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Aby otrzymać wizę do USA, zaproszenie na 
Światowy Finał Olimpiady Kreatywności 

– Destination Imagination, musieliśmy 
ciężko pracować przez wiele miesięcy. 
KANGUROWCY, drużyna uczniów klasy III 
szkoły podstawowej w Skokowej oraz ich 
trenerzy: Basia, Dominika i Andrzej. 

Najpierw była Ogólnopolska Olimpiada 
Kreatywności we Wrocławiu. Drużyna 
zdecydowała, że wybierze i przygotuje wyzwanie 
teatralne. Przedstawienie KANGUROWCÓW 
opowiada historię gwiazdy estradowej z przełomu 
lat 70. i 80. W niewyjaśnionych, dramatycznych 
okolicznościach piosenkarka nagle traci swój 
bezcenny głos. Dalsze etapy trasy koncertowej są 
zagrożone. Do akcji wkracza menadżer zespołu, 
który przy pomocy swojego wzmacniacza mózgu 
postanawia znaleźć sprawcę i uwolnić skradziony 
piosenkarce głos. Podejrzanymi są kurczak, cień 
piosenkarki i mikrofon. Kto naprawdę jest sprawcą, 
widzowie dowiadują się dopiero na końcu.

Oprócz scenariusza uczniowie musieli 
własnoręcznie zaprojektować i przygotować 
stroje i elementy scenografii. Do ich produkcji 
oraz wykonania wykorzystali materiały 
odpadowe – plastikowe kubki, kartonowe pudła, 

stare płyty kompaktowe, kolorową bibułę, 
worki foliowe, folię aluminiową i bąbelkową. 

Musieli także opracować ruch sceniczny, szlifować 

grę aktorską. Jeden 
z aktorów, wcielający 
się w postać 
kurczaka, przez długi 
czas obserwował zachowanie 
i ruchy prawdziwych kur spacerujących po 
jego podwórku. Dwa razy w tygodniu uczniowie 
spotykali się na próbach ze swoimi trenerami, 
którzy motywowali ich do pracy i organizowali 
mnóstwo zabaw – między innymi ćwiczenie 
„Wyzwań na już”, które uwalniały w dzieciach 
kreatywność i pomysłowość, kształciły 
umiejętność współpracy i odporność na stres 
w sytuacjach nietypowych i pod presją czasu. 

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności 
we Wrocławiu przerosły nasze najśmielsze 

Knoxville, w stanie Tennessee Ameryki Północnej, w dniach 24-28 maja 
2016 roku, gościł uczniów III klasy szkoły podstawowej w Skokowej wraz 
z ich opiekunami. Drużyna Kangurowców, bo o nich mowa, wzięła udział 

w Światowym Finale Olimpiady Kreatywności oraz zwiedziła Amerykę Północną. 
Przedstawiamy relację z przygody małych-wielkich podróżników.

wielka PodRóż 
Kangurowców

Andrzej Grzegorzewicz
 opiekun i trener drużyny 
KANGUROWCÓW, 
Dyrektor SP w Skokowej

sKład drużyny Kangurowców:
1.  Gaczyńska Magdalena
2.  Gawłowska julia
3.  Gruszczyńska Sara
4.  Krasuska Emilia
5.  Muszyński Mateusz
6.  Szymczyszyn judyta
7.  żukowska Alicja

trenerzy: 
1.  Grzegorzewicz Andrzej
2.  Łojko barbara
3.  Fortuna Dominika
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oczekiwania – otrzymaliśmy dwie nagrody: 
Nagrodę Specjalną Renesansu – zaproszenie 
na Światową Olimpiadę DI do USA oraz 
nagrodę za III miejsce w wyzwaniu teatralnym 

