pipe, można nieco zmartwić 
się o lokalny krajobraz nadmorski. Spółka zapew-
nia jednak, że flora wybrzeża ujdzie bez szwanku, 
ponieważ już na wczesnym etapie planowania 
gazociągu za jeden z najważniejszych elementów 
uznano właśnie kwestię zachowania przyrody 
w nienaruszonym stanie. Dlatego też po zakoń-
czeniu budowy nikt nawet nie zauważy żadnych 
rur – będą one biec pod Gminą Rewal, a dalej 
pod innymi gminami województwa zachodniopo-
morskiego, później lubuskiego i wielkopolskiego.

Gaz ziemny – to proste!
Aby informacje o Baltic Pipe były łatwe w zro-

zumieniu dla każdego, a sytuacją Polski, Danii 
i Norwegii zainteresowali się wszyscy, nawet 
ci najmłodsi, podczas tego lata organizowane 
są pikniki edukacyjne „Na szlaku Baltic Pipe”. 
I właśnie w takich miejscowościach będą się też 
odbywać:
•  województwo  wielkopolskie:

– 24.07.2021 – Odolanów
– 25.07.2021 – Lwówek, Międzychód

•  województwo lubuskie:
– 31.07.2021 – Przytoczna, Skwierzyna
– 01.08.2021 – Deszczno, Santok, Strzelce  

 Krajeńskie
•  województwo zachodniopomorskie:

– 07.08.2021 – Pełczyce, Stargard
– 08.08.2021 – Gryfice, Rewal
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Każde z tych miejsc użyczy swoich podziemi 
dla gazociągu i już niebawem będzie brało czyn-
ny udział w pobieraniu gazu dla Polski.

Bonus dla Gminy!
Spółka Gaz-System będzie zobowiązana wy-

płacać co roku „podatek od nieruchomości 
w wysokości około 2% od wartości wybudowanej 
infrastruktury zlokalizowanej w granicach admi-
nistracyjnych gminy Rewal” – jak podaje oficjalna 
strona projektu Baltic Pipe. To oznacza kolejne 
źródło dochodu dla gminy i jej mieszkańców. 
Mamy nadzieję, że pozyskane pieniądze zostaną 
wykorzystane jak najlepiej. Może na dodatkowe 
kosze na śmieci przy ścieżkach dla pieszych?

Jedno jest pewne – projekt cieszy się zainte-
resowaniem nie tylko mieszkańców okolicy, ale 
i turystów. Nie dziwne, ponieważ sprawa ma 
znaczenie dla wszystkich. Póki prace idą zgodnie 
z planem, pozostaje nam tylko czekać na efekty, 
a te będą gotowe już w październiku 2022 roku.

Aleksandra Kocik 
Kacper Zając

Fot. Jagoda MaciejewskaFot. Jagoda Maciejewska

Rys. Antonina Mazurek
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Świętujemy 20. urodziny 
RewalStacji!

j u b i l e u s z

„W radiu czuję się dobrze, nawet 
kiedy jestem zmęczony, idę do radia 
i staję się energiczny. Lubię rozmawiać 
z ludźmi” – mówi Wojtek Wojcieszek, 
naczelny radia podczas pierwszego 
turnusu obozu Potęga Prasy. Wojtek 
codziennie pomaga w realizacji i pro-
wadzeniu wielu audycji oraz serwisów 
informacyjnych. Dzieli się z początku-
jącymi swoją wiedzą i uczy obsługiwać 
konsoletę.

Razem z Maciejem Wójcikiem, tego-
rocznym specjalistą od radia, obozowi-
cze bardzo chętnie odwiedzają pokój 
numer 5. To tam znajduje się nasza mała 
rozgłośnia. Serwisy prezentują najważ-
niejsze informacje co godzinę, a przepla-
tane są one pasmami – tematycznymi, 
dłuższymi audycjami.

W radiu nigdy nie ma ciszy – to na-
sza najważniejsza zasada. Adepci sztu-
ki dziennikarskiej muszą być elastyczni 
i zawsze przygotowani na ewentualne 
awarie sprzętu. Tych na szczęście jest co-
raz mniej, zważając na obecnie dostępną 
technologię. Takie dogodności pojawiły 
się dosyć niedawno, radio dwie dekady 
temu wyglądało zgoła inaczej.

Szukając niezbędnych informacji na te-
mat funkcjonowania rozgłośni w przeszło-
ści, w moje ręce dostał się artykuł popeł-
niony przez Pawła Szypułę w 6. numerze 
Rewalacji, wydanym w 2011 roku. W nim 
możemy poznać wiele historii zza kulis.

Nowi obozowicze oraz słuchacze za-
stanawiają się pewnie, jak powstała na-
zwa RewalStacja. Do 2003 r. nasze radio 
nazywało się Radio Rewal. Zmieniło się to 
po nagraniu kultowego dżingla: „Ludzie 
w czasie wakacji słuchają Rewalstacji”. Dzi-
siaj na dysku znajduje się już kilkadziesiąt 
dżingli. Fanów częstotliwości 99,2 FM po-
zdrawiają takie gwiazdy jak: Doda, Feel, ka-

barety Paranienormalni oraz Ani Mru Mru.
Pomysłodawcę naszych warsztatów – 

pana Mirosława Kulisia – do stworzenia 
RewalStacji zmotywował nasz zapał. „Za-
leży mi na tym, aby dać młodzieży moż-
liwość uczenia się od profesjonalnych 
dziennikarzy, ponieważ kibicuję Polsce 
i wiem, że ci młodzi ludzie są przyszłoś-
cią tego kraju. Dzięki udziałowi w war-
sztatach dziennikarskich stają się kimś 
więcej i poznają swoją wartość” – opo-
wiada w wyżej przytoczonym artykule. 
Trudno się z nim nie zgodzić, do dziś 
to magiczne miejsce bardzo intryguje 
ambitną młodzież. Nie każdy ma okazję 
zdobyć takie doświadczenie.

RewalStacja to miejsce, które każdy po-
tęgowicz darzy wyjątkowym uczuciem. 
Tutaj z radiem zaczęło swoją przygodę 
wielu odnoszących sukcesy dziennika-
rzy. Miejmy nadzieję, że wielu podąży 
ich śladem. Tymczasem zapraszamy 
na słuchowiska jubileuszowe, które 
będą emitowane na antenie RewalStacji 
od 6 do 10 lipca.

Maria Soszyńska 
Fot. Katarzyna Jamka
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Kolos w Pobierowie rośnie mimo 
pandemii

Największa inwestycja hotelarska 
w gminie Rewal – kompleks rekre-
acyjno-konferencyjny Gołębiewski 
w Pobierowie rodzi się w bólach. Właś-
ciciel kompleksu mówi wprost, że gdy-
by wiedział wcześniej, co go czeka – 
z pewnością nie rozpocząłby inwesty-
cji nad Bałtykiem.

Pandemia przyniosła wiele strat, m.in. 
w branży hotelarskiej. Wstrzymana zo-
stała budowa m.in. wspomnianego Ho-
telu Gołębiewski w Pobierowie. Mimo 
ograniczenia liczby budowlańców, 
trwają prace wykończeniowe w hotelu. 
Na jakim etapie obecnie się znajdują 
i kiedy będzie znana data otwarcia tej 
perełki wśród nadmorskich kurortów?

Pierwsi goście mieli się pojawić już 
w tym roku, choć wykonanie całości 
miało się zakończyć za dalsze 3 – 4 lata, 
o czym pisał Cezary Polak w pierw-
szoturnusowym wydaniu „Rewalacji” 
z 2020 roku. Jednak nie da się ukryć, że 
rozwój pandemii drastycznie pokrzy-
żował te plany.

Tadeusz Gołębiewski mówi o swoim 
największym biznesowym dziecku, że 
przysparza mu najwięcej problemów 
ze wszystkich inwestycji, których się 
podejmował. Ponadto dziś twierdzi, że 
decyzja o rozpoczęciu inwestycji w Po-
bierowie była błędna.

Tak czy inaczej, właściciel ma bardzo 
długofalowe plany dotyczące efek-
tu końcowego prac. Wybrał już płyt-
ki, materace i łóżka, a część z pokoi 

została wytapetowana i jest gotowa 
do urządzania.

Co więcej, inwestor przylatuje 
do hotelu co jakiś czas, żeby doglądać 
postępów prac. Wszystko przez to, że 
nie ma zatrudnionego zarządu, który 
by wszystko nadzorował. Gołębiew-
ski sam pilnuje porządku na budowie. 
Musi mieć na oku około 300 osób, co 
i tak nie jest zawrotną liczbą, ponieważ 
przed okresem pandemii budowlańców 
było blisko 800. Przyczyną takiej reduk-
cji są ograniczone nakłady. Gołębiew-
ski musi liczyć tylko na samego siebie. 
Nawet banki wstrzymały finansowanie 

inwestycji hotelarskich, a powód jest 
ciągle taki sam – trudne czasy pandemii.

Data otwarcia hotelu nie jest więc zna-
na. Sam Tadeusz Gołębiewski nie chce 
podawać nawet przybliżonego terminu. 
Tłumaczy to przezornością, bo pande-
mia może przynieść jeszcze wiele nie-
spodzianek.

Mówi się, że tam, gdzie pojawia się 
Gołębiewski, tam są kontrowersje. Nie 
inaczej jest chyba w przypadku hote-
lu w Pobierowie. Mówi się o wycince 
zbyt wielu drzew i realizacji inwesty-
cji kosztem środowiska. Gołębiewski 
jednak przekonuje, że na jego terenie 
zasadzonych zostanie 5 razy więcej 
drzew niż zostało usuniętych. Zwraca 
także uwagę na miejsce, w jakim po-
wstaje kompleks. To dawna jednostka 
wojskowa, a więc trudno mówić o ce-
lowym wyniszczaniu przyrodniczych 
obszarów.

Odwiedziliśmy niedawno plac budo-
wy i w porównaniu do stanu z ubiegłe-
go roku odnotowaliśmy duży postęp. 
Chcemy wierzyć, że marzenie Gołę-
biewskiego urzeczywistni się, że do Po-
bierowa zjadą tysiące wczasowiczów, 
że znajdą tu prace ci, którzy potrzebują 
jej przez cały rok, a nie tylko w sezonie.

Emilia Kozieł

Fot. Ryszard PoradowskiFot. Ryszard Poradowski

Fot. Ryszard PoradowskiFot. Ryszard Poradowski
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Wczasy nie dla Burka

Przyjaźń powinna być prosta 
i uszczęśliwiać obie strony. Czy wie-
logodzinna podróż w ciasnym sa-
mochodzie, pragnienie kropli wody 
i godziny na upalnej plaży mogą być 
atrakcją dla naszych pupili? Nie za-
wsze to, co dla nas oznacza wypoczy-
nek, jest relaksem także dla naszych 
zwierzaków. Często o tym zapomina-
my, zabierając je na wakacje. A te nie 
są dla nich wyjazdem pełnym atrakcji, 
lecz raczej męką.

Planując urlop z psem, powinniśmy 
postarać jak najlepiej dopasować się 
do jego przyzwyczajeń oraz moż-
liwości. Mając małego, puszystego 
pupila, nie zabierajmy go na długie 
spacery. Zapewnijmy mu odpowied-
nią temperaturę, możliwość schło-
dzenia oraz bezproblemowy dostęp 
do wody pitnej. Kiedy mamy dużego 
psa, który uwielbia wielogodzinne 
spacery, idźmy na spacer. Lecz nie 
skazujmy go na budowanie zamków 
z piasku i opalanie się w 25°C.

Jednak kiedy już nasz pupil od-
poczywa z nami w gminie Rewal, 
postarajmy się odpowiednio o nie-
go zadbać i sprostać jego oczekiwa-

Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka... ale czy my zawsze jesteśmy jego przyjaciółmi? 
Nie zawsze może być tak, jak nam się wydaje.

niom. Nie fundujmy mu kolejnych 
darmowych czynników, które mogą 
go zestresować. Nie pozostawiajmy 
samego sobie w nowym miejscu, za-
bierajmy go ze sobą. Znajdźmy lokal, 
gdzie może posilić się, napić wody. 
W wielu rewalskich sklepach widzieli-
śmy wystawione miski z wodą. Niech 

nasz „braciszek mniejszy” czuje się 
tak jak zwycięzca, a nie niepotrzeb-
na, pogryziona kość. Niech nie uważa 
się za kolejną kulę przy naszej nodze, 
a gwiazdę Hollywood. 

Tekst i foto: 
Agata Słodkowska

w a k a c j e
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Czas na film! 
Kina wreszcie otwarte, a więc 

w końcu możemy spędzić czas z bliski-
mi oglądając film na dużym ekranie. 
Niektórzy być może mają już na oku 
jakiś tytuł, ostatnio do kin wszedł film 
„W jak morderstwo”. Przyjrzyjmy mu 
się bliżej.

Film „W jak morderstwo” przedstawia 
historię Magdy (Anna Smołowik), która 
podczas spaceru trafia na ciało zamor-
dowanej kobiety. Główna bohaterka 
na szyi ofiary zauważa taki sam naszyjnik, 
jaki miała jej zaginiona przyjaciółka. To od-
krycie staje się dla niej powodem, dla któ-
rego postanawia rozwiązać zagadkę tego 
morderstwa. Komisarz (Paweł Domagała) 
prowadzący tę sprawę jest przyjacielem  
Magdy, lecz zamiast pomagać, przyczynia 
się do jeszcze większego chaosu. Pojawia 
się coraz więcej znaków zapytania. Główna 
bohaterka postanawia sama znaleźć na nie 
odpowiedź. Co zaskakujące, patrząc na jej 
stonowany sposób bycia, robi to z ogrom-
ną determinacją. Nie przestaje wierzyć 
w to, że napotkane tropy zaprowadzą ją 
do odnalezienia przyjaciółki. Magda trak-
tuje znalezienie ciała jako znak od losu 
i nie chce go lekceważyć.

