
 

„RILAX TAJK IT IIIIIZI” w myśl  piosenki Miki  
pt. „Relax, Take it Easy” zrelaksuj się, wrzuć na luz i się-
gnij po nasz dodatek.  

Wakacje zbliżają się do nas wielkimi krokami i w na-
szym numerze postaramy się przybliżyć Wam te cudow-
ne dni.  

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy jest jakiś przepis na 
udane wakacje?  Co można zrobić, aby przeżyć wakacyj-
ną przygodę życia? Czy Wam uda się takową przeżyć? 
Może rozmyślaliście, czy będzie Was stać na jakiekol-
wiek wakacyjne przyjemności?     

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w felietonie naszej 
utalentowanej autorki Karoliny Krauz. 

Zastanawialiście się jak wygląda kolonia z perspektywy 
wychowawców kolonijnych? Czy zawsze są surowi 
i  zimni czy tylko przybierają taką pozę? Z przyjemno-
ścią odsyłam was do wywiadu przeprowadzonego przez 
Kingę Kubalę. 

Ale czym byłby dobry dodatek bez dobrej, rzetelnej i  do-
kładnej recenzji, którą specjalnie dla Was napisała Marta 
Chlebicka. 

        Serdecznie zapraszam do lektury. 

                                                          Nikola Tęcza  

                                                    Redaktor naczelna 
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Zbliżają się wakacje 

i  pewnie jak co ro-

ku  obiecujesz sobie, 

że  w  te  wakacje zrobisz 

milion ciekawych rze-

czy,         będziesz wszę-

dzie gdzie się tylko 

da  (albo i dalej) oraz    

że nie przesiedzisz kolej-

nych wakacji przed 

komputerem. Zapewne 

nie chcesz kolejny raz 

we  wrześniu wrócić do 

szkoły z poczuciem, 

że  znowu nic Ci się nie 

udało zrobić w wakacje? 

Rozumiem Cię, też tak 

mam… Ile razy zastana-

wiałam się: „Do diabła! 

Czemu innym udaje się 

przeżyć niezapomniane 

wakacyjne przygody, 

a  mi jak zwykle nic nie 

wychodzi?!”. Postanowi-

łam skończyć użalać się 

nad moim marnym      

losem i znaleźć przepis 

na udane wakacje.      

Okazuje się, że to nic 

trudnego. Zacznijmy       

od najprostszej sprawy.    

Rozumiem, że wakacje 

są  po to, żeby odpoczy-

wać, ale  czy oznacza to, 

że teraz przez dwa mie-

siące codziennie trzeba 

wstawać o trzynastej 

„rano”? Rusz głową, 

stwórz listę rzeczy, 

na  które masz napraw-

dę ochotę, na które nor-

malnie nie masz czasu, 

rzeczy kompletnie szalo-

nych. Przede wszystkim 

nastaw się na aktywny 

wypoczynek. Załóż adi-

dasy, wsiądź na rower 

i  rusz na podbój świata 

(no dobra, na początek 

może być okolicy).      

Takie wypady to okazja 

do  poznania wielu no-

wych ludzi, a to już po-

czątek nowych przygód. 

ODETNIJ SIĘ OD FEJ-

SA- to żelazna zasada 

udanych wakacji. Spoty-

kaj się z ludźmi, wyjdź 

do kina, kręgielni albo 

chociaż na fitness, ale 

błagam nie siedź całodo-

bowo w sieci. W trakcie 

wakacji fejs to Twój 

wróg numer 1, pamiętaj! 

Stwórz sobie swój  wła-

sny plan wakacji, wiem, 

wiem, po roku szkolnym 

masz dosyć planów, 

ale  ten plan akurat bę-

dzie przyjemny. Gdy już 

stworzysz swój plan 

na  wakacje, spakuj się 

i  rusz w drogę, staw 

czoła przygodzie! Wiem, 

że  pewnie myślisz: 

„Łatwo mówić, a skąd 

na to pieniądze? Nie dla 

mnie takie przygody”. 

Aaa i tu Cię mam! 

Skończ z takim myśle-

niem, to zabija wszelkie 

pomysły i plany, nic po-

zytywnego takie nie da. 

Kasa akurat nie jest 

Ci  potrzebna, nikt nie 

mówi przecież, że udane 

wakacje są tylko na Ma-

jorce czy w Egipcie. 

Wsiądź na rower, spa-

kuj  mapę (ok., wiem 

że  to  staromodne, 

ale  nie musisz być jak 

wszyscy, będziesz mieć 

co  opowiadać we wrze-

śniu), zabierz ekwipu-

nek w plecaku i koniecz-

nie swoich przyjaciół. 

