
RELACJA Z WYJAZDU SPORTTEAM ZDROWY STYL 25.01-2.02.2013 

DZIEŃ 1 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013 
 
Jesteśmy już w Białce. Nasz pensjonat osiągnęliśmy chwilę po godzinie 17! 
W czasie drogi ustawa dotycząca składów w pokojach została uchwalona i zgodnie przyjęta  
przez wszystkich uczestników sportowiska. Uff:)  
Kwaterunek i wypakowanie sprzętu trwał zdecydowanie krócej niż poranne pakowanie (raz 
jeszcze dziękujemy za pomoc:) 
O godzinie 18 byliśmy na obiadokolacji a później opanowaliśmy wypożyczalnię narty! 
Wstępny podział na grupy treningowe okazał się trafiony - stok U Chramca pozwolił nam 
na sprawdzenie umiejętności podopieczny i na jutro planujemy z mniej doświadczonymi  
narciarzami Kaniówkę a dla zaawansowanych Kotelnicę. 
Po emocjonującym dniu nasze Szkraby otrzymały foto-identyfikatory na pokoje oraz 
konkursowe tabele ze "skalą doktora smrodera";) Każdego dnia trenerzy komisyjnie będą 
sprawdzać stan czystości w pokojach oraz przygotowania do ciszy nocnej.  
Na kartach przedstawiających termometry z wyjątkową skalą od +30 do -20 stopni. 
Młodzi będą zbierać temperatury i punkty aż do uroczystego podsumowania obozu kiedy to 
wyróżnimy wszystkich czyścichów:) 
Po pierwszym obchodzie w pokojach zapanowała cisza:) 
c.d.n. - do jutra!;) 

DZIEŃ 2 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013 
 
Dzisiejszy dzień przywitał nas mocnymi opadami śniegu ale już po 9 rozpogodziło się i do 
późnych godzin popołudniowych było słonecznie.  
Po porannej gimnastyce i śniadaniu ruszyliśmy do zajęć. Treningi narciarskie mamy w  
grupach 3-6 osobowych więc warunki do pracy idealne. Pierwsze ekipy - początkujący i 
doskonalący swoje umiejętności - śmigali do obiadu na stoku "Zebra". Trenerzy Michał, 
Robert, Bartek, Żaneta i Tomek z poczynań swoich kursantów byli bardzo zadowoleni. Jest 
zaangażowanie, jest koncentracja, jest dobrze!:) 
Równolegle z treningami narciarskimi, druga część naszego obozu miał animacje sportowe 
z trenerami Anią, Kasią i Tomkiem. Była zabawa na oponach czyli snowtubing oraz ambitne 
próby Runslide-owe. Pomysłów na sportowe fiki i bryki nie brakowało. Opony lub jak to się 
u Młodych przyjęło pontony śmigały w przeróżnej konfiguracji. Jazda dwójkami, piątki ..eh 
nawet dwudziestkami!:) Chętni mogli dodatkowo pozjeżdżać na nartach lub wypożyczyć 
deskę. Po obiedzie grupy się zamieniły. Ridersi przedpołudniowi mogli wypróbować tor 
snowtubingowy i runslide a  treningi narciarskie mieli zaawansowani i średnio-zaawansowani 
czyli fightersi!:) Zjeżdżaliśmy na Kotelnicy i ku naszemu zdziwieniu tłumów na stoku nie 
było.  
Po ekscytujących zajęciach do południa blok zajęć popołudniowych był już trudniejszy. 
Częściej prosiliśmy o uwagę i koncentrację ale rzadziej o ciszę!:)  
Wieczór to czas naszych ulubionych klubowych animacji. W programie dzisiejszego dnia 
była zabawa "Stawka większa niż mniejsza" gdzie w multimedialnym quizerze sportowym 
uczestnicy podzieleni na zespoły ryzykowali punktami w pięciu poziomach zadań 
specjalnych. 
Temperatury w termometrach pokojowych ocen są zadowalające i wahają się między epoką  
jaskiniowców a krainą stojących skarpetek!:) 
Uprzejmie donosimy, że już przed godziną 22 udało się wszystkich zainstalować w łóżkach! 