Akcja toczy się dość szybko, głównie 
przez zapał Magdy, która podąża za kolej-
nymi śladami a także za głosem własne-
go serca. Myślę, że bardzo łatwo dostrzec 
niezłomność bohaterki. Nawet jeśli tropy 
nigdzie nie prowadzą, ona nie rezygnuje 
z rozwiązania tej zawiłej zagadki. Jak to 
bywa w komediach kryminalnych, wątek 
szukania odpowiedzi na pytanie „kto za-
bił?”, zostaje przełamany zabawnymi dialo-
gami. W chwilach, gdy fabuła staje się dra-
matyczna, żartobliwe wstawki powodują, 
że świetnie się to ogląda. Najbardziej ko-
miczną postacią jest komisarz. Pojawia się 
w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach 
i patrząc na zawód, jaki wykonuje, zaskaku-
je swoją nieudolnością. Wart zainteresowa-
nia jest także tajemniczy uzdrowiciel (Piotr 
Adamczyk). Postać, zagrana w bardzo bły-
skotliwy sposób. Pojawianie się kolejnych 
bohaterów prowadzi do trafiania na ślady, 
które coraz bardziej przybliżają widza do 
poznania prawdy. Tym samym historia na-
biera tempa i daje widzowi jeszcze większe 
pole do popisu, jeśli chodzi o domyślanie 
się, kto jest mordercą. Tak jak wspomina-
łam wcześniej, zagadka staje się intrygą, 
a przez to sprawia, że odbiorca ogląda film 
z jeszcze większym zaciekawieniem.

Osobiście uwielbiam niekonwencjo-
nalne rozwiązania w komediach krymi-
nalnych, więc byłam zachwycona, widząc 
na pierwszy rzut oka prostą, nawet niesen-
sacyjną historyjkę o morderstwie, która 
zamienia się w pełną dynamiki opowieść 
o przeszłości bohaterów. Na szczególną 
uwagę zasługuje muzyka, która wprowa-
dza klimat pełen grozy i wprawia w stan 
zadumania. Jej styl pozwala wczuć się 
i zrozumieć bohaterów oraz ich wewnętrz-
ne rozterki w wysublimowany sposób. 
Melancholijne brzmienia i tajemniczość 
utworów urzekły mnie i sprawiły, że ścież-
ka dźwiękowa utkwiła w mojej pamięci 
na długo. Film uznaje za bardzo dobry. 
Trzymająca w napięciu fabuła, odkrywanie 
historii kawałeczek po kawałeczku, dialogi, 
przy których można się pośmiać. W skró-
cie – przepis na udany piątkowy wieczór!

Emilia Kozieł

Wspieramy Lokalnie 
Obóz „Potęga Prasy” to obóz dzien-

nikarski, w którym uczestnicy pracują 
w prasie, radio i telewizji. Młodzi dzien-
nikarze zdobywają informacje z różnych 
źródeł, głównie z Internetu, gdyż jest to 
najszybszy i najprostszy sposób zdoby-
cia najświeższych wiadomości ze świata. 
„Fundacja Lokalnie” i „Fundacja MiŚOT” 
usprawniła nam bezpieczne surfowanie 
po sieci, fundując nam router. Głównym 
celem „Fundacji MiŚOT” jest wspieranie 
lokalnych przedsiębiorstw i zachęcanie 
mieszkańców całej Polski do kupna róż-
nych produktów w niedużych przedsię-
biorstwach, a współpracując z „Fundacją 
Lokalni” wspierają użytkowników te-
lekomunikacyjnych w pracy medialnej 
i wspierają innowacyjność mikrogospo-
darstw. Dzięki nim nasz obóz może nadal 
się rozwijać w nieustannym tempie. 

Nastazja Budner
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Życie na scenie
Od dziecka marzyłam o występowa-

niu na dużej scenie przed tysiącami 
ludzi. Latami pracowałam i ćwiczyłam 
swoje umiejętności, by wreszcie zdo-
być swój cel. Po kilku latach nadszedł 
dzień, w którym weszłam na deski te-
atru. Przygotowywałam się ponad rok, 
żeby wszystko było perfekcyjne.

Był ranek, spakowałam wszystkie po-
trzebne rzeczy i pojechałam. Zaprowa-
dzili mnie za kulisy, gdzie musiałam się 
przebrać. Kiedy wreszcie nadeszła moja 
kolej, czas stanął w miejscu. Widok 
ogromnej sceny mnie przeraził. W jed-
nej chwili nie mogłam oddychać, bo-
lał mnie brzuch, nie mogłam wydobyć 
żadnego dźwięku. Myślałam, że sobie 
nie poradzę, chciałam zejść ze sceny, 
lecz nagle zatrzymał mnie głos rozsąd-
ku. Pomyślałam wtedy, że nie po to pra-
cowałam całe życie, by zrezygnować. 
Postanowiłam zostać.

Ludzie patrzyli z niecierpliwością. Po-
szłam na sam środek sceny, wszystkie re-
flektory były skierowane na mnie. Wzię-
łam głęboki oddech i zaczęłam śpiewać. 
Po skończeniu mojego występu nastała 
chwilowa cisza, po czym wszyscy wstali 
i zaczęli mocno klaskać. Byłam bardzo 
szczęśliwa, wreszcie poczułam, gdzie 
jest moje miejsce na ziemi.

Uwielbiam uczucie dobrze wyko-
nanej pracy chwilę po występie. Wte-
dy czuję, że spadł mi kamień z serca. 
Od razu po zakończeniu występu bieg-
nę w stronę korytarza przed salą. Tam 
mogę zobaczyć reakcje wszystkich 
widzów, ale przede wszystkim, moich 
bliskich, którzy dają mi bardzo dużo 
pozytywnej energii. Dzięki niej czuję, 
że poradzę sobie ze wszystkim i to, co 
jest niemożliwe, stanie się możliwe.

Magda Borkowska

Stolemë – w dolinie Olbrzymów

W skład gry wchodzą dwie większe i dwie mniejsze talie 
kart, żetony oraz kartonowe pionki. Grafika jest dopraco-
wana i przyjemna dla oka. Rozgrywka z początku wydaje 
się bardzo skomplikowana, ale wystarczy przejść przez 
instrukcję – jest w niej wszystko zawarte, wliczając w to 
także odpowiedzi na możliwe pytania klientów. To wcią-
gająca i ciekawa gra o gigantach znanych z kaszubskich 
legend. Precyzyjnie wykonane elementy sprawiają, że 
gra wydaje się bardziej złożona. To idealne wyzwanie dla 
ciekawskich. Można ją powoli poznawać, każdy skrawek 
po kolei. Instrukcja jest poprowadzona nieco inaczej niż 
zwykle w tego typu grach. Niektórym może wydawać się 
chaotyczna, jednak w rzeczywistości posiada prosty sche-
mat, wbrew pozorom łatwiejszy w obsłudze.

Na wstępie znajdziemy krótki opis całej planszówki, następ-
ne akapity posiadają tytuły, podam prosty przykład: „gracze 
po kolei wykonują po jednej Akcji”, dobrze, to zrozumiałe ale 
co znaczy akcja? Jak ją wykonać? Na jakich zasadach? By do-
wiedzieć się tego wystarczy przewrócić stronę i rzucić okiem 
na tekst pod napisem „akcje graczy”.

Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to przejrzysta instruk-
cja samoobsługowa. Cały zamysł wydaje mi się intrygujący 

Stolemë to ciekawa gra planszowa, polegająca na przemieszczaniu się po planszy razem z rodziną 
Olbrzymów. Celem każdej rundy jest wyeliminowywanie przeciwników za pomocą głazów lub 
ukończenie innego zadania.

i z pewnością zasługuje na przejrzenie. Każdemu, kto szuka 
czegoś nowego do odkrycia, polecam – chociaż sprawdzić 
i trochę zabawić się.

 Hania Balewska

Fot. Archiwum prywatne autorkiFot. Archiwum prywatne autorki

Fot. Magdalena BorkowskaFot. Magdalena Borkowska

o p o w i e ś c i  z z a  k u l i s
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Wichura nad Rewalem
Ekstremalne zjawiska pogodowe dały 

ostatnio o sobie znać także nad Bał-
tykiem. W Szczecinie ulewne deszcze 
poczyniły sporo szkód materialnych, 
w gminie Rewal na szczęście nie były tak 
wielkie, chociaż wichura połamała drze-
wa i także spowodowała szkody. Na ulicy 
Piastowskiej w ośrodku „Na Klifie” poła-
mane konary uszkodziły poważnie jeden 
z samochodów osobowych, przebijając 
przednią szybę. Dobrze, że akurat nie 
było w pojeździe ludzi…

Gospodarz wspomnianego ośrodka już 
w marcu tego roku apelował do lokalnych 
władz, by spowodowały usunięcie nie-
bezpiecznych konarów z sąsiadujących z 
ośrodkiem drzew. Kompetencyjne spory 
spowodowały, że dopiero, gdy doszło do 
niebezpiecznej sytuacji i strat materialnych, 
pojawili się strażacy i w ciągu kilku godzin 
usunęli zagrażające ludziom konary...

Bartłomiej Madej 
Fot. Ryszard Poradowski

Choć prawdopodobnie istnieje już prawie dziewięćdzie-
siąt lat, wciąż wiadomo o niej niewiele. Rozpala wyobraź-
nię, przyciąga amatorów sensacji. Czy naprawdę mieszkała 
tu Ewa Braun, wybranka wodza III Rzeszy, czy bywał tu sam 
Hitler?

Na obrzeżach Pobierowa, na końcu ulicy Grunwaldzkiej, 
w lesie niemal nad samym klifem znajduje się willa Ewy Braun, 
zwana też jej domem letniskowym. Prawdopodobnie powstał 
on na zlecenie Ministra Lotnictwa, jednego z najbliższych 
współpracowników Hitlera – Hermana Göeringa, który często 
bywał w pobliskim Międzywodziu. Z tego domu letniskowego 
miała korzystać oblubienica wodza III Rzeszy, potem kilkudnio-
wa jego małżonka. Czy stawała na skraju lasu na wysokim klifie 
i podziwiała piękny Bałtyk?

Willa miała powstać w latach trzydziestych XX wieku. Po-
dobno w jej zaprojektowanie miał się włączyć sam Albert 
Speer, nadworny architekt Hitlera, a może zrobił to jeden 
z jego podwładnych. W willi z pięknym widokiem na mo-
rze był prawdopodobnie kominek i sporo pomieszczeń 
dla Ewy Braun. Była też obszerna piwnica. Do strzeżonej 
przez wojsko willi, ukrytej w lesie przed oczyma ciekaw-
skich, wiodła betonowa droga.

Dziś niewiele pozostało z dawnej świetności tego domu 
letniskowego wybranki Führerea. Aktualny, prywatny właści-
ciel obiektu zadbał kiedyś o utrudnienie dostępu do budow-
li, ale zdewastowane ogrodzenie już nie stanowi przeszkody 

Tajemnicza willa Ewy Braun
dla ciekawskich. Czy ten obiekt powinien być wyremontowa-
ny i udostępniony turystom? Moim zdaniem tak, jest on nie-
wątpliwie magnesem przyciągającym do Pobierowa wielu 
twczasowiczów, także niemieckich. Ponadto niemal w bezpo-
średnim sąsiedztwie stoi już gigantyczny hotel jednego z po-
tentatów branży turystycznej w Polsce…

Bartłomiej Madej

Fot. Ryszard PoradowskiFot. Ryszard Poradowski

s e n s a c y j n i e
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Ile naprawdę kosztuje 
twoja koszulka?

Model biznesowy, zwany „fast fa-
shion", opiera się na masowej nadpro-
dukcji kopiowanych z wybiegów marek 
z wyższej półki ubrań oraz sprzedawa-
nia ich w niskich cenach. Wymiana asor-
tymentu następuje w każdym sezonie, 
co skutkuje niewyobrażalną liczbą pro-
duktów, z których nie wszystkie znajdą 
właściciela. Opracowanie na zlecenie 
Parlamentu Europejskiego mówi nam, 
że H&M wydaje co roku od dwunastu 
do szesnastu kolekcji, Zara natomiast aż 
dwadzieścia cztery.

Nie każdy świadomy jest tego, jak nie-
bezpieczna jest nadmierna konsumpcja 
i jak wpływa ona na środowisko. Naby-
wane w sklepach sieciowych ubrania 
cechuje niska cena oraz niejednokrot-
nie wątpliwa jakość, która najpewniej 
jest dla producentów znacznie mniej 
ważna niż ilość. Oczywiste jest więc, 
czemu ludzie wybierają właśnie te skle-
py – chcą wyglądać dobrze nie tracąc 
przy tym wszystkich pieniędzy, jest to 
dla nich korzystna sytuacja. Nie mogą 
zgodzić się z tym mieszkańcy państw, 
w których to produkuje się znaczną 
część asortymentu sklepów typu „fast 
fashion", krajów takich jak Pakistan, 
Wietnam czy Bangladesz. W tym ostat-

nim skażenie wód spowodowane uwal-
nianiem się ścieków z fabryk tekstyliów 
i farbiarni odzieżowych jest jednym 
z największych problemów. Wiele rzek 
w tym kraju uznano za martwe.

