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05:23 DZIE� 1 
 
Kilka minut po godzinie 14 nasz autokar wjechał na obiekt hotelowy Star-Dadaj. Zgodnie z 
zaleceniami wszystkich komórek sanepidu nasza druga grupa nie spotkała si� z I turnusem a 
pokoje i namioty były zdezynfekowane i wysprz�tane. 
Zrobili�my krótkie rozpoznanie kompleksu i omówili�my plany, programy i regulaminy. 
Została przedstawiona kadra i szybko podzielili�my si� na grupy. 
Po obiedzie zabrali�my si� za kłopotliw� kwesti� noclegów. Kłopotliw� bo ka�dy miał ju� 
swój wymarzony skład do pokoju. To oczywi�cie nie stanowiło by to dla nas najmniejszego 
problemu gdyby nie fakt �e ka�dy chciał mieszka� w pi�ciogwiazdkowych namiotach:) 
 Po małej debacie udało si� ustali� kto gdzie któr� noc sp�dzi i zacz�ło si� instalowanie grup 
w hotelu i kampusie. 
Do kolacji była obiecana k�piel w jeziorze a zespół przyszłych młodszych ratowników 
uzbrojony w tzw. pamelki – bojki ratownicze SP – popłyn� na drug� stron� naszej zatoki. 
Wieczór to gry i zabawy integracyjne w terenie ale z tym nasze orły nie miały najmniejszych 
kłopotów i ka�dy aktywnie uczestniczyła w zaproponowanych zabawach. 
W hotelu cisza nocna punktualnie o 22, w namiotach tak jak zga�nie �wiatło:) 
 …a dzi� zgasło o 22:17;) 
 
Obóz uwa�am za rozpocz�ty!:) 
Kierownik Tomasz Urbanek 
 
00:12 DZIE� 2 
 
Dzie� rozpocz�li�my słonecznym apelem porannym. Biało-czerwona bandera tu� po godzinie 
7:30 powiewała nad brzegiem jeziora Dadaj a nasza grupa usłyszała rozkaz dzienny numer 
jeden. Ustalili�my �e w apelach cały obóz b�dzie uczestniczył dwa razy tj. w pierwszym 
porannym i w ostatnim wieczornym. Natomiast wszystkie pozostałe zbiórki na placu 
apelowym b�d� tylko dla załóg �pi�cych w namiotach. W zwi�zku z tym �e apele miały 
równie� charakter informacyjny tu� po posiłkach dla wszystkich b�d� zbiórki przed hotelem. 
Pogoda przez cały dzie� idealna! Ale nie brakowało i takich głosów: łee za gor�co, łeee 
sło�ce razi i eh oh eh:) 
Dzi� dzie� zgodnie z planem, rano kandydaci na stopie� młodszego ratownika WOPR mieli 
trening tenisowy a pó�niej specjalistyczne zaj�cia z ratownictwa. Popołudniu natomiast 
 walczyli na windsurfingach i jeszcze przed kolacj� mieli wykłady oraz cz��� praktyczn� na 
basenie. 
Zawodnicy dzie� zacz�li krótk� rozpływk� w jeziorze, pó�niej mieli trening 
ogólnorozwojowy i 2 godziny na kortach a po południu windsurfing, basen i dla odmiany 
tenis;) 
Te dwie grupy b�d� w tym rytmie pracowa� do ko�ca obozu. Jedyn� zmian� b�dzie zmiana 
dyscyplin na dodatkowych popołudniowych zaj�ciach sportowych. Dzi� był windsurfing a do 
wyboru zostaj� jeszcze: baseball, kajaki, �agle i optymisty, łucznictwo, rowery, kr�gle, 
speedmington, pateca, pla�ówka, unihokej i piłka no�na… czy wystarczy nam czasu?:) 
Pozostałe grupy równie� po południu b�d� miały jeden z wy�ej wymienionych sportów a 
dodatkowo codziennie tenis i pływanie. W bloku porannym zmienia� si� b�d� co drugi dzie� 
w układzie �agle i kajaki z rowerami, windsurfingiem i capoeir�. 
Ł�cznie grup mamy sze��. Ka�d� grup� opiekuje si� dwóch trenerów, pod których skrzydłami 
jest do 11 osób (zgodnie z umow� 6osób równa si� jeden trener prowadz�cy) 
Dzi� nast�piły niewielkie korekty składów – wszystkie ze wzgl�dów towarzyszkich:) 
Wieczór to przypomnienie o higienie oraz mega porz�dki. Mimo, �e jeste�my tu dopiero drugi 
dzie� to jak wida� po stanie w pokojach i namiotach wszyscy si� zaaklimatyzowali:) 



