
 
 
MAMO I TATO !(Staruszkowie) 
 

W tym roku mam taki plan (tak se kombinuję): mam Was dość, a Wy mnie 
powyżej wszystkich dziurek, więc jadę do STREFY DELFINKOWYCH PRZYJACIÓŁ  do  
miejscowości  Wałdowo k/ Ostródy – słyszałem(am), że niezły czad tam dają. 

Wyjadę autokarem  2 lipca. Zbiórka przed wyjazdem o godz. 8.00 na Parkingu 
Komunikacji Międzynarodowej przed bytomskim Centrum Handlowym PLEJADA – ul. 
Nowaka Jeziorańskiego. Przyjadę 15 lipca ok. 19.00  (cały(a) i zdrowy(a)) w to samo 
miejsce.  

Autokar zawiezie nas do Wałdowa. Mieszkać będziemy w Ośrodku Rekreacyjnym 
Bajka. Jeść (wtranżalać, szamać) będziemy 3 razy dziennie + podwieczorek. 100 metrów od 
naszych budynków kończy się nasza plaża i zaczyna jezioro Drwęckie z czystą wodą, 
otoczone lasami. Będziemy pływać, jeździć na rowerach, wspinać się po skrzynkach, strzelać 
z łuku i pneumatyka (broni pneumatycznej), zwiedzać okoliczne lasy.  Nasz ośrodek 
otoczony jest płotem i dozorowany całodobowo. Na terenie są boiska do piłki nożnej, 
koszykówki , siatkówki , kometki. Jest też tenis stołowy – full wypas (czadowo, nie?). 
Będziemy strzelać z paintball’a – wiecie, takie kulki z farbą.  Musimy wziąć ze sobą sportowe 
ciuszki, obuwie, kąpielówki, kurtki PRZECIWDESZCZOWE, dres, trochę skarpetek i majtek, 
na wszelki wypadek sweterki. (przy młodszych dzieciach mile widziane inicjały na metce 
koszulek, spodenek ) KONIECZNIE ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, CZAPKA z daszkiem 
oraz krem do OPALANIA!!!! W naszych domkach będziemy chodzić w obuwiu zmiennym – 
czyli klapeczkach lub kapciach. Aha, jeszcze latarka (gdyby elektryki brakło), ulubione  
piosenki na dyskotekę (co drugi dzień imprezka!). Przydałyby się dwa ręczniki. I wystarczy 
(czaicie?). Wyskoczcie z kasy (tylko bez obciachu, tak ze 140), żeby na lody stykło. Do tego, 
jeśli maska z łebka mi nie będzie spadać, to będzie trza jakieś 6 dych na kulki do paintballa. 
Manianę paknijcie do koperty, a nasz Anioł Stróż (wychowawca) odbierze je przed wejściem 
do autokaru. Papierki (banknoty) o niskich nominałach (10, 20 pln znaczy), żeby koperta 
grubsza była. Jeśli ktoś z nas wyjeżdżając na obóz zażywać będzie lekarstwa, to  
przygotujcie na kartce sposób dawkowania i przekażcie  to wychowawcy. Opiekować się 
nami będą:  Magda, Anastazja, Maciej, Magda, Ola, Marek, Ania, Magda, Jacek, Klaudia, 
Michał, Darek (sznurki i linki). 12 starszych się będzie nami zajmowało? A co to my – dzieci? 
W sumie cała nasza paczka liczyć będzie 140 osób. Fajnie, nie? Na miejscu będzie opieka 
medyczna pierwszego kontaktu zatrudniona przez Zarządzających OW Bajka, najbliższe 
ośrodki zdrowia oraz szpital są w odległości kilku kilometrów w Ostródzie, ale nie 
zamierzam ich zwiedzać. 
Jeśli będziecie mieli jakieś kłopoty, napiszcie na adres: Ośrodek Wypoczynkowy Bajka, 
Wałdowo 48, 14-100 Ostróda, z dopiskiem Delfinek. 
Gdyby bardzo Wam się nudziło i łzy tęsknoty zalewały podłogę zadzwońcie- zasięg telefonii 
komórkowej w tym miejscu jest słaby, ale spróbujcie- nr pani Magdy 530090321 (gdyby coś 
Wam się stało). W każdym razie Ja nie biorę komórki! Dam Wam święty spokój i 
oczekuję wzajemności.  
PROSIMY  WAS : ODPOCZNIJCIE OD NAS - NIE PRZYJEŻDŻAJCIE !  
Paszport( kartę uczestnika) musicie dostarczyć przy autokarze! Bez tego nie pojadę! 
Paszport  znajdziecie w tym samym mailu;) 
Od 3 lipca na FB Delfinek.pl będziecie mogli oglądać fotki pokazujące nasze 
szaleństwa bez żadnej ściemy.  
NO i TYLE. Epicko , nie? 
 Jeśli czegoś jeszcze nie jarzycie to napiszcie do pani Magdy, mówiła, że wie 
lepiej.  