Na straty narażony jest każdy konsu-
ment owych sklepów. Liczba związków 
syntetycznych wykorzystywanych przy 
produkcji ubrań wynosi około ośmiu ty-
sięcy, z których większość jest toksycz-
na. Do najbardziej szkodliwych substan-
cji zaliczany jest formaldehyd, którego 
skutkiem ubocznym jest  rozwój nowo-
tworów. Kolejnymi  składnikami tego 
typu są barwniki azowe także o dzia-
łaniu rakotwórczym. Dokładne pranie 
jest w stanie pozbyć się w jakimś stop-
niu toksyn, które podczas tego procesu 
przedostają się do wody zanieczysz-
czając ją. Możliwości oczyszczalni ście-
ków  również są ograniczone, niewiele 
z nich posiada technologię pozwalającą 
na skuteczne pozbycie się syntetycz-
nych substancji. Jednak to nie tylko 
woda jest poszkodowana, osady ścieko-
we często trafiające do  rolników, lądują 
na polach.

Pocieszający jest fakt, że możemy 
temu choć trochę zaradzić. Kupowanie 
ubrań z drugiej ręki i tych niekiedy za-

Większość z nas regularnie uczęszcza do tzw. sieciówek, wielkich zachodnich przedsiębiorstw 
odzieżowych z placówkami w każdej galerii handlowej. Wydaje się, że to idealne rozwiązanie – modne, 
tanie ubrania na wyciągnięcie ręki. Jest to, najprościej mówiąc, wygodne. Bardzo mało osób jednak 
decyduje się nagłaśniać temat nieetycznych zachowań tychże firm oraz ich tragicznego wpływu 
na środowisko.

pomnianych w naszych szafach pomaga 
w rozwiązaniu problemu nadprodukcji 
i nie przyczynia się do większego zanie-
czyszczenia środowiska. Przed zdecydo-
waniem się na nabycie nowej garderoby 
sprawdźmy etykę sklepu, z którego ta 
odzież pochodzi. To my jesteśmy odpo-
wiedzialni za nasze zdrowie i przyszłość 
planety. Chociaż niekorzystne zmiany 
w środowisku są już raczej nieodwracal-
ne, nigdy nie jest zbyt późno na zosta-
nie świadomym konsumentem.

Maria Soszyńska

Rys. Antonina Mazurek

W tym roku niektórzy z Potęgowiczów postanowili wybiec 
trochę poza lekką, wakacyjną konwencję. Chcieli pokazać, że nie 
boją się pisać o dojrzałych tematach i zwrócić uwagę na prob-
lemy bliskie ich sercom. Dlatego powstała sekcja tekstów po-
ważnych. Znacznie wykraczają one swoją tematyką poza resztę 
gazety. Naświetlają ważne zagadnienia społeczne i są wyrazem 
ekspresji młodych, zaciekawionych światem ludzi. Warto więc 
tę sekcję czytać ze szczególnym zrozumieniem i otwartą głową. 
Należy nadmienić, że artykuły mogą wywoływać silne emocje. 
Zastanówcie się więc dobrze, przed zerknięciem do każdego 
z tych tekstów. Mamy jednak nadzieję, że nie okażą zbyt prob-
lematyczne, a ich lektura, poza byciem świetną rozrywką, okaże 
się równie edukacyjna.

Zapraszamy!
Fot. Katarzyna JamkaFot. Katarzyna Jamka

ś w i a t  o k i e m  m ł o d y c h
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Konformizm

Naturalna cecha ludzi
Człowiek jest istotą, która potrze-

buje innych ludzi do prawidłowe-
go funkcjonowania. Żyje w grupach 
ze szczególnymi zasadami zachowania 
czy własnymi racjami. Zjawiskiem na-
turalnym jest to, że chcemy pasować 
do innych poprzez wspólne zdania oraz 
cele. Większość ludzi pragnie być po-
wszechnie lubiana i akceptowana. Nikt 
nie chce, aby go lekceważono, wyśmie-
wano czy wykluczano. Dlatego właśnie 
najłatwiejszą drogą do bycia dobrze 
traktowanym jest zgoda z innymi.

Jest to konformizm, czyli podporząd-
kowanie się pod konkretne kręgi spo-
łeczne. Mieszczenie się w wymogach 
danych „norm” tylko po to, aby nas lu-
biano, jest chlebem powszednim w życiu 
młodzieży. Trudno jest nam się sprze-
ciwić, ponieważ boimy się odrzucenia. 
Ze strony socjologicznej jest to dostoso-
wanie się jednostki do porządku społecz-
nego panującego w danej grupie. Nato-
miast przeciwstawianie się regułom jest 
uznawane za odchył. Psychologia mówi 
o trzech głównych motywach osób ule-
gających. Pierwszym jest lęk 
przed odrzuceniem przez 
otaczających nas ludzi. Ko-
lejnym jest chęć posiadania 
racji, bo skoro w jednym 
gronie każdy ma te same 
opinie na te same tema-
ty, to w tej zamkniętej 
społeczności każdy ma 
rację. Ostatnim, najważ-
niejszym powodem ule-
gania jest poprawienie 
swojej pozycji i swoich 
wpływów na innych lu-
dzi. Błędne jest myślenie, 
że jeśli będziemy zgadzać 
się z zespołem staniemy 
się jego liderem. Do tego 
potrzebujemy własnych, 
nie zaczerpniętych z gru-
py opinii na ważne dla 
otoczenia tematy. Wpływ na zacho-
wania konformistyczne mają różne oko-
liczności, sprzyjające podporządkowaniu 
się innym. Przykładem takich czynników 
to niska samoocena jednostki oraz po-
czucie przez nią niepewności, samotność 
i brak sprzymierzeńców wśród członków 
grupy. Wtedy czujemy potrzebę stoso-

wania zachowań konformistycznych. Ale 
czy takie postępowanie jest złe? Trudno 
jest moralnie oceniać styl bycia innych 
ludzi. Jeśli stosujemy takie zachowania 
w celu ułatwienia relacji między ludźmi 
o różnych zdaniach lub kiedy dążymy 
do kompromisu to postępujemy dobrze, 
ponieważ robimy to dla prawidłowego 
funkcjonowania w grupie. Czasem jest to 
bardzo potrzebne dla zgody pomiędzy 
sprzecznymi opiniami. Jednak w sytuacji 
kiedy nie ma się własnego głosu, a dąże-
nie do porozumienia w pracy zamienia 
się w odrzucenie swych poglądów dla 
własnych dóbr przemienia się to w coś 
złego, negatywnego. Kiedy nasze działa-
nia mają na celu głównie przypodobanie 
się grupie dochodzi do życia w zakłama-
niu lub niekiedy ośmieszania się przed 
innymi. Zdarza się, że większość zaczy-

na zachowywać się wulgarnie wobec 
innych. Wtedy, nawet jeśli nam coś nie 
pasuje, nie sprzeciwiamy się grupie przez 
lęk przed odrzuceniem. Niegodziwa jest 
tolerancja przemocy słownej i fizycznej 
oraz brak reakcji na złe traktowanie oraz 
krzywdzenie innych.

Typy konformizmu są podzielone 
przez poziom jego intensywności. 
Uleganie to najsłabszy rodzaj, który 
uaktywnia się tylko podczas obecno-
ści członków grupy. Gdy nacisk oraz 
narzucane opinie znikają, osoba wra-
ca do własnych racji i zachowań. Ce-
lem działania jest najczęściej strach 
przed wykluczeniem, odrzuceniem 
lub przed karą. Kolejną odmianą jest 
identyfikacja. Występuje ona nawet 
podczas nieobecności ludzi, którym 
ulega jednostka. Polega na dopaso-
waniu się pod wymogi i zasady. Je-
śli dana społeczność ma narzucony 
konkretny wygląd, rodzaj wypowia-
dania zdań czy głoszenia racji, osoba 
identyfikująca się podporządkowuje 
się temu. Ostatni, a zarazem najbar-
dziej intensywny typ konformizmu 
to introjekcja. Bazuje on na całkowi-
tym uznaniu norm, zasad, tradycji czy 
wartości grupy za własne, niezależnie 
od okoliczności.

Od strony psychologicznej konfor-
mizm jest pozytywny dopóki znajduje 
się pod kontrolą jednostki. Natomiast 
w momencie, kiedy jej nie ma, wszyst-
ko się wymyka, a świat dla osoby ule-
gającej traci sens bez grupy. Wtedy 
zależna jest tylko od jej opinii, racji 
i poglądów. Z trudem wyraża jakie-

kolwiek odmienne zdanie nawet 
bez nacisku grupy. Starajmy się 
podporządkowywać większości 
tylko w celach budowania bez-
konfliktowych relacji oraz za-

łagodzenia odmiennych 
zdań kompromisem. 
Ludzie zaakceptują nas 
takimi jakimi jesteśmy 
tylko muszą być właś-

ciwi i odpowiedni dla 
nas, a wtedy na pew-
no docenią nasze 
zdanie i poglądy.

Linda Jasic

Rys. Jagoda 
Maciejewska

ś w i a t  o k i e m  m ł o d y c h
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Quo vadis, Chile?

Nie sposób nas za to winić, to natu-
ralna reakcja. Jednak warto czasem 
wyjść ze swojej strefy komfortu, wyjść 
myślami poza swój horyzont. Dlatego 
piszę ten tekst, aby przybliżyć Czytel-
nikom wydarzenia w Chile. W kraju, 
w którym na naszych oczach pisana 
jest historia, a jej prawdziwymi uczest-
nikami nareszcie są zwykli ludzie.

Najpierw troche historii.  Jest ona 
kluczowa do zrozumienia konteks-
tu całej sytuacji i tego, co kierowało 
setkami tysięcy ludzi do ryzykowania 
zdrowiem i życiem, aby protestować 
przeciwko podwyżce ceny biletów 
o mniej więcej 15 groszy. 

Czarny rozdział na kartach 
historii

Jest 1973 rok, Chile. Po trzech latach 
rządów socjalistycznego prezyden-
ta Salvadora Allende, pogrążone jest 
w ogromnym kryzysie gospodarczym. 
Brak żywności, hiperinflacja i ogromny 
deficyt budżetowy, to tylko część prob-
lemów, z którymi boryka się ówczesne 
społeczeństwo. Cierpliwość Chilijczy-
ków się kończy i powoli zaczyna być 
jasne, że zmiany są nieuniknione. 

11 września kraj pogrąża się w cha-
osie. W wyniku zamachu stanu woj-
sko zdobywa stolicę w przeciągu kilku 
godzin. Salvador Allende, zamknięty 
w swoim pałacu broni sie do ostatnie-
go tchu...

Władzę nad krajem objęła wojskowa 
junta pod dowództwem generała ar-
mii Augusto Pinocheta. Na jego rozkaz 
rozpoczynają się zakrojone na szeroką 
skalę represje wymierzone w lewicę. 
Dokładna skala terroru nie jest znana, 
ale przyjmuje się, że podczas pierw-
szych trzech miesięcy internowano  
do 40 tysięcy ludzi, a prawie dwa tysiące 
z nich zabito. W dodatku dziesiątki ty-
sięcy Chilijczyków zostało zmuszonych 
do emigracji. A to był dopiero początek. 

Pinochet rozpoczął też reformy pań-
stwa, przede wszystkim z zakresu go-

spodarki. Socjalizm został zastąpiony 
przez skrajny leseferyzm i neolibera-
lizm. Chile sukcesywnie przybierało 
bardziej formę książkowej oligarchicz-
nej dystopii, niż kapitalistycznego raju 
zgodnego z wizją Miltona Friedmana.

Reżim Pinocheta jest zgodnie uzna-
wany za jeden z najbardziej krwawych 
i brutalnych w historii XX wieku. Skala 
terroru była tak ogromna, że niektórzy 
ludzie, którzy  pamiętają te czasy, wciąż 
nie są w stanie przezwyciężyć lęków 
i traumy. Jednak poparcie dla dyktato-
ra stopniowo malało. Reformy wyha-
mowały i dyktator zdał sobie sprawę, 
że to już koniec. W zorganizowanym 
w 1988 roku plebiscycie zwyciężyła 
opozycja. Po piętnastu długich latach 
reżim Pinocheta wreszcie upadł. 

Nadchodzą lepsze czasy
Wydawało by się, że na tym już ko-

niec problemów. Chile wreszcie stało 
się demokratyczne, a prawa czło-
wieka zaczęto respektować. Nic 
bardziej mylnego. Prawdziwa 
transformacja ustrojowa ni-
gdy nie nastąpiła. Neolibe-
ralna konstytucja uchwalona 
początku lat 80. XX wieku 
pozostała w mocy. Chile da-
lej nie podniosło się z kolan. 
Po tym wielkim kryzysie. Po-
wiem nawet więcej, w wie-
lu aspektach został on na-
wet pogłębiony, np. rządząca 
w latach 2000 – 2006 partia so-
cjalistyczna bardzo mocno przy-
czyniła się do kompletnej prywaty-
zacji szkolnictwa. Proces ten dotknął 
nawet źródeł wody pitnej, które 
już od dawna są w całości w rękach 
prywatnych inwestorów. Mamy więc 
do czynienia z sytuacją, gdzie jakość 
podstawowych usług (warto zaznaczyć, 
że sprywatyzowano  też służbę zdro-
wia i system emerytalny) jest wprost 
proporcjonalna do stanu majątko-
wego. To wręcz podręcznikowy 

Dużo jest spraw na tym świecie, których wygodniej jest nam nie 
zauważać. Zamknąć się w bańce i spoglądać na świat 
z perspektywy Zachodu. I nie przejmując się resztą, bo przecież 
jest nam ona tak obca. A przecież w tej reszcie dzieją się 
wydarzenia na miarę stuleci.

przykład dyskryminacji. Ten stan rze-
czy utrzymywał się nieprzerwanie od 
1988 roku. Rządy przychodziły i odcho-
dziły, o poglądach od prawa do lewa. 
Jednak żaden z nich nie odważył się 
przeprowadzić zmian, na które czekają 
Chilijczycy.

