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Jesteśmy w naszym Dadaju!:)  Naszym - bo czujemy się tutaj wspaniale. 
Ośrodek zatopiony wśród malowniczych mazurskich lasów, tuż nad brzegiem owianego 
piękną legendą Jeziora Dadaj z wymarzoną infrastrukturą rekreacyjno-sportową - to idealne 
miejsce na Sportowisko - miejsce, które odwiedzamy już po raz dwunasty! 
 
W tym roku usytuowaliśmy nasze obozowisko jeszcze bliżej wody. 
Baza ratowniczo-żeglarska stanęła przy kei, na skraju urokliwej plaży - w cichym zakątku 
jeziora. To tu nasi wodniacy zdecydowali rozbić namioty, przygotować przystań dla łodzi 
oraz rozstawić windsurfingowy campus. 
Młodsi Sportowisko-wicze zostali zakwaterowani w przestronnych bungalowach, których 
tarasy pozwalają bez przeszkód cieszyć się widokiem jeziora od wschodu do zachodu słońca. 
 
Podróż to wielkie emocje.. "Co będzie w tym roku nowego?", "..czym nas zaskoczą?",  
"które gry fabularne, jakie animacje wieczorne?" Dużo pytań, niepozwalająca usiedzieć  
w miejscu, dziecięca ciekawość oraz nieodparta chęć przygód - to nastroje, które nam 
towarzyszyły. 
Słoneczna pogoda, nieograniczony dostęp do wody i związane z nim atrakcje oraz ulubione 
treningi sportowe i gry terenowe zapewniają mnóstwo wrażeń. Biegać, skakać - wypoczywać, 
ze Sportteam-em świat zdobywać, w Zdrowym Stylu zakręceni, nigdy dość - my aktywnie 
żyjemy! 
 
7:00 - pobudka, 7:20 apel z uroczystym wciągnięciem bandery, 7:40 rozruch, 8:00 śniadanie... 
W takim rytmie mijają kolejne dni na sportowisku Sportteam Zdrowy Styl. 
Codziennie od godziny 9:00 prawdziwe szaleństwa - dla każdego coś niesamowitego:) 
Pogoda raz nas rozpieszcza i plażować biegniemy a raz deszcz moczy głowy i w hali się 
sportujemy:) 
Blok poranny to co i rusz nowe przygody - kajakarskie wycieczki, żeglarskie wypady na 
środek jeziora oraz  wymagające treningi windsurfingowe. Jednak prawdziwa dawka 
adrenaliny dopada wszystkich na ratowniczym skuterze. Przejażdżki na bananie, donacie i w 
roli operatora z pewnością utrwalą pozytywne emocje i wrażenia ze Sportowiska. 
Sporty wodne którymi tutaj żyjemy to nie jedyne dyscypliny prowadzone przez naszą kadrę 
trenerską. Tenis, baseball, łucznictwo i na tym nie koniec!:) Wszystkiego nie sposób opisać! 
Najlepszą relację zdadzą po powrocie sami uczestnicy ! 
Podczas wyjazdu nie zapominamy o wyjątkowych uroczystościach. Tu w Dadaju głośnym sto 
lat, torcikiem i cukierasami świętowaliśmy szóste urodziny Oli! Raz jeszcze najlepsze 
życzenia!;) Balanga z uwagi na programową ciszę nocną nie trwała do białego rana ale goście 
na brak szaleństw nie narzekali. Z uwagi na szeroką działalność naszej drużyny ratowniczej 
O.S.R Sportteam na czas Sportowisk zawiązujemy dodatkową współpracę z terenowymi 
jednostkami WOPR ale również Policją, Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną. 
Wspólnie z WOPR organizujemy pokazy ratownicze, pogotowie stanowi zabezpieczenie 
dla naszego pobytu oraz pomaga w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. 
Policję i straż pożarną zapraszamy do udziału w zajęciach profilaktycznych, organizujemy 
pogadanki lub korzystamy z ich pomocy gdy tylko coś w naszym otoczeniu wyda się 
niepokojące. Tak było i na tym turnusie. Poprosiliśmy funkcjonariuszy straży pożarnej 
o kontrolę naszego kąpieliska - szczęśliwie zakończoną oceną - „spokojnie, jest bezpiecznie!” 
Jak każdy nasz Klubowicz dobrze wie, Sportowisko bez medalowych konkurencji 
nie mogło by się odbyć! Tym razem zorganizowaliśmy klasyfikowany turniej PZT - Tenis 10 
oraz klubowy WWS czyli Wszechstronny Wielobój Sportowy. 



Szereg konkurencji, liczne animacje oraz gry fabularne jak zawsze zapewniły młodym 
dużo emocji a kolejne dni zyskały charakterystyczny dla naszych Sportowisk dynamiczny 
scenariusz. 
 
