
3:34 DZIEŃ I 
 
 Najwyższy czas odezwać się na stronie:) 
..Drodzy rodzice, informujemy, że wszystko jest pod kontrolą. Camp nad brzegiem jeziora niemalże 
murowany:) Namioty uzbrojone: podłogi, szafeczki, oświetlenie i farelki zamontowane. Kąpielisko 
sprawdzone i wytyczone, sprzęt windsurfingowy otaklowany, optymistki i omegi czekają już na 
wodzie, skuter i ribek - zatankowane i gotowe do asekuracji, kajaki i sprzęt ratowniczy również… 
zadomowiliśmy się na dobre:) Hotelarze bez żadnych problemów ustawili sobie pokoje... z radością 
donosimy, że każdy współspacz jest usatysfakcjonowany z towarzystwa:) 
Na miejscu byliśmy tuż po godzinie 13 i chwilę po kwaterunku rozpoczęliśmy realizację programu. 
Regulaminy omówione, bezpieczeństwo nad wodą i podczas zajęć sportowych również … można 
zaczynać!  
Na początek zaliczenie pływania. Chętni zdali egzamin na kartę pływacką, natomiast każdy 
zobowiązany był do zaliczenia pływania w ubraniu. Próbę przeszli pomyślnie wszyscy, podkreślając 
że jednak w ubraniu to nie tak łatwo jak w kamizelce ratunkowej:) Pogoda sprzyjająca – nie 
marzliśmy!! :) 
Na stołówce głośno, ale to już prawo pierwszych dni sportowiska – z każdym następnym będzie 
ciszej i spokojniej! 
Na zakończenie dnia uroczysty apel wieczorny i otwarcie letniego sportowiska 2011. 
Zapaliliśmy naszą legendarną lampę żeglarską, którą rozświetlił podwodny płomień z Jeziora Dadaj.  
Była prezentacja kadry i krótko o programie naszego wyjazdu. W tym miejscu dumnie pochwalę 
naszą grupę po raz pierwszy! Młodzi zgodnie i z niespodziewanym entuzjazmem uczestniczyli w 
całym wieczornym evencie a takie zachowanie po kilku godzinach od rozpoczęcia sportowiska to 
dobry prognostyk i mam nadzieję zapowiedź fantastycznego klimatu obozowego. 
 
Buziaki z Dadaja - młodzi, kursanci, zawodnicy i kadra!;) 
 
Do jutra.. czyli do za chwilę – kierownik:) 

12:34 DZIEŃ II 

Ach co to był za dzień? .. 
 
Grupa trenera Pawła Kura swój dzień rozpoczęła od odprawy porannej, intensywnej 
rozgrzewki oraz dużego, konkretnego śniadanka!:) Chęci do pracy nie brakowało! 
Zmotywowani i z zaangażowaniem przystąpiliśmy do realizacji planu treningowego! 
Główne cele dzisiejszego dnia to doskonalenie prawidłowej postawy oraz praca 
nad maksymalną koncentracją przy wykonywanym ćwiczeniu. Dynamiczna i energiczna 
rozgrzewka wprowadziła nas do królestwa zawodników – na korty tenisowe. Trening 
poświęcony pracy nóg, poprawie techniki oraz realizacji wcześniej postawionych celów 
przebiegł w znakomitej atmosferze!  
PS. Liczę że dzisiejsza praca na 110 %  mocy będzie utrzymana do końca wyjazdu!   
Po treningu -lekko zmęczeni - wskoczyliśmy w kajaki oraz na deski windsurfingowe 
i przy pięknej pogodzie, wypłynęliśmy na zwiedzanie jeziora:)  
Do kolacji raz jeszcze wszyscy odwiedzili korty:), była chwila na żeglarstwo, a na koniec 
dnia pogadanka i do spania:) tre. Paweł. 
Grupa dowodzona przez trenerów Przemka Świercza i Tomka Boruckiego dziś po raz 
pierwszy rozwinęła żagle. ..Pogoda dopisała, delikatny wiatr i słoneczne niebo stworzyły 
kursantom idealne warunki szkoleniowe. Co zaplanowano zostało zrealizowane: 
taklowanie łódki, stawianie i opuszczanie żagli, praca sterem oraz trzymanie kursu na 
punkt zostały opanowane w stu procentach. Tuż po kolacji, w formie wykładu i dyskusji 
omówiliśmy podstawy teorii żeglowania. Jak to bywa zwykle z teorią, teraz trzeba ją 
wykorzystać w praktyce. Czy nam się uda? 
Jesteśmy o tym przekonani! 
Z żeglarskimi pozdrowieniami: Przemek i Tomek 
Fan Active i młodsi zawodnicy z łóżek ewakuowali się dużo za wcześnie, bo kto rano 
wstaje ten sportowcem zostaje;) Wczesna pobudka, apel i rozruch poranny szybko nas 
ożywiły. Śniadanie, jak to mamy w naszej sportowiskowej tradycji trwało prawie godzinę. 
Każdy mógł spokojnie zjeść, skusić się na dokładkę i wypić herbatę. Następnie blok zajęć 



porannych, na którym doskonaliliśmy swoje umiejętności tenisowe, pierwsze kroki 
windsurfingowe i Cardio tenis. Na obiedzie zabrakło grymaszenia – najwidoczniej udało 
się nam pochłonąć odrobinę energii z prawdopodobnie niewyczerpalnych jej zasobów. Po 
południu ruszyliśmy na baseball i gry drużynowe a dzień kończyliśmy chwilą relaksu na 
basenie. Po kolacji ruszyliśmy nad brzeg jeziora Dadaj, gdzie Trener Tomek Urbanek 
przeprowadził wesołą pogadankę na temat bezpieczeństwa i klimatu podczas 
sportowiska. Kilka minut po godz. 22 każdy szkrab i ten duży i ten mały nurkował już w 
głębokich snach. Dzień na plus! Trenerzy Ania, Ania, Dominik, Michał i Piotr. 
WOPRowcy od samego poranka trenowali schemat BLS, spędzili kilka godzin w jeziorze  
na doskonaleniu technik pływania oraz zaliczyli wykład dotyczący kursu i programu na 
stopień Młodszy Ratownik WOPR. 
 