Obietnica lepszego jutra
7 października 2019 roku rozpoczęłą 

się seria prostestów przeciwko podwyż-
kom  cen biletów. 1 października rada 
miasta stołecznego Santiago podwyż-
szyła ich koszt o 30 pesos, odpowied-
nik 15 groszy. Przez kolejny miesiąc na-
stąpiła drastyczna eskalacja konfliktu, 
od blokowania większości stacji metra, 
uliczne zamieszki, aż po ogłoszenie 
stanu wyjątkowego i wprowadzenie 
godziny policyjnej. 25 października 
na ulicę wyszło ponad milion Chilijczy-
ków (na zdjęciu) domagających się dy-
misji prezydenta.

Podczas pandemii protesty przyci-
chły, jednak wraz z luzowaniem ob-
ostrzeń, ludzie powrócili do protesto-
wania. Wielotysięczne manifestacje 
wreszcie doprowadziły do referen-
dum dotyczacego nowej konstytucji. 
Odbyło się ono 25 października 2020, 
w rocznicę największej manifestacji 
w Santiago. Ponad 78% głosujących 
opowiedziało się za napisaniem nowej 
ustawy zasadniczej. Rozpisano kolejne 

Na zdj. Salvador Allende
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głosowanie, tym razem mające 
na celu wybór składu Konstytuanty. 
Było ono wyjątkowe na skalę światową. 
To pierwszy tego typu organ w historii, 
w którym zachowano parytet płci. 
Na 78 mężczyzn przypada 77 kobiet. 
W dodatku zapewniono 17 mandatów 
dla ludności miejscowej. 

Głosowanie, które odbyło się 16 maja 
bieżącego roku, potwierdziło defini-
tywnie zmianę nastrojów w społeczeń-
stwie. Będąca wcześniej u władzy pra-
wica otrzymała zaledwie 36 głosów. 
Kandydaci niezależni otrzymali ich 49, 
a koalicja lewicowa – 53. 

W tym miesiącu zapewne rozpo-
czną się nowe rządy i pierwsze zmiany. 
Czy wreszcie zacznie się dbać o pra-
wa jednostki, czy mniejszości zyskają 
ochronę, czy nowa konstytucja spełni 
oczekiwania Chilijek i Chilijczyków? Jak 
widać, ludziom starczyło odwagi, aby 
wymusić konieczne reformy. Zmiana 
pokoleniowa wreszcie stała się faktem. 

Jestem pełen optymizmu, liczę na to, 
że mieszkańcy tego pięknego kraju na-
reszcie cieszyć się będą z demokracji 
i sprawiedliwości. Szkoda tylko, że nie 
można cofnąć i wymazać z pamięci ludzi 
lat terroru i zbrodni. 

Michał Zieliński Na zdj. Augusto Pinochet
Fot. commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Augusto_Pinochet_foto_oficial.jpg

Fot. commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcha_Mas_Grande_De_Chile_2019_Plaza_Baquedano_Drone.
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Kryzys męskości?

Od dłuższego czasu obserwuje się po-
ważne zmiany rozrodczości w naszym 
kraju. W latach 1984 – 2003 odnotowa-
no spadek liczby urodzeń aż o połowę 
(z 702 tys. do 351 tys. urodzeń rocznie), 
a współczynnik dzietności teoretycznej 
zmalał o 48%. Przyczyn do tej pory poszu-
kiwano w wahaniach demograficznych, 
zmniejszeniu się liczby zawieranych mał-
żeństw, a także opóźnieniu wieku poro-
du. Konsekwentnie wymieniano również 
bolączki współczesnego społeczeństwa 
tj. otyłość, stosowanie używek, siedzący 
tryb życia i stres. Dodatkowo, wraz z na-
stępowaniem kolejnych pokoleń, ryzyko 
poronienia u kobiet w każdym wieku roś-
nie średnio o 1% rocznie, lecz to wciąż nie 
najważniejsze źródło problemu. Jaki inny 
powód mógłby doprowadzić do drastycz-
nego zmniejszenia populacji? Globalne 
ocieplenie? Następna epidemia?

Zmierzch Zachodu
Zgodnie z wynikami badań zawar-

tymi w książce doktor Shaany Swan 
pt. „Count down” (pol. „Odliczanie”) cały 
świat, a przede wszystkim mieszkańcy Eu-
ropy, Ameryki Północnej, Australii i Nowej 
Zelandii niebawem staną przed poważ-
nym zagrożeniem. W latach 1973 – 2011 
liczba plemników w spermie statystycz-
nie zmalała z 99 milionów na centymetr 
kwadratowy do 47 milionów. Jeżeli ten 
trend spadkowy się utrzyma, plemniki 
do 2050 roku znikną z powierzchni Ziemi.

Okazuje się, że zdrowy tryb życia nie 
gra dominującej roli w utrzymaniu mę-
skiej płodności na odpowiednim pozio-
mie. Problem stanowią ftalany, wykorzy-
stywane do produkcji… plastiku. To one 
nadają mu charakterystyczną miękkość 
i elastyczność. Nie łączą się jednak jego 
cząsteczkami na stałe, przez co mogą 
przenikać do jedzenia i napojów spoży-
wanych przez ludzi, ale również powie-
trza, którym oddychamy.

Nawet ich najmniejsza ilość może mieć 
wpływ na gospodarkę hormonalną czło-
wieka, co u kobiet skutkuje obniżeniem 
libido, wczesnym dojrzewaniem, niewy-
dolnością jajników, zwiększonym ryzy-

We wrześniu minionego roku górnicze związki zawodowe podpisały z rządem ugodę, na mocy której ostatnia 
kopalnia węgla kamiennego zostanie zamknięta w 2049 roku. Do tej pory na lekcjach geografii w liceum 
tłumaczono to względami społecznymi oraz politycznymi. A co jeśli… wszystko przez wyginięcie siły roboczej?

kiem poronienia oraz przedwczesnym 
porodem. Mężczyźni natomiast muszą się 
liczyć z prawdopodobieństwem znacznie 
mniejszego przyrodzenia, mniejszą odle-
głością między penisem a odbytem oraz 
mniejszą ilością plemników w spermie.

Największe zagrożenie stanowią ftalany 
przyswajane przez kobiety w ciąży, bowiem 
ich obecność obniża poziom testosteronu 
w łonie matki, co uniemożliwia prawidło-
wy rozwój męskiego płodu. W przypadku 
płodów żeńskich obecność tych substancji 
wpływa na budowę komórek jajowych wy-
kształconych jeszcze w czasie okresu pre-
natalnego, co w przyszłości może rzutować 
na płodność dorosłej kobiety.

U źródła
Ftalany przyczyniają się także do rozwo-

ju otyłości i cukrzycy, ale Unia Europejska 
nie wprowadziła jeszcze żadnych ozna-
czeń informujących konsumentów o ich 
obecności w kupowanych produktach ani 
obostrzeń dotyczących ich wykorzystania 
w procesie produkcji. Można je znaleźć 
w zabawkach, wyrobach medycznych, ar-
tykułach do majsterkowania oraz tych ma-
jących kontakt z żywnością, opakowaniach, 
wyposażeniu sportowym, farbach, klejach 

i produktach perfumowanych. Ogromna 
ich ilość wydziela się w czasie podgrzewa-
nia jedzenia w plastikowych pojemnikach 
w kuchenkach mikrofalowych, a nawet 
podczas gotowania kaszy w woreczku.

Substancją, mającą bardzo podobny 
wpływ na zdrowie człowieka jest bisfe-
nol A zawarty w konserwach, napojach 
puszkowanych, butelkach plastikowych 
i innych opakowaniach, paragonach oraz 
materiałach dentystycznych. Jak widać 
współcześnie kontaktu ze szkodliwymi 
chemikaliami właściwie nie da się uniknąć.

Nadziei dla przetrwania gatunku na-
ukowcy szukają w komórkach macierzy-
stych, które można zaprogramować do wy-
twarzania męskich komórek rozrodczych. 
Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości 
reprodukcja może już nie być związana 
z aktem seksualnym, a zapłodnienie będzie 
się odbywało przy pomocy technologii. 
Dobra informacja jest jednak taka że, jeże-
li ludzkość zreflektuje się w porę, dawną 
statystyczną płodność mężczyzn będzie 
można przywrócić w ciągu życia... trzech 
pokoleń. Czyli może jednak górnicy przeży-
ją zamknięcie kopalni…

Aleksandra Brożyna

ś w i a t  o k i e m  m ł o d y c h

Fot. Pixabay.comFot. Pixabay.com
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Uczestnicy obozu Potęga Prasy cały czas nagrywają nowe materiały i chwytają cenne 
chwile. Firma Panasonic udostępniła nam aparaty Lumix GH5S oraz Lumix G9, na których 

możemy nieprzerwanie pracować, realizować materiały filmowe i uczyć się fotografii.
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Czeski western i rosyjski film wojenny

Wielka Improwizacja w Janowie
W piątek 2 lipca odbyła się premiera kolejnego sezonu teatru impro. Aktorzy goszczą w Janowie już 
od trzech lat. W tym roku mogliśmy podziwiać niezwykły talent nowego składu grupy. Od początku lata 
w wiosce artystycznej obejrzymy aż trzy typy spektakli, w dwóch malowniczych lokalizacjach.

Zespół Improatak, którego częścią 
są aktorzy występujący w Janowie, 
powstał w 2014 roku. Zadebiutował 
na deskach Teatru Nowego im. Kazimie-
rza Dejmka w Łodzi. Najczęściej moż-
na oglądać ich właśnie w tej placówce, 
pojawiają się też w Łódzkim Monopolis, 
czy na OFF Piotrkowskiej. Natomiast 
wioska artystyczna Janowo pierwszy 
raz ugościła aktorów w lato 2018 r.

Podczas tegorocznej premiery, 
oprócz spektakli, widzowie zostali 
zaskoczeni wieloma atrakcjami. Jed-
ną z nich była wystawa wybitnej ar-
tystki Małgorzaty Borek, wykładow-
czyni ASP w Łodzi. Artystka swoje 
prace prezentowała w Nowym Jorku, 
Busan czy Melbourne. Jej najdroższe 
dzieło zostało zakupione za 42 tys zł. 
Kolejną nowością w wiosce jest ta-
jemniczy pokój zagadek poświęcony 
Janowi Kowalewskiemu – podpułkow-
nikowi Wojska Polskiego. Znany jest on 
ze złamania sowieckiego szyfru. Ten 
czyn jest motywem przewodnim 
przyciągającego przyjezdnych escape 
roomu. Dodatkowo Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi 
umożliwiło nam podziwianie fa-
scynującej, historycznej instala-
cji na terenie teatru.

Nowością jest też spektakl 
„Bajka improwizowana", w któ-
rym to najmłodsi stają się re-
żyserami, scenarzystami czy 
kostiumografami. Codziennie 
o 17 mają szansę stać się częścią 
przedstawienia. Dzieci chętnie 
dzielą się swoimi sugestiami, 
na premierze mogliśmy usłyszeć 
o marzeniach młodego chłopca 
o podróży do Japonii.

Magia Teatru improwizowa-
nego polega na dynamicznych 
i interaktywnych przedstawie-
niach. Najpopularniejszymi 
formami w wiosce artystycznej 
są miniatury teatralne, krót-

i n s p i r a c j a  i m p r o w i z a c j ąi n s p i r a c j a  i m p r o w i z a c j ą
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kie żartobliwe występy angażujące 
publikę w każdym wieku. Wszystko 
to odbywa się w akompaniamencie 
ekscentrycznych instrumentów mu-
zycznych. Spektakle w Janowie bar-
dzo subtelnie pobudzają nasze zmysły 
i rozwijają wyobraźnię. Jedną z integra-
cyjnych zabaw jest gra ośmiu stylów – 
aktorzy przedstawiali tę samą historię 
w ośmiu stylach, m.in.: teatr grecki, cze-
ski western oraz rosyjski film wojenny. 
Aktorzy odgrywają każdą, nawet naj-
bardziej absurdalną sugestię widowni. 
Dla aktorów jest to duże wyzwanie. Na-
turalnie, nie wiedzą oni co będą dane-
go dnia odgrywać, przez co muszą być 
gotowi na najbardziej skomplikowane 
sugestie. Humor panujący w namio-
tach impro bazuje właśnie na absurdzie. 
Może to z tego powodu odnajduje się 
tam każdy widz, nie zważając na poglą-
dy czy wiek. Teatr w Janowie ma moc 
jednoczenia ludzi.

Premiera czwartego sezonu teatru im-
prowizowanego zdecydowanie wywołała 
uśmiech na twarzach wielu widzów. Wie-
lu z naszych obozowiczów zarzekało się, 
że będą Janowo odwiedzać jak najczęś-
ciej. Gorąco zapraszamy do wspólnego 
uczestnictwa w tych oryginalnych spekta-
klach przez całe lato od godz. 20:15.

Maria Soszyńska Maria Soszyńska 
Fot. Katarzyna JamkFot. Katarzyna Jamka
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Czekając na księcia…

Niekiedy jednak przekazywane war-
tości mogą, jeśli nieuświadomione, 
zakorzeniać w widzach, niewłaściwe 
lub nawet krzywdzące przekonania 
lub propagować postawy godzące 
w pozytywne zasady życia społeczne-
go. Przykładowo, skutkować kształto-
waniem młodych ludzi w poczuciu, że 
nierówność społeczna jest standardem. 
Problem ten można zaobserwować 
w odniesieniu do filmowych ról dam-
skich, jeśliby przyjrzeć się przykładom 
niechlubnych wzorców. Nie jest tym 
samym niespotykany, gdyż, ośmielę się 
przypuszczać, dotyczy większości pro-
dukcji z motywem romantycznym.