Im bliżej zakończenia tym więcej się działo. Nowe gry fabularne i specjalnie przygotowane 
multimedialne animacje wieczorne, do tego wyjątkowa biała, czerwona i zielona noc.. 
gdyby nie kapryśna pogoda byłoby bez zastrzeżeń!:) Niestety upałów się nie doczekaliśmy 
ale i bez wysokich temperatur kadra trenerska zafundowała swoim podopiecznym 
prawdziwą ucztę sportowo-fabularną. Milion w minutę, fotosherlock oraz strażnik 
w ankiecie podsumowującejwyjazd zdobyły największą ilość lajków!:) 
(Nie kryjemy radości z tego powodu!:) 
Uznaniem cieszyły się również nasze Sportowisko-we kolorowe noce. Biała gdzie Sportteam-
owym kampusem zawładnęły mroczne telesfory i duchy do poduchy. Następnie czerwona, 
z uwagi na deszcz przeniesiona na przedpołudnie i zrealizowana w odmienionej scenerii 
a mimo to bardzo udana. Pokazowe akcje WOPR-owców zdobyły brawa i wywołały 
zaciekawienie wśród obozowej publiczności. Nasi ratownicy przygotowanym materiałem 
zachęcali najmłodszych do rozwijania umiejętności udzielania pierwszej pomocy i  
bezpiecznego korzystania z wodnych atrakcji.  
Ostatni zielony wieczór to w tym roku hawajskie party. Okolicznościowo zdobiona sala,  
tematyczne stroje i klimatyczna muzyka serwowana przez DJ Batmana zakończyła 
wieczorne fajerwerki!:) 
Koncertowe podsumowanie Sportowiska 2012 - Dadaj numer jeden odbyło się w chacie 
warmińskiej. Najmłodsi zostali pasowani na dzielnych sportowców, przed szereg 
zaprosiliśmy i wyróżniliśmy Mlekołaków: Hanię Panasik i Franka Kędzierskiego. 
Odbyła się również dekoracja Sportsmenki i Sportsmena wyjazdu - prestiżowe tytuły 
nadaliśmy Karolinie Zwolińskiej i Mikołajowi Stępczakowi. Gratulujemy!:) 
Był też czas na podsumowanie Tenis10Cup i WWS Sportteam. W kategorii czerwonej 
zmagania tenisowe zwyciężył Michał Wiśniewski, na drugim miejscu uplasował się Miłosz 
Ilczuk a na trzecim Bartosz Lejman. W kategorii pomarańczowej bezkonkurencyjny okazał 
się Mateusz Osik, drugie miejsce wywalczyła Basia Sosnowska a trzecie Jan Twardowski. 
W grupie zielonej miejsce pierwsze zdobyła Laura Brzezinka, drugie Karolina Wójcik 
a trzecie Dobrusia Mazurek. Ten turniej należał do Was - raz jeszcze brawo! 
Wszechstronny Wielobój Sportowy to bezsprzecznie pierwsze miejsce team-u  
„Czerwone Diabły” w składzie Michał Fangrat, Mateusz Wołodźko, Hubert Floriańczyk, 
Mateusz Osik, Zuzia Dróżdż, Mateusz Wnorowski, Julia Podgórska, Laura Brzezinka, Jan 
Bogdański! Drugie miejsce zajęła drużyna „Masełko” - Zuzia Czajkowska, Karolina Wójcik, 
Paweł Cholewa, Maja Berdyga, Kacper Kędziora, Emilka Rostek, Bartek Sadlej a na trzecie 
pudełko wskoczyli Kuba Lejman, Nina Szadurska, Sylwia Stupnicka, Ola Pastuszka, Zuzia 
Panasik, Basia Pastuszka, Natalia Brodzik czyli Realu Madryt Skład! Szacunek i uznanie od 
wszystkich ekipy! 
Były dyplomy, upominki, medale, sweetfocie i pamiątkowe klubowe koszulki od lat 
w biało-czerwonym wydaniu!  
Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę nowych członków naszej Drużyny O.S.R. 
Sportteam. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i wyników egzaminu końcowego na stopień 
Młodszego Ratwnika WOPR. Witamy w ratowniczych szeregach i życzymy samych 
sukcesów. Pamiętajcie - "Dobry ratownik to suchy ratownik!" - Bądźcie rozważni, dalej 
doskonalcie zdobyte umiejętności i poszerzajcie wiedzę. (Film z uroczystego ślubowania 
WOPR oraz zdjęcia w dziale galeria - polecamy uwadze). 
Nie przedłużając naszego Sportteam-owego meldunku uroczyście kończymy I turnus lata 
2012!  



Było nam bardzo miło wspólnie z Wami dokazywać i aktywnie zainaugurować ten sezon. 
Zabrakło upałów ale nie wrażeń! Byliście fantastyczni!  
Dziewięć szalonych dni i .. i kiedy się teraz zobaczymy? 
Zimowe Sportowiska 2013? SnowShow w Austrii? Od września wznawiamy treningi 
pływackie i tenisowe - będzie okazja by powspominać Sportowiskowe przygody. 
Gorąco pozdrawiamy i raz jeszcze ściskamy (tak do poduchy;) wszystkich Mlekołaków i 
Kosmitów. Wielkie pięć dla Artystów i Zawodników. WOPRowcom  gratulujemy wyników a 
za żeglarzy trzymamy dalej kciuki! Wieczoraki to było to! Dzięki!;) 
 
Kochani rodzice pragniemy się odmeldować. Dziękujemy za wspólne emocje i zaufanie.  
Dołożyliśmy wszelkich starań by spełnić Wasze oczekiwania a młodym sprawić wiele radości 
jednak by wciąż rozwijać się i doskonalić programy Sportowisk będziemy wdzięczni za 
przesłane wskazówki i opinie (biuro@sportteam.pl) 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami 
Organizatorzy, kadra i zarząd UKS Sportteam i Zdrowy Styl 
 
 
 
Sportteam Zdrowy Styl 
Uczymy! Rozwijamy! Bawimy! 
Dołącz do nas! 


