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Podobnie jak w latach ubiegłych – drużyny, które na Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu zdobędą najwięcej punktów, 
uzyskają prawo reprezentowania Polski na Festiwalu Europejskim albo na Finałach Światowych. 

Finały Światowe – które tym razem odbędą się na Uniwersytecie Stanowym Michigan w USA w dniach 19-24. maja – 
stanowią spektakularne zwieńczenie odysejowego sezonu, realizowane przy wsparciu Amerykańskiej Agencji Kosmicznej 
NASA: ponad 800 drużyn z całego globu poznaje się, bawi razem – a przede wszystkim współzawodniczy w swoich 
kategoriach o prestiżowy tytuł Mistrzów Świata. [szczegóły na: www.odysseyofthemind.com/wf2015] 

Natomiast EuroFestiwal – w tym roku goszczący w Czelabińsku w Rosji w terminie od 1. do 6. maja – z założenia nie jest 
kolejnym etapem konkursu, tylko niepowtarzalnym przeglądem dokonań Odyseuszy z różnych krajów i kultur. Celem 
całej imprezy jest autentyczna integracja uczestników w klimacie aktywnego wypoczynku, twórczego współdziałania 
i międzynarodowego zrozumienia.  [szczegóły na: www.odysseyofthemindeurofest2015.com] 

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i ilość pracy, jaką wolontariusze muszą włożyć w jego przygotowanie, gospodarze 
nadchodzących edycji EuroFestiwalu ustalani są z przynajmniej 2-letnim wyprzedzeniem. Decyzja o przeprowadzeniu 
imprezy w Czelabińsku zapadła jeszcze w 2013 roku – na długo przed wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego –  
w oparciu o pełne zaufanie do lokalnych administratorów Odysei Umysłu® pod kierownictwem dr Larissy Matwiejewej 
– oddanych idei programu, otwartych na świat, bardzo przyjaznych i niezwykle gościnnych. Jesteśmy przekonani, że 
zarówno pod względem panującej atmosfery, jak i w wymiarze organizacyjnym, tegoroczny Festiwal okaże się sukcesem, 
a zakwaterowanie w Hotelu Malachit oraz konkursowa przestrzeń na Południowo-Uralskim Uniwersytecie Państwowym 
spełnią oczekiwania wszystkich gości. Przed zakwalifikowanymi drużynami otworzy się szansa udziału w wyprawie życia, 
zawarcia zupełnie nowych przyjaźni, pokazania, że Odyseja Umysłu zbliża młodzież różnych narodowości ponad polityką, 
zakosztowania nieco egzotyki i odwiedzenia Czelabińska – miasta usytuowanego na pograniczu Europy i Azji, na którego 
niebie dwa lata temu rozbłysły fragmenty wielkiego meteorytu! Tych, którzy na 24. Finale Ogólnopolskim zdobędą 
stosowne prawo, zachęcamy, by pokonali lęk przed nieznanym, przełamali nasilające się stereotypy i na przekór 
politycznym przywódcom Wschodu i Zachodu, którym umiejętności pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania 
problemów wydają się być obce (bo nie brali udziału w Odysei Umysłu!), wyruszyli na 23. Festiwal Europejski do Rosji. 

Niemniej jednak – rozumiejąc i szanując obawy związane z napiętą sytuacją międzynarodową, zgłaszane nam przez 
niektórych trenerów i rodziców – we współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami podjęliśmy następujące decyzje: 

1. Tradycyjnie – zdobywcy 1. miejsc na Finale Ogólnopolskim będą mogli dokonać wyboru, czy chcą reprezentować 
Polskę na Finałach Światowych, czy na Festiwalu Europejskim. 

2. Tradycyjnie – zdobywcy 2. miejsc na Finale Ogólnopolskim uzyskają prawo reprezentacji naszego kraju na Festiwalu 
Europejskim. 

3. Dodatkowo (w tym roku) – drużyny, które na Finale Ogólnopolskim zajmą 2. miejsca, a przy tym zdobędą minimum 
150/200 punktów przeliczonych za rozwiązanie Problemu Długoterminowego (oceny za Styl i Problem Spontaniczny 
nie będą w tym wypadku brane pod uwagę), będą mogły zdecydować, że – ze względu na okoliczności zewnętrzne 
opisane powyżej – wolą wybrać prawo wyjazdu na Finały Światowe zamiast na Festiwal Europejski. Innymi słowy, 
jeśli jakiś zespół zajmie w swojej kategorii 2. miejsce, uzyska przynajmniej 150/200 punktów przeliczonych za Problem 
Długoterminowy oraz zadeklaruje stosowną wolę na Oświadczeniu stanowiącym część Formularza Identyfikacyjnego 
Drużyny – będzie mógł (podobnie jak laureaci miejsc pierwszych) rozpocząć starania o wyjazd na 36. Światowe 
Finały Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych. 

Bieżący sezon konkursowy przypadł na trudny czas w relacjach międzypaństwowych, a niestandardowe okoliczności 
wymagają niestandardowych działań. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązanie sprawi, że ostatecznie 
wszyscy laureaci 24. Finału Ogólnopolskiego – zarówno zdobywcy 1., jak i 2. miejsc – będą zadowoleni z podjętych 
decyzji i udziału w tegorocznych międzynarodowych imprezach Odysei Umysłu. 
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