
ODYSEJA UMYSŁU 
 

Marzenie, myślenie, 
tworzenie - z czym kojarzą się 
te słowa? Dla nas, uczniów z 
Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Opolskim, oznaczają 
ODYSEJĘ UMYSŁU, czyli 
niepowtarzalny, oryginalny 
międzynarodowy konkurs 
współpracujący z NASA.  

My wybraliśmy te-
mat: ”Zwierzaki - składaki”. 
Wymyśliliśmy, stworzyliśmy i 
skonstruowaliśmy trzy orygi-
nalne pojazdy, mające różne 
źródła napędu: karoca (napę-
dzana wiatraczkami działają-
cymi przy pomocy silnicz-
ków), but (silniczki napędzały 
koło, które przekazywało na-
pęd osi przedniej pojazdu), 
„guzikowóz” (napęd sprężyno-
wy). Nasze wehikuły miały za 
zadanie przewieźć części skła-
dowe, wymyślonego oraz 
stworzonego przez nas, zwie-
rzątka. To ostatnie, po połą-
czeniu na scenie w całość mu-
siało wykonać oryginalną sztu-
czkę, którą także należało wy-
myślić. Wszystko, to musiało 
zostać wplecione w fabułę 8-
minutowego przedstawienia. 
Każda postać posiadała odpo-
wiedni, własnoręcznie wyko-
nany, strój. Nasz występ opo-
wiadał o problemach małżeń-
skich Szrony (Jakub Tatina) i 
Fleka (Patryk Wieszołek). 
Szrona miała wątpliwości co 
do uczuć męża. Ten chcąc 
przekonać ją o swojej miłości, 
przy pomocy przyjaciół: Wró-
żki (Agata Kuźma), Osła (Sara 
Muc) oraz Boba od Słodyczy 
(Mateusz Jamiński), buduje 
ukochanej jej ulubione zwie-
rzątko - kota. Scenka kończy 
się wspólnym tańcem radości, 
w którym uczestniczy też kot. I 
żyją długo i szczęśliwie… 

       Pojechaliśmy do 
Wrocławia na Eliminacje Re-
gionalne w których brało udział 
86 drużyn. Udało nam się zająć 
I miejsce, co nas kwalifikowało 
do Eliminacji Ogólnopolskich 
w Gdańsku. Ciężka praca się 
opłacała. Czuliśmy się 
zaszczyceni tym
wyróżnieniem. Jednak nasz 
wyjazd, na konkurs ogólno-
polski, nie był oczywisty. Wią-
zał się z kosztami, których sami 
nie mogliśmy udźwignąć. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
pozytywnie zareagowali na na-

szą prośbę o wsparcie. Dzięki 
Państwu udało się nam poje-
chać do Gdańska. Przed kon-
kursem, należało dokonać pe-
wnych poprawek. Chcieliśmy, 
by nasze dzieło było jak naj-
lepsze. M.in. zmieniliśmy wy-
gląd jednego z pojazdów: but 
zamieniliśmy w smoka. Z mie-
szanymi uczuciami pojechaliś-
my do Gdańska., by zmierzyć 
się z najlepszymi drużynami z 
całej Polski. Mimo olbrzymiej 
konkurencji, my skromna gru-
pa z Tarnowa Opolskiego, w 
składzie: Agata Kuźma, Sara 
Muc, Mateusz Jamiński, Jakub 
Tatina, Patryk Wieszołek zos-
taliśmy WICEMISTRZAMI 
POLSKI. Radość, radość, ra-
dość… Gdańsk kojarzy nam się 
z przesympatyczną „druży-ną 
kumpelską” z Białegostoku. 
Wspierali nas, dopingowali i 
razem z nami cieszyli się z 
naszego sukcesu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wicemistrzowie z ca-

łego świata biorą udział w 
Europejskim Festiwalu Odysei 
Umysłu. W tym roku odbywał 
się on w Niemczech, w Mło-
dzieżowym Centrum koło Ber-
lina. Bardzo nam zależało, by 
zmierzyć się z tymi druży-
nami. Jednak bariera finanso-
wa, spowodowała, że nasz wy-
jazd wisiał na włosku. Pro-
siliśmy wiele instytucji, firm 
oraz przedsiębiorców o po-
moc. Mieliśmy szczęście! Do-
brzy ludzie nam pomogli! Bar-
dzo, bardzo, bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim: i tym, 
którzy wsparli nas finansowo 
oraz tym, którzy przejęli się 
naszym problemem i razem z 
nami szukali osób, które ze-
chcą nas wesprzeć. 