Gwarantuję Ci, że zdzi-

wisz się ile ciekawych 

rzeczy jest          w  okoli-

cy i  jakie przygody 

Cię   czekają podczas 

zwykłej wycieczki rowe-

rowej (dziurawe koło, 

zdarte kolano, nagły 

deszcz itp.). Na pewno 

to  wszystko jest o wiele 

ciekawsze od kwitnięcia 

przed komputerem  

i narzekania na brak roz-

rywki. Pamiętaj, że to jak 

spędzisz te wakacje zale-

ży tylko od Ciebie. 

Nie  chcesz przecież 

obudzić się we wrześniu 

i  wstydzić się, że znowu 

nie będziesz mieć  

co opowiedzieć znajo-

mym. Bądź lepszym 

i  ciekawszym człowie-

kiem od innych. Łap 

za  stery wakacji  i ruszaj 

ku przygodzie! W końcu  

na wakacje czeka się tak 

długo i nie ma sensu 

spędzić ich w sieci 

lub  śpiąc do południa. 

Karolina Krauz 

ZNOWU WAKACJE... 

NIKT NIE MÓWI 

PRZECIEŻ, 

ŻE  UDANE 

WAKACJE SĄ 

TYLKO NA 

MAJORCE CZY 

W  EGIPCIE.  

STR. 2 RELAX 

w
w

w
.tap

eta
-g

o
ry

-zielen
-1.n

a
-p

u
lp

it.co
m

  
sites.g

o
o

g
le.co

m
   



WYWIAD Z TOMASZEM PIE-

TRZAKIEM, WYCHOWACĄ 

KOLONIJNYM 

 

Od jak dawna jeździsz 
jako wychowawca kolo-
nijny? 
To jest mój trzeci rok, kie-
dy staram się sprawdzić 
w  roli wychowawcy kolo-
nijnego. A że nasze kolo-
nie do łatwych nie należą, 
słowo staram się bardzo tu 
pasuje. Chociaż uważam, 
że z roku na rok idzie mi 
coraz  lepiej,  ale  sił  mam 
coraz mniej.                    
 
Jesteś bardzo młody, skąd 
pomysł na taką wakacyj-
ną pracę, która do łatwych 

jednak nie należy? 
To prawda, łatwo nie jest. 
Kolonie integracyjne po-
trzebują dwa razy więcej 
zaangażowania, tak mi się 
przynajmniej wydawało. 
A skąd pomysł? No nie 
będę ukrywał, że  to 
wszystko wina mojej ma-
my, która te właśnie kolo-
nie organizuje od  ponad 
10 lat, namówiła mnie na 
kurs, i obiecała, że będzie 
mnie  ze  sobą zabierać.  
 
Czyli można powiedzieć, 
że wszystko masz perfek-
cyjnie opanowane? 
Oj, to wcale nie jest tak 
kolorowo. Brak mi wy-
kształcenia pedagogiczne-
go, które posiadają inni 
wychowawcy tutaj, oni 
pracują z tą młodzieżą 
na  co dzień, wiedzą jak 
do tego podchodzić. 
Mi  było o tyle łatwiej, 
że  w sumie byłem tu od 
zawsze. Miejsce się nie 
zmieniało, najpierw przy-
jeżdżałem z  mamą, potem 
już jako kolonista. Wiado-

mo, jak  każdy nastolatek 
swoje narozrabiałem, takie 
wspomnienia z obozów 
zawsze są najlepsze, nigdy 
nam się nie nudziło. 
To  właśnie uważam 
za  plus. Bo sam niedawno 
byłem tu jako uczestnik, 
teraz, kiedy role się lekko 
odwróciły, wiem, czego 
się po moich podopiecz-
nych spodziewać, czego 
pilnować, znam ich 
sztuczki, i  chęć zabawy, 
no i wiem, czego oni ocze-
kują ode mnie. 
 
A czy to, że jesteś właśnie 
taki młody nie powoduje, 
że koloniści traktują 
Cię  mniej poważnie? 
Różnie bywa. Ja pewien 
dyskomfort odczuwałem, 
kiedy do mojej grupy tra-
fił chłopak ledwie dwa 
lata młodszy ode mnie. 
Niepewnie czułem się 
opiekując się nim. Wszyst-
ko zależy od podejścia, 
bo  kiedy ja zacznę ich 
traktować jako rówieśni-
ków i kompanów wspa-
niałej przygody, to oni mi 
zaufają i cały turnus zleci 
w przyjemniej atmosferze, 
bez większych kłopotów. 
 
