
DZIEŃ.1._______________________________________________________________________________ 
 
Przybyliśmy, zwiedziliśmy i zostajemy!:) 
Autokar z drugim turnusem naszych Letnich Sportowisk w Dadaju dotarł na miejsce przed godziną 13. 
Zaczęliśmy od obiadu, następnie kwaterunek i biegiem po terenie ośrodka.  
Każdy został zapoznany z naszą bazą i dowiedział się gdzie będą odbywać się planowe zajęcia rekreacyjno-
sportowe. 
Do kolacji każdy wychowawca przeprowadził gry i zabawy integracyjne ze swoimi podopicznymi. 
Ustaliliśmy składy w domkach i na treningach, każdy zespół został uwieczniony został ze swoim 
wychowawcom oraz tablicą informacyjną:) - uwadze polecamy galerię zdjęć. 
Zrealizowaliśmy cześć naszego klubowego programu "Razem dla bezpieczeństwa" - Wear it! 
Wszyscy sprawdzili jak to jest wpaść do wody w ubraniu, jak trudno jest z takim obciążeniem pływać i wrócić 
do brzegu. Następnie próba sił ale już w kamizelce asekuracyjnej i tu uwaga uwaga "trenerze w kamizelce 
jest dużo łatwiej!" Właśnie to był nasz cel. Uświadamiać a nie nakazywać lub zabraniać. Po dzisiejszym 
doświadczeniu nie będzie pytań o konieczność pływania w kamizelkach na łódkach, kajakach, surfach czy 
SUPach:) 
Nasz wieczór to pierwszy apel, opuszczenie flagi i wybicie szklanek. Pierwsze komendy, pierwsze wachty i 
zapoznanie teamu z zasadami panującymi w naszej bazie. 
Odbyła się prezentacja kadry wychowawczo-instruktorskiej oraz programu Sportowiska. 
Nowości jest wiele, sprzętu też przybyło. Entuzjastów wodnego szaleństwa napewno zachwyci basen 
skimboardowy, wodna trampolina, banan i Super Mario (nasza motorówka), odmieniona ślizgawka Mamut, 
mini motorówka do asekuracji optymistów oraz nowe deski i żagle windsurfingowe, rożnego rodzaju SUPy i 
kajaki (wersje sit on top lub kryte - 1 i 2os)! 
W terenie atrakcji również nie zabraknie. Będziemy wszystko relacjonować. 
Kamerka internetowa działa i na żywo wszystko transmituje:) 
 
Słyszymy się jutro, czujemy dobrze, wszyscy już śpią - nikt nie było głodny!;) 
Kochani Rodzice - odpoczywajcie spokojnie!:) 
Kadra  & Liliputs 
 
DZIEŃ.2._______________________________________________________________________________ 
 
Na lądzie i w terenie, biegamy i skaczemy, słońce świeci, gra muzyka tak na Sportowisku dzień się wita!;)  
Mikrusy i Minimiki, czyli nasze najmłodsze grupy, dziś zaliczyły wstęp do żeglarstwa i windsurfingu. Zostali 
zapoznani z podstawowymi zwrotami i komendami oraz poznały budowę jachtu typu omega i optymist. 
Każdy spróbował swoich sił podczas prób wypornościowych i koordynacyjnych  na deskach typu SUP 
(Stand UP Paddle) oraz windsurfingowych.  
Ekipy Midi i Aventure dzień rozpoczęły w terenie. Tenis i baseball to tak na dobry początek. Do dyspozycji 
mamy 5 kortów a tuż obok boisko do gier drużynowych. Podzieleni na dwa zespoły mogliśmy komfortowo 
realizować swoje zajęcia a następnie szybko zrobić zmiany na placach treningowych. Do obiadu zespół Midi 
miał jeszcze zabawy na tyrolce Indiana Jones, ślizgi na skimboard arenie, szermierkę i video-clip dance. To 
nasza nowość! Od dziś tworzymy różne układy taneczne i kto wie może powstanie materiał godny 
teledysków w MTV:) Advenczersi opanowali naszą żółtą wyspę czyli wodną trampolinę oraz przetestowali 
różne rodzaje kajaków zbierając doświadczenie do kajak polo.  
Po południu wodniacy (grupy Mikro i Mini) zeszli na ląd gdzie w pierwszej części treningowej zrealizowali na 
zmianę tenis i baseball a następnie wspólnie ruszyli na halę sportową i basen! Były gry i zabawy sportowe, 
kolejna porcja animacji integracyjnych oraz nauka i doskonalenie pływania.  
Uczestnicy szkolenia na stopień Młodszego Ratownika WOPR czyli Adventure Rescue Team realizowali 
indywidualny plan zajęć. Rugby, frisbee, skimboarding, zjazdy na tyrolce oraz kajak polo - to było do 
południa!:) Po obiedzie trening tenisowy, wykłady oraz ćwiczenia z pierwszej pomocy i pierwsze zajęcia z 
podstaw ratownictwa wodnego na pływalni. 
Mamy moc! Nie ma ziewania! Sportowisko to nie miejsce na nudę!:) 
Po kolacji uruchomiliśmy Sportteamowe wieczorynki. Animacje w postaci telewizyjnych Show poprowadzili 
trener Michał "Idź na całość", trener Sławek "No to bingo" oraz trener Matesz "Chwila prawdy". 
Działo się, działo!:) Młodzi w emocjach odpowiadali na pytania, mierzyli się z zadaniami zręcznościowymi i 
drużynowymi, pokonywali czas i stres a wszystko by zbić pionę z prowadzącymi i odebrać nagrodę:) 
Advenczersi mięli Allstars games w naszej chillout strefie na plaży. Z klubowego menu zaserwowaliśmy 
Alias, Doble i  Prawo dżungli a wszystko potrwało aż do zmroku. 



