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W dniach 20-31.07.2015r. Biu-
ro ds. Osób Niepełnospraw-
nych przy Politechnice Łódz-
kiej zorganizowało wyjazd 
szkoleniowy do Krynicy Zdroju. 
Letni obóz szkoleniowy w gó-
rach miał wynagrodzić trudy 
minionego roku akademickiego.  
W czasie dwóch tygodni mieli-
śmy okazję poznać nowych lu-
dzi, zwiedzić nieznane miejsca  
i doświadczyć niezapomnianych 
przygód. Jedną z atrakcji wyjaz-
du była podróż autokarowa do 
pobliskich miejscowości. Zwie-
dziliśmy Muszynę, Kamiannę  
i mogliśmy podziwiać tamtej- 
sze górskie krajobrazy. W Ogro-

dzie Zmysłów w Muszynie spacerowaliśmy wśród kompleksów kwiatowych, tworzących specjalne strefy  
oddziałujące na nasze zmysły, m. in. strefy zapachu, smaku i zdrowia. Kolejną wycieczką była wizyta  
w Kamiannej, malowniczej miejscowości słynącej z produkcji miodów. Zwiedziliśmy tutaj okoliczną  
cerkiew i Dom Pszczelarza. 

Paweł Trzęsowski – instruktor. Zawsze czuwa, nawet tam u góry jest i podpowiada przez radio co robić.

Ten moment przełamania własnych 
obaw, kiedy już wystartujemy, pocią-
gniemy za wyczep zwalniający linę, po-
lecimy i wylądujemy jest kluczowym 
elementem w lataniu osób niepełno-
sprawnych.

Oprócz samej przyjemności jaką daje 
latanie, zyskuje się pewność siebie i pod-
nosi świadomość własnych możliwości. 
Bo czym jest jakaś tam górka w porówna-
niu do tego, że samodzielnie latam? Po 
moim pierwszym locie pokonałam pod-
jazd, pod który do tamtej pory zawsze 
ktoś mnie podprowadzał. 

Już po pierwszym locie nie patrzy 
się w niebo tak jak dawniej. Chmury, 
ich kształty i wiatr nabierają innego 
znaczenia... Przede mną i pozostały-
mi uczestnikami jeszcze długa droga 
do tego, aby podejść do egzaminu na 
pilota i latać tam gdzie marzymy –  
w słoweńskich górach, nad Maro-
ko, w Kenii czy w Alpach. Wszyscy 
zgodnie przyznają, że latanie jest 
jedną z najpiękniejszych rzeczy ja-
kie robili w życiu. To nie jest tylko 
chwilowa przyjemność. To dozna-
nie, które daje mnóstwo siły i ener-
gii również w codziennym życiu.

Wolność, szczęście, piękno
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Kolejną wycieczką była podróż do mia-
sta Bardejów, położonego przy granicy 
Polski i Słowacji. Podczas kilku godzin 
mieliśmy okazję zobaczyć zabytkowy 
kościół, okoliczne, zabytkowe budowle  
i Rynek. 

W Krynicy czas spędziliśmy nie tylko na 
szkoleniach i zwiedzaniu. Jako, że lubimy 
wyzwania i adrenalinę, zorganizowaliśmy 
dodatkowo rozrywki takie jak górskie wy-
cieczki, spływ kajakowy czy paintball. 

Każdy dzień obozu spędziliśmy inten-
sywnie, nie było czasu na nudę ani ruty-
nę. Z Krynicy przywieźliśmy setki zdjęć  
i wspomnienia na długie lata.