– uzyskanie kwalifikacji do udziału w Olimpiadzie 
Interkontynentalnej, która odbędzie się w marcu 
2017 roku. Wtedy późnym wieczorem 3 kwietnia 
skakaliśmy z radości, ale zaraz przyszło 
otrzeźwienie, zimny prysznic – skąd wziąć 
pieniądze na lot do USA i pobyt dla 10 osób? 
To niemożliwe, to marzenie ściętej głowy, to 
mrzonki, tego nie da się załatwić w tak krótkim 
czasie, czyli do 16 maja (do tego dnia należało 
opłacić pobyt drużyny na Olimpiadzie – 70 tys. 
zł)… mówili twardo stąpający po ziemi pesymiści. 
Jednak wbrew ich przewidywaniom stała się rzecz 
niezwykła – dzięki wsparciu ze strony takich 
darczyńców, jak Fundacja Eko Cykl, Fundacja PZU, 
Fundacja Hasco-Lek, Burmistrz Miasta i Gminy  

          Igor Bandrowicz
          Burmistrz 
          Miasta i Gminy Prusice

W dobie wzrostu znaczenia działań 
ekologicznych oraz w trosce o środowisko 

naturalne Gmina Prusice realizuje wiele działań 
ekologicznych, które są skierowane do wszystkich 
mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i tych 
starszych. Urząd Miasta i Gminy w Prusicach przy 
wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu realizuje szereg projektów z edukacji 
ekologicznej mówiących o czystej wodzie, o tym, 
jak prawidłowo segregować odpady, tworzy 
ścieżki edukacyjne. Zrealizowaliśmy takie projekty, 
jak Czysto w Gminie Prusice, Ekologicznie w Gminie 
Prusice, a także Akcja Segregacja. Największym 
zainteresowaniem wśród uczniów szkół 
podstawowych Gminy Prusice cieszą się konkursy 
plastyczne na temat prawidłowej segregacji śmieci 
i dbania o czyste środowisko, a także konkursy 
na ozdoby ekologiczne, wykonane z różnych 
materiałów z różnorodną inwencją twórczą. 

Jednym z takich przykładów jest Szkoła 
Podstawowa w Skokowej, w której działa szereg 
kół zainteresowań, wśród nich koło ekologiczne 
i przyrodnicze. Uczniowie podczas spotkań poznają 
tajniki ekologicznego świata. Szkoła bierze udział 
w wielu akcjach ekologicznych, zbiera baterie, 

z płyt CD i DVD robi ozdoby świąteczne i stroiki, 
sprząta świat. Na lekcje przyrody nauczyciele mają 
przygotowane specjalne scenariusze, mówiące 
o ekologii i jej efektach. W szkole skutecznie 
i efektywnie kształtowane są u uczniów postawy 
proekologiczne. Uczniowie tworzą i biorą udział 
w wielu konkursach, oczywiście ekologicznych. 
Uczniom Szkoły Podstawowej w Skokowej nie 
brakuje inwencji twórczej, gdyż tworzą oni wiele 
pomocy i rekwizytów do różnorodnych konkursów 
oraz występów właśnie z materiałów 
ekologicznych. Ich ozdoby świąteczne wykonane 
na konkurs organizowany przez Urząd Miasta 
i Gminy w Prusicach w ramach Akcji Segregacji 
zaskoczyły bardzo pozytywnie jury. Prace były 
wykonane, zaczynając od kartek ze starych 
książek, poprzez plastiki, a kończąc na choinkach 
z widelców czy bombkach z igieł. Jak widać, 
ekologia jest widoczna w każdym aspekcie życia. 
Przedmioty, stroje i rekwizyty na występ teatralny 
do kwietniowej Ogólnopolskiej Olimpiady 
Kreatywności „Destination Imagination” – Oczyma 
Wyobraźni uczniowie przygotowali również 
z materiałów ekologicznych, gdyż ekologia 
towarzyszy im na każdym kroku. Drużyna 
KANGUROWCÓW zdobyła III miejsce i Nagrodę 
Specjalną „Renesansu”, a co za tym idzie prawo 
reprezentowania Polski na Międzynarodowej 
Olimpiadzie. Znakomite efekty pracy, ogromny 
wysiłek, uzdolnieni i kreatywni uczniowie 
wykorzystujący elementy z materiałów 
ekologicznych w przygotowaniu swoich 
rekwizytów, wspaniali nauczyciele i trenerzy 
wpłynęli na to, że skokowska szkoła znalazła się 
wśród najlepszych placówek edukacyjnych 
z całego świata. 
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Prusice, firma Tarczyński, firma BMeters udało 
się wysłać skokowską drużynę KANGUROWCÓW 
na Światowy Finał Olimpiady Kreatywności 
DI w USA, w Knoxville, w stanie Tennessee.

