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Rafał Klimek- kierownik oraz  
organizator wypoczynku 
Założyciel szkoły pływania Olimp24, szkółki tańca Kids Dance Wrocław, Szkółki piłkarskiej Champions Wrocław oraz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Kadr 
Sportowych . Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunkach: Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 
 
Osiągnięcia i uprawnienia: 
 Trener pływania II klasy   
 Instruktor sportu ze specjalnością pływanie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Nr 2729/CDK/11 
 Instruktor Ratownictwa Wodnego Nr 14/2013 Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej- wykładowca oraz egzaminator w zakresie Ratownictwa Wodnego 
 Trener pływania metodą Total Immersion 
 Trener pływania bezwysiłkowego 
 ukończone szkolenie do pracy w wodzie z niemowlakami 
 Ratownik Wodny  nr A029630 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
 uprawnienia „Ratownik” Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, nr 14/04/2010 
 Trener personalny 
 Trener fitness oraz specjalista ds. dietetyki 
 uprawnienia sternika motorowodnego 
 Uprawnienia kierownika kolonijnego 
 uprawnienia Wychowawcy Kolonijnego 
 rok 2014- Pozwolenie Ministerstwa Sportu dla Olimp24 Rafał Klimek na organizację kursów na Instruktorów Sportu, w tym Instruktorów Rekreacji 

Ruchowej w zakresie pływania 
 Wykładowca z zakresu kształcenia Kadr Sportowych 
 rok 2013- pełnienie funkcji prezesa Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej oddziału II we Wrocławiu 
 stopień YB Krav Maga 
 ścisła współpraca z trenerem kadry paraolimpijskiej Polski w zakresie fizjologii organizmu oraz opracowywania metodyki w nauce pływania i treningu 

sportowym 
 

Kadra 



Klaudia Kropidłowska- 
 instruktor sportu i wychowawca 
 

Magister wychowania fizycznego, prowadząca zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, 
tańca  i zumby oraz gimnastyki akrobatycznej z dziećmi  oraz fitness z dorosłymi i 
seniorami.  Mama najmłodszej kolonistki Wiktorii   
Uprawnienia: 
  dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego- mgr wychowania fizycznego ze 

specjalizacją menedżer sportu i rekreacji na AWF we Wrocławiu 
  instruktor rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego - fitness nowoczesne formy 

gimnastyki 
 instruktor rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego – taniec 
 instruktor sportu Akademii Wychowania Fizycznego – pływanie 
 wychowawca kolonijny  
 instruktor zumby  
  ukończyła szkolenia psychologiczno-pedagogicznego w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 koordynatorka i główny trener Szkółki tańca Royal Dance School 
 

 

Kadra 



Klaudia Terlikowska- wychowawca 
Z wykształcenia inżynier, 
 absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii 
Środowiska, 
  Od dziecka jej pasją był sport. Od 9 roku życia tremowała pływanie, 
Uczestniczka licznych zawodów pływackich, na których 
niejednokrotnie stawała na podium,  
 Od gimnazjum trenuje bieganie, 
 wielokrotna uczestniczka i medalistka Mistrzostw Polski w biegach 
przez płotki, 
 Obecnie od 4 lat poświęca się swojej pasji pracy z dziećmi w jednej z 
najbardziej prestiżowych jej zdaniem szkółek pływania- Olimp24.  
Jest uśmiechnięta i ma wyśmienity kontakt z dziećmi, co widać 
podczas zajęć z nauki i doskonalenia pływania 
Instruktor pływania i wychowawca kolonijny 

 
 

Kadra 



Martyna Konowalska- wychowawca 
Studiuje Inżynierię Materiałową na Politechnice 
Wrocławskiej, a    pomimo to spełnia swoją pasję – taniec, 
 Instruktor tańca w szkole tańca Royal Dance School, 
 Od dziecka związana z Młodzieżowym Domem Kultury 

w Ostrowie Wielkopolskim, 
 Tańczy w Teatrze Tańca „Stworzenia” w Ostrowskim 

Centrum Kultury, 
 Tancerka, Choreograf, Pedagog, 
 Od czterech lat pracuje z dziećmi oraz młodzieżą na 

półkoloniach/koloniach zarówno tanecznych jak i 
sportowych, 

 Swoją pasją zaraża dzieci w każdym wieku , 
 Kocha podróże, aktywnie spędzając każdą wolną chwilę.  

