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OŚWIADCZENIE #3 
FUNDACJI ODYSSEY OF THE MIND POLSKA 

W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 

 

Z żalem zawiadamiamy, że Wojewoda Łódzki i Łódzki Kurator Oświaty oraz Wojewoda Pomorski  

i Pomorski Kurator Oświaty wszystkim dyrektorom podległych szkół – w tym tych, które chciały zaprosić 

odysejowe drużyny na konkursy w swych gościnnych progach – zakazali m.in. wyjść i wycieczek uczniów, 

przyjmowania w charakterze gości grup dzieci z zewnątrz, a także organizowania na terenie placówek 

jakichkolwiek wydarzeń. Oficjalny zakaz obowiązuje do odwołania. W związku z powyższym nie mamy już 

możliwości przeprowadzenia Eliminacji Regionalnych w Łodzi i w Gdańsku. Oznacza to, że – niestety – 

zawodnicy, trenerzy i wolontariusze nie spotkają się na tych konkursach ani w najbliższy weekend,  

ani w żadnym dającym się precyzyjnie określić terminie. 

Przez ostatnie tygodnie, z myślą o dobru jak największej liczby młodych Odyseuszy, przestrzegając 

zaleceń służb sanitarnych i udzielając niezbędnych wyjaśnień organom nadzoru epidemiologicznego, 

staraliśmy się znaleźć złoty środek pomiędzy presją ze strony rodziców obawiających się o zdrowie 

swoich dzieci a oczekiwaniami ze strony drużyn pragnących zaprezentować efekty wielomiesięcznej 

pracy twórczej. Sądząc po frekwencji – we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Warszawie nam się to udało. 

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, trenerów oraz uczestników była moc i wydarzyła się magia.  

Dziś i szkoły-gospodarze, i my musimy dostosować się do odgórnych administracyjnych ograniczeń  

– co czynimy z bezsilnością i złamanym sercem. Chcemy wierzyć, że władze wiedzą, co robią, a radykalne 

środki zapobiegawcze mają sens i przyniosą więcej pożytku niż szkody. 

Przerwanie cyklu Eliminacji Regionalnych na trudny do oszacowania czas, a przede wszystkim coraz bardziej 

niepewna i nieprzewidywalna sytuacja zdrowotna, społeczna i ekonomiczna w kraju stawiają zasadność 

i możliwość rozegrania sprawiedliwego Finału Ogólnopolskiego pod ogromnym znakiem zapytania.  

Na analizę potencjalnych scenariuszy potrzebujemy jeszcze kilku dni. Co oczywiste, w przypadku 

odwołania Finału wszystkie wniesione po Eliminacjach opłaty organizacyjne zostaną zwrócone 

wpłacającym. Przy okazji wyjaśniamy, że konkursy Odysei Umysłu to przedsięwzięcia bardzo 

skomplikowane w organizacji, planowane z rocznym wyprzedzeniem, zależne od różnych czynników  

i wymagające wielu zasobów. Wydarzeń tych nie sposób – jak by się komuś wydawało – „po prostu 

przełożyć”. To tak nie działa. 

Komunikat z decyzją odnośnie Finału Ogólnopolskiego oraz informacjami „co dalej” wydamy tak szybko, 

jak to będzie możliwe. Tymczasem zarówno tym, którym w zaistniałych okolicznościach ulżyło, jak i tym, 

którzy – podobnie jak my – są tymi okolicznościami zdruzgotani, życzymy zdrowia i spokoju. 

(-)  zespół fundacji Odyssey of the Mind Polska [i Omer] 