Jakie cechy powinie mieć 
dobry wychowawca? 
Przede wszystkim zaufa-
nie. Do mojej grupy trafia-
ją w  większości dzieci 
zdrowe, ale zdarzają się 
oczywiście też inne. Ma 
być integracja, młodzież 
doskonale opiekuje się 
sama sobą. Do czasu oczy-
wiście, bo wiem, co się 
wyprawia na takich wy-
jazdach i już raz udało mi 
się uratować dzieciaki,  
kiedy chcąc się zabawić 
o  mało nie wypili długo 

przeterminowanego alko-
holu. Zabawa zabawą, 
ja  też sporo udaje, że nie 
widzę, ale trzeba wie-
dzieć, kiedy wkroczyć. No 
a po za tym dobry wycho-
wawca powinien być kre-
atywny, ale  i  wyluzowa-
ny, w  końcu to są wakacje 
a  nie wojsko, jak nie bę-
dzie porannej gimnastyki, 
a na obiad spóźnimy się 
15 minut, to nic się nie 
stanie. No prawie,         
może  mi się trochę od 
kierowniczki – mamy       
oberwie (śmiech). 
 
Jakbyś miał wymienić 
kilka plusów bycia wy-
chowawcą, ale już nie 
przez pryzmat dzieci? 
No to przede wszystkim 
dla mnie są to wakacje. 
Jak znajdę nić porozumie-
nia z grupą, to czas mija 
naprawdę świetnie . 
No  oprócz tego, sporo 
można się nauczyć.  
A z takich przyjemniej-
szych rzeczy, no to oczy-
wiście integracja. Kadra 
ma z tym kłopoty, potrafi 
przesiedzieć i całą noc 
próbując coś zdziałać 
(śmiech). Więcej szczegó-
łów nie zdradzę, koloniści 
mają żyć w przekonaniu, 
że cisza nocna zawsze  
i dla wszystkich zaczyna 
się o 22.            .  
 
Znamy te wasze sekrety. 
Dziękuję Ci za rozmowę. 
Znasz te kolonie od tej 
samej strony. Ja również 
dziękuję. 
 

Wywiad przeprowadziła 
Kinga Kubala 

 

NASZE KOLONIE DO ŁATWYCH NIE NALEŻĄ 

DOBRY 

WYCHOWAWCA 

POWINIEN BYĆ 

KREATYWNY, ALE 

I  WYLUZOWANY, 

W KOŃCU TO SĄ 

WAKACJE A  NIE 

WOJSKO 
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niego odczepić 
(nie mając świado-
mości, że to jednak 
kobieta). Następ-
nego ranka zauwa-
ża, że jego e-mail 
został zablokowa-
ny; odkrył rów-
nież, że Mike to 
dziewczyna. Po-
stanawia ją odna-
leźć. Rzuca więc 
pracę i wraz z naj-
lepszym przyjacie-
lem Cooperem  
i dwójką bliźnia-
ków - Janny i Jaim-
ie’m jedzie przez 
całą Europę poszu-
kując korespon-
dentki. Podróż do 
Berlina zamienia 
się jednak we 
wspaniałą przygo-
dę. 

Eurotrip (2004) 
w  reżyserii Ale-
ca Berga, Davida 
Mandela oraz 
Jeffa Schaeffera. 
Nie jest to kolej-
ny „typowy” 
amerykański film 
komediowy. Jest 
to humor z gór-
nej półki. Akto-
rzy są świetnie 
dobrani do ról, 
przez co nie je-
steśmy w stanie 
się nudzić ani 
przez chwilę. 
Akcja zaczyna 
się gdy główny 
bohater Scott 
Thomas kończy 
szkołę, zostaje 
rzucony przez 
dziewczynę, a na 
domiar złego 
wyśmiewa go 
młodszy brat. 
Absolwent kore-
spondował także 
z  koleżanką         
z Niemiec. Gdy 
Mike zapropono-
wała mu spotka-
nie w cztery 
oczy, chłopak 
przestraszył się, 
że jest to może 
dorosły mężczy-
zna z dziwnymi 
zapędami seksu-
alnymi. W nocy 
w stanie upojenia 
a l k o h o l o w e g o 
kazał mu się od 

Grupa spełnia  
swoje wszystkie 
marzenia waka-
cyjne: jadą dokąd 
chcą, zdobywają 
mnóstwo no-
wych znajomości 
świetnie się przy 
tym bawiąc.  

A Ty? Jak daleko 
jesteś w stanie 
wyjechać dla 
znajomych z In-
ternetu? Jest to 
świetny film, któ-
ry pokazuje men-
talność ludzką, 
jak bardzo potra-
fimy się do kogoś 
przywiązać nie 
widząc go nigdy.  

Polecam go rów-

nież każdemu, 

kto jest zmęczo-

ny po szkole czy 

pracy, ma zły hu-

mor lub po pro-

stu chce odpo-

cząć. Film nie ka-

że nam myśleć,  

a także przy ta-

kiej dawce do-

brego humoru 

gwarantuje, że 

uśmiech zostanie 

przez kilka dni 

na twarzy każde-

go widza. 

Marta Chlebicka 

WAKACJE NIEKONIECZNIE W JEDNYM MIEJSCU… 

RECENZJA  FILMU „EUROTRIP” 
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