Jest 22:30 i jest cisza!:) 
 

DZIEŃ 3 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013 

Z okazji niedzieli pobudka była przesunięta o całe 15minut. Ciąg dalszy dnia zrealizowaliśmy 
zgodniez planem uzupełnionym o wyjście do kościoła.  
Dzień słoneczny, głośny i w dobrym sportowym tempie zakończony punkt 22 ciszą nocną!:) 
Do południa jeździliśmy na Zebrze a po południu na Kotelnicy równolegle prowadząc 
gry na świeżym powietrzu - baseball i snowfootball. 
Wieczorem poprowadziliśmy milionerów w wersji ratowniczej. Pytania dotyczyły pierwszej 
pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu. 
Ekstra niespodzianką dnia był urodzinowy 100lat dla Janka. Fontanna na torcie oraz ciacha  
dla wszystkich! Super słodko, super głośno i jak tu się położyć spać?:) 
Jutro kolejny wymagający dzień więc odpoczynek wskazany. Pozdrawiamy i 
odmeldowujemy się!:) 
 
DZIEŃ 4 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013 

Dzień zaczęliśmy chwilę przed 8:00. W pensjonacie zabrzmiały muzyczne porankowe hity,  
na korytarzach pokazały się pierwsze zaspane twarze a kadra szybko dynamiczną gimnastyką 
rozpoczęła reanimację uśmiechów u swoich podopiecznych. 
Do południa starsi i bardziej zaawansowani narciarze doskonalili swoje umiejętności na 
„Zebrze” a popołudniowe ekipy – młodsi - spróbowali swoich sił na Kotelnicy.  
Wyciąg, szeroka nartostrada i większy ruch na trasie zjazdowej dla wielu naszych 
podopiecznych był prawdziwym wyzwaniem. Poradzili sobie wszyscy więc pochwał ze 
strony trenerów nie brakowało. Młodzi śmigają co raz lepiej - mają komfortowe warunki do 
nauki. Na stokach nie ma tłumów, nie musimy czekać w kolejce na wyciąg a co najważniejsze 
grupy są 3-7osobowe.  
Od rana do obiadu towarzyszy nam słońce a wieczory na stoku nie straszą wiatrem i zimnem.  
Temperaturę mamy na plusie, ale śniegu jest pod dostatkiem, więc brak mrozu nam nie 
zaszkodzi. Mamy aktywne grupy i ku naszemu zdziwieniu dosyć samodzielne. Nie ma 
większych kłopotów z ubieraniem się, zakładaniem sprzętu narciarskiego czy sprzątaniem w 
pokojach. Czasem Młodzi bywają za głośni, ale już nad tym pracujemy!:) 
Dużym udogodnieniem dla nas jest mini stok wraz z wyrwirączką który mamy pod samym  
pensjonatem. Podczas animacji sportowych bez konkurencyjna jest jazda na oponach, 
ale powodzeniem cieszy się również runslide oraz treningi na biegówkach.  
Chętni na snowboard wypożyczyli sobie dodatkowo deski i bez ograniczeń wykorzystują 
naszą górkę – nudzić się nie nudzimy a proponowane aktywności Młodzi przyjmują z 
entuzjazmem! Czy tak będzie do końca? Zobaczymy – jutro środkowy dzień Sportowiska – 
dzień, w którym najczęściej słyszymy: „..O jej musimy?, a może…?”:) · 
Dzisiejszy dzień zakończyliśmy w góralskiej karczmie pizza wieczorem urozmaiconym  
pokazem klubowych filmowych hitów. Brzuszki łakomczuszki – najedzone!..Z trudem 
podreptały do pensjonatu gdzie jakby emocji z dnia było mało trenerzy zrobili nietypową 
kontrolę stanu czystości w pokojach. O tym jednak opowiem w następnym odcinku… 
Dobranoc;) 
 
 
 