Nasze bungallowy już śpią, camp namiotowy powoli również, wachta czuwa, kadra dyżuruje, mamy 
gwieździste niebo więc jutro liczymy na słoneczną pogodę!:) 
 
Przesyłamy piąteczki dla Rodziców!:) 
 
DZIEŃ.3._______________________________________________________________________________ 
 
To był słonecznie udany dzień! 
7:00 pobudka, 7:20 apel, 7:35 rozruch poranny, 8:00 śniadanie i dalej od godziny 9:00 zajęcia rekreacyjno-
sportowe. Dziś grupy zamieniły się miejscami i polami treningowymi. Przedpołudnie Advenczersi i ekipa Midi  
spędzili na wodzie. Wypłynęły omegi, optymisty oraz SUPy. Po dwóch godzinach, między kadrą żagli i surfa 
nastąpiła wymiana załóg i dalej wszyscy próbowali łapać wiatr lub równowagę:) 
W tym czasie Mikro Kurczaki i Mini Ślimaki realizowały wymiennie trening tenisowy i dostosowaną do wieku 
odmianę baseballa czyli T-ball. Wybicia szły ze stojaka a mniejsze rękawice umożliwiały łatwiejszy chwyt 
piłki. Co i rusz była gonitwa za piłką oraz wyścigi do bazy!:)  
Na tańcach królowało Chocolate a wszyscy próbując odtworzyć prezentowane przez prowadzącego układy 
mięli ubaw po pachy. Była szermierka, szaleństwa na skimie oraz jazdy na Indiana Jonesie. Gdy jednych 
pochłaniały wygibasy na brzegu drudzy starali się opanować manewry kajakami. Przed nami piłka na wodzie 
oraz WWS więc grupy Mikro i Mini muszą zdążyć opanować wiosłowanie. Zamiana tych serii zajęć pomiędzy 
najmłodszymi nastąpi w kolejnych dniach więc nic nikogo nie ominie!:) 
Ratownicy do południa pograli na kortach a następnie wypłynęli na pontonie raftingowym. Do obiadu udało 
się również przypomnieć BLS czyli materiał z pierwszej pomocy realizowany wczoraj.  
Po obiedzie wodniacy dalej z powodzeniem panowali na jeziorze a Midi i połączone siły Adventure i 
Adventure Rescue po grach w rugby i frisbee miały rozgrywki w hali sportowej i zajęcia na pływalni. 
Animacje wieczorne w tym roku również są dla Młodych wyjątkowe. Nie powtarzamy ich - każda gra jest co 
roku na nowo przygotowywana - show must go on!:) 
Dziś dokazywaliśmy do godziny 21:20 a o 22:00 w bazie została zarządzona cisza nocna. Dla 
Advenczersów była ona trochę później ponieważ gralii nocny turniej w Speedmintona UV!:) 
 
 
Pozdrawiamy i ściskamy!;) 
 
