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22:33 DZIEŃ 1 
 
Po porannych przebojach, a następnie drogowych wybojach, osiągnęliśmy 
cel. W Olecku nasz team ratowniczy wylądował po godzinie 17 a grupa 
autokarowa była na miejscu godzinę później. Przejazd z uwagi na przerwę 
lunchową nieco się wydłużył ale na miejscu wszystko poszło sprawnie i 
kwaterunek mieliśmy za sobą do obiado-kolacji. Plan popołudniowy 
zmuszeni byliśmy zmodyfikować ale już po kolacji wszystkie grupy 
realizowały założenia. O godzinie 22 nastąpiła szybka pacyfikacja pokoi i 
jak widać po godzinie mojego wpisu wszyscy szybko się pospali:) 
Jutro wracamy do gry!!:) ...o wszystkim będziemy meldować! 
 
 
10:33 Dzień 3 - RELACJA DZIEŃ 2... 
 
Wczorajszy dzień zrealizowaliśmy zgodnie z planem. Z uwagi na różnice w 
umiejętnościach tenisowych oraz dysproporcje w wieku uczestników grupa 
Fun Active (FA) została rozdzielona na trzy ekipy. Najmłodsze dziewczynki 
prowadzi instruktorka Ania, najmłodszych chłopaków asystent Paweł a 
troszkę starszych i zaawansowanych tenisowo instruktor Dominik.  
Grupa zawodników prowadzona przez trenerów: Elę, Norberta, Pawła i 
Michała pracuje z pełnym zaangażowaniem. Nie było marudzenia, treningi 
tenisowe i ogólnorozwojowe wypracowane u większości na maxa. 
Widoczna silna motywacja zespołu! Tak trzymać! 
Grupa ratownicza - członkowie i przyszli członkowie OSR Sportteam 
(Drużyna Środowiskowego Warszawskiego WOPR - Ochotnicza Służba 
Ratownicza Sportteam) dziś przeszli podstawowe szkolenie z 
płetwonurkowania. Część ekipy bez uprawnień ratowniczych miała trening 
z ABC, a młodsi ratownicy WOPR spróbowali swoich sił podczas szkolenia z 
akwalungiem. Zajęcia poprowadził instruktor płetwonurkowania z Centrum 
Nurkowego PADI - Blue Deep - Paweł Liszewski. Pierwszy raz oddychanie 
z oktopusem, góra dół:)) czyli zabawa z inflatorem. Atrakcji i emocji nie 
brakowało. Bakcyl połknięty! teraz najważniejsze BEZPIECZEŃSTWO! Czyli 
gdzie, z kim i kiedy pod wodę! Były też wiosłówki i treningi BLS, WBLS - 
praca komfortowa bo grupa chce się uczyć! Pogoda nam dopisuje (wczoraj 
słonecznie, dziś od rana niestety towarzyszą nam chmury), hotel bez 
zastrzeżeń. Trochę psikusów robią nam karty elektromagnetyczne-klucze 
do drzwi, ale z czasem zostaną opanowane. Grupy realizują program - a 
co i jak w szczegółach zamieszczamy w PDFach niżej.  
Przepraszam za spóźniony raport ale sam wróciłem późno ze szkolenia (z 
Pawłem Liszewskim miałem zaliczenie nocnego nurkowania) a kadra w 
związku z tym miała późną odprawę więc na www czas przyszedł dziś:) 
 
Polecamy naszą galerię - filmy powoli będą wgrywane:) 



 

00:46 DZIEŃ 3 
 
Dziś pogoda nie była już dla nas łaskawa i choć ze zdjęć można 
wywnioskować coś innego to nie zamierzamy nic ukrywać! Trochę kropiło 
a temperatura spadła do 8 stopni. Marznąć nie marzliśmy bo każdy dostał 
przykaz uzbrojenia się w podwójne polary i wszystkich wdzianka były 
kontrolowane:) Treningi właściwie odbyły się bez przeszkód. Z powodu 
zachmurzenia nie było tak komfortowo jak wczoraj ale zawodnicy 
"...zrobili swoją robotę!" (tr. Paweł). FunActive wesoło i kolorowo 
dokazywał na kortach, bieżni i stadionie, a później wyruszył na podchody i 
dzień zakończył krzykliwym karaoke:)  
Ratownictwo zgodnie z programem. Młodzi dodatkowo mieli łucznictwo i w 
nagrodę za sprawne manewry- holowania dla wszystkich były zajęcia z 
butlą czyli nurki z akwalungiem. 
Dzień udany lecz wyczerpujący. Dziś też odprawa nieco nam się 
przeciągnęła, ale został stworzony plan awaryjny na wypadek poważnego 
załamania pogody. Jutro pobudka bez zmian – kadra kilka minut przed 
siódmą a młodzi kilka minut po. Najwyższa pora spać więc pozwolę sobie 
się odmeldować!:) 
 
PS. W pokojach porządek utrzymuje się na poziomie 70%, posiłki bardzo 
smaczne i na kuchnię narzekać nie możemy!  
 