Bezbronna i urocza
Wyliczankę zacznę od najoczywistszej 

cechy kobiet w ich hollywoodzkich od-
słonach. W momentach słabości, w chwi-
lach, gdy dotychczasowe wysiłki bo-
haterów mogą ulec zaprzepaszczeniu, 
a więc mają wszelkie powody by wpaść 
w panikę, postać kobieca pyta, co teraz 
i jaki jest plan. Następnie silny i bardzo 
męski główny bohater wpada na cudow-
ny pomysł i ratuje sytuację. Nietrudno 
uprzytomnić sobie przykłady takiej sytu-
acji, poczynając od kultowego „Indiany 
Johnesa”, przez sensację z Cameron Diaz 
i Tomem Cruisem w rolach głównych 
„Wybuchowej pary” aż po „Toy story”.

Tym większy wydaje się problem 
bezbronności kobiet, kiedy zwróci się 
uwagę na koncept nazwany w serii fil-
mów Jonathana McIntosha, założyciela 
Pop Culture Detective Agency, „born 
sexy yesterday” (pol. „seksowna uro-
dzona wczoraj”). Zaobserwowany zo-
stał poprzez porównanie sylwetek dam-
skich głównie w filmach science fiction. 
Dowodzi powszechności modelu, 
w którym bohaterka pierwszoplanowa 
jest „dzieckiem w ciele kobiety”, a więc 
wyróżnia ją niewinność i naiwność, 
a jednocześnie od samego początku 
posiada ciało seksownej kobiety. W kon-
sekwencji braku porównania do innych 
mężczyzn zakochuje się w głównym 
bohaterze, który ratuje świat, zyskuje 

chwałę. Znanym przykładem takiej sy-
tuacji jest wątek relacji bohaterów od-
grywanych przez Millę Jovovich oraz 
Bruce’a Willisa w filmie „Piąty element”, 
a także sylwetka tytułowej bohaterki 
„Wonder Woman”. Ostatecznie okazuje 
się, że ten środek wyrazu nie tylko uka-
zuje mężczyznę (przeważnie białego), 
jako osobę, która nie musi się rozwijać, 
aby kobiety się nim interesowały, ale 
także dominację charakterów męskich 
nad niezaradnymi, nieświadomymi 
własnej atrakcyjności i, być może właś-
nie dzięki swojej naiwności, uroczymi 
charakterami damskimi. Mam nadzie-
ję, że wszyscy czytelnicy artykułu 
zgodzą się ze mną, jeśli stwierdzę, 
że to właśnie kompetencja i do-
świadczenie czynią kobietę seksowną.

Zakochana w oprawcy
Syndrom sztokholmski, wspo-

minany między innymi przez 
Jamesa Bonda w „Świat to 
za mało” ma swoje odzwierciedle-
nie w innych filmach. Dla przykładu 
Arnold Schwarzenegger i Bruce 
Willis mieli okazję zagrać aż po trzy 
razy postacie porywaczy, ostatecz-
nie okazujących się przyjaznymi 
gośćmi, w których zakochują się 
porwane bohaterki. Tego typu 
uprowadzenia upokarzają silne 
kobiety, które, jakimś cudem, 
nigdy nie są postawione w po-
zycji oprawcy. Ten z kolei miewa 
swoje przebłyski wspaniałomyśl-
ności, kiedy na przykład pozwala 
się ofierze napić (jak w jednej z czę-
ści „Transportera”), czy skorzystać 
z toalety. Jakież to romantyczne…

Rozwinięciem wspomnianego 
motywu można nazwać coś, co 
określamy jako „szantaż roman-
tyczny”. Jest to określenie zbior-
cze dla wszystkich dziwacznych 
i przerażających zarazem środków 
przekonujących bohaterki do randko-
wania z danym mężczyzną. 
Dobry przykład odnajdujemy 
w „Zmierzchu”, gdzie Edward 

Nikogo nie zdziwi stwierdzenie, że współcześnie, tym bardziej w związku z trwającą zarazą, rola filmów, 
jako źródła rozrywki jest znacząca. Wiąże się to także z kreowaniem gustów publiczności, standardów 
dotyczących powstawania filmów, jak również powszechnie obowiązujących norm.

w zupełnie niewinny sposób wyznaje 
Belli, która nie jest jeszcze wtedy jego 
dziewczyną, że lubi oglądać ją w jej 
własnej sypialni, gdy śpi. Następny – 
w „Pasażerach”, gdzie bohaterka zosta-
je skazana na śmierć bez względu na jej 
aspiracje, marzenia i brak wolnej woli, 
ponieważ… hej! Jest przecież pociąga-
jąca! Co więcej, na końcu okazuje się, 
że ta spełnia oczekiwania oprawcy, za-
kochuje się w nim, a on kończy jako zu-
pełnie usprawiedliwiony perspektywą 
samotności. A czy ktoś pamięta stalkera 
z „To właśnie miłość” robiącego pota-

jemnie film o wybrance, następ-
nie nachodzącego ją w czasie 
wigilii, mimo że jest mężatką?

Zdobycz bez głowy
Okazuje się, że kobietę da 

się zdobyć i nierzadko jest 
to nierozłączne z rozwią-
zaniem akcji filmu. Zdarza 
się także, że, podczas gdy 
główny bohater zajmuje 

się rozwiązaniem problemu, 
to kobieta opiekuje się po-
zostałymi aspektami fabu-
ły, zwłaszcza kiedy pracuje 

w zawodzie wymagają-
cym „typowo kobiecych” 
cech (pielęgniarka, 
nauczycielka, opie-
kunka). Jeżeli jednak 
zdarzy się, że postać 
żeńska charakteryzu-
je się szeroką wiedzą 
w zakresie nauk ści-
słych, techniki lub 
po prostu „męskich 
dziedzin”, musi być 
czarnym charakte-
rem lub zupełnie 
pozbawioną emo-
cji, jak np. następ-
czyni prezydenta 
Snowa w „Igrzy-
skach śmierci”

O s t a t e c z n i e 
nie wspomnia-

ny został jeszcze 

ś w i a t  o k i e m  m ł o d y c h

Rys. Antonina Mazurek
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jeden problem zasługujący na własną 
stronę internetową, w istocie noszącą 
tytuł „Headless Women of Hollywood 
"(pol. Zdekapitowane kobiety Hol-
lywood). Dotyczy on wprowadzenia 
bohaterek do akcji, zaczyna-
jąc od kadrów ukazujących 
długie nogi, pośladki czy 
biust aktorek lub prowa-
dzenia scen erotycznych 
bez ujęć zawierających 
twarze bohaterek. Myślę, 
że można dyskutować, 
czy kierowanie kamery na 
męskie części intymne spra-
wiałoby satysfakcję żeńskiej 
części widowni lub dlaczego 
odczłowieczone nogi napraw-
dę uchodzą za atrakcyjne.

Dodatek do mężczyzny
Teatr nie uchronił się od podobnej 

optyki obecnej także w kulturze ma-
sowej i, podobnie jak kino, nie zawsze 
ukazuje sylwetki żeńskie i męskie jako 
równe sobie. Może być to w dużej czę-
ści konsekwencją czasów, w których 
powstawał odgrywany repertuar, nie-
mniej ja chętnie oglądałabym w roli 
poszukiwacza, everymana, reformato-
ra czy geniusza kobietę. A być może, 
jako przyszła kandydatka do szkoły 
teatralnej, z przyjemnością odgrywała-
bym postacie nie będące jedynie tłem 
i posiadające rozwinięte studium psy-
chologiczne, przeważające nad funk-
cją matki, córki, małżonki lub kochanki 
głównego, męskiego bohatera.

Zdobywanie wiedzy o szkodliwych 
zjawiskach występującym w popkultu-
rze jest niezmiernie ważne. W końcu to 
ludzie, silne jednostki oraz masy decy-
dują o istnieniu powszechnie uznawa-
nych norm w niemal każdej dziedzinie. 
Trudno wyobrazić sobie sytuację, w któ-
rej opisane powyżej zjawiska dotyczy-
łyby ról męskich, stąd warto pokusić się 
o kilka refleksji: zwracać uwagę na rodzaj 
przyswajanej treści oraz jej zgodność 
z wyznawanymi wartościami. Pamiętaj-
my o tym wspominając filmy inspiro-
wane historiami Kopciuszka czy Śpiącej 
Królewny, które musiały poczekać na po-
całunek księcia, aby odmienić swe losy…

Aleksandra Brożyna

ś w i a t  o k i e m  m ł o d y c h

Rys. Iga OlczykRys. Iga Olczyk
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Kraj betonu i krótkich odległości
Mikronacje... Brzmi to jak określenie 

nielicznych mniejszości narodowych... 
No, może nie do końca. W rzeczywi-
stości słowo to określa państwo za-
zwyczaj tak małe, że choć deklarujące 
niepodległość, to niebędące przed-
miotem polityki międzynarodowej, 
a nierzadko też nieuznawane przez 
większość krajów. Chyba, że mówimy 
o innych mikronacjach.

O jednej z takowych Wam opowiem. 
Powstała w 1967 roku i otrzymała 
wdzięczną nazwę – Sealand. Założył ją, 
wykazując się przy tym niemałą krea-
tywnością, Patrick Roy Bates na opusz-
czonej platformie przeciwlotniczej, zna-
nej pod nazwą Roughs Tower. Jednak 
historia tego miejsca sięga znacznie 
dalej w przeszłość. Jest to fort z czasów 
drugiej wojny światowej, stworzony 
po to, by bronić portu w okolicznym Har-
wich. Czy spełnił swoją rolę, czy nie, to 
już zupełnie inny temat.

W czasie zajęcia przez Roya Batesa plat-
forma była poza strefą kontroli Wielkiej 
Brytanii i znajdowała się na wodach mię-
dzynarodowych. Dzięki temu Roy ogłosił 
się księciem nowo powstałego państwa. 
Co ciekawe, w następnym roku został 
wraz z synem postawiony przed sądem 

za ostrzelanie brytyjskiego kutra, którego 
załoga została wysłana w okolicę domi-
nium samozwańczego księcia. Ku zasko-
czeniu wielu obserwatorów sąd orzekł, że 
w tej sprawie nie może podjąć decyzji.

Podstawą do takiego stwierdzenia 
był fakt, że incydent miał miejsce poza 
brytyjskimi wodami terytorialnymi. 
W efekcie nowo proklamowany władca 
mógł spokojnie rządzić około połową 
hektara betonu. Z pewnością jednak nie 
znudziło mu się to. Nawet nie dekadę od 
tych wydarzeń zrealizowano ambitny 
plan wprowadzenia w księstwie waluty, 
a w następnych latach pojawiły się też: fla-
ga, herb i hymn. Ponadto, Sealand uzyskał 
rząd i premiera. Tym ostatnim został nie-
miecki prawnik – Alexander Achenbach.

Niestety, wszystko co dobre, szyb-
ko się kończy. Pierwszy minister, jak to 
człowiek, poróżnił się z innym człowie-
kiem, z takim szczegółem tylko, że tą 
postacią był sam książę Roy. W efekcie 
dziwnym trafem premier przestał być 
premierem i chcąc nie chcąc musiał wy-
nieść się z państwa. Jako że drogą dy-
plomatyczną wiele zdziałać nie mógł, 
zgodził się z historycznymi słowami 
Carla von Clausewitza, że wojna to tylko 
kontynuacja polityki innymi środkami 
i Fort Roughs zwyczajnie przejął.

Tutaj zaczyna się historia rodem 
z dobrego fantasy. Istotne jest w każ-
dym razie, że Roy Bates księstwo odbił, 
a były premier utworzył rząd Sealandu 
na uchodźstwie i obydwaj przeciwni-
cy wydawali się względnie zadowoleni 
ze swoich stanowisk. Wspominając jesz-
cze o rządzie na uchodźstwie, co samo 
w sobie brzmi w tym wypadku kuriozal-
nie, po pewnym czasie powołał on włas-
nego księcia i zmienił konstytucję... Tak, 
tak - zmienił konstytucję nieuznawane-
go państwa, z którego został wcześniej 
przepędzony..

Od tego czasu dużo się zmie-
niło, między innymi władca. No-
wym księciem został Michael Bates, 
syn założyciela państwa. Ponadto 
od wspomnianych uprzednio wyda-
rzeń niepodległość kraju nie była już 
ani razu zagrożona. Chociaż zależy to 
też od punktu widzenia. W roku 2007 
platforma wraz z państwem zostały 
niemalże sprzedane za 750 milionów 
dolarów, jednak wtedy jeszcze peł-
niący funkcję regenta Michael Bates 
w przypływie sealandzkiego patrioty-
zmu tę transakcję zbojkotował.

Wojciech Wojcieszek

Rys. Katarzyna JamkaRys. Katarzyna Jamka
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Mitologia po kawałku

Południca – mitologia 
słowiańska

Słowianie wierzyli, że Południcami 
stawały się kobiety zmarłe tuż po wese-
lu, przed lub w trakcie ślubu. Nazywa-
ne przez ludzi złośliwymi, pojawiały się 
na polach i straszyły znajdujących się 
tam mieszkańców. Najczęściej zacze-
piały śpiących rolników, zadawały za-
gadki, a nie uzyskując satysfakcjonują-
cej odpowiedzi, porywały i zabijały lub 
raniły swoje ofiary. Przybierały postać 
młodych dziewcząt lub starych kobiet 
opatulonych białym materiałem, z roz-
puszczonymi i potarganymi przez wiatr 
włosami, worek trzymały na ramionach, 
a w rękach dzierżyły drąg, ożóg lub 
sierp. Swoją nazwę zawdzięczały poja-
wianiu się na południu.