DZIEŃ 5 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013   

Dziś nie było już rannych ptaszków a budzenie uczestników trwało trochę dłużej niż 
zazwyczaj. Poranna gimnastyka upłynęła nam w towarzystwie głośnych ziewnięć i 
mruczanek pt: musimy? trzeba? ..ja chcę spać! 
Na śniadaniu cisza, obiad już nie tak dźwięczny a w przerwach między zajęciami nie było 
chętnych na dokazywanie między pokojami. Czy to oznacza, że nasze Orły mają rozładowane 
bateryjki i od dziś będziemy mega spokojni? Nie, oj absolutnie nie!:) Nasi podopieczni z 
pewnością tak jak to ich poprzednicy na wcześniejszych sportowiskach czynili przeszli 
jednorazowo i chwilowo w stan czuwania. Taki standby długo nie potrwa a jutro po wizycie 
na termach i swobodniejszych zajęciach na nartach wszystko wróci do normy. 
Dzisiejsze treningi narciarskie poprowadziliśmy na Zebrze i Czarnej Górze (bardzo 
Przyjemny stok). Śnieg jest i mimo braku mrozu jeszcze nie pływamy.  
Grupy początkujące doskonaliły zasady bezpiecznego zachowania na stoku. hamowanie z 
pługu i skręt-stop oraz skręty płużne i równoległe. Średnio zaawansowani narciarze 
rozpoczęli zajęcia od przypomnienia poruszania się na nartach, doskonalili sposoby obracania 
się na stoku w miejscu a następnie wykonywali ćwiczenia przygotowujące do śmigu.  
Grupy zaawansowane również uczyły się śmigu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rytm  
skrętów oraz ustawienie tułowia i nart względem stoku. 
Wieczór to nowa animacja Mission Impossible. Nasi podopieczni realizowali misje specjalne 
przygotowane przez komisję MI. Zadania miały różny poziom trudności i wymagały od 
walczących ekip dużej wszechstronności. Zwyciężyła ekipa Zielonych – nasi najmłodsi w 
ostatecznej rozgrywce pokonali załogę Szreków (najstarszych uczestników wyjazdu) o jedną 
sekundę i tym samy zgarnęli rywalom tytuł sprzed nosa! 
Zasypialiśmy szybko, bardzo szybko – tak szybko, że komisja weryfikująca stan czystości  
zastała zgaszone światła w chrapiących już pokojach!:) 
 
DZIEŃ 6 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013  
 
Pływamy!:) Pogoda wiosenna, od rana temperatura na plusie ale śniegu wciąż mamy  
pod dostatkiem. Przedpołudnie spędziliśmy na basenach Szaflary. Były ślizgi na 
zjeżdżalniach, podwodne gonitwy i harce po śniegu. Dzień miał być oddechem od nart ale po 
południu połowa naszych podopiecznych i tak zdecydowała się na stok. Hasło freeride było 
tak skutecznym motywatorem, że jak tu się nie skusić na taką jazdę. W czasie gdy część 
naszego teamu pod okiem instruktorów śmigała w Bukowinie na „Rusiński”, druga ekipa 
przygotowywała się do wieczornego mam talent wraz z trenerkami Anią i Kasią.  
Dziś również uruchomiliśmy nieśmiertelne opony a runslide był wręcz rozchwytywany.  
Dzień zakończyliśmy góralskim wieczorem. Był oscypek i kiełbaska z ogniska a później  
lampion pełen naszych życzeń. To skromniejsza wersja przygotowanej przez kadrę białej 
nocy – wietrzna pogoda i późna pora zmusiły nas do ograniczenia zaplanowanych animacji. 
Zasypiamy..  

