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co należy dodać i w jakich proporcjach. Do wyboru 
było min. masło murumuru i karite. Niestety, w mo-
mencie rozpuszczania składników zaczęły się kłopoty. 
Wosk pszczeli nie chciał się rozpuścić, a dzieci raczej 
niecierpliwe, więc „mieszajcie, mieszajcie. Szybciej”, 
do nich nie przemawiało. Do kilku zlewek dostała się 
woda i…klops. Wszystko trzeba było robić od nowa. 
Całe szczęście mamy XXI wiek i mikrofalówkę! Wrzu-
ciłam składniki do dzbanuszka, podgrzałam, wlałam 
do opakowań i gotowe! Przy drugiej grupie, bogatsza 
o nowe doświadczenie, darowałam już sobie zlew-
ki i mieszadełka. Nastąpiła prezentacja składników  

i akcesoriów. Opowiedziałam co do czego służy oraz 
jakie właściwości ma dany olej czy masło. Wrzuciłam 
wszystko do garnuszka i zniknęłam w kuchni. Po kil-
ku minutach wyszłam z gotowymi balsamami. 

I to już koniec

Kiedy ja robiłam balsamowe czary-mary, wo-
lontariuszki rozdały dzieciom podziękowania 
oraz upominki. Jak to z dziećmi bywa był śmiech  
i łzy. Łzy głównie dlatego, że koleżanka wylosowa-
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 naj-
cenniejsze co mogli tego dnia otrzymać, to nowe do-
świadczenia i przekonanie, że można się uczyć przez 
zabawę, a matematyka nie jest wcale taka zła. Do na-
stępnego! 

Wakacje  
z matematyką

Kiedy Fundacja mBanku ogłosiła konkurs na napisanie projektu dla dzieci, podjęłam wy-
zwanie. Celem projektu było promowanie matematyki. Pomyślałam, że przez zabawę może 
uda się trochę złagodzić jej złe oblicze.

Zaczęło się tak...

Praca w Regionalnym Centrum 

Wolontariatu „Centerko” pozwala 

mi realizować szalone pomysły. 

Pierwszy projekt zrealizowali-

śmy w lutym. Skierowany był on 

do dzieci z rodzin zastępczych,  

a partnerem był Semafor.  

Dwa miesiące temu Mariusz 

Kołodziejski, kierownik RCW, po-

desłał mi informacje o projekcie. 

Rzuciłam kilka pomysłów i razem 

zebraliśmy je w całość. „Wklepali-

śmy” wszystko na formularz. Za-

akceptowane. Wysłane. Wygrane! 

Plan szczegółowy

    

Tym razem gra miejska skie-

rowana była do dzieci ze świetlic 

środowiskowych. Gra zaczęła się 

w Centerku na Próchnika 7. Tam 

pierwszą grupę przywiała Magda 

Korczyk –Waszak, która w Center-

ku zajmuje się szkoleniami. Razem 

z wolontariuszkami przygotowała 

pyyyyszną arbuzade, która dzie-

ciom smakowała trochę jak ogór-

kowa… Jednak po dodaniu słusz-

nej porcji cukru dzieciom trzęsły 

się uszy. Po „ogórkowej” przyszedł 

czas na matematyczne zagadki. 

Rozwiązanie wskazywało  numer 

tramwaju, którym dojadą do kolej-

nego punktu, a była nim Politech-

nika Łódzka. Uczestnicy musieli 

dojść do Biblioteki Głównej, bo 

tam czekał na nich warsztaty pn. 

„Gry logiczne, czyli sztuka kombi-

nowania” oraz wykład pn.  „Sałatka 

matematyczna, czyli pomieszanie 

smaków i kultur”. Po 90 minutach 

logicznych gier i zabaw, wygłod-

niałe dzieci ruszyły do BONu. Tam 

czekały na nie naleśniki, chociaż 

byli tacy, którzy woleliby bigos. 