DZIEŃ.4._______________________________________________________________________________ 
 
Hip hip hurra jest co raz lepsza pogoda:)  
Kropiło w południe, ale był to krótki i przelotny opad nie psujący nam szczególnie planu dnia. 
Zajęcia tenisowe z uwagi na mokre korty zostały zastąpione manewrami terenowymi. Najmłodsi pieszo 
zdobyli Dadaj 2. W tym samym czasie dobili do nich Advenczersi  z formacji Rescue, którzy ten sam dystans 
pokonali w pław. Był to nasz mini maraton pływacki asekurowany z łodzi i kajaków. 2000m robi wrażenie, 
szczególnie na wodach otwartych. Warunki nie należały do najbardziej sprzyjających - był wiatr i lekka fala - 
jednak wszyscy dzielnie dali radę. 
Żeglarze i SUPowcy nie mają powodów do narzekań. Codziennie dmucha więc halsujemy bez ograniczeń. 
Oczywiście wodę można by jeszcze podgrzać a słońce wyprowadzić z za chmur ale ale jest dobrze!;) 
Nasz basen skimboardowy szczególnie przypadł do gustu ekipie Midziaków. To oni najczęściej testują deski 
i popisują się co i rusz dłuższymi ślizgami. Młodsi częściej wybierają tyrolkę a Advenczersi leżaki:) Za nami 
dopiero cztery dni więc jeszcze niczego nie przesądzajmy:) 
Dziś na wodzie były pierwsze próby kajak polo i nie będziemy ukrywać , nie jest to sport najłatwiejszy.. dużo 
chlapania, piłka ucieka, bramki odpływają - jednym słowem dobre szaleństwo!:) 
Łatwiej było w terenie. Szermierka z trenerką Paulina i tańce z trenerem Sławkiem dziś wyszły doskonale. 
Za nami solidne podstawy z floretami i pierwsze przymiarki do kręcenia teledysku:) Młodzi chętnie podejmują 
nowe działania i w miarę szybko reagują na nowości ze strony kadry. Niewyobrażalne rugby oraz frisbee 
ultimate od dziś nie mają już dla nas tajemnic. Mini Ślimaki i Mikro Kurczaki sprostali wyzwaniom więc w 
grupach starszych te zabawy zespołowe powinny być równie udane!  
Na pływalni dysponujemy codziennie 4 torami więc za nim kadra włączy się do zabaw udaje się zrealizować 
zajęcia  



z doskonalenia umiejętności pływackich. Oczywiście jest też czas na skoki i nurki - bez tego pewnie szybko 
trenerzy stracili by głowy!;) 
Dzień 4 to również zakończenie pierwszego cyklu animacji wieczornych.  
Wszystkie grupy w profilu Fan Active miały kolejno Idź na całość, Chwilę prawdy i popularne Bingo. 
Obserwując działania Młodych, Ich reakcje, komentarze oraz późniejsze relacje  nasi prowadzący stanęli na 
wysokości zadania i stworzyli wyjątkowo klimatyczne atrakcje. Część konkurencji miała charakter 
indywidualny a część wymagała współpracy całego zespołu. Były próby odwagi, siły i charakteru. Raz gra 
była warta ryzyka a raz rozsądek nakazywał znać umiar.  
Bawiliśmy się do łez a emocjonujące chwile u wielu osób na długo pozostaną w pamięci. 
W naszej bazie panuje już cisza ale nie wszyscy śpią:) Trwa noc rozbitków a relację nadajemy z wody. 
11 osobowa grupa Adventure Rescue wraz z trenerką Anią i trenerem Tomkiem dziś nocuje na 20sto 
osobowej tratwie ratunkowej. Wszyscy są uzbrojeni w kamizelki asekuracyjne, tratwa z pneumatycznym 
namiotem została po brzegi wypełniona śpiworami i kocami - jest wygodnie, jest bezpiecznie, jest ciekawie.  
Przed nami równi aktywny dzień. Czekają fabularne gry terenowe oraz Wszechstronny Wielobój Sportowy.  
Ciąg dalszy relacji jutro - jak tylko zostaniemy uratowani i spłyniemy do bazy;) 
 