Przed snem gdzieniegdzie słycha� było trenerki czytaj�ce bajki, trenerów którzy próbowali 
uwolni� si� od szponów małych nicponi, nasz� obozow� piel�gniark� Weronik� dreptaj�c� z 
lekarstwami i kierownika który próbował umie�ci� materiał na stronie nie maj�c dost�pu do 
internetu;) 
Jest wesoło… zach�camy do �ledzenia naszych poczyna�;) 
 
Piona Rodzice!:) 
 
21:24 DZIE� 3 
 
Gło�na tr�bka… hasło: czas operacyjny 3minuty! 
Grupa namiotowców leniwie ale mieszcz�c si� w czasie wypełza ze swoich legowisk na apel 
poranny i pierwsz� porann� zapraw�:) 
W tym samym czasie w hotelu słycha� gwizdek i rozpoczyna si� zbiórka a chwil� pó�niej 
rozruch poranny. 
Na �niadaniu ju� wszyscy s� razem, oczy szeroko otwarte i wcinamy bo jak to trener Marek 
uj�ł: ”albo wcinamy i sił� mamy albo jeste�my zdechlaczkami”:) 
Do południa na jeziorze nie było nam mocnych. Omega i kabinowa Ala, optymisty, kajaki, 
windsurferzy i WOPRowcy.. takim pirackim składem jeste�my nie do pokonania:) 
My Mocni! Dzielni! Nieustraszeni! Dopóki nie kropi!:) …jak tylko zacz�ło w południe co� 
kapa� z nieba to ulegli�my:))) 
Przymusowa przerwa przed obiadem wszystkim dobrze zrobiła, złapali�my oddech przed 
zaj�ciami popołudniowymi. Zawodnicy mieli ogólnorozwojówk� oraz marszobieg a pó�niej 
basen. WOPRowcy jak ju� swoje wypływali to posłuchali wykładu trenerki Marty i równie� 
polecieli na basen. Grupy A, B, C i D miały chwil� relaksu na kr�gielni (zawodnicy i 
ratownicy te� mieli t� przyjemno��;) a pó�niej zabawy sportowe oraz trening pływacki. 
Po kolacji było gło�ne �piewanie czyli karaoke show dla młodszych, starsi natomiast bawili w 
telewizyjnym 1791 odcinku Randki �ciemnionej;) 
Dzie� udany, tym bardziej �e po raz pierwszy od czasu nie pami�tam kiedy to było uda nam 
si� rozpocz�� odpraw� kadry przed godzina 23:) 
Nie przedłu�aj�c… Dobranoc!:) 
 