DZIEŃ 7 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013  

Od rana mega słońce - błękitne niebo, delikatny przymrozek, przyjemny wiaterek - jest 
pięknie. Grupa młodszych narciarzy dziś doskonaliła swoje umiejętności na stoku Jurgów.  
Trenerzy Michał, Tomek, Bartek i Robert zwiedzili ze swoimi podopiecznymi wszystkie trasy 
a młodzi od rana ruszają się zdecydowanie żwawiej. Kierownik Tomek od rana nie rozstaje 
się z aparatem więc szykuje się dobry fotomateriał! 
Dzień zapowiada się ... dokończę wieczorem!:) 



Teraz z drugą grupą ruszamy na treningi - Kotelnica, Jurgów, Rusinski, Czarna Góra - 
zobaczymy 
co nasze Orły wybiorą!:) 
..do usłyszenia;) 
 
..meldujemy, że plan dnia został zrealizowany zgodnie z założeniami. Popołudnie było równie 
udane jak blok zajęć do obiadu. Pogoda nam dopisała więc powstała solidna seria zdjęć.  
Dziś z zajęć narciarskich wszyscy powinni być zadowoleni bo naprawdę udało nam się dużo 
potrenować. Po południe spędziliśmy  na Kotelnicy i jak na ferie warszawskie to jest 
zdecydowanie za spokojnie!:) Do głównej kanapy kolejka przed bramkami osiągała w 
porywach 5m (3min). Warunki w dniu dzisiejszym może nie były wymarzone. Brakuje 
świeżego puchu, stoki miejscami oblodzone ale najważniejsze, że jest dużo miejsca do jazdy. 
Równolegle z zajęciami na stoku grupy odpoczywające od nart zagrały w baseball i snowball  
a chętni wyruszyli z instruktorką Żanetą na biegówki.  
Wieczór był pod hasłem czerwonej noc zrealizowanej zgodnie z naszą klubową tradycją w 
formie animacji edukacyjnej. Zainscenizowaliśmy wypadek narciarski. Była przeprowadzona 
pozorowana akcja ratownicza. Po pokazie omówiliśmy schemat postępowania w 
przedstawionej sytuacji oraz zaznaczyliśmy co jest najważniejsze dla nas wszystkich jako 
potencjalnych ratowników w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia poszkodowanego. W 
tym momencie pochwała dla całej grupy za ciszę i skupienie. Zdecydowanie nasz przekaz 
zainteresował młodych a na odprawie zarówno wieczór jak i cały dzień oceniliśmy jako 
bardzo udany. Relacja trafi na stronę jutro po południu ponieważ mamy kłopoty z internetem.  
Wszystko będzie uzupełnione a tymczasem odmeldowujemy się i życzymy wszystkim dobrej 
nocy!:) /Kadra 

DZIEŃ 9 i 8 – Zimowe Sportowisko Białka Tatrzańska 2013  

Dzień zakończony zieloną nocą. Zanim jednak opowiem o naszym wieczorze w kilku 
zdaniach zrelacjonuje przebieg ósmego dnia sportowiska.  
Kilka minut po godzinie 8 budziliśmy się przy muzyce a następnie gimnastyką na wesoło 
stopniowo wkręcaliśmy się na obroty. Po śniadaniu, już w sportowym tempie, rozpoczęliśmy 
przygotowania do zajęć. Na Młodych czekała konkursowa kombinacja narciarska czyli 
SkiTest. Narciarnia została zdobyta szturmem a nasi Ridersi błyskawicznie uzbroili się w 
sprzęt i znaleźli na górce. Zawody odbyły się na mikrostoku U Chramca ale do 
przygotowanych zadań większy nie był nam potrzebny. Pogoda dopisywała więc fotograf 
miał szansę uwiecznić wszystkie konkursowe przejazdy. Powstała mega foto kolekcja ale nie 
wszystko udało nam się zamieścić na stronie więc sporo nowych zdjęć udostępnimy na 
pamiątkowych płytach. 
Dziś każdy wykonał dwa zjazdy na czas a suma cennych sekund warunkowała miejsce.  
Nie zabrakło zabawy w rynnie z oponami – zawodnicy oczekując na swój start mogli dowoli  
cieszyć sie snowtubing-iem. Były radości ale jak to w sporcie bywa nie obyło się bez 
smutków. Każdy chciał wypaść jak najlepiej i bezbłędnie zaprezentować swoje umiejętności 
narciarskie. Najważniejsze, że walczyli wszyscy do ostatnich metrów i każdy we właściwy 
sposób pokonał wyznaczoną trasę! Gratulujemy! 
Po obiedzie zorganizowaliśmy wstęp do pakowania a później z dużą dawką humoru odbyła 
się Randka w ciemno! Wylosowany chłopak a później dziewczyna wybierali spośród  
kandydatów - numer 1, 2 lub 3 - siedzących za wachlarzem a następnie mogli się cieszyć z 
szalonej nagrody głównej m.in. Romantycznego sprzątania narciarni lub czarnobiałego  
TV bez pilota. Było głośno, czasami za głośno a później bardzo cicho i znowu normalnie  
..i tak do czasu gdy wyruszyliśmy na świetliki:) 