Czas na małe chrapanie:) Dobrej nocy życzy kadra sportowiska w Dadaju. 
 
 
2:53 DZIEŃ III 
 
Zgodnie z powszechnie znaną tradycją, dzień trzeci należy do najtrudniejszych z całego 
obozu. Tak było i tym razem, gdy grupa zawodnicza z niemałymi problemami obudziła się 
na rozruch poranny. Szybkie wejście do jeziora, kilka ruchów rękoma na dobre rozbudziły 
tenisową grupę przed zbliżającym się ciężkim dniem. Cele zostały wzbogacone o 
zwiększenie pracowitości oraz systematyczności zawodników. Rozpoczęliśmy od 
rozgrzewki rowerowej, następnie poprawiliśmy różne formy ataku na korcie, kończąc na 
dokładnym stretchingu. Po południu wróciliśmy na korty tenisowe, odwiedziliśmy salę 
gimnastyczną i zrelaksowaliśmy się nad wodą. Cele i plan dnia zrealizowany, chłopaki 
choć zmęczeni to wielce szczęśliwi zasnęli czekając na kolejny dzień pełen wrażeń.  Piona 
/ Paweł Kur 
Młodsi Zawodnicy oraz Fan Active również z trudem oderwali buźki od poduszki, a to 
dopiero 3 dzień – czyżby kadra tak dobrze zmotywowała grupy do pracy? Najmłodsi 
dzisiaj stawiali pierwsze kroki na surfingu, a później próbowali uskutecznić taniec z 
rakietą - czyli pierwsze zajęcia z cardio tenisa. Starsi w tym czasie szukali nowych 
sposobów na pokonanie trenerów na korcie.   Po obiedzie i krótkim odpoczynku udaliśmy 
się na zajęcia w teren. Małe szkraby poznały podstawy baseballa a starsi toczyli zacięty 
bój na torach przeszkód. Zakończenie dnia to kultowy TOP MODEL. W blasku fleszy, 
świetle jupiterów i przy głośniej muzyce grupa wschodzących gwiazd światowych 
wybiegów zaprezentowała swoje najnowsze kreacje. / Ania, Agnieszka, Piotr, Michał. 
Dominik, Paweł. 
Dzisiaj o poranku powitała nas piękna ciepła aura. Standardowo dzień rozpoczęły 
wykłady przygotowujące do zajęć na wodzie. Przed obiadem doskonaliliśmy zdobyte 
dotychczas umiejętności i dodatkowo próbowaliśmy opanować manewrowanie łodzią. 
Ostrzenie i odpadanie, ostrzenie i odpadanie.. wczoraj, dziś i jeszcze jutro – trzymajcie 
się!;) Po dzisiejszych zajęciach nie obce nam jest pojęcie balastowania. Dadajowski wiatr 
co chwila dawał dzisiaj o sobie znać. Zabawa była przednia, ale o końcowym egzaminie 
nie zapominamy więc powoli każdy zaczyna dreptać z książeczkami. Pozdrawiamy 
Żeglarze!:)Kandydaci na młodszych ratowników doskonalili BLS oraz ratownicze style 
pływackie: żabkę ratowniczą i kraula ratowniczego. Jest dobrze więc nie chwalimy bo za 
moment to zniszczymy:) uściski i słowa uznania zostawimy sobie na zakończenie 
sportowiska:)) /Anna Remblewska i Tomasz Urbanek 
 
Drodzy rodzice zbliża się godzina 3:30 więc pozwolę sobie zanurkować do śpiwora bo na 
6 mam umówione budzenie:) schodząca wachta zaprasza na poranne pływanie – nie 
wypada odmawiać:) Melduje że wszystko jest w najlepszy porządku i odmeldowuje się do 
jutrzejszego późnego wieczora:) 
 
 
 
 



3:43 DZIEŃ IV 
 
Heh to dziś miałem położyć się wcześniej spać?:) - taki był plan - ale jak to na 
sportowiskach ze spaniem bywa..hmy właściwie to rzadko bywa;) A wszystko zaczęło się 
późnym wieczorem, a właściwie w nocy. Kilka minut po godzinie pierwszej warta 
żeglarzy, która do godziny drugiej czuwała w porcie zorientowała się że coś jest nie 
tak!:? coś wzbudziło podejrzenia naszych kursantów - tym czymś była pusta keja. Gdzie 
cztery optymistki, gdzie nasze omegi, gdzie ukochany banan!!!? ...kto w nocy popłyną, 
czy sprzęt się odnalazł i o co właściwie chodzi dowiedzą się Państwo w następnym-
jutrzejszym odcinku:) 
Zdjęcia i filmy oraz relacje uzupełnię w dniu jutrzejszym tzn. dzisiejszym ale za kilka 
godzin! ..śpiwór wzywa na czterogodzinną drzemkę:) 
 