 03:34 DZIE� 4 
 
Godzina przera�aj�ca.. ale nikt z kadry nie przyjechał si� tu wysypia�;) 
Od rana wszyscy zabiegani, jedni p�dzili na korty innie ju� taklowali łódki.. Spokój panował 
w grupie ratowniczej, która do południa walczyła z linkami, tworz�c w�zełki lub jak to 
cz��ciej bywało supełki, podczas zaliczenia prac bosma�skich. 
Dzi� - po wielkich bojach - udało nam si� zwodowa� naszego małego ratowniczego RIBa:) 
Mo�e nie jest on pot�g� na wodzie ale swoje zadania dzielnie wykonuje. Tak wi�c wodniacy 
zyskali kolejn� asekuruj�c� ich poczynania jednostk�.  
Rowerzy�ci co raz �mielsi.. dzi� dotarli na Dadaj II. 	eglarze poszli ostro na wiatr i udało si� 
wprowadzi� zwrot przez sztag oraz odpadanie do półwiatru. Surferzy?.. to zale�e! Jak 
powiało, to co si� działo!;) Na szcz��cie od południa zacz�ło dmucha�, wi�c nasze stadko 
mogło pobryka�.  
Fani capoeiry poznawali kolejne kroki tej tanecznej sztuki walki w skupieniu na�laduj�c 
prowadz�c� Silvie Tavares Dias a zawodnicy pod dowództwem trenera Bartka najpierw mieli 
�wiczenia ogólnorozwojowe a nast�pnie swój trening tenisowy. 
Po południu zaj�cia zgodnie z planem, WOPRowcy z zawodnikami łapali wiatr w �agle 
a pó�niej jedni pokonywali zaliczenia na pływalni a drudzy mieli trening ogólno i pływanie. 
Pozostałe grupy zacz�ły od łucznictwa, które zyskuje sobie z dnia na dzie� co raz wi�cej 
zwolenników. Pó�niej wszyscy mieli zaj�cia tenisowe i trening na basenie. Ten ostatni stricte 
sportowy poniewa� takie oto ambicje towarzyszyły naszym orłom na zako�czenie dnia. 
Na odprawie kadry wszyscy podkre�lali�my zaanga�owanie w treningi i aktywno�� naszych 



podopiecznych. Cieszy fakt �e grupa entuzjastycznie pracuje, jest spontaniczna i swoj� 
postaw� motywuje nas trenerów do jeszcze wi�kszego wysiłku. 
Nasz wieczór to pływaj�ce cinema city nad jeziorem Dadaj;) dla jednej grupy oraz 
zwariowana balanga przebiera�ców dla drugiej ekipy. 
Skład zamieszkuj�cy �eglarski kampus miał klimatyczny maraton filmowy. Projekcja filmu 
odbyła si� na kei a dokładniej na optymistkach. Poł�czone �agle naszych małych łódeczek 
stworzyły idealny ekran kinowy a lo�e dla vipów stanowiły kajaki. Dla wszystkich 
przygotowali�my koce a jedyna skucha to brak popcornu… obiecujemy popraw� w przyszłym 
roku;) 
Ekipa Hotel imprezowała w sali fitness.. ta�ce, przebiera�ce i pełen 3styl!:) Za zabaw� 
odpowiadały nasze trenerki wi�c o nudzie nie było mowy! 
Obiecałem młodym �e wspomn� na stronie o „nocnych manewrach WOPRowców” ;) 
Wi�c czyni�c to informuj� �e kilka minut po godzinie 21 dwunasto osobowy skład 
ochotników i przyszłych ratowników wypłyn� z pla�y nr1 na pla�� nr2. 
Jak było? BEZPIECZNIE! To hasło było obecne na I turnusie i nie odst�puje nas na krok w 
drugim turnusie. Zwracamy uwag� by przyszli ratownicy zapami�tali to raz na zawsze. 
Najwa�niejsze jest wi�c? Bezpiecze�stwo! 
..popłyn�li�my dwójkami tj. pływak z boj� SP a obok niego partner w kajaku, zabezpieczony 
kamizelk� asekuracyjn� i równie� boj� SP. W połowie trasy nast�piła zmiana i kajakarze 
weszli do wody wymieniaj�c si� z pływakami. Oczywi�cie były od razu ciepłe ciuchy a 
zmianie towarzyszył krótki wykład na temat asekuracji. Dodatkowo grup� asekurował nasz 
RIBek ratowniczy z kołem i trenerem Tomkiem na pokładzie,  trener Bartek w oddzielnym 
kajaku i młodszy ratownik WOPR Maciek Zacharski.  
Młodzi byli zachwyceni wi�c nie odpuszczamy i jutro z samego rana fundujemy im pływack� 
zapraw� porann�;) 
Jest 4:46 :) zdj�cia ju� wisz� na stronie, jeszcze kilka dłu�szych chwil i pojawi� si� filmy, 
pó�niej wła�nie pisany tekst i mog� i�� robi� pobudk� na apel poranny;) 
 