Zielona noc na naszych sportowiskach od zawsze jest bez pasty do zębów oraz nocnych  
psikusów więc i tym razem nie zmienialiśmy tego zwyczaju. Młodzi brykali w pobliżu 
pensjonatu poszukując ukrytych przez trenerów świecidełek a później mogli z nich stworzyć  
kolorowe bransoletki. Zabawę zakończył krótki pokaz fajerwerków i w hucznej atmosferze  
wróciliśmy na kolację. 
Przed ciszą nocną uroczyście podsumowaliśmy nasze sportowisko. Najmłodsi otrzymali 
pamiątkowe – narciarskie - medale wyróżnienia. A na podium wylądowali kolejno w grupie  
początkującej i najmłodszej: I miejsce Zuzia Tomczyk, Agnieszka Jaszczołt a III Michał  
Wiśniewski. W grupach doskonalących swoje umiejętności I miejsca wywalczyli  
Julia Skarżyńska i Mateusz Wołodźko. II miejsca zajęli Zuzia Skoneczna i Mikołaj Kluska 
a III pozycje zdobyli Julia Ostrowska i Ignacy Skarżyński.  
W grupie średnio-zaawansowanej i zaawansowanej triumfowali Juliusz Wituszyński  
i Igor Obrępalski, tuż za nim na II miejsce wskoczyli Nina Szadrurska i Lejman Jakub  
a na III Jagoda Kowalczyk i Damian Luba! Gratulujemy! 
Wyróżniliśmy również najmłodszych i najstarszych uczestników sportowiska. W tej 
pierwszej kategorii okolicznościowe, fikuśne czapki otrzymali Ola Pastuszka i Maks 
Szadurski a w drugiej Jagoda Kowalczyk oraz Igor Obrępalski. 
Tytuł Sportsmenki w głosowaniu zdobyła Basia Pastuszko a sportsmena Łukasz Osik,  
którzy zyskali nowe fryzurki afro i irokeza!:) 
W zestawie okolicznościowych wyróżnień znalazł się również: team najczystszego pokoju  
oraz drużyny zwyciężające wieczorne quizy – ekipy nagrodziliśmy pizzą!:)  
Wszyscy sportowiskowicze otrzymali pamiątkowe koszulki i klubowe gadżety. 
Młodzi dla kadry przygotowali dyplomy oraz wierszyki ale szczególnie miłe były głośne 
brawa. Dziękujemy! 
Dzień zakończyliśmy krótką imprezą piżamową a o 22 wszyscy zostali zainstalowani w 
łóżkach. Tak miną nam dzień kończący Sportowisko.  
Jutro ewakuacja bagaży wykwaterowanie i koło godziny 19 planujemy dotrzeć do Warszawy. 
 
Zimowe Sportowisko 2013 dobiega końca. Dziękujemy Państwu za zaufanie i powierzenie  
nam swoich pociech. Mam nadzieję, że jak młodzi odsapną po powrocie i nacieszą się 
towarzystwem rodziców chętnie opowiedzą o treningach, animacjach  
i klimacie naszego wyjazdu. Zachęcam do wspólnego obejrzenia foto-relacji:) 
Mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas program oraz poprowadzone na sportowisku  
zajęcia spełniły Państwa oczekiwania a nasi podopieczni będą mile wspominać chwile z 
wyjazdu. Raz jeszcze klubowa piona dla uczestników i do zobaczenia na spotkaniu 
poobozowym 2 marca. 
 
Ze sportowymi pozdrowieniami, 
Kadra instruktorska Sportteam Zdrowy Styl 

 

 
 