Do USA wyruszyliśmy 24 maja o godzinie 4 rano. 
Na miejsce dotarliśmy 30 godzin później. Olimpiada 
w Knoxville rozpoczęła się wieczorem 25 maja 
od ceremonii otwarcia. Rankiem następnego 
dnia ruszyła rywalizacja ponad 1500 drużyn 
z całego świata, w sześciu dyscyplinach. 
To były dni i godziny niezwykle wytężonej pracy. 
Drużyna musiała odtworzyć zdemontowane na 
czas podróży dekoracje i stroje oraz przezwyciężyć 
szok wywołany radykalną zmianą strefy 
czasowej. W pierwszych dwóch dniach byliśmy 
ciągle niedospani. Trenerzy bali się, że zmęczenie 
wywołane zaburzeniami snu przełoży się 
niekorzystnie na wynik pierwszej rundy 
rywalizacji – „Wyzwanie na już”. Zamykają Cię 
w pomieszczeniu i nie wiesz, co cię czeka. Jak już 
wiesz, o co chodzi, masz tylko 5 minut na pomysł, 

jego realizację i prezentację. Do wyizolowanego 
i zamkniętego pomieszczenia drużyna weszła 
tylko z jednym trenerem, który mógł wyłącznie 
obserwować poczynania drużyny. Kiedy po 
wykonaniu zadania wyszli na zewnątrz, okazało 
się, że całkiem nieźle sobie z nim poradzili. Dotarło 
do nas, że drużyna jest skupiona i gotowa do 
wyzwań. Zanosiło się na niezły wynik punktowy 
w pierwszej rundzie. Drugi dzień był jeszcze lepszy 
– „Wyzwanie drużynowe”, które pokazaliśmy 
widzom i ekspertom DI, było wielkim i miłym 
zaskoczeniem. Szefowa polskiej reprezentacji 
biła brawo naszym dzieciom na stojąco. Mówiła, 
że jest dumna z ich występu. Godzinę później 
jej opinię potwierdzili międzynarodowi eksperci, 
przyznając KANGUROWCOM bardzo dużo 
punktów za ten występ. Jeden z ekspertów 
był zachwycony materiałami użytymi do 
wykonania dekoracji i strojów. Wyraził to 
w informacji zwrotnej dołączonej do punktacji. 

Na ostateczny wynik (suma punktów dwóch 
rund) musieliśmy poczekać do soboty wieczorem 

– ceremonii zakończenia Olimpiady. Był to 
dla nas niesamowity wieczór w Knoxville.
O 19:30 rozpoczęła się ceremonia zakończenia 
Światowego Finału Destination Imagination 
w USA. Ten wieczór należał przede wszystkim 
do drużyn z USA i CHIN, ale także i POLSKI. 
Wielkie ekrany pokazywały 10 najlepszych 
zespołów w każdej z sześciu dyscyplin, dla każdej 
grupy wiekowej. Pokazały także, że 7. drużyną 
świata DI jest zespół KANGUROWCÓW! 
A jeszcze dzień wcześniej z ust tłumacza, 
który został przydzielony KANGUROWCOM do 
pomocy w porozumiewaniu się z ekspertami 
po prezentacji „Wyzwania drużynowego” padło 
takie stwierdzenie: cieszcie się, że w ogóle tutaj 
jesteście, bo liczą się tylko drużyny z USA i CHIN. 

