Nasza przygoda zaczęła się już w czwartek,26 maja, w okolicach czwntej rano. Wtedy to
właŚnie pojawiliśmysię na lotnisku w oczekiwaniu na samolot z wszystkimi naszymi bageżami
orazttzęma kartonami scenografii i rekwizytow,każdy po 25kg. Niestety takietrzy ogromne
kartony nie pomieściłyzaledwie połowę potrzebnych nam elementów. W głowach mieliśmy już
*i'ję ciężkiej pracy i odbudow1.wania wszystkiego, aprzede wszystkim ogromnej maszyny Z
problemu 2 (wielkościtrzydtzwiowej szafy) na miejscu.
Podróż przebiegła bezproblemowo i juŻ o godzinie 18 czasr amerykańskiego zawitaliśmy na
kampusie Uniwersytetu Maryland. Kolejne dni minęĘ niesamowicie szybko _ w końcu tyle się
działol Jako żę występowaliśmy dopiero czwaftego dnia, mięliśmy trzy dni na różnorakie roboty,
skręcenie scenografii czy teŻ opanowanie scenariusza.Eee, banał! W końcu co za problem
zbudować kolejnąmaszynę wielkościtrzydzwiowej szafy ito na dodatek jak najbliŻszą
pierwowzorowi? Na szczęście drużyny występujące wcześniej zulgąŻegnały się zvŻywanymi
stelażami. Łatwo można się więc domyślić,w jakich miejsach szukaliśmy niezbędnego drewna.
Kolejnym problemem stały się dziwne v,,,tyczki oruzbraknarzędzi. Jednak szybko
pożegnaliśmysię z kłopotami - odyseusze nakampusie byli niesamowicie skorzy do pomocy.
Wiertarki, Śrubokręty i kleje kłązyłyod druzyny do druzyny, aprzy okazji nawiązało się wiele
ciekawych znajomości. Wspomogli nas takŻe starzy znajomi z USA- woząc po sklepachczy teŻ
uŻyczĄąc narzędzi odpowiednich dta 110V.
Po trzech dniach pracy w pocie czoła byliŚmy względnie gotowi do występu. Mimo że
zestręsowani, byliŚmy jednak dobrze nastawieni po spontanach (drużyna problemu 5 zajęłal
miejsce na świeciew problemach spontanicznych, natomiast druŻynaproblemu 2 - miejsce 5') i
mogliśmy liczyc tylko na to, Że wszystko wyjdzie jak powinno, nie zapomnimy tekstu, a widownia
będzie bawiła się jak oigdy. W końcu prawie wszystko poszło idealnie, ale kto by się przejmował
drobnymi usterkami? DrvŻynaproblemu 5 uzyskała 5 miejsce na świecie, natomiast druzyna
problemu 2 - miejsce 16. Nasząkonkurencję łącznie stanowiło około 120 grup, nie możemy więc
naruękaÓ na wyniki. : )
oczywiściepozaprzygotowaniami do konkursu na kampusię działo się o wiele więcej.
MyŚlę, ŻekaŻdy z nas za najciekawszy aspekt wyjazdu moze uznac poznawanie nowych ludzi z
całego świła.Chińczycy, Japonczycy,Amerykanie, Afrykanie - nikogo nie brakowało, a otaczali
nas Z wszystkich stron! Rozmowy zka;Żdąspotkanąpo drodze osobąstały się chlebem
powszednim, a język na szczęście nie stanowlŁ zadnej bariery.
Innąpopularnąna kapmusie rozrywkąbyło wymienianie się pinsami. Dla niektórych naprawdę powaŻna sprawa' WTęoZ nałóg! Wymieniać możnateżi koszulki, dlatego po ceremonii
zakonczęnia lataliśmypo kampusie, szukając Wymarzonych tiszertów z całego Świata. W sumie
dośĆ,niezłazabawa. ;)
TuŹ po konkursie udaliśmy się na krótkąwycieczkę do Waszyngtonu oraz Nowego Yorku,
by zasmakować jeszcze trochę amerykańskiego klimatu.
Nasz wyjazd do USAz pewnościąbyłniesamowitąprzygodą którąbędziemy pamiętać do
końca życia.