DZIEŃ.5._______________________________________________________________________________  
 
Działo się, działo!:) 
Przed apelem porannym wczorajsi rozbitkowie dotarli bezpiecznie do naszej plaży. Wyspani, choć trochę 
dziwnie powykręcani z uśmiechem wspominali tą przedziwną noc. Wszyscy zostali zapoznanie z instrukcją 
postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia w wyniku wypadku w wodzie. Przestudiowaliśmy 
dokumentację tratwy oraz techniki działań z zakresu samoratownictwa. Szczęśliwie nie musieliśmy 
gospodarować wodą i wydzielać racji żywnościowych ale doświadczenie i przeżycie niezapomniane.  
Tuż po śniadaniu, od dawna wyczekiwane Sportowiskowe ekstrasy! 
Advenczersi oraz reprezentacja Midi rozpoczęli od zmagań Sportowych czyli WWSu a Młodsi - Mikrusy i 
Minimki - powędrowali na poszukiwania Wielkiej Stopy. Gdy jedni walczyli o jak najlepsze wyniki w 
klasyfikacji medalowej i próbowali dostać się na tablicę rekordów druga ekipa dotarła do Parku Bigfutiego:) 
Na naszych dzielnych traperów czekały mapy z naklejkami oraz zadania specjalne. Botanik, konstruktor, 
łowca i tropiciel - to stacje, które każdy team dziś zaliczył na ścieżce Wielkiej Stopy. W specjalnie 
przygotowanym na czas Sportowiska parku nasza kadra wcieliła się w rolę bohaterów filmów przygodowych. 
Były stylizowane stroje, tematyczne rekwizyty oraz bogata fabuła. Czy Wielka Stopa istnieje, gdzie żyje, co 
je i jak się zachowuje? Na te pytania Młodzi z pewnością odpowiedzą po powrocie do domu. 
WWS czyli Wszechstronny Wielobój Sportowy to zmagania sportowe organizowane przez nasz klub dla 
uczestników Letnich Sportowisk w bazie Star-Dadaj.  
Rywalizacja odbywa się w poszczególnych kategoria wiekowych od lat 5 do 18, osobno dla chłopaków i 
dziewczyn. Startujący mają za zadanie w jak najkrótszym czasie pokonać kolejno 3 cześci 
sprawnościowe: pływanie w jeziorze (styl dowolny) na dystansie 50m, bieg na dystansie 100m 
wyznaczonym torem na plaży oraz 50m kajakiem jedno-osobowym typu sit-on-top. 
Padło wiele życiówek, mamy też 3 nowe rekordy do naszej klubowej tablicy chwały!:) 
Wystartowali prawie wszyscy uczestnicy Sportowiska - każdy dał z siebie maksa i każdy chciał wypaść jak 
najlepiej! Zwycięzcą w naszym Sportowisku jest każdy kto wystartuje w WWSie. Nie jest to łatwe zadanie, 
wymaga wszechstronności i siły. W tym miejscu czapki z głów i owacja dla Mikrusków - bardzo dobrze dali 
sobie radę! 
Dzień kończyliśmy szaleństwami na naszych wodnych zabawkach. Były hopa siupy na trampolinie, 
bananowe wariacje za motorówką oraz SUPy. Te zabawki fanów nigdy nie stracą!:) 
Czas przygotować podsumowanie zawodów, wydrukować nowe zdjęcia na tablicę rekordów oraz rozpocząć 
wypełnianie dyplomów i świadectw. Doba jest stanowczo za krótka. Pamiętając jednak słynne studenckie 
powiedzenie: "Co masz zrobić już zrób za chwilę", powyższe zadania nie uciekną a my lecimy na wodę!:) 
Dziś kolejna ekipa Advenczersów kwateruje się na tratwie a z brzegu będą ich obserwować teamy w nowo 
rozstawionych namiotach. Plaża wypełniła się 2-3osobowymi domkami - noc przetrwania mają również 
Midziaki!:) 
Kończymy meldunek i czekamy na ratunek:) - tratwa wraca jutro rano!;) 
 
 