Mitra – mitologia indoirańska
Mitra (pakt, przymierze) to bóg, który 

według legend zaistniał w II tysiącleciu 
p. n. e., symbolizował lojalność i zobowią-
zanie. Miesiącem mu poświęconym był 
październik, najwięcej uwielbienia otrzy-
mywał w czasie równonocy jesiennej. Mi-
tra postrzegany był jako bóg sprawujący 
pieczę nad przyjaźnią i umowami, po-
rządkiem w społeczeństwie, maje-
statem, zmianami kosmicznymi, 
a także sądzeniem w za-
światach. Przedstawiany 
jako wojownik w zbroi 
i na białym koniu, 
w Cesarstwie Rzym-
skim zabójca – byk.

Rusałka – 
mitologia 
nordycka

Rusałkami zosta-
wały panny zmarłe 
w dziwnych okolicznoś-
ciach przed zamążpój-
ściem. Niektóre legendy 
opowiadały, że były to dziew-
czyny zabite przez swoich rodzi-
ców. Zostały nazwane tak niedawno, 

prawdopodobnie inspirując się świętem 
Rusaliów. Boginie te mieszkały w wodzie 
i bywały dla ludzi zagrożeniem, często 
wabiły swoim śpiewem i wyglądem, by 
następnie zabić łaskotaniem, utopie-
niem albo tańcem. Przyciągały swoją 
urodą, rysami twarzy, jasną, gładką kar-
nacją, ale także długimi, zielonymi wło-
sami przyozdobionymi wiankami z nad-
rzecznych kwiatów.

Youkai – mitologia japońska
Była to nazwa ogółu demonicznych 

potworów i innych mitycznych stworzeń, 
które mieszkały w dzikich japońskich 
lasach, rzekach i czasami w górskich do-
linach. Przemierzały także miasta z kara-
wanem „hayakkiyagyou emaki” – pocho-
dzie stu demonów nakładających klątwę 
na każdego, kto je zobaczył. W później-
szych latach zainspirowały ludzi do roz-
poczęcia „japońskich legend miejskich”, 
przeważnie makabrycznych opowieści 
o straszących w alejkach miast kreatur.

Adu Ogyinae – mitologia 
afrykańska

Adu Ogyinae, w legendach nazywany 
walecznym wyzwoleńcem, przyczynił 
się do rozwoju początków rasy ludzkiej. 
W przekazywanych ustnie opowiada-
niach, lud Aszanti (Ghana, Afryka Zachod-
nia) żył głęboko w ziemi, jednak Ogyinae 
udało się wykopać dziurę i wydostać to-
warzyszy. Z początku spanikowali pora-
żeni nagłą zmianą, ale Adu uspokoił ich, 
przemawiając i kładąc na nich swoje ręce. 
Następnego dnia w czasie przygotowań 
do budowy chat na bohatera zwaliło się 
drzewo. Zmarł przed zachodem słońca.

Dagda – mitologia celtycka
Dagda, imię najważniejszej celtyckiej 

osobliwości oznaczające „dobry bóg”, 
dobry we wszystkim i dla wszystkich. Był 
jak ojciec i protektor plemienia bez ściśle 
określonej funkcji, tak jak reszta męskich 
celtyckich bóstw istniejących jako od-
miana Dagdy. Porównywany do Apollina 
z mitologii greckiej, któremu także nigdy 
nie udało się przypisać konkretnej roli. 
Według irlandzkich opisów miał potężną 
moc, kocioł i maczugę.

Sabajzos – mitologia tracka
Sabajzos, czyli tracki Dionizos. Bóg natu-

ry wszelkiego rodzaju, lecznictwa i roślin-
ności, poświęconym mu zwierzęciem był 
głównie wąż, a atrybutami żaba, jaszczur-
ka, żółw i szyszka pinii. Uważany za syna 
Zbelsurda i Bendidy, opisywany jako bro-
daty mężczyzna z czapką frygijską. Jego 
rozpoznawalnym gestem była prawa dłoń 
uniesiona w geście błogosławieństwa.

Hanna Balewska

W tym tekście chciałabym przedstawić Państwu po fragmencie 
z każdej mitologii. Jest dużo legend niedocenianych lub 
zapomnianych przez społeczeństwo. Mam nadzieję, że uda mi się 
choć trochę przywrócić je do życia.

Rys. Katarzyna JamkaRys. Katarzyna Jamka

w i e r z e n i a  ś w i a t a
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Profesjonalny
minigolf

 
czerwiec: 10:30 - 18:00

lipiec/sierpień: 10:30 -21:00
ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem

runda (18 dołków) + nauka 18 zł 
grupy od 10 osób  -20%

+48 506 650 195 

REKLAMA
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Małe latające inspiracjeMałe latające inspiracje
Zapewne część z Was słyszała o latarni morskiej w Niecho-
rzu, nie jeden turysta odwiedził ją chociaż raz. Poza wejściem 

na szczyt i oglądaniem uspokajającego morza, na dole 
czeka na nas równie ciekawa, jeśli nie ciekawsza, atrakcja.

Motylarnia w Niechorzu to charakterystyczna kopuła, w której 
panuje sztucznie odtworzony tropikalny klimat. 28 °C i duży poziom wilgotności tworzą 
idealne warunki do rozwoju kilkuset egzotycznych motyli. Wizyta tam to niepowtarzalna 
okazja do ich sfotografowania, a wykwalifikowani przewodnicy opowiedzą o nich z pasją. 
Poznacie cykl życia, zwyczaje i wszystko to, co akurat przyjdzie Wam na myśl o tych bajko-

wych stworzeniach. Często zdarza się, że siadają nam na plecakach, dlatego przed wyjściem 
trzeba uważać, aby żadnego przypadkiem nie wynieść.
Wycieczka do motylarni to też niezapomniane doświadczenia estetyczno-zdrowotne. 

Udowodniono pozytywne działanie takiego klimatu na obniżenie ciśnienie i zniknięcie zmę-
czenia, a piękne, naturalne otoczenie sprzyja relaksowi. Każdy gatunek motyla ma swoje niepowta-

rzalne cechy. Przykładowo, tzw. szklany tygrys, Ideopsis juventa, to piękny motyl o przeźroczystych skrzydłach, który przyleciał 
do nas prosto z Azji Wschodniej. 

Z oferty motylarni można skorzystać codziennie w godzinach 10 – 18.
Przed wyjściem zalecamy zaopatrzenie się w lekkie i przewiewne ubrania.

Michał Zieliński

REKLAMA, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Miniaturowe Wybrzeże Bałtyku

Park Miniatur Latarni Morskich, Niechorze, ul. Ludna 16, 
czynny codziennie 10:00-19:00

Park otwarto w 2012 roku z inicjatywy Mariana Piaseckiego. 
Obiekt cieszy się zainteresowaniem turystów z wielu krajów 
i otwarty jest cały rok. Atrakcje wzbogacane są  o nowe minia-
tury, najnowsza ukazuje falochron w Gdańsku, wybudowany 
w latach trzydziestych XIX wieku. Turystów frapują szczegól-
nie współczesne latarnie naszego  wybrzeża, ale i te wiekowe 
urządzenia, które przez lata pomagały rybakom i żeglarzom, 
a niejednokrotnie ratowały ich życie.

Gwoździem programu zdecydowanie jest miniaturowy okręt 
podwodny, sławny ORP „Orzeł", który zaginął w czasie wojny. 
Do podobnych atrakcji należy też ruchoma makieta Nadmor-
skiej Kolejki Wąskotorowej. Natomiast miłośnicy zabytków 
mogą tu zajrzeć do wnętrza kościoła w Trzęsaczu, po którym 
został jedynie fragment ściany południowej. Realistyczna ma-
kieta obrazuje świątynię, którą już dawno zabrał Bałtyk.

W parku można podziwiać nie tylko miniatury, ale również 
przepiękną zieleń. To wszystko sprzyja wypoczynkowi oraz 
edukacji.

Maria Soszyńska

Park Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu jest niezwykłą atrakcją na mapie województwa 
zachodniopomorskiego. Podczas trwającego około godzinę spaceru zwiedzić możemy całe polskie 
wybrzeże, od Krynicy Morskiej aż po Świnoujście, a to wszystko w skali 1:10.

REKLAMA, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Horoskop
Wodnik
W lipcu ambicje Wodnika wzniosą się 
na sam szczyt. Jest to dobry moment, 
aby oddać się nauce, jednak uważaj, aby 
nie zaniedbać siebie i swoich bliskich. 
Niestety, możesz być podatny 
na manipulacje. Nawet się nie 
zorientujesz, kiedy nieodpowiedni ludzie 
zmienią Twoje postrzeganie świata.

Ryby 
Lipiec Ryby spędzą w gronie najbliższych.
Będziesz bardziej pomocny dla swojej 
rodziny niż dotychczas, jednak mimo 
zmęczenia, przyniesie Ci to wiele 
satysfakcji i szczęścia. To idealny czas, 
aby zainwestować w przyszłość. Ryby 
są bardzo emocjonalne i wszystko biorą 
do siebie. Masz wokół siebie wiele osób, 
które chcą Ci pomóc, jednak najlepiej 
skorzystać z porad specjalisty.

Baran
Lipiec jest najbardziej pozytywnym 
miesiącem dla Barana. W tym czasie 
Wenus jest w pozycji Lwa, co pomoże Ci 
w nawiązywaniu nowych znajomości, 
doda odwagi i pozytywnej energii. 
Miej na uwadze, że jedna z nowych 
znajomości może się rozwinąć i przejść na 
wyższy poziom. Ten miesiąc, to doskonały 
czas na rożnego rodzaju ćwiczenia 
fizyczne. Spróbuj swoich sił w rożnych 
dziedzinach sportu. Pora, aby Baran 
spróbował czegoś nowego.

Waga
Lipiec będzie przełomem w życiu Wagi.
Nareszcie uporasz się ze sprawami, które 
męczyły Cię od dłuższego czasu. Ten czas 
będzie przepełniony pozytywną energią 
i zapałem do pracy. Unikaj konfliktowych 
ludzi. Nie pozwól, aby zniszczyli Ci dobre 
samopoczucie. Szczególnie dbaj o relacje 
ze swoją drugą połówką.

Lew
Lipiec nie będzie najlepszym czasem dla 
Lwa. Bądź uważny, bo ludzie, którym ufasz, 
mogą odwrócić się od Ciebie w najbardziej 
nieoczekiwanym momencie. Trzymaj swoje 
sekrety przy sobie, abyś był pewny, że nie 
ujrzą one światła dziennego. Jeśli będziesz 
rzetelnie pracować nad swoimi projektami, 
Twoja praca niedługo przyniesie efekty. 
Czas wolny możesz poświęcić na sztukę 
i rozwój osobisty.

Panna
Lipiec będzie ciężkim miesiącem dla Panny 
pod względem finansowym. Panny mają 
tendencje do zakupoholizmu. Unikaj 
niepotrzebnych wydatków, a pieniądze 
lepiej odłóż na przyszłość. Niedługo przyda 
Ci się więcej oszczędności, ponieważ 
nadejdzie wiele kosztów. Bądź wytrwały 
w tym co robisz, a odniesiesz sukces. Nie 
ufaj zbyt szybko nowo poznanym ludziom, 
niektórzy mogą wykorzystać Twoją 
naiwność.

Rak
To czas, w którym Raki są bardzo otwarte, 
co sprzyja wszelkim relacjom. Swój wolny 
czas i energię poświęć najbliższym. Lipiec 
to wyśmienity czas na odpoczynek i relaks. 
Uważaj na przelotne niezobowiązujące 
romanse, mogą się one źle skończyć.

Skorpion
Po bardzo aktywnym roku dla Skorpiona 
w końcu ma on czas, aby odetchnąć. 
Odpoczynek i relaks to idealne czynniki, 
aby przemyśleć wszystkie konflikty. 
Bądź otwarty na ludzi i dyskusję z nimi, 
może to zmienić Twój punkt widzenia 
na wiele spraw.

c o  m ó w i ą  g w a i z d y
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Strzelec
W lipcu na Strzelca najbardziej oddziałuje 
Saturn, który wprowadzi lekkie zamieszanie. 
Mogą pojawić się konflikty w rodzinie. Jeśli 
zależy Ci, aby być w dobrych stosunkach 
z najbliższymi, powinieneś więcej czasu 
spędzać w domu i integrować się ze swoją 
rodziną. W najbliższym czasie możesz mieć 
małe problemy finansowe, spowodowane 
nagłym nieoczekiwanym zobowiązaniem. 
Strzelce są bardzo zawadiackie i zadziorne, 
co czasem jest zaletą. Uważaj, aby Twój 
temperament i charyzma nie wpakowały 
Cię w niepotrzebne kłopoty.

Koziorożec
Lipiec będzie się wyróżniać spośród 
innych miesięcy. Koziorożce są bardzo 
zachowawcze, więc to dobry moment, aby 
podejść do spraw z dystansem. Spróbuj 
porzucić swoje niezdrowe i uciążliwe 
nawyki. Pamiętaj, aby unikać konfliktów 
i starać się tolerować wszystkich wokół 
Ciebie. Nie bój się prosić o pomoc, jeśli 
naprawdę tego potrzebujesz. Twoi 
najbliżsi wysłuchają Twoich problemów 
i postarają Ci się pomóc. 