 
…i w ciągu dnia zabrakło czasu więc pora uzupełnienia to późna pora ale chyba już 
wszystkich do tego przyzwyczailiśmy:)....Dokańczając relację wczorajszego dnia to 
spieszę z wyjaśnieniami nocnych manewrów drużyny żeglarzy i WOPR. Z uwagi na dobrą 
pogodę (temp. pow. 21 stopni, wody22/23, czyste niebo i księżyc w pełni oraz brak 
wiatru) zdecydowaliśmy, że jest to idealny moment na nocne szkolenie. Pełniącym nocną 
wartę Ilonie i Michałowi z portu wyprowadziliśmy na wodę łódki klasy omega i optymist 
oraz riba. Chwilę później, tj. tuż po godzinie 1, na terenie campu rozległ się alarm. 
Kursanci podzieleni na cztery zespoły, dowodzeni – asekurowani przez trenerów Tomka i 
Tomka oraz Przemka i Marka, uzbrojeni w sprzęt ABC, kamizelki i świetliki ruszyli na 
poszukiwanie zgub. Już po pierwszych 10 minutach natrafiliśmy na riba, a później bez 
większych problemów grupa odszukała pozostałe łódki. Zwracaliśmy uwagę na 
samoratownictwo, asekurację w zespole oraz dobrą współpracę i podział obowiązków. 
Test zakończył się po około 40 minutach. Wszystkie łodzie zostały ściągnięte przez 
naszych pływaków, młodzi poradzili sobie z zadaniem bez przeszkód, a ratownicza 
przygoda zostanie na długo wszystkim w pamięci. Dzień przebiegł zgodnie z planem. 
Początek to apel poranny, szybki rozruch i gdy wszyscy wskoczyli już na sportowe obroty 
wystartował przedpołudniowy blok zajęć. 
Grupy Fun Active - C i D - ruszyły w kierunku jeziora, gdzie pod okiem Trenerki Agnieszki 
i Trenera Piotra doskonalili swoje umiejętności kajakarskie i windsurfingowe. W tym 
samym czasie grupy A i B przebywały na korcie, gdzie przy pięknej pogodzie, starały się 
udowodnić trenerom Michałowi i Dominikowi, że są mistrzami nad mistrzami. Z kortów 
przenieśliśmy się do Chaty Warmińskiej na Cardio Tenis. Tam na naszych Orłów czekał 
trener Paweł i jego muzyczna układanka dnia. Po południu wszystkie grupy szalały na 
Gibbonie (lina o właściwościach akrobatycznych) robiąc plażowiczom ośrodka Dadaj 
pokaz trików, myków i „fejsików”:) 
Po południu przygoda z żaglami, którą organizował dla grup Fun Active trener Przemek i 
Tomek. Przy delikatnym wietrze instruktorzy uczyli podstaw żeglarstwa, każdy złapał za 
ster, kapitanował i majtkował;) Zawodnicy realizowali program pod okiem trenerów 
Pawła – grupa starszych oraz Michała – grupa młodsza. WOPRowcy doskonalili skoki 
ratownicze: wykroczny i rozkroczny, BLS i WBLS oraz łapali kolejne punkty do karty 
egzaminacyjnej. Egzamin zbliża się wielkimi krokami, ale spokojnie -  będziemy 
przygotowani!:) Żeglarzy wywiało gdzieś w siną dal jeziora Dadaj. Zniknęli z pola 
widzenia szczurów lądowych;) tuż po śniadaniu, pokazali się na obiedzie i do kolacji też 
nikt o nich nie słyszał:) Zwroty przez sztag powoli zaczynają satysfakcjonować KWŻeta 
(Przemek), a instruktor Tomek odważył się nawet pochwalić grupę:)) 
 
Koniec sjesty więc uciekam do zajęć, dzisiejszy dzień do południa przebiega planowo 
chociaż kilka minut kropiło – na tę chwilę bez zakłóceń!:) 
 
 
 
 
 



4:10 DZIEŃ VI 
 
(dzisiejsza relacja zawiera informacje z wczoraj, tj z dnia V) 
 
..Nieprawda, to nie bezsenność! Wczorajszy wieczór namieszał w naszym programie, ale 
długość dzisiejszego dnia pozwoli wszystko wyprostować;) ..Może zacznę od początku:) 
Ostatnio odnotowana sjesta dnia piątego i obecny przy niej delikatny deszczyk był 
wstępem do wieczornego załamania pogody. Tego dnia żeglarze doskonalili zwrot przez 
rufę, a na wykładach przerobiona została budowa jachtu. Ratownicy wysłuchali wykładów 
na temat przepisów, zaliczyli holowania, uczyli się radzić sobie w wodzie z osobą 
nieprzytomną, zmęczoną oraz agresywną.  
Zawodnicy młodsi i starsi dzielnie przetrwali swój dzień treningowy, a fun active 
dokazywał na bananie i zaliczył szkolenie z pierwszej pomocy - BLSu.  
Co przyniósł wieczór? Takiej zmiany pogody nikt się chyba nie spodziewał, ale nie była 
ona dla nas zaskoczeniem. Śledzimy prognozy pogody na bieżąco. Na wypadek nagłej 
burzy mamy do dyspozycji Chatę Warmińską a w razie konieczności salkę fitness w 
hotelu gdzie zakwaterowana jest nasza grupa.  
Wiedząc o zbliżającej się ulewie, jeszcze przed jej przyjściem – tuż po kolacji 
przeprowadziliśmy grupę żeglarzy i ratowników do hotelu. Przygotowana salka sprawdziła 
się doskonale ponieważ przeczekaliśmy w niej nawałnicę, a z uwagi na jej efekty 
postanowiliśmy spędzić tę noc w hotelu. 
Komisyjne nocowanie jeszcze mocniej zintegrowało naszych wodniaków i gdyby nie brak 
prądu, który uniemożliwił przeprowadzenie wykładów, można by powiedzieć, że wszystko 
było zgodnie z planem;) Heh wszystko może nie! Potężna ulewa uszkodziła kilka masztów 
w naszych namiotach a jeden z nich skutecznie położyła spadająca gałąź. 
Patrząc na obrazy z najbliższej okolicy nasz camp wyglądał jednak jak nietknięty. 
Dookoła licznie połamane drzewa, łódki ściągnięte przez wiatr na brzeg oraz zniszczony 
ogródek hotelowej kawiarni to pozostałość godzinnej nawałnicy. Młodzi szybko się pospali 
a trenerki długo, długo w nocy sprawdzały pokoje i przykrywały rozkopane w łóżkach 
maluchy. Trenerzy natomiast do pierwszej w nocy walczyli z namiotami. ..Wszystkie 
naruszone maszty zostały wymienione na nowe - zapasowe, odciągi i podłogi raz jeszcze 
ustawiliśmy a zniszczony namiot zastąpił awaryjnie kupiony nowy. Odwiedzający nas w 
między czasie strażacy ze zdumieniem patrzyli na tępo naszej pracy a zabezpieczenie 
awaryjnych miejsc noclegowych przed przyjazdem do Dadaj udowodniło jak ważna jest 
taka przezorność. 
Już w nocy udało nam się wywiesić zamoczone rzeczy tej części wodniaków, której mimo 
starań nie przekonaliśmy do wykorzystania znajdujących się w namiotach stolików i 
szafek. Wszystko co znajdowało się w sypialniach lub na przygotowanym podwyższeniu 
nie zostało zmoczone. Dziś od rana przenosiliśmy wszystko z suszarek na swoje miejsce i 
zarówno żeglarze jak i WOPRowcy wrócili do planowych zajęć kilka minut po godzinie 10. 
Fun active oraz zawodnicy realizowali program zgodnie z założeniami ruszając na treningi 
o godzinie 9.Grupa zawodnicza trenera Michała przed południem miała mini maraton 
tenisowy i relaks w jeziorze. Po poobiedniej drzemce rozmawialiśmy o zdrowym 
odżywianiu się i higienie osobistej czyli dbaniu o siebie. Młode asy poznały elementy 
strechingu, a później szalały na bananie. Następnie młodsi próbowali swoich sił wiosłując 
w kajakach i dźwigając żagle z wody na windsurfingu. Starsi doskonalili technikę gry przy 
siatce oraz rytmiczne poruszanie się na cardio tenisie. 
U ratowników „pierwsze koty za płoty”, czyli początki zaliczeń. Pojawiły się emocje ale 
było również wesoło. Zmierzyliśmy się z niesfornym fantomem i rzutkami rękawowymi. 
Pływaliśmy w jeziorze i pokonaliśmy dużo dłuuugich metrów w basenie:)) Była też 
obowiązkowa przejażdżka bananem.  
Żeglarze doskonalili zwroty przez sztag i rufę oraz zaliczali prace bosmańskie. 
Starsi zawodnicy dzień zaczęli od treningu ogólnorozwojowego, który miał na celu 
wzmocnienie mięśni brzucha oraz ramion. Na kortach celem trenera Pawła było 
przypomnienie chłopakom jak ważne jest ‘czucie piłki. Po obiedzie troszkę odpoczynku i 
kolejny trening na kortach - rozegrania z wcześniej ustalonymi założeniami oraz 
kontynuacja porannych celów. Na koniec dnia upragniona i długo wyczekiwana piłka 