 
 
 
 

Kadra 



Marzena Wojewoda - wychowawca 
  Absolwentka technikum architektury krajobrazu w Lublinie. 

 Pracuje z dziećmi od 2013 roku. 
  Ukończyła kurs surwiwalu, operatora ścianki wspinaczkowej, 

prowadziła także wielokrotnie zajęcia plastyczne i manualne. 
 Zdobywała doświadczenie w pracy wychowawczej i 

instruktorskiej na terenie całej Polski, gdzie specjalizowała się w 
prowadzeniu wszelkiego rodzaju zajęć rekreacyjno-sportowych. 

 Od kilku lat jest aktywną wolontariuszką w parkach 
narodowych. 

 Znaki rozpoznawcze: - szczery i szeroki uśmiech oraz, 
niezależnie od okoliczności, optymistyczne nastawienie do 
otaczającego świata.  

 Od lat aktywnie wspiera organizacje takie jak Greenpeace czy 
WWF. Jako swoją misję uważa, zapoznawanie najmłodszych z 
tajnikami świata roślin i zwierząt oraz propagowanie wśród 
dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu.  

 
 

Kadra 



Wiktoria Borowska- wychowawca  
 Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej i pracy z 

rodziną oraz Edukacji Dorosłych i Marketingu społecznego na 
Uniwersytecie Wrocławskim,  

 Wieloletnia zawodniczka bolesławieckich klubów sportowych 
Orka, Harpun- pływanie,  

 Wielokrotna zwyciężczyni strefowych zawodów pływackich w 
stylu klasycznym,  

 Współorganizatorka rajdów rowerowych „Tomex.pl” 
 Stażystka międzynarodowych projektów studenckich, w 

branży firm rowerowych,  
 Wychowawca kolonijny, Instruktorka narciarstwa,  
 Koordynator i prowadzący unijne projekty zajęć dodatkowych 

„robotyka z Galileuszem”, „Velis group”,  
 

Kadra 



Sylwia Jędrysek- wychowawca 
 *Jest osobą kreatywną, a  swoim telentem z innymi dzieli się poprzez tworzenie 
fotografii oraz obrazów malarskich,  
*Od dzieciństwa uczestniczy w obozach sportowo-turystycznych, gdzie 
współprowadzi zajęcia plastyczne  dla najmłodszych, 
*Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego, 
*Oprócz zamiłowania do sztuki interesuje się również kolarstwem, uczestnicząc w 
licznych zawodach 
*Należy do klubu kolarskiego, wraz z którym organizuje zawody   
oraz rodzinne rajdy rowerowo-piesze, 
ma wiele pomysłów i uwielbia zajęcia z młodszymi dziećmi,  
*Jest osobą pozytywną, uśmiechniętą, dla której największą nagrodą w pracy z 
dziećmi jest ich odwzajemniony uśmiech 

 
 

Kadra 



Wyjazd w dniu 23.07.2018r. (Poniedziałek) 

Wałbrzych– Wrocław– POGORZELICA 

Zbiórka o godzinie:  

6:00 (Wałbrzych) 
7:30 (Wrocław) 

 

Wyjazd 



Przyjazd w dniu 2.08.2018r. (Czwartek) 

POGORZELICA – WROCŁAW – WAŁBRZYCH  

Planowany przyjazd około godziny: 17.00-20.00 

Potwierdzony sms-owo 

 

Przyjazd 



 Olimp24 Rafał Klimek  

 ul. Michałowskiego 4/8  

 58-309 Wałbrzych 

 NIP: 886-285-69-21  

 REGON: 021953695  

 http://www.olimp24.com  

 e-mail: biuro@olimp24.com  

 mobile: 506-293-277  

Organizator 



 ADRES OŚRODKA: 

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Dziejba 
Leśna” 

ul. Słoneczna 2 

72-351 Pogorzelica 

tel: 91 3863107 

www.dziejbalesna.pl 

 

Nasz ośrodek 

http://www.dziejbalesna.pl/
http://www.dziejbalesna.pl/


Czas się pakować!  
Kolonia 2018 