Byk
Ten miesiąc przyniesie Bykowi wiele 
spokoju i harmonii. Jest to doskonały czas 
na wszelkiego rodzaju refleksje i rozwój 
osobisty. Skup się przede wszystkim na 
sobie, możesz poświęcić czas na literaturę 
i muzykę. Dawne zainteresowania i pasje 
powrócą, lecz od Ciebie zależy na jak długo. 
Jowisz w pozycji Ryb wprawi Cię 
w samozachwyt i doskonały humor. W tym 
czasie Twoje ambicje nabiorą na sile. Warto 
poświęcić się pracom, które porzuciłeś 
na rzecz życia codziennego.

Bliźnięta
Lipiec przyniesie Bliźniętom wiele emocji. 
Bądź czujny, ponieważ Twoja bratnia dusza 
może być bliżej niż Ci się wydaje. Pojawi 
się osoba, która obróci Twoje życie 
do góry nogami. W tym miesiącu 
największy wpływ wywiera Jowisz. 
Zwiastuje to chęć do sprawowania władzy. 
Nie jest to najlepszy czas na zawieranie 
nowych znajomości. Wszystkie negatywne 
emocje, które kryłeś w sobie od dłuższego 
czasu, wyjdą na wierzch. To dobry czas 
na lekkie odizolowanie się i poukładanie 
sobie wszystkich trudnych tematów.

Opracowała: 
Maja Sokołowska

1. Znajduje się w nadmorskiej biżuterii.

2. Rodzaj glonów wykorzystywanych w kosme-
tologii.

3. Zbieramy je na plaży.

4. Pływamy na tym po basenie lub po morzu.

5. Na plaży w upalne dni w stopy parzy nas…

6. Naturalny dostawca witaminy D3.

7. Tam statki kończą swoją podróż.

8. Pilnuje bezpieczeństwa na plażach i basenach.

9. Piękno po kąpieli słonecznej.

10. Ryba bałtycka. Opracowała: 
Antonina Kocik

r o z r y w k a
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Tendencje masochistyczne
 
Wielkomiejskim latem szukam
Pięknego jak ty, ze świecą
I znalazłam, z bólem przyznam
Lepiej ci mają, co nie wiedzą
I nie zranią się świadomie
Ostrze pchając dalej w głębie
Na należne nam rozstanie
Jak na śmierć czekać będę

Maria Soszyńska

Jak malina
 
Patrzę jak odpalasz papierosa
Kochasz życie w takich chwilach,
Gdy dopijasz czarną kawę
Tak beztrosko przeszczęśliwa
Ty tak blisko, moja miła
Ty tak słodka jak malina

Maria Soszyńska

Przyjaciel

Przyjaciel to ktoś i to bardzo wyjątkowy
Ktoś niezwyczajny ktoś godny mowy
Bo Kim jest ten przyjaciel co on ma niby
Że tak go wyczekujemy jak jakieś dziwy
Co jest w człowieku przyjacielem zwanym
Czy jest on tym innym czy jest on tym samym
Człowiekiem których jest pełno, i mnogo na ziemi
Dla czego gdy go się widzi człowiek się weseli
Bo przyjaciel często umie cię tak zdenerwować
Że nie wiedziałeś że umiesz się tak zachować   
To przyjaciel cię męczy często po nocach
Jest chyba cały w jakiś dziwnych mocach
Mimo to a może właśnie przez to
Wspaniałe dzięki niemu jest twoje jestestwo 
Bo przyjaciel pomoże ci zawsze w potrzebie 
Z piekła cię wyciągnie żebyś był w niebie
Rozmowy z nim to poezja nie dialog 
Jesteście razem jak Renesans i Barok
Ciekawi cię pewnie jak ten wiersz się skończy 
Czy będzie jakaś puenta, a może list gończy
Puenta jest taka że przyjaciółmi już zostaniemy 
Do momentu aż nie zejdziemy ze sceny
Do momentu aż nie będą jechać obok siebie nasze karawany
Lecz mimo wszystko my i tak przetrwamy

Katarzyna Jamka

Testament
 
Oddaję ci moje serce 
Choć oddać nie można czegoś, co już zabrane 
Oddaję Ci moje słowa 
Chociaż już przy pierwszym mi je wyrwałeś
Oddaje Ci moją duszę
Chociaż osaczyłeś każdą jej część swoimi cząstkami
Mogę Ci też oddać krzyk, łzy, uśmiechy, smutek
Dotyk, te wzruszenia, moje wspomnienia, piosenki, które śpiewam, gdy jest 
dobrze albo nic nie ma
Moje ciało i myśli, chociaż nic nowego nie znajdziesz, mój mrok i demony, nie 
wiem czy dasz radę 
Mogę Ci oddać wszystko 
Choć wszystko Ci oddałam 
Nic już we mnie nie ma
A nawet nie chciałam

Zuzanna Ciołczyk

k ą c i k  p o e t y c k i
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Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Tylko to miała w głowie, krzyki, które kazały jej biec, co sił w nogach. Nie wiedziała dokąd 
biegnie, nie wiedziała gdzie się znajduje. Nie wiedziała nic. Po prostu biegła, jak spłoszone bydło, które tratuje wszystko 
na swojej drodze.

Krzyki, które do tej pory napędzały tę przerażającą szarżę, stopniowo opuszczały jej umysł. Im cichsze były te myśli, tym 
bardziej palący ból w nogach i płucach dawał o sobie znać. Stopniowo zaczęła zwalniać. Dyszała ciężko, a wszystkie mięśnie 
w jej ciele paliły się jak żywy ogień. Przed oczami miała mroczki. Udało jej się wyrównać oddech i wreszcie obejrzała się za 
siebię. Z niepokojem patrzyła w stronę, z której tu przybiegła. Na leśnej polance była tylko ona. Za towarzyszy miała jedynie 
świerszcze, które zawstydzone nowo przybyłą słuchaczką skryły się w trawach. Mimo to, nie przerywały swojego co wieczor-
nego koncertu.

Cały czas czujna schowała się w krzakach. W skupieniu nasłuchiwała. Starała się ogarnąć wzrokiem jak największą prze-
strzeń, by mieć całość na oku.

Zmęczenie, stres, strach i gorycz w końcu zniszczyły bastion czujności i niezapowiadany gość, który niedawno zaburzył 
panujący tu spokój, oddał się mu w pełni.

Usiadła na okazale wyglądającym kamieniu. Publiczność zajęła miejsce, uwertura świerszczy właśnie się skończyła, dy-
rygent podniósł batutę i z ekscytacji przeskoczył między trawami, lekko wybudzając ją z transu. Lecz koncert musi trwać 
i w rytm kolejnego skoku rozległa się symfonia. Główną melodię miały świerszcze, słychać też było wchodzące co parę taktów 
trawy, a rolę perkusji przejęły drzewa, które kołysały się na wietrze, wybijając właściwy rytm. Bez partytury leśna polanka 
sama z siebie grała najcudowniejszą melodię świata. Dzięki wspaniałym właściwościom symfonii przybyły słuchacz zaczął 
być nieco senny.

Dopiero kiedy położyła głowę na swoim byłym siedzeniu poczuła, jak jedna z łez, która jeszcze nie zdążyła wyschnąć, 
spłynęła jej po twarzy i wylądowała obok grupki mrówek rozbiegających się w panice. Z uporem próbowała zasnąć. Noc już 
właściwie ogarnęła całą przestrzeń. Poczuła, że jest osaczona ciemnością i nocą.

Kiedy już oczy zaczęły się jej kleić, usłyszała szybkie odgłosy łamanych gałęzi, szum krzaków, które natychmiast ją obudziły. 
Zdążyła się schować w dość sporym gąszczu i poczekać na kolejnego nieproszonego gościa. Odgłosy były coraz bliżej.

– Fafik, stój! – na polance stał mały chłopiec. Pies, którego gonił, nagle przestał być dla niego priorytetem, gdyż 
całą uwagę przelał na siedzącą w krzakach dziewczynę, z racji na swój wzrost zauważył ją bez trudu. Chłopiec podszedł 
do dziewczyny, a ta skryła się jeszcze głębiej w krzakach.

– Jak masz na imię? – nie zareagowała. Nie speszyło to jednak chłopca.
– Ja mam na imię Damian. Jak mój wuj. On był pisarzem. Ja za to kiedyś będę żołnierzem, wiesz? Będę miał karabin 

i wszystko. O! A to mój pies Fafik.
Jako że nie poświęcano mu do tej pory należytej uwagi, sam się o nią postarał, wchodząc w krzaki obok dziewczyny, która 

skuliła się.
– Spokojnie, on chce się tylko pobawić. Wiesz, też lubię siedzieć w krzakach dlatego chcę być żołnierzem –przełknęła ślinę.
– Nie mam imienia.
– Hmm?
– Nie mam imienia.
– Jak można nie mieć imienia? Jak nie, to ja ci jakieś dam. Sam nazwałem psa z tobą może też mi jakoś pójdzie. Hm, jakie 

lubisz kwiatki?
– Ehm... fiołki
– Tak samo jak mój pies... ale ty chyba nie chcesz być fafik? – dziewczyna pokręciła głową
– Hm, może Felicja?
– Ładne
– Wiedziałem że ci się spodoba – chłopiec dumnie wypiął pierś.
Nagle, znikąd dobiegły ich odgłosy wielkiej gonitwy. Felicja nie miała wątpliwości, pogoń ją znalazła.
– O! To mój tata. Dziś coś się działo w tym szarym budynku. Tata wrócił zły do domu, ale powiedziałem, że mu pomogę 

i od razu się rozchmurzył. Dziewczyna spojrzała na niego przerażona.
– Damian, posłuchaj mnie. Nie możesz powiedzieć tacie, że mnie spotkałeś, dobrze?
Chłopak spojrzał na nią podejrzliwie. Już nie był uśmiechnięty.
– To przez ciebie tata uderzył mamę?
– Oczywiście, że nie. Twój tata jest złym człowiekiem. Jak mnie znajdzie, zrobi mi krzywdę.
– Nie mów tak o nim! – krzyknął chłopiec.
– Damian proszę cię, nie krzycz. Twój tata to potwór, ale ty jesteś dobry. Pomóż mi – powiedziała płacząc – Proszę...

Kasia Jamka

m r o ż ą c e  k r e w  w  ż y ł a c h
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U astro-świra na herbatce
10.07.2021 r. Nów w Raku. Tego dnia 

rozpoczniemy astrologiczny lipcowy 
rollercoaster. Czym to właściwie jest, 
z czym się je i dlaczego brzmię jak 
wróżka Aneta z dziwnego, lekko nie-
pokojącego programu? Już wszystko 
tłumaczę. A historię, którą chcą nam 
opowiedzieć gwiazdy, zacznę właśnie 
od wyżej wspomnianego nowiu. Jest 
jedną z faz Księżyca, w której znaj-
duje się on między Słońcem i Ziemią. 
W takiej pozycji całą jego stronę widzimy 
w cieniu. Jest to nowy początek, 
oczyszczenie, które pozwala nam za-
cząć kolejny cykl z pozytywną energią.

A co znaczy, że jest w Raku? Koło zo-
diakalne podzielone jest na 12 części, 
a każdą z nich rządzi jakiś znak. Zarów-
no Księżyc, jak i inne planety, ruszając się 
po tym kole, „wchodzą” w różne znaki 
zodiaku, które wpływają na nasze samo-
poczucie i zachowanie.

W czasie nowiu najłatwiej jest przejść 
na dietę, rzucić nałogi i pomyśleć o swo-
ich marzeniach – gwiazdy nam sprzyjają!

W lipcu nów będzie w znaku Raka. Co 
to znaczy dla nas? Możemy być bardziej 
emocjonalni, zwracać większą uwagę 
na myśli i uczucia. Jednak musimy być 
ostrożni i nie dać się zupełnie ponieść 
naszemu emocjonalnemu upojeniu – zo-
diakalny Rak bardzo lubi manipulować 
emocjami i rozdrapywać rany z prze-

szłości. Warto tego dnia wyjechać 
na urlop, spędzić czas z bliskimi, 
zrobić relaksującą kąpiel i spi-
sać na liście swoje marzenia.

W lipcu mamy również 
kilka innych ciekawych 
wydarzeń.

11.07 – Merkury, 
planeta komunikacji, 
wejdzie w znak Raka. 
Zwróćmy uwagę na 
umowy, jakie pod-
pisujemy – możemy 
zbyt pochopnie po-
dejmować decyzje. 
W relacjach międzyludz-
kich dalej rządzą emocje – 
w większości te pozytywne.

22.07 – Wenus w Pan-
nie. Wenus – planeta miłości 
i majątku kontra analityczna i pe-
dantyczna Panna. Możemy się zbyt 
dystansować w relacjach i irytować 
brakiem ideałów dookoła. A biorąc pod 
uwagę to, że ideały nie istnieją, może 
być naprawdę ciężko. Będziemy za to 
świetnie rozporządzać majątkiem, to 
idealny czas na inwestycje.

Tego samego dnia Słońce wejdzie 
w znak Lwa. Charyzma i ogniste emo-
cje. Jedna wielka impreza. W połączeniu 
z Wenus w Pannie niewątpliwie będzie 
się działo. Wybuchy emocji przewidzia-
ne z dobrą zabawą w pakiecie.

24.07 – Pełnia Księżyca w Wodniku. Moc 
energii. Tykająca bomba. Do tego lekko 
zgryźliwy Wodnik i jego specyficzne po-
dejście do życia dają połączenie ciekawe, 
ale też niebezpiecznie, strzeżcie się!

To najważniejsze wydarzenia, które cze-
kają nas w lipcu. Trzymajcie się, zadbajcie 
o siebie, a herbatka u astro-świra właśnie 
została wypita. Gwiazdy są z Wami!

Zuzanna Ciołczyk

Koronawirus. Pandemia. Odcięcie 
od ludzi. Każdy z nas doświadczył tego 
koszmaru. Dlaczego znów dążymy 
do powtórzenia się tej historii?