EuroFest, cudowne 
miejsce! Przyjechały drużyny z 
16 krajów z całego świata, 

m.in. z Chin, Indii, Togo 
(Afryka), USA, Rosji, Szwaj-
carii. Poznaliśmy wielu pozy-
tywnie zakręconych ludzi, bo 
tylko tacy biorą udział w Ody-
sei. Uczestnicy EuroFestiwalu 
prezentowali swoje problemy 
długoterminowe. Ku naszemu 
ogromnemu zaskoczeniu zaję-
liśmy pierwsze miejsce w 
naszej grupie wiekowej. Wy-
przedziliśmy innych o ponad 
40 punktów! Nasze rozwiąza-
nia wzbudziły ogromne zain-
teresowanie i podziw zarówno 
sędziów jak i innych uczest-
ników konkursu.  

Na Europejskim Fes-
tiwalu Odysei Umysłu spot-
kało nas wiele bardzo miłych 
przeżyć. Występowaliśmy 3-
krotnie. Pierwszy występ, to 
było nasze rozwiązanie kon-
kursowe. Następny, to taniec 
ludowy, przygotowany wspól-
nie z drużyną z Zespołu Szkół  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrycznych. W oryginal-
nych śląskich strojach, które 
wypożyczyli nam Państwo 
Sallowie, opiekunowie Zespo-
łu Wal-Nak z Walidróg, na 
Międzynarodowym Wieczorze 
śpiewaliśmy i tańczyliśmy „Te 
opolskie dziołchy”. Wspólnie z 
nami występowała nasza 
trenerka Marzanna Kuźma oraz 
opiekunka Malwina Strzałka. 
Trzeba było nas widzieć! 
Widzowie szaleli z zachwytu. I 
taniec i stroje wzbudziły 
entuzjazm.  

Kolejny występ przy-
gotowywaliśmy na miejscu 
wspólnie z dwiema druży-
nami: z Rosji i Szwajcarii. 
Organizatorzy wszystkich po-
dzielili w „trzykrajowe” zes-
poły, tzw. Mixy. Na miejscu 
zapoznano nas z problemem, 
dla którego wspólnie tworzy-
liśmy rozwiązanie. Ale frajda i 

ogromne wyzwanie. Oficjal-
nym językiem obowiązującym 
na EuroFeście, był angielski. 
Podano nam ogólny zarys i 
ograniczenia. Chodziło o stwo-
rzenie przedstawienia, w jakim 
występował  stworzony przez 
drużyny Gnom, który z jakie-
goś powodu zostaje ożywiony i 
podróżuje po różnych kra-jach, 
gdzie przeżywa różno-rakie 
przygody, by ostatecznie 
zostać na stałe (z jakiegoś 
konkretnego powodu) w ja-
kimś kraju. Należało również 
wyjaśnić, dlaczego gnomy po-
chodzą właśnie z Niemiec. 
Oczywiście przedstawienie 
musiało być wesołe, nieocze-
kiwane, ubarwione strojami 
oraz rekwizytami. Mnóstwo 
pracy… Daliśmy radę. Przed-
stawienie opowiadało o tym, że 
bracia Grimm budowali w 
swoim ogrodzie krasnale. Raz 
na 10 lat były one ożywiane. 
Jeden z krasnali nie „ożył”. 
Bracia zdecydowali, że za-
proszą Śnieżki z całego świata, 
które pocałunkiem  przywrócą 
go do życia. Piękności po kolei 
całowały Krasnala i nic. Do-
piero pocałunek Śnieżki z Ros-
ji zdziałał cuda. jednak dziew-
czyna ucieka, gubiąc kolczyk. 
Zakochany Krasnal przemierza 
świat w poszukiwaniu damy 
swojego serca. Porusza się wy-
myślnymi pojazdami, przeży-
wa niesamowite przygody, 
m.in. walczy ze smokiem, by 
na koniec dotrzeć do Rosji, 
gdzie spotka swoją wybrankę. I 
żyją długo i szczęśliwie… 

    Odyseja zapewnia 
niezapomniane przygody, daje 
możliwość wyrwania się poza 
schematy, uczy kreatywności, 
spontaniczności, pracy w gru-
pie - czyli wartości potrzeb-
nych w dorosłym życiu. Dla-
tego bardzo cieszymy się, że 
mogliśmy w tym uczestniczyć. 
Zawsze będziemy pamiętać 
osoby, którym zawdzięczamy 
nasz sukces. Gdyby nie nasi 
sponsorzy  nie uczestniczyli-
byśmy w tej cudownej przy-
godzie. Nasz sukces jest 
Państwa sukcesem.   

Mamy nadzieje, że w 
przyszłym roku znowu weź-
miemy udział w tej cudownej 
przygodzie i może zostaniemy 
Mistrzami Świata - marzyć 
wolno każdemu…  

              Agata Kuźma 
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