Sportowa Piona od naszego Sportteamu! 
 

 

01:09 DZIEŃ 4 

 
Dzień przywitał nas chmurami i kilkoma stopniami powyżej zera:( ..na 
szczęście taka aura towarzyszyła nam do śniadania, później szybko 
zaczęło się przejaśniać i temperatura nieco wzrosła. Grupa zawodnicza w 
dalszym ciągu pracuje na wysokich obrotach a o dyscyplinę i jakość pracy 
dba instruktor Paweł Kur. Dziś żadne warunki nie były im straszne - 
treningi zrealizowane zgodnie z planem - jutro ostatnie gry, powrót do 
Warszawy i turnieje czas zacząć!:)  
Fun Active nie próbował do południa zmierzyć się z pogodą i blok zajęć 
porannych został zrealizowany w sali gimnastycznej - biegi, skipy, 
technika poruszania się po korcie i ćwiczenia korekcyjne tak wyglądały w 
wielkim skrócie zajęcia. Później tenisowy skarbing w terenie oraz krótki 
wykład o naszych barwach narodowych i fladze. Młodzi wypuścili w niebo 
biało-czerwone lampiony w ten sposób akcentując dzisiejsze święto. Do 
kolacji były pluski na basenie a na wieczór fajerwerki czyli milionerzy:) 
Pojawiły się też pierwsze smutki za rodzicami, ale szybko staraliśmy się 
ratować sytuację. Nie zawsze kadra wszystko wyłapie i każdą niejasność 
od razu rozwiąże.. bardzo duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą. 



Wiele zdarzeń udaje nam się uprzedzić ale za każdym razem zwracamy 
uwagę by młodzi jak najwięcej i jak najczęściej się z nami komunikowali - 
wspólnymi siłami szybciej i łatwiej wypracujemy rozwiązanie. W tym 
miejscu mile widziane są również Państwa spostrzeżenia,, e-mail lub sms 
zawsze jest dla nas cenną wskazówką! 
Dziś wystartowaliśmy przygotowania do Talentiady 2011 - początek 
rozgrywek - eliminacje, już za 12 dni... naszą ekipę na zgrupowaniu pod 
tym kątem prowadzi instruktor Dominik Błażewicz. 
Ekipa OSR na rozruchu porannym pracowała z rzutkami rękawowymi. Po 
śniadaniu trenerzy Tomasz Borucki oraz Michał Gozdalik poprowadzili 
trening wytrzymałości siłowej pod kątem ratownictwa a na basenie skoki 
ratownicze i holowania z bojką SP. Po obiedzie odbyła się sztafeta 
ratownicza oraz sprawdzian teoretyczny. Najwięcej punktów zdobyły 
Sylwia, Julia i Ola. Gratulujemy! Była dla rozluźnienia piłeczka nożna oraz 
kilka zmian basebollowych a po kolacji trenerzy omówili urazy 
ortopedyczne.  
Dzień mimo niesprzyjającej pogody udany i na odprawie kadry oceniony 
pozytywnie. Jutro do południa trenujemy bez zmian a pakowanie i 
przygotowanie do wyjazdu rozpoczniemy przed obiadem. 
Co do powrotu naszej grupy to start z Olecka planujemy na godzinę 
14:30. 
To jeszcze jutro potwierdzimy informacją na stronie ponieważ godzinę 
wyjazdu uzależniamy od policyjnej kontroli autokarów.. która dziś została 
zamówiona i ma się jutro odbyć o godzinie 14. 
 
Filmy z wyjazdu zostaną umieszczone na stronie 4 maja. 

14:47 DZIEŃ 5 

Autokar i bus podjechały punktualnie.. obecnie trwa kontrola kierowców i 
pojazdów ale już mogę potwierdzić że zostały puszczone do jazdy.. 
stosowne dokumenty są i wszystko jest zweryfikowane.  
Z Olecka wyjedziemy o godzinie 15:00 na miejscu będziemy koło godziny 
20:30 (Parking przy U.Dz. Wesoła - Warszawa) 
Trenerzy wyślą do Państwa wiadomość sms na godzinę przed przyjazdem 
grupy. 
 

 
Do zobaczenia:) 

 

 

 
 
 
 
 



 