Wchodzę do sklepu i się rozglądam. 
Tylko jedna osoba ma założoną masecz-
kę. A ile ich tam jest? Na oko dziesięć. 
Rozmawiają, podają sobie produkty. 
Scena wyjęta niczym sprzed półtora 
roku. Kupuję co mam kupić i wycho-
dzę. Odkażam ręce. Czy ktoś to jeszcze 
robi? Patrzę przed siebie dłuższą chwilę 
i mam wrażenie, jakbym obudziła się 
z długiego snu. Czy ostatni rok mojego 
życia był imaginacją? Czy jeszcze kilka 
miesięcy temu nie baliśmy się dzielić 
choćby napojem z innymi? Czy nie sie-

dzieliśmy w domu, modląc się o powrót 
do normalności? No i cóż. Wróciliśmy. 
Tak, jak gdyby nigdy nic. Tak, jakby ob-
ostrzenia nie istniały. „Dwa metry od 
siebie” były żartem, a maseczki ekspo-
natem w galerii sztuki. A o czwartej fali 
coraz głośniej.

Sytuacja znów się pogarsza. A więk-
szość społeczeństwa zapomniała o koro-
nawirusie. Wystarczyła chwila pozornej 
wolności i nagle pandemia stała się je-
dynie legendą. Szczepienie jest zbędne, 
bo właściwie przecież Covid-19 już nas 
nie dotyczy. Po prostu idealne warunki 
do powrotu kwarantanny.

Nie róbmy sobie tego. Zatrzymajmy się 
na chwilę i zastanówmy czy naprawdę 
chcemy wracać do zamknięcia, obniżo-

nego samopoczucia i przede wszystkim 
ogromnego strachu przed pogorszo-
nym zdrowiem naszych bliskich. Szcze-
pienia są ogólnodostępne, a szczepion-
ki przetestowane przez specjalistów 
(zresztą przecież inaczej nie weszłyby 
do obiegu). To kwestia krótkiego spa-
ceru do punktu szczepień, a korzyści 
z tego płynące to między innymi ochrona 
nas i ludzi dookoła. Założenie maseczki 
też trwa parę sekund, a zapewnia kom-
fort i mniejsze prawdopodobieństwo 
zakażeniem. Nie dopuśćmy do powtórki 
z tej bardzo nieprzyjemnej „rozrywki”. 
Zadbajmy o siebie. Dla nas wszystkich. 

Zuzanna Ciołczyk

Czy to już koniec świata?

Rys. Katarzyna Rys. Katarzyna 
JamkaJamka
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Działo się tak również dlatego, że było 
wiele kontuzji i przez nakładających się 
meczów.. Piłkarze wypadali z meczów 
również dlatego, że wskaźnik zachoro-
wań z powodu  koronawirusa bardzo 
mocno wzrósł. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć również plusów tego sezo-
num m.in. bardzo dużo młodych zawod-
ników debiutowało na najwyższej klasy 
boiskach. Niestety, było to kosztem do-
świadczonych piłkarzy.

MISTRZOWIE SWOICH LIG

Ligue 1 (liga francuska)
Tutaj gra o mistrzostwo toczyła się 

do ostatnich kolejek pomiędzy trzema 
klubami: AS Monaco, Paris Saint – Ger-
main i Losc Lille. Ostatecznie po dobrej 
walce zwyciężyło Lille z końcowym re-
zultatem 83 punktów i tym samym wy-
przedziło PSG o 1 punkt AS Monaco nie 
zwyciężyło swojego ostatniego meczu 
dlatego zdobyło tylko 78 punktów.

Serie A (liga włoska)
Ta liga była dosyć wcześnie rozstrzyg-

nięta i Inter Mediolan zapewnił sobie Mi-
strzostwo już w 35 kolejce. Więcej emocji 
było w walce o Ligę Mistrzów, gdzie biły 
się 4 zespoły: Juventus Turyn, AC Mi-
lan, SSC Napoli oraz Atalanta Bergamo. 
AC Milan zapewnił sobie drugie miejsce 
wygrywając ostatnią kolejkę z Atalantą 
Bergamo 2:0 i wyprzedził ją o 1 punkt. 
Atalanta Bergamo zajęła miejsce 3, a tuż 
za nimi z tą samą liczbą punktów, jed-
nak ze słabszym bilansem bramkowym. 
To miejsce, które dawało awans tylko 
do Ligi Europy, zajęło Napoli po zremiso-
wanym ostatnim meczu z Hellas Veroną.

La Liga Santander (liga 
hiszpańska)

W walce o tytuł mistrza kraju od ostat-
nich kolejek biły się cztery zespoły: 

Podsumowanie sezonu ligowego piłki nożnej

Koronawirus mieszał 
na boiskach
Ten sezon dla wszystkich piłkarzy oraz kibiców był bardzo nieprzewidywalny i zaskakujący. Powodów 
było dużo, ale sporo niespodzianek sprawiły kontuzje i… koronawirus

Sevilla FC, FC Barcelona, Real Madryt, 
Atletico Madryt. Sevilla zajęła 4 miejsce 
i dość wcześnie bo na cztery kolejki przed 
końcem została wykluczona remisując 
z Realem Madryt na wyjeździe. Ogól-
nie uzyskała 77 punktów i zapewni-
ła sobie spokojny awans do Ligi Mi-
strzów. FC Barcelona zajęła 3. miejsce 
i liczyła się prawie do końca w walce 
o mistrzostwo, bo do 37. na 38 kolejek, 
kiedy przegrała z Celtą Vigo na swoim 
stadionie. Do ostatniej kolejki biły się 
dwa zespoły z Madrytu: Atletico oraz 
Real. Atletico było w lepszej sytuacji, po-
nieważ mieli przewagę dwupunktową 
nad drugim zespołem i każda drużyna  
musiała wygrać swój mecz, a za to Real 
musiał liczyć na ich przegraną. Ostatecz-
nie oba zespoły odniosły zwycięstwo 
i Atletico zdobyło tytuł mistrza.

Bundesliga (liga niemiecka)
U naszych zachodnich sąsiadów nie 

było żadnych niespodzianek co do mi-
strzostwa, ponieważ wygrał je niezawod-
ny Bayern Monachium, a Robert 
Lewandowski pobił znakomity 
rekord Gerda Mullera zdobywa-
jąc 41 bramek w całym sezo-
nie. Wicemistrzostwo zdobył 
RB Leipzig, a miejsca dające 
awans do Ligi Mistrzów za-
jęła Borussia Dortmund na 3 miejscu 
i VFL Wolfsburg na miejscu 4.

Ekstraklasa (liga polska)
W lidze polskiej nie było zbytnio 

niespodzianek. Tytuł mistrza zdoby-
ła Legia Warszawa, której próbowała 
przeszkadzać szczecińska Pogoń, ale 
niestety Szczecinianom się to nie uda-
ło. Miejsca dające awans do kwalifikacji 
Ligi Europy zajęły jeszcze Raków Czę-
stochowa i Śląsk Wrocław.

Sezon 2020/2021 był dziwaczny 
i obfitował w niezwykłe sytuacje 
związane z wirusem. Rozgrywki 
w tym roku pokazały, że wszyscy 

nawzajem się łączymy i społeczność 
piłkarska jest w stanie przetrwać na-
prawdę dużo. W przerwie między se-
zonami będzie nam brakowało piłkar-
skich emocji, dlatego w wyczekiwaniu 
i w pełni naładowani energią, czekamy 
na następny.

Filip Poleszak

Rys. Katarzyna JamkaRys. Katarzyna Jamka
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PL EN DE

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
REWAL 
ul. Szkolna 1, tel. 91 386 26 29

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
POBIEROWO
ul. Jana z Kolna 4,
tel. 91 386 47 41

APTEKA
Rewal, ul. Mickiewicza 25
tel. +48 91 38 62 702
pn – pt: 9.00 – 16.00
sobota: 10.00 – 20.00
niedziele i święta: 10.00-18.00

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

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

SZPITALE
Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 10
tel. 91 32 62 600, 
91 32 62 690,
91 32 62 691,
91 32 62 692
Gryfice, ul. Niechorska 27
tel. +48 91 384 21 68

WETERYNARZ
Gryfice, ul. Śniadeckich 44
tel. 91 384 26 12
Godziny otwarcia:
pon – pt: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.30
sobota: 8.00 – 12.00
Kamień Pomorski, ul. Fryderyka Chopina 
59
tel. +48 511 294 994
Godziny otwarcia:
pon – pt: 10.00 – 14.00 i 16.00 – 18.30
sobota: 10.00-12.00

RATOWNICTWO WODNE ASEKURACJA
tel. +48 91 38 62 588

KOMISARIAT POLICJI
Rewal, ul. Mickiewicza 21

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Pobierowo, ul. Zgody 6
Niechorze, ul. Kolejowa 20
tel. 91 386 31 44

TOURIST INFORMATION POINT IN RE-
WAL
Szkolna 1 Street, tel. 91 386 26 29

TOURIST INFORMATION POINT 
IN TRZĘSACZ
Jana z Kolna Street 4,
tel. 91 386 47 41

PHARMACY
Rewal, Mickiewicza Street 25
tel. +48 91 38 62 702
Monday – Friday 9.00 – 16.00
Saturday: 10.00 – 20.00
Sunday and holidays: 10.00-18.00

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

FAMILY DOCTOR
Pobierowo, Zgody street 6
tel. +48 91 38 64 244

HOSPITALS 
Kamień Pomorski, Szpitalna Street 10
tel. 91 32 62 600, 
91 32 62 690,
91 32 62 691,
91 32 62 692
Gryfice, Niechorska Street 27
tel. +48 91 384 21 68

VET
Gryfice, Śniadeckich Street 44
tel. 91 384 26 12
Opening hours:
Monday – Friday: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 
18.30
Saturday: 8.00-12.00
Kamień Pomorski, Fryderyka Chopina 
Street 59
tel. +48 511 294 994
Opening hours:
Monday – Friday: 10.00-14.00 i 16.00–
18.30
Saturday: 10.00 – 12.00

WATER RESCUE
tel. +48 785 599 560

POLICE STATION
Rewal, Mickiewicza Street 21

FIRE BRIGADE
Pobierowo, Zgody Street 6
Niechorze, Kolejowa Street 20
tel. 91 386 31 44

TOURISTENINFORMATION REWAL

Szkolna 1 Str, tel. 91 386 26 29

TOURISTENINFORMATION TRZĘSACZ
Jana z Kolna Str 4,
tel. 91 386 47 41

APOTHEKE
Rewal, Mickiewicza Str 25
tel. +48 91 38 62 702
Montag – Frieitag 9.00-16.00
Samstag: 10.00 – 20.00
Sonntag und Ferien: 10.00-18.00

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

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

KRANKENHÄUSER
Kamień Pomorski, Szpitalna Str 10
tel. 91 32 62 600, 
91 32 62 690,
91 32 62 691,
91 32 62 692
Gryfice, Niechorska Str 27
tel. +48 91 384 21 68

TIERARZT
Gryfice, Śniadeckich 44 Str
tel. 91 384 26 12
Öffnugszeiten:
Montag – Frieitag: 8.00-12.00 i 16.00 – 
18.30
Samstag: 8.00-12.00
Kamień Pomorski, Fryderyka Chopina 59 
Str
tel. +48 511 294 994
Öffnugszeiten:
Montag – Freitag: 10.00 – 14.00 i 16.00 – 
18.30
Samstag: 10.00 – 12.00

WASSER RETTUNGSDIENST
tel. +48 785 599 560

POLIZEI
Rewal, Mickiewicza 21 Str

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Pobierowo, Zgody 6 Str
Niechorze, Kolejowa 20 Str
tel. 91 386 31 44
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PL EN DE

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

POCZTA
Rewal, ul. Sikorskiego 3
tel. +48 91 38 62 550

DWORZEC PKS
Rewal, ul. Westerplatte 20
tel. +48 703 402 900
Pobierowo, ul. Jana z Kolna 5
tel. +48 91 38 64 220

KANTOR
Pobierowo ul. Grunwaldzka 51/12
tel. 607 637 520
Godziny otwarcia
pn – nie.: 9.00 – 18.00

AMFITEATR
Rewal ul. Parkowa 2
tel. 504 407 767

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

PACZKOMATY
Niechorze, ul. Pomorska 2 
tel. 722 444 000
Pobierowo, ul. Warszawska 12
tel. 722 444 000

CITY 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

PKS OFFICE
Pobierowo, Jana z Kolna 5 Street
tel. +48 91 38 64220
Rewal, Westerplatte 20 Street
tel. +48 703 402 900

CURRENCY CHANGING POINT
Pobierowo Grunwaldzka 51/12 Street 
tel. 607 637 520
Opening hours
Monday – Friday: 9.00 – 18.00

AMPHITHEATER
Rewal Parkowa 2 Street
tel. 504 407 767

BANK/ATM
Rewal, Mickiewicza 19 Street
Opened all day

PARCEL LOCKERS
Niechorze, Pomorska 2 Street
tel. +48 722 444 000
Pobierowo, Warszawska 12 Street
tel. +48 722 444 000

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
tel. +48 91 38 64220
Rewal, Westerplatte 20 Str
tel. +48 703 402 900

WECHSELSTUBE
Pobierowo Grunwaldzka 51/12 Str
Tel. 607 637520
Öffnugszeiten:
Montag – Freitag: 9.00 – 18.00

AMPHITHEATER
Rewal Parkowa 2 Str
Tel. 504 407 767

24-STUENDIG BANK/GELDAUTOMAT 
Rewal, Mickiewicza 19 Str

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

Zebrała: 
Nastazja Budner

REKLAMA
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