nożna. Przed kolacją jeszcze krótka wyprawa na deskach windsurfingowych, a potem już 
tylko odpoczynek przed kolejnym dniem. 
Wczoraj nie odbył się XL faktor ale powodem nie była burza. Na kolacji tak się rozbrykało 
nasze stadko, umowy nie były dotrzymane więc konsekwentnie skróciliśmy wieczór. Dziś 
widoczna poprawa i liczne ..będzie?, ale czy będzie?, kiedy będzie?  
XL Factor wystartował i zabawa odbyła się razem z okolicznościowym wieczorem – białą 
nocą. Było ekstremalnie głośno, a jak się bawiliśmy najlepiej widać na zdjęciach i filmach 
w galerii, którą mam nadzieję uzupełnić do porannego rozruchu z campowiczami:)) 
 
PS. Przerwa w ciągłości relacji na stronie wywołana była burzą i chwilowym brakiem 
dostępu do Internetu. 
 
Sportowisko przebiega sprawnie i radośnie - w tym miejscu dumnie pochwalę kadrę 
trenerską, bo to dzięki ich pracy i zaangażowanej niesamowitej energii młodzi nie mają 
wolnych chwil na ziewanie.  Zgodnie z przed sportowiskowymi obietnicami jest 
aktywnie!;) 
 
 

01:18 DZIEŃ VII 
 

Zakończenie sportowiska zbliża się wielkimi krokami, wśród kursantów na stopnie młodszy ratownik 
WOPR oraz Sternik motorowodny od rana obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie pytaniami 
egzaminacyjnymi a w ruch poszły podręczniki szkoleniowe.  
Po południu czekały nas finałowe zaliczenia i egzaminy.  
Zacznę jednak od grupy Fun Active, która dzień zaczęła beztrosko i jak zwykle w dobrym humorze:) 
Było bardzo wesoło i jeszcze bardziej aktywnie Od rana surfowalismy na deskach, śmigaliśmy na 
kajakach oraz ostro ćwiczyliśmy na cardio tenisie!! Po południu chwila wytchnienia na plażowaniu i 
odprężająca kąpiel w jeziorze, a także strzelanie z łuków oraz ćwiczenia równoważne na gibonie i 
oczywiście tenisowe rozgrywki. Na koniec dnia tuż przed kolacją część z nas dostała wiatru w żagle i 
popłynęła w krótki rejsik a grupa która była bardziej związana z lądem miała chlapowisko na pływalni. 
Wprowadzone nowe gry mikado, jogball oraz ponad 8metrowa kolorowa chusta terapeutyczna, lina 
gibon, wykrywacze metalu zyskały sympatię naszych podopiecznych i wprowadziły nową świeżość w 
nasze sportowisko. Od pierwszych organizowanych przez nas imprez, eventów i wyjazdów zwracamy 
szczególną uwagę by stale wzbogacać nasz sprzęt rekreacyjno sportowy i rozwijać część animacyjną 
w proponowanych projektach. Radość na twarzy naszych podopiecznych, utrzymanie 
zainteresowania programem, dostarczenie codziennie nowej dawki emocji i inspiracji oraz świeżość 
w treningach traktujemy priorytetowo.  
Doskonale sprawdził się również model pięciu posiłków w skali dnia. Trzy główne: śniadanie, obiad i 
kolacja, uzupełnione drugim śniadaniem i podwieczorkiem sprawiły że młodzi przy tak intensywnym 
planie dnia jaki mamy na sportowiskach mieli stale dostarczaną energię i nie było okazji do zbędnego 
faszerowania się słodyczami. Nikt nie wspominał o lodach, woda stała się napojem wiodącym a 
toksyczne jedzenie na stałe zostało wyparte z naszych wyjazdów:) 
Wieczór nasi podopieczni spędzili na mega porządkach w pokojach których stan od rana pozostawiał 
wiele do życzenia a dodatkową motywacją do sprzątania była czekająca wieczorna animacja – 
czerwona noc. Tradycyjnie na naszych wyjazdach, przedostatni wieczór – czerwony - ma charakter 
edukacyjny. Jest to pokaz grupy ratowniczej który po pierwsze pozwala przetrenować określone 
procedury, sprawdzić poziom umiejętności i zachowanie młodych WOPRowców a jednocześnie 
zaszczepić ratowniczego bakcyla wśród młodszych uczestników naszych wyjazdów.  



