Wakacje
z matematyką

8

co należy dodać i w jakich proporcjach. Do wyboru i akcesoriów. Opowiedziałam co do czego służy oraz
było min. masło murumuru i karite. Niestety, w mo- jakie właściwości ma dany olej czy masło. Wrzuciłam
mencie rozpuszczania składników zaczęły się kłopoty. wszystko do garnuszka i zniknęłam w kuchni. Po kilWosk pszczeli nie chciał się rozpuścić, a dzieci raczej ku minutach wyszłam z gotowymi balsamami.
niecierpliwe, więc „mieszajcie, mieszajcie. Szybciej”,
I to już koniec
do nich nie przemawiało. Do kilku zlewek dostała się
woda i…klops. Wszystko trzeba było robić od nowa.
Kiedy ja robiłam balsamowe czary-mary, woCałe szczęście mamy XXI wiek i mikrofalówkę! Wrzulontariuszki
rozdały dzieciom podziękowania
ciłam składniki do dzbanuszka, podgrzałam, wlałam
do opakowań i gotowe! Przy drugiej grupie, bogatsza oraz upominki. Jak to z dziećmi bywa był śmiech
o nowe doświadczenie, darowałam już sobie zlew- i łzy. Łzy głównie dlatego, że koleżanka wylosowaki i mieszadełka. Nastąpiła prezentacja składników ła ładniejszy prezent, ale to była chwilowa rozpacz.
W ostateczności każdy wyszedł zadowolony, dzierżąc
w dłoni własnej roboty mydło, naturalny balsam do
ust, podziękowania i prezenty. Myślę jednak, że najcenniejsze co mogli tego dnia otrzymać, to nowe doświadczenia i przekonanie, że można się uczyć przez
zabawę, a matematyka nie jest wcale taka zła. Do następnego!

Agnieszka Kania
konsultant studencki w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnch PŁ oraz pośrednik
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Zaczęło się tak...
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Karpacz – po raz…
kolejny
Monika Świerska, Andrzej Jędraszek

Letni obóz szkoleniowy w Karpaczu – dla jednych po raz pierwszy, dla drugich po raz kolejny. Jedno jest pewne: każdy z nas zapamięta go na długi czas.
Letnie obozy szkoleniowe organizowane przez Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych Politechniki
Łódzkiej, kojarzą się zawsze z miłymi wspomnieniami. Poznajemy
nowe miejsca, zwiedzamy, bawimy się, a przede wszystkim zawieramy nowe znajomości.

Fot.

W dniach 11 – 17 lipca 2016 roku
mieliśmy okazję uczestniczyć
w obozie letnim w Karpaczu. Dla
niektórych była to kolejna wizyta
w tym jakże pięknym miejscu, dla
innych pierwsza, ale z pewnością
nikt się nie nudził.
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Już w dniu przyjazdu postanowiliśmy grupowo zwiedzić okolicę i wybraliśmy się na miejscowy
deptak, gdzie zobaczyliśmy karpacką architekturę, w tym XIX-wieczny Kościół Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny. Spacer
nie był długi, ponieważ złapał nas
deszcz, ale do hotelu wróciliśmy
w dobrych nastrojach. Kolejne dni
przyniosły nam jeszcze więcej
atrakcji. Podczas wyjazdu wędrowaliśmy po górskich szlakach, zarówno polskiej, jak i po stronie czeskiej. Odwiedziliśmy Schronisko
Jelonka w Czechach i podziwialiśmy widoki z Sowiej Przełęczy.
Z zaciekawieniem przyglądaliśmy
się Świątyni Wang oraz wędrowaliśmy przez Karkonoski Park Na-

rodowy do Schroniska Samotnia.
Część z nas w tym właśnie miejscu zakończyła swoją wycieczkę,
a ci najbardziej wytrwali dotarli aż na Śnieżkę, skąd mogli zachwycać się pięknymi widokami.
Okolicę zwiedziliśmy spacerując,
a część z nas wybrała się również
na wycieczkę rowerową po Kar-

spędziliśmy bardzo miły wieczór.
Korzystając z okazji, obejrzeliśmy
wystawę minerałów, która znajdowała się w galerii mieszczącej się
w dolnej części budynku. W jeden
z deszczowych dni wybraliśmy się
na basen do Hotelu Gołębiewski,
gdzie mogliśmy w pełni zrelaksować się po górskich wędrówkach,
pływając i korzystając z jacuzzi,
saun, groty solnej czy lodowej. Podobne atrakcje mieliśmy też zapewnione w Hotelu Relaks, gdzie
nocowaliśmy. W ramach wieczornej rozrywki dwa razy wybraliśmy
się na kręgle do pobliskiego Hotelu
Sandra. Oprócz tego, wiele godzin
spędziliśmy na rozmowach i zabawach grupowych.

Bardzo miło minął nam czas
w
Karpaczu.
Zobaczyliśmy
wiele ciekawych miejsc i zawarliśmy
nowe
znajomości.
Wyjazd, choć krótki, zaowocował
pozyskaniem
nowych
paczu i jego okolicach. W połowie członków do Rady Studentów
wyjazdu zorganizowana została z Niepełnosprawnością Politechwycieczka autokarowa do Czech. niki Łódzkiej. Powróciliśmy ze
Tam zwiedziliśmy Skalne Miasto wspomnieniami, które pozostaną
w Adrspach, a także ZOO w Dvur w naszych głowach przez długi
Kralove nad Labem, gdzie uczest- czas. Przywieźliśmy ze sobą mnóniczyliśmy dodatkowo w zwiedza- stwo zdjęć, które z pewnością będą
niu safari specjalnym autobusem. nam przypominać te niesamowite
W trakcie pobytu miała miejsce chwile. Wszystkim nam życzymy
uroczysta kolacja w restauracji więcej takich wyjazdów.
„Dwór Liczyrzepy”, gdzie wspólnie
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