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 Na miejsce dojechaliśmy około 11.00. W małych odstępach czasowych na trochę 

zaniedbanej, leśnej drodze zaczęły się pojawiać samochody. Od czarnych przez granatowe po 

białe. Były różnej wielkości i miały coraz to inne kształty, ale wszystkie wiozły uczniów z 

Bachmackiej. Za to oni mieli jedną wspólną cechę: byli przestraszeni. A czego oczekiwać po 

obozie matematycznym? No dobrze, była taka trójca, która nawet obliczenia ostatniej cyfry 

po przecinku w liczbie π się nie boi. Mianowicie: Michał Węglicki, Kuba Stefanowicz i Ania 

Wald.  

 To matematyczne przedpołudnie zaczęliśmy od zestawu pięciu „prostych” zadań. 

Byłam w grupie z Kazią i nie wiem, co byśmy zrobiły bez grubego brudnopisu, który z dnia 

na dzień wyglądał, jak po diecie cud. 

 Dni mijały nam na wstawaniu tuż przed śniadaniem, zbieraniu się w pośpiechu i 

pędzeniu przez las na poranny posiłek. Potem była krótka przerwa i zbiórka w „klubie”. Tam 

dostawaliśmy dziesięć zadań, naszą dniówkę. A potem zaczynało się nadmierne skręcanie 

zwojów mózgowych. Były przerwy na obiad, a potem na kolację. Nauczyciele przychodzili 

czasem sprawdzać, czy nie dostaliśmy fiksum-dyrdum.  

 Niestety nie obyło się bez ofiar: wielu ludzi zaczęło rzucać szyszkami (zapewne 

chcieli sprawdzić jakąś tezę matematyczną), tudzież przez otwarte okna słychać  było czasem 

zawodzenia tych, którzy nie zgryźli twardego orzecha. Przeważnie ich repertuar obejmował 

„Hallelujah” i „Nie powiem, że” z Herkulesa. Czasem było również słychać okrzyki radości, 

gdy ktoś oddał pracę.  

Pracowaliśmy w grupach dwuosobowych. Mieszkaliśmy nad pięknym jeziorem. 

Pływaliśmy po nim kajakami. Każdy się bał, że wpadnie do wody, ale najbliższy łodzi 

podwodnej był kajak pana Borysa. Urządziliśmy nad nim – jeziorem – ognisko. 

 Ostatniego dnia pisaliśmy (już samotnie) jeden z testów kuratoryjnych w takich 

warunkach (no, może prawie), w jakich by to się normalnie odbywało. A potem był już 

koniec i wszyscy wrócili do domów na weekend, by w poniedziałek przyjść już do szkoły. A 

ja, jako pierwszą lekcję miałam matmę. 