Pierwszy raz braliśmy udział w Światowym 
Finale Olimpiady Kreatywności DI w USA 
i z wielkim impetem wdarliśmy się do grona 
najlepszych. Zostaliśmy 7. drużyną świata. 
Pokonaliśmy tuzów tego programu – w tym 
wiele drużyn amerykańskich, chińskich.
Między innymi dzięki wsparciu Fundacji Eko Cykl 
mogliśmy godnie reprezentować Polskę, Gminę 
Prusice i szkołę w Skokowej. Mogliśmy pokazać, 
że „małe może być wielkie”, że polscy uczniowie są 
utalentowani, że to światowa czołówka. Bez tego 
wsparcia nigdy, ani my, ani Wy nie poznalibyśmy tej 
prawdy, która tak mobilizuje nas do dalszej pracy 
i rozwoju. To niezwykła i wspaniała przygoda 
w naszym życiu. Pomogliście nam zrealizować 
nasze marzenie. My kiedyś pomożemy je 
zrealizować innym, dla nas, dla Polski. 
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dzieci, rodzice i trenerzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przy-
czynili się do zgromadzenia środków niezbędnych 
do sfinansowania wyjazdu drużyny Kangurowców 
ze szkoły Podstawowej w skokowej na Światową 
olimpiadę destination imagination do usa w maju 
2016 r. dzięki Państwa zaangażowaniu i ofiarności 
mogliśmy spełnić swoje marzenia i pokazać innym 
szkołom, z mniejszych i większych miejscowości, 
że wyobraźnia w połączeniu z ciężką pracą nie zna 
granic. dzięki naszemu zapałowi jesteśmy wśród 
najlepszych drużyn świata, ale to właśnie wy jeste-
ście ojcami naszego sukcesu. dziękujemy!
Firmy i instytucje wspierające 
projekt wyjazdu dzieci do USA:
Burmistrz miasta i gminy Prusice igor 
Bandrowicz oraz rada miasta i gminy Prusice,
Fundacja Pzu, warszawa,
Fundacja hasco-lek, wrocław,
Fundacja Korporacyjna rozwoju społeczeństwa 
ekologicznego eko cykl, warszawa,
Fundacja wspierania i rozwoju 
Kreatywności, wrocław,
Bmeters Polska sp. z o.o., Psary,
tarczyński s.a., ujeździec mały,
in-tel mirosław jędra, żmigród,
incom sp. z o.o., żmigród,
P.w. interno rafał szymkowiak, wielka lipa,
sylwbud sylwester Bednarski, Piekary,
ośrodek szkolenia Kierowców 
jarosław gawlik, trzebnica,
Kotar sp. j., wołów,
turbo-trans s.c., wołów,
P.w. Biuromax-Balcer sp. z o.o., Bydgoszcz,
artur Bagiński, radny miasta i gminy Prusice,

sławomir zarentowicz, radny 
Powiatu trzebnickiego,
waldemar wysocki, żmigród,
Bank spółdzielczy, oddział w obornikach Śląskich,
Firma transportowa transmar matłok, trzebnica,
Paweł oleś, radny Powiatu trzebnickiego,
stowarzyszenie skokowiak, skokowa, 
mariusz Kiepul, dyrektor szkoły 
Podstawowej w Piotrkowicach,
Kapela trzy dęby, Borówek,
Barbara Krzyżak, Krościna mała,
alicja hady, Prusice,
czesław suchacki, radny miasta i gminy Prusice,
mini-Bar Piotr opałka, trzebnica,
Kubiak transport wioletta Kubiak, trzebnica,
transport ciężarowy i usługi 
tadeusz suski, mienice,
szkoła tenisa zbigniew staranowicz, 
oborniki Śląskie,
michał syrnik, radny miasta i gminy Prusice,
Biurchem wojciech Przybycień, trzebnica,
transport mariusz okoński, Brzezie,
Kancelaria adwokacka adwokat 
edward Baraniecki, trzebnica,
sklep joanna j. Kaczmarek, trzebnica,
osoby, które wsparły projekt na 
portalu www.polakpotrafi.pl,
nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami 
szkoły Podstawowej w skokowej oraz 
mieszkańcy skokowej i okolic, którzy 
włączyli się w zbiórkę funduszy.
specjalne podziękowania dla Pani 
doroty Kaczor z telewizji Polskiej s.a. 
oddział we wrocławiu za przygotowanie 
materiału o drużynie Kangurowców.