00:22 DZIE� 5 
 
Dzie� rozpocz�li�my pó�niej ni� zazwyczaj poniewa� zgodnie z planem rozruch poranny był 
dzi� odwołany. W połowie sportowiska zawsze robimy chwil� oddechu od treningów i 
organizujemy olimpiad�, wi�cej gier oraz pla�owanie. 
Nieco inaczej mieli WOPRowcy. W ich szeregach ruch zapanował kilka minut przed godzin� 
6 rano a chwil� pó�niej wszyscy wbiegali ju� do jeziora. Wszystko zostało uwiecznione na 
zdj�ciach i zarejestrowane na filmach.. 
Do południa nasze Asy miały krótkie spotkanie z pani� odpowiedzialn� za dział promocji 
higieny w sanepidzie. Nast�pnie były przeprowadzki i nowe osoby ch�tne do namiotów 
zmieniły si� z wcze�niejszymi ich lokatorami. 
Do obiadu z uwagi na rewelacyjn� pogod� dokazywali�my w jeziorze. Na pomo�cie, na pla�y 
i w wodzie my my my! 
Tak si� bawi! Tak si� bawi! Spoooooort .. team ! Zdroooooooooowy .. styl! 
..było nas słycha�;) a dodatkowe dwie 300watowe kolumny idealnie nas wzmacniały;) 
Po imprezie na pla�y mieli�my obiad i na sie�cie wykład dotycz�cy bezpiecze�stwa 
poprowadzony przez Policj� z Barczewa. Tego typu spotkania nie s� ju� obce naszym 
podopiecznym poniewa� przy ka�dym wyje�dzie współpracujemy z Policj� i innymi 
organizacjami. Zale�y nam by takie wiadomo�ci jak te o zdrowym i higienicznym trybie 
�ycia, bezpiecze�stwie, udzielaniu pierwszej pomocy, ekologii i dobrym wychowaniu były 
przypominane jak najcz��ciej. Dodatkowo dzi�ki spotkaniom młodych z ró�nymi słu�bami 
poprawiamy sił� naszego przekazu. 
Po południu gdy ju� sło�ce było bardziej lito�ciwe rozpocz�li�my Sportteamiad�. Wszyscy 
pokonali sze�� konkurencji medalowych: rzut piłk� baseballow�, skok w dal, bieg przełajowy, 
łucznictwo, rzuty rzutk� ratownicz� do celu oraz pływanie na desce surfingowej wokół 
rozstawionych bojek. Trwa zliczanie punktów a wyniki umie�cimy na stronie jutro. 



Wieczorem dla nowego teamu namiotowego zorganizowali�my kino pod chmurk�, tym 
razem ekran kinowy rozwiesili�my pomi�dzy namiotami:) 
W hotelu dziewczynki miały babski wieczór, trenerki czesały i układały nowe fryzury, nie 
zabrakło te� ploteczek a zamiast malowania paznokci były naklejki;) 
Chłopaki mieli ambitne zadanie tj. sprz�tanie:) Ich pokoje dopiero po godzinie 21 zacz�ły 
przypomina� pokoje hotelowe. 
O godzinie 22 a w namiotach 30 minut pó�niej ogłosili�my cisz� nocn�, teraz pora na 
odpraw� kadry i codzienne uzupełnienie dokumentacji obozowej. 
 
Dobranoc.. 
 