Niestety w dniu dzisiejszym wieczór musieliśmy odwołać i przełożyć na jutro a grupa Fun Active o 
21:30 powędrowała do łóżek. Powodem były przedłużające się egzaminy na stopień Młodszego 
Ratownika WOPR i Sternika Motorowodnego.  
…W końcu nadszedł ten dzień…. EGZAMIN!:) Próba sił i okazja do sprawdzenia nabytych 
umiejętności. Motorowodniakom i Ratownikom od rana dokuczał nie lada stres. 
Jak na prawdziwych ratowników przystało tak i nasi podopieczni wykazali się dużą odpornością na 
emocje, rozważnie i z dużym spokojem pokonali część praktyczną a teoria została zaliczona z jednym 
błędem więc niemal bezbłędnie!:) Wszyscy zdali! 
Nasi Ratownicy tzn. MŁODSI Ratownicy pokazali, że nic co związane z wodą nie jest im obce;) 
Jesteśmy z Was dumni, gratulujemy i cieszymy się, że możemy powitać Was w gronie ratowników. 
Przed Wami jeszcze wiele nauki ale już dziś udowodniliście, że potrafić sprostać i pokonać nie jedno 
trudne zadanie więc kolejne stopnie wtajemniczenia ratowniczego będą wyzwaniem i następnym 
celem. Zachęcamy! Kibicujemy! Będziemy dalej rozwijać w Was tę nową pasję i ratowniczą przygodę. 
A jak spisali się motorowodniacy? Hmy.. egzamin praktyczny bez większych przeszkód, ale teoria 
wymagała kilku poprawek. Po dodatkowym stresie, dopytaniu kilku osób – cała grupa odetchnęła i … 
hurra! Wszyscy zdali! Teraz czas na doskonalenie umiejętności, zdobywaniu doświadczenia na 
kolejnych szkoleniach oraz rozwijaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej. Witamy wśród 
motorowodniaków. Brawo!:) 
Pełni emocji z pewnością namiotowicze szybko by nie zasnęli. Postanowiliśmy zrobić próbę generalną 
przed pokazem ratowniczym który został przeniesiony na dzień jutrzejszy. Ustaliliśmy szczegóły akcji, 
omówiliśmy funkcje i gdy każdy odegrał swoją rolę spokojni że czerwona noc wyjdzie jak należy 
powędrowaliśmy spać. 
Spać? Kto powędrował to powędrował:) ..kadrę czeka jeszcze odprawa ale patrząc na godzinę 
dzisiejszego wpisu jest szansa, że pośpimy dłużej niż to mamy ostatnio w zwyczaju. 
 
Pozdrowienia dla rodziców. Gratulujemy zdobycia uprawnień przez  Wasze pociechy. 
 

01:15 DZIEŃ VIII 
 
Dzisiejszy dzień nie należy do najkrótszych i co go różni od poprzednich to to, że jeszcze 
długo się nie skończy:)  (??..wyjaśnię troszkę później;) 
Punkt godzina 7:00 na naszym dzwonie żeglarskim wybite zostały trzy szklanki. Na 
maszcie zaczęła powiewać bandera a uczestnicy usłyszeli czołem grupa i zostali 
zapoznani z planem na cały dzień.  
Do południa grupa Fun Active miała zajęcia rekreacyjno-sportowe. Nie pozwoliliśmy 
odpocząć linie gibon, która na naszym sportowisku robi furorę, w ruch poszły wykrywacze 
metalu, jogball i mikado. Grupy A, B, C, D rozbiegły się po terenie na swoje planowe 
treningi. Od jaskrawych kamizelek z logo UKS Sportteam i Zdrowy Styl zaroiło się na 
wodzie. Wypłynęły dwie omegi i cztery optymistki z żeglarzami, na ośmiu deskach 
trenowali windsurferzy a dodatkowy ruch w wodzie stanowiła armada kajaków pod 
dowództwem trenera Piotrka. Na lądzie nie było wiele spokojniej. Grupa trenera Michał 
zagrała ostatni baseballowy sparing, zawodnicy z trenerem Pawłem byli niepokonani na 
kortach tenisowych a Chata Warmińska podobnie jak wczoraj i przedwczoraj pękała w 
szwach rozrywana muzyką i aktywnością grup trenera Pawełka, który w Cardio Tenisie 
nie ma sobie równych! 
Ratownicy i motorowodniacy po egzaminacyjnych stresach wybrali sobie ulubione zajęcie 
i nie był to plażing;) Były przejażdżki bananem, ślizgi na pączku i skoki do wody. 
Zmiana grup na poszczególnych stacjach nastąpiła po drugim śniadaniu i tym sposobem 
do obiadu zakończyliśmy wszystkie bloki sportowe zaplanowane na letnie sportowisko nr 