Wiadomo, w bigosie siła, ale po-

częstunek miał być eco.  Po nale-

śnikach przyszedł czas na warsz-

taty mydlano-balsamowe. 

   

Mydło, mydło pachnące...

 Każdy z uczestników, zarówno 

dzieci jak i ich opiekunowie, miał 

szansę zrobić mydło i balsam do 

ust. Było z czego wybierać! Płat-

ki kwiatów, owsiane, ziarna kawy, 

brokat, barwniki i olejki eteryczne. 

Mówię Wam, magia! Z balsamem 

do ust było już trudniej. Począt-

kowo dzieci dobrały się w pary  

i każdy miał zrobić swój balsam. 

Wolontariusze rozdali uczestni-

kom naczynia (zlewki, bagietki do 

mieszania i miseczki). Wyjaśniłam 
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Karpacz – po raz…  
kolejny 9Monika Świerska, Andrzej Jędraszek

Letnie obozy szkoleniowe or-
ganizowane przez Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych Politechniki 
Łódzkiej, kojarzą się zawsze z mi-
łymi wspomnieniami. Poznajemy 
nowe miejsca, zwiedzamy, bawi-
my się, a przede wszystkim zawie-
ramy nowe znajomości. 

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.

 
Już w dniu przyjazdu postano-

wiliśmy grupowo zwiedzić okoli-
cę i wybraliśmy się na miejscowy 
deptak, gdzie zobaczyliśmy kar-
packą 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 wędro-
waliśmy po górskich szlakach, za-
równo polskiej, jak i po stronie cze-
skiej. Odwiedziliśmy Schronisko 
Jelonka w Czechach i podziwia-
liśmy widoki z Sowiej Przełęczy.  
Z zaciekawieniem przyglądaliśmy 
się Świątyni Wang oraz wędrowa-
liśmy przez Karkonoski Park Na-

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

paczu i jego okolicach. W połowie 
wyjazdu zorganizowana została 
wycieczka autokarowa do Czech. 
Tam zwiedziliśmy Skalne Miasto 
w Adrspach, a także ZOO w Dvur 
Kralove nad Labem, gdzie uczest-
niczyliśmy dodatkowo w zwiedza-
niu safari specjalnym autobusem. 
W trakcie pobytu miała miejsce 
uroczysta kolacja w restauracji 

„Dwór Liczyrzepy”, gdzie wspólnie 

spędziliśmy bardzo miły wieczór. 
Korzystając z okazji, obejrzeliśmy 
wystawę minerałów, która znajdo-
wała 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 zrelakso-
wać się po górskich wędrówkach, 
pływając i korzystając z jacuzzi, 
saun, groty solnej czy lodowej. Po-
dobne  atrakcje mieliśmy też za-
pewnione w Hotelu Relaks, gdzie 
nocowaliśmy. W ramach wieczor-
nej rozrywki dwa razy wybraliśmy 
się na kręgle do pobliskiego Hotelu 
Sandra. Oprócz tego, wiele godzin 
spędziliśmy na rozmowach i zaba-
wach grupowych. 

 
Bardzo miło minął nam czas  

w Karpaczu. Zobaczyliśmy 
wiele ciekawych miejsc i za-
warliśmy nowe znajomości. 
Wyjazd, choć krótki, zaowo-
cował pozyskaniem nowych 
członków do Rady Studentów  
z Niepełnosprawnością Politech-
niki Łódzkiej. Powróciliśmy ze 
wspomnieniami, które pozostaną 
w naszych głowach przez długi 
czas. Przywieźliśmy ze sobą mnó-
stwo zdjęć, które z pewnością będą 
nam przypominać te niesamowite 
chwile. Wszystkim nam życzymy 
więcej takich wyjazdów.

Letni obóz szkoleniowy w Karpaczu – dla jednych po raz pierwszy, dla drugich po raz ko-
lejny. Jedno jest pewne: każdy z nas zapamięta go na długi czas.
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