 
01:43 DZIE� 6 
 
Dzie� wystartowali�my zgodnie z planem. Po porannym apelu, zaprawie i �niadaniu ruszyła 
sportowa machina. Wyszli�my na korty, w teren i na wod� oraz WOPRowcy do sali 
wykładowej.  
Tu� przed 13 jedna chmura zdołała popsu� nasze diabelskie;) sportowe plany. 
Do obiadu zorganizowali�my dodatkowe zaj�cia z capoeiry oraz nauk� ta�ca i wykłady z 
pierwszej pomocy. 
Po obiedzie podzieleni na grupy rozpocz�li�my treningi tenisowe, baseball i dla ch�tnych 
windsurfing oraz �eglarstwo. Wszystko szybko bo ka�dy chciał i tu i tu i jeszcze tam. 
	eby tego było mało zostali�my skontrolowani przez sanepid. 
Stan pokoi oraz namiotów był w stanie wskazuj�cym na u�ycie:) 
Moment dnia mocno dla nas nie przychylny wi�c porz�dkiem nie zachwycali�my. 
Dokumentacja natomiast bez zastrze�e�. Zarz�dzili�my ekstra porz�dki i do kolacji wsz�dzie 
był błysk. 
Nasz wieczór to Biała Noc. Nieskromnie dodam �e jako pierwszy klub wprowadzili�my ten 
zwyczaj do programu wyjazdów. Zgodnie z tradycj� sportowisk UKS Sportteam i Zdrowy 
Styl trzy ostatnie noce maj� nietypowy styl i charakter. Na dzisiejsz� zaplanowali�my 
japo�skie lampiony marze�. Ceremonia polega na wysyłaniu zapalonych latarni do gwiazd i 
wypowiadaniu �ycze�. Emocjonuj�ce widowisko niestety pokrzy�ował nam wiatr i zbli�aj�ca 
si� burza. W niebo poszybował jeden wspólny lampion a pozostałe ze wzgl�dów 
bezpiecze�stwa zostały uziemione. Hmy.. pogoda zbyt długo nas oszcz�dzała. Dzi� nie była 
 taka łaskawa a biała noc niestety wymaga dobrych warunków atmosferycznych. 
O godzinie 22 byli�my ju� pachn�cy, wyk�pani i z czystymi z�bkami. Hotel zasypiał a 
namioty zbombardowane wie�ciami z Warszawie czekały na nadchodz�c� burz�. 
Słysz�c o wydarzeniach w stolicy i obserwuj�c zmian� pogody na wszelki wypadek 
przeszli�my z namiotów do sali wykładowej. Wy�wietlili�my kreskówk� o walcz�cym z 
wiatrakami ”Don Chichocie” i tu� po filmie wrócili�my do namiotów. Burza nie 
przypominała tej z Warszawy ale deszcz i wiatr były wystarczaj�co mocne by pojawiły si� 
pytania o nasze namioty. Te w przeciwie�stwie do otoczenia były nienaruszone. Podkre�lam 
suche sypialnie i brak wody w przedsionkach. Przygotowane podłogi idealnie si� sprawdziły. 
Drodzy rodzice zasypiamy a noc zapowiada si� spokojna. Jest bezpiecznie! 
 
Troskliwa kadra;) 
 
03:23 DZIE� 7 
 
Dzie� pełen wra�e�... tajemnicza Czerwona Noc, emocjonuj�cy egzamin na Młodszego 
Ratownika WOPR, urodzinowe Bartek Camp Party, szalone �lizganie na jeziorze... wi�c 
mo�e zacznijmy od pocz�tku;) 
Słoneczny pocz�tek dnia pó�niej burza sło�ce burza, deszcz i sło�ce. Ah program dnia 
modyfikowali�my kilka razy. Do południa, zgodnie z zaleceniami wczorajszej kontroli, 
wymienili�my wszystkim r�czniki i cz��ciowo po�ciele. Przed godzin� 10 ogłosili�my klar w 



