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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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