DZIEŃ.6._______________________________________________________________________________ 
 
Dziś kilka minut po godzinie 7, Advenczersi dobili do brzegów naszej bazy. Kołysząc się na nogach wyturlali 
się na pomost i dalej chwiejnym krokiem ruszyli na apel. Na wodzie bujało ale szczęśliwie nikt nie miał 
morskich dolegliwości. Noc rozbitków zaliczona - wszyscy zostali uratowani!  
Przed śniadaniem tradycyjnie seria komend żeglarskich: "obóz baczność!", "na banderę patrz!", "banderę 
staw!" rozpoczęła nasz dzień. Biało-czerwona flaga poszybowała na top masztu a zwyczajowe szklanki 
zostały wybite. 
Zgodnie z planem dnia, w czasie przeznaczonym na gry drużynowe,  rozegraliśmy mini turniej w piłkę nożną 
oraz zrealizowaliśmy turniej łuczniczy. Równolegle odbywały się treningi tenisowe po których, do południa, 
ekipy Mikro i Mini miały szermierkę, taniec, skima i tyrolkę a po południu - Midi i Advenczersi halę oraz 
basen. 
W czasie porannych i popołudniowych bloków zajęć były również żagle, windsurfing i SUPy.  
Trenujemy podzieleni na 5 grup 10-15osobowych, które w zależności od dyscypliny prowadzi 2-3trenerów.  
Nasza baza w Dadaju ma ten duży plus, że wszystkie obiekty - pola do ćwiczeń, są w jednym miejscu. Korty, 
hala, basen, boiska sportowe - są obok siebie i co najważniejsze nad samym brzegiem jeziora.  
Zmiany kadra błyskawicznie dogrywa ze sobą. Jesteśmy w strukturach stołecznego WOPR, działamy jako 
drużyna WOPR więc możemy z powodzeniem korzystać z radiotelefonów a te bardzo przyspieszają i 
ułatwiają nam działania. 
Program Sportowisk jest intensywny ale właśnie na tym nam bardzo zależy. Młodzi nie mogą mieć czasu 
niezorganizowanego, tzw. wolnego bo sami zaczynają szukać sobie wrażeń. Oczywiście każdy potrzebuje 
chwili odpoczynku i regeneracji ale do tego mamy okazję przy i po posiłkach. Bez obaw - wiem, że są to 
wakacje!:) 
Dzisiejszy dzień to również ostatnie treningi ratownicze przygotowujące naszych kursantów do egzaminu na 
stopień Młodszy Ratownik WOPR. Pierwsza pomoc, akcje z podręcznym sprzętem ratunkowym, 
samoratownictwo, techniki pływania wykorzystywane w ratownictwie wodnym, akcje w wodzie i na lądzie - 
zaliczone!:) Umiejętności nabyte w czasie szkolenia potwierdzamy wpisami w kartach zaliczeń oraz 
dzienniku WOPR. Dziś zweryfikowaliśmy przygotowanie fizyczne, był pomiar czasów na pływalni a jutro 
wszystkich czeka egzamin teoretyczny i praktyczny.  
Bardzo nam miło, że od wielu lat, na każdym Sportowisku, tak liczna grupa młodych ludzi zdobywa wiedzę i 
umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Klubowy program "Razem dla 
bezpieczeństwa" sprawdza się.  Jest bezpiecznie!:) 
Dzień kończyliśmy imprezą na plaży. Hawajskie rytmy, zumba, pokaz układów tanecznych w wykonaniu 
trenerów oraz wspólne wygibasy - to atrakcje naszej Białej Nocy. Trzy ostatnie wieczory na Sportowisku 
organizujemy zgodnie z tradycją młodzieżowych wyjazdów z przed lat. Biała, Czerwona i Zielona Noc to 
znak, że przygody na obozie dobiegają końca. Każdy wieczór jest inny. Zabawa, edukacja, gra plenerowa i 
po za nazwą nie przypomina tego co organizatorzy zwykli szykować swoim podopiecznym. Nie pochwalamy 
chrztów, smarowania się pastą do zębów oraz wykradania czerwonych ubrań czy też przyszywania piżam 
do pościeli. Czasy się zmieniają, możliwości na szczęście jest wiele.  
Dziś biała impreza, jutro w czerwonych barwach pokazy ratownicze a na zakończenie - ostatni wieczór - 
poszukiwanie świetlików i podchody UV:)  
Czas ucieka, pora złapać chwilę snu. Słyszymy się jutro!;) 
 
Piona:) 
 
DZIEŃ.7._______________________________________________________________________________ 
 
Dzień z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zawsze znajdzie się coś co mogło by sprawić, że nasza ocena 
była by jeszcze lepsza jak na przykład pogoda:) Słońca i błękitnego, bezchmurnego nieba trochę brakuje 
jednak taka aura do zajęć sportowych jest zdecydowanie lepsza.  
Dziś wszystkie treningi Młodzi zaliczyli planowo. Żeglarze, szczególnie starsze grupy co raz lepiej radzą 
sobie z wiatrem. Wiem już skąd wieje i w jakim kierunku względem wiatru płyniemy. Optymisty bez względu 
na wiek kapitanów, radzą sobie doskonale. Trenerka Martyna nadzoruje wszystkich z naszego małego ribka 
- wskazówki każdy otrzymuje na bieżąco a co najważniejsze jest bezpiecznie. Omegi są dowodzone przez 
trenerów Michała i Wojtka. Każdy z nich ma za sobą setki godzin za sterem więc jest i wiedza i 



