
Dzień Nauki  
z Akademią Orange 

 
Jak zapewne nasi czy-

telnicy pamiętają („Gmina 
Tarnów Opolski” nr 1/13 i nr 
2/13 oraz audycje Radia Opole 
i Radia Plus) dzieci i młodzież 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
przez 6 miesięcy spotykali się 
na zajęciach z robotyki 
zgłębiając jej tajemnice. W 
trakcie projektu „PAINT – 
BOT” realizowanego przy 
wsparciu Akademii Orange 
powstawały malujące roboty. 
Młodsza grupa budowała 10 
malutkich robotów analogo-
wych. Gotowe, zaopatrzone w 
pisaki samobieżne „stworki” 
poruszają się w wyznaczonym 
polu wykreślając zawiłe esy – 
floresy. Starsi budowali „po-
ważnego”, samobieżnego ro-
bota Picasso. Zaprogramowa-
ny, zgodnie z opracowanym 
algorytmem, Picasso może się 
poruszać według wprowadzo-
nego do pamięci operacyjnej 
schematu lub być sterowany 
pilotem. Dzięki umieszczeniu 
w obudowie 3 dysz i zaopa-
trzeniu w pojemniczki z farbą 
maluje na podłożu kolorowe 
linie. By wzbogacić wiedzę 
plastyczną uczestników warsz-
tatów, pomóc w integracji gru-
py oraz pobudzić kreatywność 
artystyczną „młodych inżynie-
rów” tematykę zajęć poszerzo-
no o zajęcia z zakresu sztuk 
wizualnych. Warsztaty z robo-
tyki prowadzili: Adrian Do-
bosz i Grzegorz Kolbuch, zaś 
wiedzę z dziedziny plastyki 
przekazywał Krzysztof Mar-
cinkowski – koordynator pro-
jektu. Ponieważ przedsię-
wzięcie miało charakter abso-
lutnie nowatorski, prowadzący 
podjęli się jeszcze jednego 
zadania – nakręcenia wideo-
podręcznika. W toku zajęć 
trzeba było nieco zweryfiko-
wać wcześniejsze założenia i 
część instruktażową nagrywać 
poza zajęciami. Oczywiście 
przebieg samych warsztatów 
był dokumentowany, a mate-
riał ten posłużył do zilustro-
wania wideopodręcznika. 

Projekt „PAINT – 
BOT” zakładał na zakończenie 
uczestnictwo twórców oraz ich 
dzieła w Tygodniu Akademii 
Orange, gdyż właśnie Fundac-
ja Orange subsydiuje cały 
Program. Nasi młodzi kons-

truktorzy malujących robotów 
wzięli udział w pokazie pod-
czas Festiwalu Nauki w Opolu 
(26.05–1.06). Jednak najcie-
kawszą imprezą stał się Dzień 
Nauki z Akademią Orange. 
Barwne plakaty rozwieszone w 
widocznych miejscach na 
terenie całej gminy i ulotki 
rozprowadzone przez wolon-
tariuszy informowały i zachę-
cały mieszkańców do uczestni-
czenia w tym przedsięwzięciu. 
Twórcy robotów mogli z dumą 
zaprezentować swoim rodzi-
com i kolegom dzieła włas-
nych rąk i umysłów. Wpraw-
dzie niektórzy z widzów słowo 
„robot” kojarzą z… androidem 
i patrząc na jeżdżące oraz 
malujące urządzenie z napisem 
Picasso poczuli się nieco zas-
koczeni. Jednak obecni na po-
kazie pracownicy naukowi Po-
litechniki Opolskiej – dr inż. 
Ryszard Beniak i dr inż. Ar-
kadiusz Gardecki – nie mieli 
wątpliwości, że i malutkie  
„bączki” i duża konstrukcja są 
najprawdziwszymi robotami. 
Obaj wymienieni naukowcy 
przyjechali na tarnowską imp-
rezę, by nie tylko podziwiać i 
pochwalić pracę swoich – być 
może – przyszłych studentów i 
ich opiekunów, ale też po to, by 
zaprezentować będącego w 
posiadaniu uczelni robota 
humanoidalnego NAO. Tu już 
nikt nie miał wątpliwości NAO 
i jego starszy „kolega”  mieli 
wprawdzie jedynie 50 
centymetrów wzrostu, lecz 
kształty zbliżone do ludzkich. 
To co u nas zaprogramowała 
natura – na przykład ruchome 
stawy kończyn, kroki, zmianę 
pozycji – każdy ruch jaką-
kolwiek częścią ciała wymaga, 
w przypadku takiego robota, 
odpowiedniego zaprogramo-
wania. Tak więc, choć roboty te 
przypominały zabawki, to 
jednak ich stworzenie i uru-
chomienie – to całkiem po-
ważna działalność naukowa. 