pokojach i wyszli�my na zaj�cia. Planowo odbyło si� �eglarstwo, kajaki, windsurfing i 
capoeira. Grupa rowerowa na �yczenie została zwolniona z pedałowania i przeszła na pla��. 
Ch�tni mieli k�piel w jeziorze a pó�niej zmieniali si� z �eglarzami i surferami. 
W czasie obiadu kolejny raz mieli�my burzowe 5minut po którym znowu wyszło sło�ce. 
Do kolacji rozpocz�li�my tenis, baseball, pla�ówk�, patec� i nordicwalking ale po godzinie 
pokonani przez deszcz zmienili�my treningi na fitness z trenerk� Mart� i Ul�, dance hall z 
trenerk� Zuzi� i dla najmłodszych Kalambury z trenerk� Sylwi�. 
Pogoda na długo si� nie popsuła bo ju� 30minunt pó�niej sło�ce zach�ciło nasze Asy do 
k�pieli w jeziorze. Były skoki, nurki oraz �lizgi za motorówk� w kole i kapoku. Wszystko pod 
okiem naszych ratowników i odpowiednio zabezpieczone. 
Przed kolacja kandydaci na stopie� młodszego ratownika zostali zapoznani z form� 
egzaminu. Doł�czył do nas instruktor wykładowca, wiceprezes ds. edukacji WOPR Marek 
Chadaj, który przeprowadził egzamin teoretyczny i po krótkiej przerwie na posiłek egzamin 
praktyczny. Stres był, emocje towarzyszyły wszystkim do momentu gdy ostatni kursant 
wyszedł z sali egzaminacyjnej, odetchn�ł… i z u�miechem powiedział zdałem. Zacz�ło si� 
gło�ne skakanie i �piewanie a rado�� i zadowolenie nowych członków WOPR uwiecznili�my 
na filmie. Jeste�my dumni z naszych podopiecznych. Cieszymy si�, �e nasze szkolenia 
przyczyniaj� si� do poprawy bezpiecze�stwa młodych ludzi nad wod�, �e udaje nam si� 
zainteresowa�, zaciekawi� i przekaza� pasj� naszym wychowanko. 
Jeszcze raz gratulujemy i witamy w szeregach WOPR: Aleksandr� Gostkiewicz, Sylwi� 
Głowack�, Juli� Mikulsk�, Alicj� Misiołek, Zuzann� Wo�niewicz, Michała Warcab�, Wojtka 
Nowakowskiego, Roberta �winiarskiego, Aleksandra Janczarka, Remka Chmielewskiego 
oraz Aleksandr� Piórek (musiała wyjecha� wcze�niej z I turnusu i do egzaminu podeszła z II 
turnusem). 
Z okazji urodzin trenera Bartka tu� przed apelem zorganizowali�my małe party. No mo�e 
takie małe to ono nie było al zbyt długo trwa� nie mogło bo zbli�ała si� cisza nocna. Były 
pokaz dance hall,szampany picolo i Bartek camp party;) 
Podczas wieczornego apelu odbyła si� uroczysto�� wr�czenia uprawnie� ratowniczych. 
Młodzi WOPRowcy otrzymali ksi��eczki i koszulki WOPR oraz zło�yli uroczyst� przysi�g�. 
Chwil� pó�niej nasza biało-czerwona bandera została opuszczona i dzie� zostałby 
zako�czony gdyby nie…. 
Czerwona noc! 
HALO POMOCY! POMÓ	CIE NAM! 
…wszyscy wybiegli na pla��, ratownicy ruszyli do akcji.. 
A dokładnie do symulowanej akcji ratunkowej. 
Pi��dziesi�t metrów od brzegu, załoga szkoleniowej omegi wzywała pomocy. 
 Łódk�, kej� i pla�� roz�wietliły czerwone flary sygnalizacyjne. Do pomocy �eglarzom 
ruszyła motórówka OSR Sportteam z trenerem Markiem i młodszym ratownikiem Robertem. 
W zwi�zku z kilkoma osobami poszkodowanymi wypłyn� równie� nasz kajak ratowniczy z 
młodsz� ratowniczk� Zuzi�. 
Pla�� i tłum gapiów zabezpieczali młodsi Ratownicy Michał Warcaba, Maciej Zacharski i 
Remek Chmielewski. Za apteczk� R1 z tlenem odpowiedzialny był Alek Janczarek a po desk� 
ortopedyczn� biegł Wojtek Nowakowski i Kuba Patera. Po ewakuacji poszkodowanych z 
pal�cej si� łódki na brzegu młodzi ratownicy rozpocz�li udzielanie pomocy. Sylwia i Zuzia 
miały przytomnego ale wymiotuj�cego poszkodowanego, którego sprawnie uło�yły w pozycji 
bocznej bezpiecznej i kontrolowały jego stan oraz sytuacj�. Drugim poszkodowanym, który 
odzyskał przytomno�� i został uło�ony w pozycji bocznej bezpiecznej zajmowała si� Ola 
Gostkiewicz i Robert �winiarski. Trzecim poszkodowanym, nieprzytomnym, zaj�ła si� Alicja 
Misiołek i Julia Mikulska, które prowadziły RKO do czasu przyjazdu zespołu medycznego. 
To czerwona noc w wykonaniu UKS Sportteam i Zdrowy Styl. 
W przeciwie�stwie do pozostałych tj. Zielonej i Białej w tej najwa�niejsza dla nas była nauka. 
Młodsi ratownicy przy takiej symulacji nabieraj� do�wiadczenia, mog� sprawdzi� siebie i 
prac� zespołu a dla pozostałych uczestników obozu jest to doskonały edukacyjny pokaz. 
Jeste�my przekonani �e wielu osobom na długo utkwi on w pami�ci a mo�e w przyszło�ci 
zmotywuje do uczestnictwa w podobnych szkoleniach. 