doświadczenie. Młodzi Ich uwielbiają bo przy każdym pływaniu wprowadzają jakieś nowości. Dziś zaskarbili 
sobie serducha wszystkich załóg bo zrobili pirackie abordaże:) Polewanie wodą, balonowe bomby, 
rozbitkowie - działo się:)  
Całość wodniackich manewrów obserwuje z kei nasz ratownik i od kilkunastu lat wychowanek - Remek 
Chmielewski. Do Niego należy nasz medyczny ekwipunek i podejmowanie wszelkich działań by było 
maksymalnie bezpiecznie. 
Od tego roku towarzyszy nam również motorówka Super Mario oraz wodny dmuchaniec - banan. Dziś każda 
grupa miała okazję na nim śmigać i walczyć o jak najdłuższe utrzymanie się nad wodą:) 
Łatwo nie było, Młodzi w wodzie lądowali raz po raz a żadne fale czy też wiatr nie mogły ich powstrzymać:) 
Po kolacji wszyscy trafili na uroczysty apel który zainaugurował Czerwoną Noc! Apel był szczególny 
ponieważ mięliśmy do przekazania Sportowiskowego newsa! Nasza ekipa Adventure Rescue, realizująca 
szkolenie Stołecznego WOPR na stopień Młodszy Ratownik WOPR dziś z wynikiem pozytywnym ukończyła 
kurs oraz egzamin końcowy! 
Bezbłędnie napisany test teoretyczny oraz poprawne zaliczenie praktyki - akcji BLS, pozwoliło nam przyjąć 
do ratowniczego bractwa ośmiu Młodych!:) W tym miejscu pragniemy raz jeszcze pogratulować wszystkim 
kursantom zdobytej wiedzy i umiejętności oraz życzyć by nigdy nie musiały się przydać!:) 
Ciąg dalszy naszego wieczoru to pokazowe akcje ratownicze przygotowane przez trenerkę Anię 
Remblewską wraz z grupą Rescue. Zobaczyliśmy jak pomóc osobie tonącej, jak udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanemu, jak wygląda prawidłowe opatrywanie ran oraz ewakuacja. Wszystkie zaprezentowane 
scenki cieszyły sie dużym zainteresowaniem grup Fan Active i bardzo nas to cieszy ponieważ od lat 
prowadzimy program "Razem dla bezpieczeństwa" zakładający nauczanie pierwszej pomocy od 
najmłodszych lat.  
Po efektownych akcjach zaprosiliśmy wszystkich na ognisko, kiełbaski i ciepłą herbatę. W rytmach szant 
spędziliśmy pozostałą część wieczoru i bez dłuższych posiedzeń w domkach każdy szybko powędrował 
spać. 
Za nami kolejny aktywny i pełen atrakcji dzień, jutro czeka nas ostatni blok treningowy, zielona noc i 
przygotowywanie uroczystego zakończenie czyli Gali Mistrzów Sportowiska.  
Fotorelację i raport zostanie jeszcze uzupełnione o zdjęcia z dzisiejszych gier fabularnych "Powstańca" oraz 
"Piratów". 
 
Piona i do usłyszenia:) 
 
DZIEŃ.8._______________________________________________________________________________ 
 
Ostatni pełny dzień Sportowiska za nami. Z uśmiechem wspominamy liczne wesołe chwile z wyjazdu ale 
smutno nam, że przygody nadszedł koniec... Przed nami jeszcze jutrzejsza Gala Mistrzów Sportu, wręczenie 
świadectw, dyplomów, medali, okolicznościowych wyróżnień ale teraz podsumujmy dzisiejszy dzień i na 
chwilę wróćmy do wczorajszych gier. 
Tegoroczne Sportowiska urozmaiciliśmy nowymi terenowymi przygodówkami.  
Wczoraj w bazie odbyła się inscenizacja wojenna - Powstanie Warszawskie. Edukacyjna gra terenowa - to 
nowoczesna lekcja historii. Na Młodych czekały 22 zadania i misje. Wszyscy wcielili się w rolę walczących 
Powstańców a odpowiedni ubiór, rekwizyty oraz efektowna pirotechnika co i rusz skutecznie przykuwały 
uwagę naszych podopiecznych.  
To już 4 edycja tej gry, nie ma mowy o powtórkach, trener Dominik czuwa nad fabułą tak by co roku było coś 
nowego i obowiązkowo zgodnego z historią. Przed nami rocznica Powstania Warszawskiego i w związku z 
tym, że przypada ona w terminie jednego z naszych wyjazdów, grę realizujemy na każdym turnusie w bazie 
Star-Dadaj. 
Drugą, równie widowiskową grą była Piracka Tawerna. Odpowiednie kreacje, stylizowana na Piratów z 
Karaibów gra aktorska w wykonaniu kadry Sportteam oraz na długo przed Sportowiskami zgromadzone 
rekwizyty sprawiły, że każdy mógł poczuć emocje rodem z morskich opowieści.  
Uczestnicy zabawy otrzymali mapę ale nie skarb był naszym celem. Podzieleni na załogi wędrowaliśmy do 
punktów gdzie każdy musiał wykazać się siłą, sprytem oraz odwagą i zdobyć uznanie legendarnych władców 
mórz i oceanów.  
Zdobyty szacunek przybliżał do szansy zaokrętowania się na Czarną Perłę Jacka Sparrowa. Młodzi zbierali 
pirackie karty a na zakończenie wybieraliśmy największych łotrów i rzezimieszków:) 