1/2011. Obiad, krótka sjesta i jeszcze jedna gra obozowa - Rockefeller good idea:) 
Zadanie polegało na stworzeniu w zespole super biznesu. Każdy mógł zostać 
Rockefellerem a najważniejszy był pomysł. W kilkanaście minut w naszym hotelu 
powstały salony piękności, usługi fryzjerskie i punkt masażu. Chętni mogli zrobić zakupy 
w tesco cierpiącym na brak towaru, niepewni jutra odwiedzali wróżkę wszystko 
widziuszkę ale zwycięskim temem okazałą się ekipa zawodników. Nasi tenisiści otworzyli 
gabinet pod hasłem: „Rzuć piłeczką w laleczkę”. Cóż to było że tak dużo zarobiło?:) Heh 
każdy chciał zapłacić za możliwość oddania kilku rzutów piłką tenisową w Tomka 
przebranego za dziewczynkę:) Podsumowując pomysłów na interes życia nie brakowało, 
niestety jak to zwykle bywa nie wszystkie biznesy wypaliły ale wszystkie prócz 
zwycięskiego pieniędzy się pozbyły;)) 
Zabawa tak bardzo się wszystkim spodobała, że na Fotosherlocka już nie wystarczyło 
czasu. Do kolacji mieliśmy zaplanowane podsumowanie sportowiska i tu przy kumulacji 
eventów wieczornych nie mogliśmy sobie pozwolić na żadne przekładki. Zebrani w Chacie 
Warmińskiej, w blasku kolorowych reflektorów, fleszy i przy głośnej muzyce uroczyście 
zamknęliśmy sportowisko przyznając okolicznościowe wyróżnienia. Wręczyliśmy 
pamiątkowe dyplomy najmłodszym uczestnikom wyjazdu: Laurze Kowalskiej i 
Mateuszowi Osikowi. Za wytrwałość, odwagę i siłę wyróżnienie otrzymała cała najmłodsza 
grupa A. Po burzliwym głosowaniu zostali wybrani sportsmen i sportsmenka sportowiska 
2011 czyli Ilona Buchała i Łukasz Osik. Było podium i medale, dekoracja towarzyszyła 
wszystkim grupom ponieważ każda osobno miała rozliczany triathlon.  
Dodatkowo przyznaliśmy złote medale osobom które w szczególny sposób pokazały się 
na sportowisku. Wyróżnieni za charakter, zachowanie, postawę i sportową aktywność 
zostali Julia Żuk z grupy B, Ada Woźniewicz z grupy C oraz Wiktoria Grabowiecka i 
Paulina Jastrzębska z grupy D. Podium, brawa i owacje otrzymali zwycięzcy XL Faktora: 
Bartek Stupnicki za bez błędną solówkę i niesamowity girlsband: Paulina Czerkas, Ada 
Woźniewicz, Kasia Głowacka, Laura Kowalska i Hania Trześniewska za Bombastick 
Plastik;) 
Duże brawa zgromadził również Team trenerów i mamy nadzieję, że duża ilość braw nie 
była spowodowana liczebnością składu trenerskiego a jakością zajęć które prowadziliśmy. 
Kierownik w prezencie otrzymał paliwo rakietowe zamknięte w rakiecie kosmicznej pod 
tytułem Racket Fuel i z  dopiskiem nie zasypiaj tu masz wsparcie;) 
Na wyróżnieniach zabrakło żeglarzy ale w ich szeregach nie ma lekko – egzamin końcowy 
coraz bliżej a program sam się nie zrealizuje – będą na zakończeniu II turnusu. 
Wieczór to podwójna noc czyli wczorajsza czerwona i planowa dzisiejsza zielona:) 
Przed rozpoczęciem długo oczekiwanego show był jeszcze apel wieczorny. Ten dzisiejszy 
był szczególny i wyjątkowy. Do wodniackiego bractwa dołączyło trzech motorowodniaków 
- uprawnienia Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego prześle pocztą. 
Dwunastu młodych pływaków odebrało zasłużone karty pływackie. Odznaczenie to nie 
byle jakie bo jest to przepustka do uczestnictwa w kursie na stopień Młodszego 
Ratownika WOPR. Młodzi jak tylko ukończycie 12 lat to serdecznie zapraszamy Was na 
kurs ratowniczy. Punktem kulminacyjnym dzisiejszego apelu było emocjonujące i 
wzruszające zaprzysiężenie Młodszych Ratowników którzy wczoraj ukończyli szkolenie i 
pomyślnie zdali egzamin końcowy. Na plac apelowy została wniesiona bandera WOPR a 
nowi młodzi ratownicy przystąpili do ślubowania: 
 

Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,  
przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę.  

Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy,  
bez względu na warunki:  

rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, 
 ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, 

 dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR,  
wszelką wiedzą i doświadczeniem 

 wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach. 



