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Śnieg co prawda jeszcze leży gdzieniegdzie, ale już jakby się lekko poddawał. Słoneczko
nieśmiało wychodzi, dodając aurze uroku, a i nam więcej optymizmu. I dobrze, niech już
nastanie wiosna, którą pewnie wszyscy lubimy. A skoro wiosna to i maj. Ci, którzy nas znają nie
od dzisiaj wiedzą, że maj to dla FOL i damy-rade.org czas wyjątkowy i niezwykle przyjemny. Nie
tylko dlatego, że zieleń najpiękniejsza i tulipany w ogrodach, ale również to czas, który
wybraliśmy na nasze coroczne weekendowe spotkania. Spotkania zupełnie niesamowite, pełne
pozytywnej energii, ciekawych rozmów, wzajemnego poznawania się, umacniania przyjaźni i
znajomości. Czas bez dzieci! Dla opiekunów i rodziców naszych podopiecznych, którym
chcemy dać możliwość odrobiny relaksu, zapomnienia, a i szaleństwa trochę też. Dla przyjaciół
i współpracowników FOL oraz portalu damy-rade.org, którym chcemy podziękować za kawał
dobrej roboty i zaangażowania w to, co robią dla innych. Tak sobie wymyśliliśmy i podążając za
tym realizujemy zjazd numer 2!

W ubiegłym roku był to klimatyczny i romantyczny Kazimierz Dolny nad Wisłą. Wspomnienia,
myślę, pozostały do dzisiaj, a duchy niektórych podobno nadal krążą po lessowych wąwozach.
W tym roku zdecydowaliśmy się na nadmorskie klimaty, wybierając stary, dobry Kołobrzeg.
Termin zjazdu został już ustalony po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami i możemy go
oficjalnie podać. Zlot przyjaciół FOL i portalu damy-rade 2013 roku odbędzie się w dniach 24-26
maja (piątek, sobota, niedziela). Miejsca noclegowego jeszcze nie znamy, jesteśmy w trakcie
poszukiwań, ale niebawem je poznacie. Podobnie jak w ubiegłym roku FOL bierze na siebie
koszty pobytu i wszelkich atrakcji! 

Miło nam poinformować, że w organizacji zjazdu pomaga nam nasz przyjaciel, pan Kapitan
Artur Nahajowski, pracownik Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu Akademii
Morskiej w Szczecinie, a poza tym niezwykle przystojny morski wilk ? niestety zajęty drogie
panie ;) A skoro to w jego rękach spoczywa wybór między innymi atrakcji, to zapewniamy, że
śmiechu, krzyku i może nawet ?rozpaczy? nie zabraknie. Zdradzać nie możemy, co nam
szykuje, ale jedno jest pewne kontakt z wodą, bez względu na temperaturę, będzie na pewno!
Tak więc, kochani, bez strojów kąpielowych nie wpuszczamy na pokład. Rąbka tajemnicy
uchylamy w linkach pod tekstem, do których zdecydowanie warto zajrzeć. To taki mały rzut oka
na niewielki fragment atrakcji, w których będzie można uczestniczyć.

Cieszy nas ogromnie fakt, że gościć będziemy sporo nowych osób, którym w zeszłym roku nie
udało się przybyć do Kazimierza Dolnego. Między innymi, specjalnie z dalekiego Karlsruhe w
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Niemczech, przyjedzie Ania Von Linden z mężem i tutaj wyjątek, z synkiem Tadeuszkiem.
Zadbamy o zapewnienie profesjonalnej opieki nad nim chociaż na kilka godzin, tak aby rodzice
mogli poczuć wolność i swobodę :D Trzymamy kciuki, aby nic niespodziewanego nikomu się nie
przydarzyło i wszyscy, którzy chcą tam z nami być, być mogli. 

Ze względów organizacyjnych prosimy już teraz o listę osób chętnych, choć może termin
majowy wydawać się odległym. Wiemy jednak, że dla nas czas płynie inaczej, a sprawy
organizacyjne związane z takim wyjazdem wymagają wytężonej logistyki. Tak więc serdecznie i
ciepło zapraszając na majowe szaleństwo w Kołobrzegu, prosimy o wysyłanie zgłoszeń do
Redaktora Naczelnego na adres rafal.wieliczko@damy-rade.org

Kasia Łukasiewicz
P.S.
Zajrzyjcie tutaj...
...i tutaj... 
...a także obejrzyjcie to!

I jakie wnioski??? :)  
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http://katalog.ndc.pl/balticsafari/
http://www.tvp.pl/szczecin/aktualnosci/rozmaitosci/symulator-dla-przyszlych-marynarzy/10118373#.USErHzdpEKI.facebook
http://www.youtube.com/watch?v=G1p-WiU_C4I