Ale nauka, to nie tyl-
ko robotyka i nauki jej po-
krewne. To przede wszystkim 
wyobraźnia! Wynalazczość, to 
dziedzina, w której sukcesy 
odnoszą ludzie szukający no-
watorskich rozwiązań, pomys-
łowi, nie bojący się wyzwań. 
Takie postawy kształtują się od 
najmłodszych lat. To właś- 
nie poszukiwanie młodych lu-
dzi o umysłach otwartych, nie- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
banalnych pomysłach, krea-
tywnych i otwartych wpisane 
jest w zasady międzynarodo-
wego programu „Odyseja 
Umysłu” (o tarnowskich „ody-
seuszach” pisaliśmy w prze-
szłości, piszemy też w innym 
miejscu tego numeru). Na Dniu 
Nauki zaprezentowały się także 
dwie grupy uczniów biorących 
udział w programie – 
zwycięzca europejskiej edy-cji 
z Berlina i wyróżniona II 
miejscem w konkursie na 
szczeblu województwa. 

Najwięcej frajdy mają 
dzieci (te małe i te baaardzo 
nawet wyrośnięte), gdy mogą 
same poeksperymentować. A 
jeszcze gdy coś dymi, strzela, 
oblewa wodą, pozwala popisać 
się sprawnością, siłą lub 
zręcznością – noo, to dopiero 
frajda! „Fizyka ze śmietnika” 
to nazwa kolejnego stoiska na 
placu w centrum wsi, które od 
początku do końca było praw-
dziwie oblężone. Pan Korek 
wraz z asystentem dwoili się i 
troili. Był „średniowieczny” 
trybusz strzelający balonami z 
wodą, było polewanie rąk 
ciekłym azotem (-200 stopni C 
a nie parzy ani nie mrozi?), 
zaparzanie herbaty „metodą 
bezdotykową” i wiele innych 
ciekawych eksperymentów. 
Przy ich okazji „przemycano” 
wiele przydatnych (nie tylko w 
szkole) wiadomości z fizyki, 
przyrody, techniki. 

Do akcji przekazywa-
nia wiedzy i praktycznego 
szkolenia włączyli się samo-
rzutnie druhowie z OSP. Zor-
ganizowali dla najmłodszych 
pokaz sprzętu bojowego, prze-
prowadzili szkolenie z ratow-
nictwa medycznego i umiejęt-
ności gaśniczych. Jak na za- 
wodach i pokazach strażackich 
czynią to ich starsi koledzy -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
członkowie drużyn OSP - mali 
fascynaci straży ogniowej 
uczyli się rozwijać węże 
strażackie, tworzyć sztafety, 
trafiać strumieniem wody do 
celu. Wprawdzie kurtki mun-
durowe kończyły się niektó-
rym w okolicach łydek, a 
hełmy opadały na nosy, ale 
zapał (nomen omen) do „ga-
szenia” i zaangażowanie mieli 
ogromne. 

Pogoda sprawiła or-
ganizatorom miłą niespodzian-
kę zapewniając tego dnia 
„przerwę w deszczu”, a przez 
„dziurę w chmurach” często 
wyglądało słoneczko. Wszyst-
ko zatem przebiegało zgodnie z 
planem. Impreza ze wszech 
miar udana. Ci, którzy zostali 
przed telewizorami oglądając 
powtórki wielokrotnie emito-
wanych już filmów – niech 
żałują! Wszyscy, którzy zde-
cydowali się spędzić niedziel-
ne popołudnie na Dniu Nauki z 
Akademią Orange byli zado-
woleni – doskonale się bawiąc 
nauczyli się i doświadczyli 
czegoś nowego. 

Prowadzenia imprezy 
podjął się niezawodny sołtys 
Jan Czech, który jednocześnie 
pełni funkcję Prezesa jednostki 
OSP. Doborowa grupa tarnow-
skich druhów wzięła na swoje 
barki ciężar wszelkich prac 
przygotowawczych i porząd-
kowych oraz dbała o bezpie-
czeństwo uczestników. 

Panu Wójtowi za 
sfinansowanie wizyty Pana 
Korka, wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie i 
przeprowadzenie imprezy na-
leżą się serdeczne podzięko-
wania, co w imieniu zadowo-
lonych uczestników imprezy 
oraz własnym czyni 

Ewa Loster - Dyrektor GOK  
w Tarnowie Opolskim 
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