 
Każdy otrzymała WOPRowską odznakę a legitymacje WOPR jak tylko zostaną 
podstemplowane wyślemy pocztą. 
Tuż po godzinie 21 padła komenda: „Przygotować banderę do opuszczenia!”  
I pewnie jeszcze długo po jeziorze niósł by się głos wybijanych szklanek gdyby nie.. 
HALO! POMOCY! NIECH MI KTOŚ POMOŻE! 
..na środku zatoki jeden z jachtów zaczął się palić! Na łódce znajdowała się 
czteroosobowa rodzina, której na ratunek wyruszyli świeżo zaprzysiężeni ratownicy i 
pomagający im ratownicy, którzy tytuł uzyskali na sportowisku 2010. 
W minutę po wywołanym alarmie do poszkodowanych ruszył nasz ratowniczy skuter a na 
brzegu młodsi ratownicy byli już gotowi do przyjęcia poszkodowanych. Teren został 
zabezpieczony – okolicę doświetliły czerwone flary ostrzegawcze, Michał Warcaby 
sprawnie odsuną tłum ciekawskich gapiów (wszyscy uczestnicy sportowiska) a Remek 
Chmielewski utorował tunel rescu dla karetki pogotowia.  
Na wodzie pożar szybko ugasił Bartek Semczuk, następnie skuter doholował 
poszkodowanych do brzegu gdzie Mikołaj Stępczak i Konrad Badurski szybko rozpoczęli 
reanimację nieprzytomnych i nieoddychających osób. Później telefon do pogotowia i 
błyskawicznie na miejscu zjawiają się medyczni. Karetka Sportteamu na miejsce dociera 
w 30 sekund;)  
Oczywiście był to pokaz z okazji czerwonej nocy – szkolenie i trening dla ratowników a 
lekcja dla młodszych – mam nadzieję przyszłych kandydatów do wstąpienia w szeregi 
WOPR. Po odgłosach dobiegających z tłumu, świadków zdarzenia czyli naszych 
podopiecznych bez wątpienia pokaz zrobił duże wrażenie i na długo utkwi młodym w 
pamięci.  
Jak gdyby emocji było jeszcze mało czekała na nas zielona noc. Na tym sportowisku 
zwyciężył wariant japońskich lampionów życzeń. W niebo z początku poszybowały same 
zielone światełka a później w wyniku emocjonujących okoliczności horyzont zaatakowały 
niebieskie a nawet czerwone sztuki:) Dlaczego tak? Bo tak dobrze młodzi się bawili, że 
cały arsenał został wysłany do gwiazd;) 
Czy był to już koniec dzisiejszego dnia? Hahaha 
..jak to na samym początku relacji wspomniałem – dzień szybko się nie skończy! 
Gdy nasi podopieczni powędrowali do łóżek kadra miała jedną z dłuższych odpraw. 
Zdanie sprzętu, przekazanie dzienników, sporządzenie dokumentacji końcowej i protokół 
a później omówienie dnia, wnioski podsumowujące turnus i wprowadzenie w plan do 
następnego sportowiska.  
Jest godzina 1:50 a dzisiejsza relacja patrząc na powstały materiał jest dostatecznie 
wyczerpująca by nie powiedzieć dużo za długa że w obawie przed utratą czytelników 
pozwolę sobie na tym dłuuuuugim zdaniu zakończyć;) 
 
PS:))) 
No nie mogło być ostatnie. Zabrakło wyjaśnienia niekończącego się dnia! 
Zbliża się druga a o godzinie 7 rano zbiórkę do wyjazdu ma II turnus w Warszawie więc 
najwyższy czas wyjeżdżać z Dadaja.  
Do zobaczenia jutro około godziny 19 w Warszawie – z I turnusem również będę wracał;) 
 
01:10 DZIEŃ IX 
 
I turnus dobiegł końca, dzisiejszy poranek nie był już tak radosny i pełen entuzjazmu. 
Zbliżające się pakowanie, powrót do Warszawy i rozstanie z obozowymi 
przyzwyczajeniami oraz nielubiane pożegnanie szczególnie u starszych 
sportowiskowiczów wywoływało mieszane uczucia. To co smuciło naszych podopiecznych 
nas kadrę w pewnym sensie cieszyło. W pewnym sensie, ponieważ my też się z nimi 
zżyliśmy a praca szczególnie w ostatnich dniach wyjazdu była naprawdę wspaniała. I 
właśnie to, integracja oraz współpraca – klimat jaki się wytworzył cieszy nas trenerów. To 
na tym zależało nam i na to od początku pracowaliśmy. Jeden z ważniejszych celów 
wyjazdu został osiągnięty. Ale zanim podsumuję ten turnus w kilku zdaniach zrelacjonuję 



do końca co zostało przekazane mi na dzisiejszej odprawie. 
Po apelu porannym kursanci na stopień żeglarza jachtowego wypłynęli na akwen A – 
najbliższą naszej kei część jeziora. Tam doskonalili manewr człowiek za burtą i po raz 
numer niezliczony:) doskonalili zwrot przez sztag i ulubioną już znacznie częściej niż przy 
pierwszych dniach – kontrolowaną rufę;) 
Grupa ratowników oraz zawodnicy i Fun Active przeszli chrzest i zostali pasowani na 
sportowca. Chrzciny Sportteam i Zdrowy Styl od początku powstania naszych sportowisk 
nie przerażają i nie odstraszają. Stacje dla uczestników są wesołe – nie brudzą i nie 
upokarzają a wszystko kończy się dowcipną formułką wypowiedzianą przy nikomu 
niestrasznym Neptunie. To dla nas bardzo ważne bo nie chcemy zaniechać legendarnych 
chrztów ale też nie chcemy by wyglądały one tak jak na wielu innych obozach – 
szczególnie tych które sami pamiętamy z dzieciństwa. 
Gdy już wszyscy zostali przyjęci do sportowego bractwa przyszedł czas pakowania i 
opuszczania pokoi. Ostatnie pluskanie w jeziorze, obiad i wyjazd do Warszawy. 
Tuż po godzinie 12 do Dadaja dojechał drugi turnus. Pierwsza ekipa z uśmiechem 
przywitała nową, na szybkości przekazała wrażenia ze swojego pobytu i została 
pożegnana przez drugi turnus.  
Na tym kończy się nasza wspólna przygoda. Czas na podziękowania i zaproszenie 
Wszystkich Państwa na następne Wspólne sportowiska:) Wspólne bo po wielu rozmowach 
i opiniach nie czuliśmy się samotni pisząc na stronie obozowe relacje. Jest nam bardzo 
miło, że ta forma przekazu wiadomości ze zdarzeń na sportowisku zyskała Państwa 
uznanie. Nie zawsze udawało mi się na czas umieścić materiał na stronie ale wynika to z 
przywiązania do prowadzenia zajęć i ilości obowiązków jakie wynikają z funkcji 
kierownika i trenera. Proszę o wyrozumiałość w ocenie:) 
A jak jesteśmy przy ocenie to zanim sam podsumuję naszą pracę i wyjazd to będę 
wdzięczny za Państwa spostrzeżenia i wskazówki. Pragniemy doskonalić, ulepszać i 
rozwijać nasze sportowiska a Państwa opinie zostaną uwzględniono przy kolejnych 
organizowanych przez Sportteam i Zdrowy Styl przedsięwzięciach i projektach.  
Najmłodsi kończąc pobyt w Dadaju jak co roku wypełnili ankietę w której surowej ocenie 
– punktowej zostali poddani wszyscy trenerzy oraz treningi i atrakcje które 
realizowaliśmy podczas wyjazdu. W skali od 0 do 5 nasza dwunastka otrzymała 53 
punkty co na jednego trenera daje średnią ocenę 4,41 i jest wysoce satysfakcjonujące. 
Nasi podopieczni kilkukrotnie zostali poproszeni o poważne potraktowanie ankiety i 
szczere odpowiedzi. Dzięki tym anonimowym odpowiedziom już od 2010 roku 
wprowadzamy do wyjazdu zmiany jakich oczekują i wymagają od nas nasi 
wychowankowie. Na tym sportowisku uznanie zyskały drugie śniadania i podwieczorki. Z 
naszej oceny były one również trafionym pomysłem. Zapewniły stałą i regularną dostawę 
energii a ponad to ograniczyły zakup batoników:) 
Bardzo fajne – takie określenia pojawiły się przy punktach z nowo wprowadzonymi 
grami: mikado, gibon, jogball, kolorowy spadochron i wykrywacz metalu. 
Ku naszemu zdziwieniu w niewielu ankietach został wpisany banan i wodne przejażdżki 
których oczekiwaliśmy w punkcie co najbardziej podobało Wam się na wyjeździe? 
Tu często pojawiły się komentarze typu: 
„kadra, dobór miejsca i pomysł na zajęcia”, „że są to obozy sportowe na prawdziwie”, 
„pasja kadry, ludzie, zawsze dzieje się coś innego”, „lubię kadre”, „najbardziej lubię 
codzienne różne sporty”, „nie mogę powiedzieć konkretnie bo wszystko mi się podoba”, 
„atmosfera, zajęcia, trenerzy”, „wszystko”, „to że z trenerami można gadać jak z 
kolegami”, „dobre sprzęty i kadra”.. 
Minusa dostaliśmy za brak hip hopu i tańca disco, który z uwagi na zmianę trenera, w 
ostatniej chwili zastąpiliśmy Cardio tenisem. Jest to nowa forma aktywności sportowej, 



