
Grupa z awansem: Agata Kuźma, Mateusz Jamiński, Sara 
Muc, Jakub Tatina, Patryk Wieszołek. 

Grupa gimnazjalna: Joanna Barełkowska, Natalia Czech, 
Magdalena Szymaniec, Jan Korzeniec i Piotrek Sziroky. 

Grupa gokowska: Natalia Kuźma, Agata Pilarska, Sebastian 
Stanik, Dawid Muc, Joanna Skrzydło, Karolina Misiorowska, 
Bartek Czarnotta.  

W Odysei Umysłu  
każdy jest zwycięzcą 

 
                    Odyseja Umysłu 
to ogólnoświatowy konkurs 
twórczego rozwiązywania pro-
blemów. Jego zadaniem jest 
obudzić w uczestnikach chęć 
działania i wymyślania niesa-
mowitych rzeczy. Uczestnicy 
pracują nad wybranym przez 
siebie problemem, który mu-
szą rozwiązać w sposób jak 
najbardziej zaskakujący. Po-
dzieleni są na grupy wiekowe. 
Częścią konkursu jest tzw. 
„Spontan”. Polega on na roz-
wiązaniu zadania otrzymanego 
tuż po wejściu do sali w jak 
najbardziej kreatywny sposób.  
Pierwszy etap konkursu to 
eliminacje, po których jedna na 
5 drużyn z każdej kategorii 
dostaje się do finału Polski. W 
taki sam sposób odbywają się 
eliminacje do finału świato-
wego. 
                   Z naszej gminy do 
eliminacji przystąpiły trzy 
drużyny. Dwie z Publicznego 
Gimnazjum, jedna z Gmin-
nego Ośrodka Kultury.  Pierw-
szą drużyną gimnazjalną kie-
rowały nauczycielki: Aneta 
Ploch i Klaudia Barucka.  
Trenerką drugiej drużyny gim-
nazjalnej i grupy skupionej 
wokół Ośrodka Kultury była 
Marzanna Kuźma. Nasi repre-
zentanci zmagali się z dwoma 
problemami. Pierwszy to 
„Zwierzaki – składaki”. Tytuł 
określał efekt, jaki uczestnicy 
musieli osiągnąć. Należało, za-
tem zbudować zwierzaka z 
różnorodnych surowców, ale to 
nie wszystko! „Części skła-
dowe” miały zostać przewie-
zione w dane miejsce trzema 
pojazdami, które wcześniej 
także należało stworzyć. Drugi 
problem „E-mailowe impre-
sje” polegał na „postawieniu” 
serwera głównego i filtra anty-
spamowego w formie maszyn, 
przez które zostaną przesłane 3 
wiadomości. W oryginalne 
przedstawienie miało być 
wplecione niekonwencjonalne 
miejsce, do którego miał 
przyjść jeden z e-maili. Niby 
proste, ale czy aby na pewno?  
                       Prace nad roz-
wiązaniami trwały długo, dys-
kusje bywały bardzo burz-

liwe, a efekty czasem bardzo 
zaskakujące, mimo, że dalekie 
od zamierzonych. Ale w końcu 
nadszedł kres codziennych 
zmagań z opornym tworzy-
wem i innych komplikacji.  
Drużyny wyjechały wcześnie 
rano w bardzo dobrych hu-
morach.  Jeden z zespołów miał 
jeszcze poranna próbę o 6:00. 
Oczywiście nie zabrakło 
tradycyjnych śpiewów autobu-
sowych, które napędzała 
Małgorzata Tatina – towarzy-
sząca odyseuszom, jako opie-
kunka. Na miejscu drużyny 
rozpakowały się i poprawiały 
swoje dekoracje. Występy od-
bywały się w różnych godzi-
nach, więc nie było problemu z 
wzajemnym kibicowaniem. Po 
prezentacji rozwiązań każ-dy 
dostał medal, gdyż motto 
konkursu brzmi: „W Odysei 
Umysłu każdy jest zwycięż-
cą”. W czasie oczekiwania na 
ogłoszenie wyników zadaniem 
drużyn było wykonanie koron 
dla trenerów. Takim sposobem 
bardzo szybko przyszedł „czas 
prawdy” - wielka ceremonia 
ogłoszenia wyników. Wszyscy 
czekali na to z niecierpli-
wością, choć wiedzieli, że 
niezależnie od wyników mogą 
być z siebie dumni. Organiza-
torzy budowali napięcie. W 
końcu zamigotał napis: „Pub-
liczne Gimnazjum w Tarnowie 
Opolskim”. Świecąca informa-
cja przyniosła wybuch radości 
wśród gimnazjalistów – podo-
piecznych Marzanny Kuźmy. 
Rozwiązanie przez nich pro-
blemu „Zwierzaki-składaki” 
przyniosło im awans do kolej-
nego etapu. Pozostałe grupy 
zajęły wysokie lokaty, choć już 
poza możliwością dalszych 
zmagań. Pomimo, że przeszła 
dalej tylko jedna grupa, wszys-
cy radośnie świętowali. W 
drodze powrotnej emocje nie 
opadły prawie do końca trasy. 
                       Radość była 
wielka dla wszystkich, ponie-
waż nie każdy jest w stanie 
poświęcić trzy miesiące przy-
gotowań dla jednego ośmiomi-
nutowego występu. Jednak nie 
o to tak naprawdę chodzi w 
Odysei Umysłu. Najważniej-
sze są same przeżycia, chwile 
spędzone z przyjaciółmi przy 
rozwiązywaniu problemów, 

odkrywanie swoich talentów, 
które mogą się w przyszłości 
przydać, spotkanie ludzi, któ-
rzy mają podobne jak my pasje 
i zostaną w naszej pamięci. 
Radość, jaką to wszystko 
przynosi, jest nie do opisania. 
Aby jej zaznać, trzeba przeżyć 
to wszystko samemu. 

Więcej informacji o Odysei 
Umysłu i jak ją wspierać można 
znaleźć na stronie
www.odyseja.org 
 

Jan Korzeniec 
Uczeń Publicznego 

Gimnazjum 
W Tarnowie Opolskim 
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