To koniec wra�e� na dzi�. Cisz� nocn� pozwolili�my sobie przesun�� o 30minut – 
zawdzi�czamy to wcze�niej zrobionym porz�dkom;) 
Dzie� uwa�am za udany i zach�cam do odwiedzenia galerii. 
 
TT 
 
23:42 DZIE� 8 
 
Pogoda od rana płatała nam figle. Sło�ce i deszcz, deszcz i sło�ce.. 
Program dnia uległ niewielkiej zmianie ale zm�czenie z poprzednich dni i ilo�� zaliczonych 
treningów sprawiły �e zaproponowane dzi� animacje rekreacyjno-sportowe cieszyły si� 
du�ym powodzeniem. 
Po obiedzie zorganizowali�my naszym B�blom pasowanie na sportowców. Była stacja 
tenisowa, test windsurfingowy, „cmokni�cie Pamelki” (Bojki SP) i przysi�ga u króla: 
 
Przed obozem małym glutem byłem 
Na sportowisku nie raz, nie dwa si� przewróciłem.. 
Z jeziora wody nie mało wypiłem 
A z kortów cz�sto zm�czony schodziłem 
Na surfie i capoeirze napotykałem przeszkody 
Lecz dobrze wypadłem gdy były zawody 
Teraz nie jestem ju� jak czarna owca 
Pasuj mnie wi�c prosz� na wielkiego sportowca 
 
:) 
 