która łączy fitness, taniec i elementy tenisa. W naszej ocenie w przeciwieństwie do zajęć 
stricte tanecznych w Cardio tenisie odnalazła swoje miejsce większa część grupy – 
również chłopcy a tego nie obserwowaliśmy przy lekcjach tańca na zimowym 
sportowisku. 
W 87% ankiet uczestnicy stwierdzili że będą tęsknić za kadra i obozowymi zajęciami oraz 
chętnie wyjadą na nasze następne sportowisko.  
Czego nam zabrakło? Ankiety wykazały: za krótkie dyskoteki, brak lodów i coli, telewizji 
w wolnym czasie i za mało luzu.  
W punkcie nowości na przyszłe sportowisko przeczytaliśmy: 
„ślizgawka wodna i zjeżdżalnia”, „duża trampolina, jazda na rolkach”, „więcej banana i 
chce cukier do herbaty”, „zabawa w chowanego”, „mniej odpowiedzialności grupowej,lot 
balonem i cukier na stołówce”, „paintball”, „chciałbym mieć godzinę robienia dowolnego”, 
„pływanie podwodną łodzią”. Z tym ostatnim będzie ciężko ale jak to reklama sportowej 
marki głosi niemożliwe nie istnieje!;) Myślę, że kilka z powyższych punktów jest jak 
najbardziej do zrealizowania. Co najważniejsze przy analizie mile widzianych atrakcji na 
przyszły rok młodzi uruchomili w nas twórcze myślenie, powstały pomysły, których dziś 
jeszcze nie zdradzimy ale na pewno mile Państwa zaskoczymy:) 
Opinia, którą chętnie podsumujemy wyjazd to: „lubię sportowiska za genialnych trenerów 
którzy nie śpią przez pół nocy i lubię widoczne starania trenerów do fajnych zajęć, 
wydłużcie to wszystko” 
Dziękujemy:) 
Największy minus dla kadry to wytknięty nam brak pobudek i tu faktycznie kadra do 
poprawki:) Na apel poranny, szczególnie z namiotów każdy musiał wydostać się o 
własnym dzwonku ale czy to takie okrutne? 
Z naszej strony dodam tylko, że kadra włożyła maksimum energii, całe serce, siłę i 
imponującą kreatywność w tworzeniu doskonałych animacji, których przygotowanie 
kosztowało wiele czasu (często jedynych wolnych minut na sjeście a dla niektórych 
całych nocy;) cóż doba za krótka. 
Zakupiony w tym roku nowy sprzęt, szczególnie skuter do asekuracji treningów na 
wodzie oraz uzupełnione przybory do animacji w znaczący sposób poprawiły jakość i 
bezpieczeństwo naszych zajęć. Ambicje nie pozwolą nam na tym poprzestać. Rozwijać 
można się bez końca!:) 
Gratulujemy wszystkim szkrabom które dzielnie sprostały sportowiskowym emocjom, 
starszym uczestnikom dziękujemy za pomoc w tworzeniu wesołego klimatu a wodniakom 
raz jeszcze uzyskanych stopni i uprawnień. 
Słowa podziękowania i uznania dla zespołu trenerów – stworzyliśmy team jakich mało! 
Razem! SIŁA! 
Serdeczne podziękowania dla obsługi hotelowej Star-Dadaj, szczególnie dla pani manager 
Joanny Jędrzejczyk, która zadbała o nasz komfort i zapewniła profesjonalną obsługę 
grupy. 
 
Dziękujemy Państwu za zaufanie do naszego teamu i kolejne wspólne sportowisko. Już 
dziś zapraszamy na zimowe szaleństwo – Zagraniczny wyjazd rodzinny RockStok oraz 
Zlodowacenie w Szczyrku sezon drugi dla dzieci i młodzieży:) Szczegóły po wakacjach. 
 
Do zobaczenia 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami i piąteczkami 
kadra UKS Sportteam i Zdrowy Styl 