Dzisiejszy dzień to ostatnie harce na plaży i wodzie. Zagrożone słabą pogodą Sportteamowe Color Party 
odbyło się! 
W powietrze poleciały kolorowe proszki, była głośna muzyka, układy taneczne a po chwili wszyscy zyskali 
nowe barwy klubowe!:) Tańczyliśmy i wariowaliśmy, były skoki na trampolinie, ślizgi na Mamucie i Skimboard 
arenie, na wodę wyruszył Super Mario a ostatni śmiałkowie wskoczyli na banana!:) 
Po obiedzie grupa Adventure wyruszyła na 12km spływ kajakowy a profil Fan Active zrealizował 
programowe zajęcia na hali i pływalni. Były egzaminy na kartę pływacką i specjalną kartę pływacką czyli 
żółty czepek.  
W czasie gdy jedni dokazywali w bazie drudzy zmagali się z niełatwą trasą jezioro Dadaj, rzeka Dadaj i 
Jezioro Tumiańskie. Malownicza trasa została przez nas odkryta w ubiegłym roku. Rzeki na próżno można 
szukać na mapie googl a szkoda. Ponad sześciokilometrowy odcinek szlaku wodnego z Ramsowa do 
Barczewa ma niepowtarzalną linię brzegową. Od pól, łąk i lasów, po wąwozy i iście górskie etapy. Konieczne 
były przenoski oraz z uwagi na niski stan wody holowania ale podsumowujące ognisko z kiełbaskami, liczne 
przygody i niesamowite spotkania należą do nas i są bezcenne. Było pięknie.  
Dzień kończyliśmy poszukiwaniem świetlików z grupami Mikro, Mini i Midi czyli zabawą w terenie z okazji 
Zielonej Nocy a starsi zamiast programowych podchodów UV wybrali drużynowe rozgrywki sportowe na hali. 
Zbliża się poranek więc czas kończy ten przedostatni raport z Dadaja:) 
Słyszymy się jutro a teraz uzupełniamy filmy i zdjęcia na stronie:) 
 
Dobranocka;) 
 

DZIEŃ.9._______________________________________________________________________________ 
 
Dzień ostatni zaczniemy naszym tradycyjnym zdaniem  "Wszystko co dobre.. szybko należy powtórzyć!":) 
Zdecydowanie tak!:) Za nami widowiskowa Gala Mistrzów Sportowiska czyli ceremonia podsumowania 
wyjazdu trwająca jak na poważną uroczystość przystało ponad 60minut:) 
Była sesja zdjęciowa na czerwonym dywanie, pamiątkowa fotobudka oraz wpisy do klubowej kroniki. 
Każdy wychowawca wręczył swoim podopiecznym świadectwo ukończenia Sportowiska - oczywiście z 
czerwonym paskiem:) Następnie każda grupa otrzymała pamiątkowe koszulki i bluzy klubowe, były 
wyróżnienia specjalne dla najmłodszych uczestników wyjazdu , wybór Sportsmenki i Sportsmena oraz 
ślubowanie - przyjęcie nowych Klubowiczy:) 
Podsumowaliśmy Wszechstronny Wielobój Sportowy, wręczyliśmy Sportteamowe medale i dyplomy a każda 
grupa zameldowała się na podium.  W związku z realizowanym na Sportowisku szkoleniem WOPR oficjalnie 
powitaliśmy Młodszych Ratowników. Było tradycyjne ślubowanie i nadanie stopni. Wręczyliśmy karty 
pływackie i specjalne karty pływackie, kadra otrzymała głośne brawa a na cały obóz, z powietrza,  posypało 
się złote konfetti.  
Od kilku lat w naszym zespole pojawia się Młoda Kadra. Licencjonowani instruktorzy, kwalifikowani 
ratownicy i certyfikowani wychowawcy a do niedawna uczestnicy naszych wyjazdów. Jest nam bardzo miło, 
że młodzi ludzie którzy od wczesnych lat dziecięcych wyjeżdżali z nami na Sportowiska w wieku 19-20lat 
chcą dołączyć do naszego zespołu. 
By tak się jednak stało muszą być spełnione pewne warunki. Doświadczenie uczestnika zebrane na kilku a 
najlepiej kilkunastu obozach, zdobycie wymaganych uprawnień zawodowych oraz otrzymanie powołania! 
To ostatnie jest możliwe tylko gdy kandydat do grona zespołu trenerskiego  w wieku 17-18lat jest 
uczestnikiem Sportowiska i wykaże się pewnym cechami oraz otrzyma głosy poparcia od wszystkich 
prowadzących Sportowisko kadrowiczów.  Na tym turnusie powołanie otrzymał Konrad Badurski!:) Był 
bardzo zaangażowany, miał dobry kontakt  z najmłodszymi, wspierał ich i pomagał, prezentował wysoką 
kulturę osobistą, promował zdrowy sportowy styl bycia, w części zadań wspierał działania kadry oraz tworzył 
i dbał o dobrą atmosferę na Sportowisku.  
Teraz cykl szkoleń i jeżeli wszystko uda mu się zaliczyć a uprawnienia zostaną zdobyte będzie nam miło 
powitać go w kadrze!:) 
 