W czasie gdy jedna grupa miała pasowanie druga rozgrywała ostatni mecz baseballowy 
Sportowiska 2010, pó�niej zrobili�my zmian� i rozpocz�li�my przygotowania do uroczystego 
zamkni�cia naszego dziewi�cio-dniowego pobytu. 
Dodatkowo WOPRowcy zostali przyj�ci do niedawno utworzonej dru�yny OSR Sportteam 
(Ochotnicza Słu�ba Ratownicza Sportteam �rodowiskowego Warszawskiego WOPR) 
O działaniach dru�yny b�dziemy informowa� na stronie w dziale pływanie. 
Przed kolacj� zebrali�my si� na placu apelowym, podsumowali�my Sportowisko i 
wr�czyli�my wyró�nienia. Były brawa, gło�ne brawa, okrzyki i jeszcze raz gło�ne brawa:) 
Atmosfera fantastyczna! W du�ej mierze jest to zasługa naszych podopiecznych którzy 
stworzyli zgran� pak�, entuzjastycznie i spontanicznie reagowali na polecenia kadry i 
aktywnie a mo�e przede wszystkim kreatywnie uczestniczyli w zgrupowaniu. 
W tym miejscu nie mog� nie pochwali� naszych kajtków i podkre�li� �e taka załoga nie trafia 
si� na ka�dym wyje�dzie. 
Na zako�czenie wszyscy otrzymali pami�tkow� koszulk� z naszego Sportowiska – 
tradycyjnie ju� z napisem POLSKA Sportteam i Zdrowy Styl. Były medale i dyplom ze 
Sportteamiady, dla najmłodszych czapeczki, plakaty o bezpiecznej k�pieli oraz gad�ety od 
organizacji Eko-Cykl. 
Na zako�czenie pami�tkowa fotka i gło�ne 
Tak si� bawi! Tak si� bawi! Spooooort … team! 
Tak si� bawi! Tak si� bawi! Zdroooowy … styl! 
Po kolacji było po�egnalne ognisko, kiełbaski i szanty. 
Na zako�czenie dnia Zielona Noc Sportteam i Zdrowy Styl czyli łapanie �wietlików. 
To ju� równie� tradycja naszych wyjazdów. Przeorganizowali�my nieco zwyczaje obozowe z 
lat młodo�ci, uatrakcyjnili�my ich form�, zadbali�my o bezpiecze�stwo i powstały - jak to 
mówi� nasi młodzi - supernowe noce. Bajkowe �wietliki, które oswoili�my na wieczornej 
zabawie towarzyszyły wszystkim w zasypianiu. W ten o to sposób zako�czyli�my przed 
ostatni dzie� zgrupowania. 
Jutro planujemy wyjazd około godz 14:00 a w Warszawie powinni�my si� zjawi� około godz 
19:00. Zbiórka na parkingu przy U.Dz.Wesoła. 



Lekarstwa i niewykorzystane kieszonkowe przeka�emy dzieciom przy pakowaniu. Lista 
wydatków b�dzie na stronie od 11.08 wraz z list� (zdj�ciami) rzeczy zagubionych. 
Płyta DVD wraz z filmami i foto dokumentacj� b�dzie wysłana poczt�. Materiał przygotuje 
firma BiP a osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie si� do trenerów na zbiórce (koszt 
30zł). 
Ko�cz�c nasze sprawozdania pragn� podzi�kowa� Pa�stwu za uwag�. Było nam bardzo miło 
przekazywa� informacj� i zdj�cia z wyjazdu. 
Zach�camy by po powrocie dzieciaki ogl�dały zdj�cia wspólnie z Pa�stwem, dla wielu z nich 
to bardzo wa�ne by opowiedzie� o wszystkim rodzicom i o niczym nie zapomnie�. Polecamy 
wi�c wspólny pokaz zdj��:) 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w Sportowisku 2010. Cieszymy si� �e wspólnie 
mogli�my stworzy� ten niepowtarzalny klimat. Dla wielu osób był to pierwszy wyjazd i 
dłu�sza rozł�ka z rodzicami ale dzielnie udało nam si� zapanowa� nad emocjami. 
W imieniu kadry Sportowiska 2010 dzi�kuj� Pa�stwu za zaufanie do naszego teamu, jestem 
przekonany �e te dziewi�� dni Pa�stwa pociech z nami b�dzie dla młodych fantastycznym 
wspomnieniem a wiadomo�ci i umiej�tno�ci nabyte podczas treningów nie zostan� 
zapomniane. 
Ko�cz�c zwracam si� do Pa�stwa z uprzejm� pro�b� o opinie dotycz�ce naszego letniego 
projektu Sportowisko 2010 (tomaszurbanek@sportteam.pl) 
Pa�stwa wskazówki pomog� nam lepiej przygotowa� i zorganizowa� nast�pny wspólny 
sportowy wyjazd.  
Słowa uznania i podzi�kowania kieruje równie� do kadry trenerskiej. Jestem dumny z 
zaanga�owania, po�wi�cenia i wykonanej pracy przez naszych trenerów. Zgodnie z naszym 
hasłem było Rado�nie! Profesjonalnie! Bezpiecznie! 
 
Dzi�kujemy i do zobaczenie na Zimowym Sportowisku 2011;) 
 
Kierownik i kadra Dadaj 2010. 
 
 