Wszyscy już spakowani, autokar podstawiony, planowany wyjazd godz 13:00 - w Warszawie widzimy sie 
18:30. 
Będziemy z trasy informować o dokładniejszej godzinie przyjazdu. 



 
 
Kochani uczestnicy trzeciego Letniego Sportowiska Sportteam Zdrowy Styl - drugiego turnusu w Dadaju! 
Bardzo miło wspominamy czas spędzony razem z Wami. Atmosfera w teamie, klimat w bazie, wiele 
wesołych sytuacji oraz liczne przygody to między innymi Wasza zasługa! Dzięki Waszej aktywności, chęciom 
i zaangażowaniu mogliśmy tak wiele zrealizować a prowadzone treningi, gry, zabawy oraz zajęcia miały 
niepowtarzalny styl.  
Mamy nadzieję, że przez te 9 dni złapaliście wiatr w żagle, poczuliście swoją siłę, poznaliście możliwości - 
mocne strony i obszary w których przy odrobinie wysiłku możecie być jeszcze mocniejsi. Wierzymy, że 
zdobyta na Sportowisku wiedza i doświadczenie będzie procentować w przyszłości i będzie stanowić 
motywację do dalszego doskonalenia i rozwijania poziomu sprawności fizycznej i umiejętności technicznych 
w różnych dyscyplinach. 
Brawa dla najmłodszych za dzielny start i udział w Sportowisku, podziękowania dla starszych za wysiłek i 
entuzjastyczne podejście do realizowanych zajęć, słowa uznania dla Advenczersów - z dumą obserwujemy 
Waszą przemianę, chęć pracy i z roku na rok większą dojrzałość.  
Szanowni Państwo i drodzy Rodzice. Wam również pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie do 
naszego klubu i zespołu trenerskiego. Jest nam bardzo miło, że wybraliście naszą letnią ofertę i formę 
aktywnego wypoczynku dla swoich dzieci.  Cieszymy się, że mogliśmy spędzić te wakacje razem i wierzymy, 
że spełniliśmy Wasze oczekiwania. 
Codziennie, przez 24godziny dokładaliśmy starań by Młodzi mięli właściwą opiekę, zapewnione 
bezpieczeństwo i atrakcyjnie zorganizowany czas wolny.   
W naszej ocenie było to udane Sportowisko i mimo, że bez rekordowych upałów to i tak całkiem słoneczne.  
Młodzi, dziękujemy Wam za wszystkie laurki, uśmiechy i słowa uznania - to dla nas największy energetyk do 
dalszego działania, do działania na jeszcze większych obrotach:) 
Otrzymane od Państwa ciepłe słowa i pochwały zobowiązują - obiecujemy nie zwalniać tempa, rozwijać się i 
doskonalić. 
Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami i spostrzeżeniami, Państwa informacje to zawsze dla nas cenne 
wskazówki. 
 
Już dziś zapraszamy na treningi i zajęcia sportowe we wrześniu oraz na Zimowy Festiwal Sportteam Zdrowy 
Styl czyli narciarsko-snowboardowe Sportowiska i Familiady  2017!:) 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami 
Zarząd i kadra trenerska Sportteam Zdrowy Styl 
 


