Drodzy Trenerzy!
Kochane Drużyny!

W Odysei Umysłu jednym ze źródeł radości jest odkrywanie. Fajnych cech w sobie i w innych, trudnych wyzwań i sposobów na nie,
nieznanych umiejętności i kompetencji, nowych pomysłów i rozwiązań. I możliwości, które kryją się w ograniczeniach.
Jakiś czas temu końca dobiegła rejestracja drużyn uczestniczących w trwającej edycji programu. Na przekór obawom i komplikacjom
związanym z pandemią COVID-19 i narzucanymi w jej kontekście restrykcjami – ochotę i determinację, by wspólnie odkrywać,
przeżywać i działać, znalazło w sobie 197 zespołów z całego kraju. 1300 odważnych Odyseuszy i Odyseuszek oraz 213 dzielnych trenerek
i trenerów uznało, że odysejowe zaangażowanie może być znakomitą metodą, żeby wśród stresów i niepewności odkryć uśmiech
i sens, a z niełatwego roku szkolnego wycisnąć edukacyjnie ile tylko się da. Każdemu i każdej z Was dziękujemy, że jesteście z nami.
Zespołowo udowodnimy, że ludzie kreatywni poradzą sobie z każdym problemem!
Ponieważ liczba zgłoszonych ekip jest ze zrozumiałych przyczyn mniejsza niż w poprzednich latach, uznać należy, że wszystkie drużyny
niejako automatycznie właśnie "pokonały" Eliminacje Regionalne i już dziś awansowały do następnego etapu zawodów. Oznacza to,
że uczestnicy będą mieli więcej czasu, by przyszykować się do Finału Ogólnopolskiego.
Śledząc sytuację epidemiczną w kraju i za granicą, i analizując dane dostępne na dzień dzisiejszy, dochodzimy do wniosku,
iż przeprowadzenie na żywo wydarzenia edukacyjnego dla ponad 1500 osób (nie wliczając w to ewentualnej publiczności)
najprawdopodobniej nie będzie dozwolone przed wakacjami 2021. Fakty są takie, że z uwagi na mało obliczalne regulacje administracyjne
legalna organizacja konkursu w formie, do jakiej przywykliśmy, nie była możliwa w żadnym momencie od marca ubiegłego roku
aż do teraz. Zdalne zajęcia dla większości uczniów, stacjonarne lekcje tylko "w klasowych bańkach", zakaz większych imprez, szlaban
na szkolne wycieczki, zamknięte obiekty noclegowe, obostrzenia w gastronomii, utrudnienia w podróżowaniu, ograniczenia obowiązujące
w przestrzeni publicznej – nawet jeśli niektóre z tych tzw. "obostrzeń" zostałyby przez władze częściowo zniesione w kwietniu, maju
czy czerwcu, to na pewno nie wszystkie. Dlatego tegoroczny finał musi zostać rozegrany w trybie wirtualnym. Bezpieczeństwo jest
dla nas oczywistym priorytetem, zaś przygotowanie turnieju wymaga czasu i z dalszymi pracami nie powinniśmy dłużej czekać.
Wirtualny Finał Ogólnopolski ma swoje plusy. Z jednej strony możliwe staną się rzeczy, które zazwyczaj są niewykonalne: nie będą
konieczne żadne dodatkowe opłaty, a drużyny otrzymają od jurorów obszerniejsze niż zwykle informacje zwrotne – i to dotyczące
rozwiązania zarówno Problemu Długoterminowego, jak i Spontanicznego. Z drugiej strony podtrzymamy sympatyczne tradycje –
będą Drużyny Kumpelskie, gadżetowy szoping w sklepiku Omera i emocje podczas ogłaszania wyników. Oczywiście, będą również
niespodzianki. Zgodnie z jesienną zapowiedzią, dołożymy starań, aby konkurs w zdalnej odsłonie zachował jak najwięcej odysejowego
klimatu. Wiemy, że dzięki Wam się to uda!
Niezaprzeczalną zaletą zaistniałej sytuacji jest przewidywalność rozwoju wydarzeń. Koniec z niepewnością. Ramowe reguły wirtualnego
konkursu dość precyzyjnie opisaliśmy w załączniku do tegorocznego wydania "Przewodnika Odysei Umysłu" (str. 59-60), więc wiecie,
czego się spodziewać. Co dalej? 20 lutego ogłosimy na stronie www.odyseja.org i roześlemy trenerom szczegółowe procedury
odnoszące się do wideoprezentacji rozwiązań Problemów Długoterminowych. 20 marca w ten sam sposób przekażemy szczegółowe
procedury dotyczące Problemów Spontanicznych (wyłącznie słownych). Gdyby Finał Ogólnopolski miał odbyć się na żywo, zespoły
powinny być gotowe ze swoimi występami przed 10 kwietnia – i w takim samym terminie, tj. do 9 kwietnia włącznie, trzeba będzie przesłać
nam link do nagrania drużynowego spektaklu (zgodnego z wytycznymi opublikowanymi 20.02). 17-18 kwietnia i 24-25 kwietnia
(weekendy) rozegrana zostanie spontaniczna część konkursu (w sposób opisany 20.03). 8 maja (sobota) ogłoszone zostaną wyniki,
a 9 maja (niedziela) wszyscy trenerzy otrzymają pocztą elektroniczną arkusze punktów zdobytych przez ich podopiecznych oraz
informacje zwrotne od jurorów. Później laureaci będą mogli wziąć udział w Finałach Światowych – jakkolwiek by one w tym roku nie
wyglądały i kiedykolwiek nie miałyby miejsca. Wiadomości nt. wszystkich aspektów Wirtualnego Finału Ogólnopolskiego będą
sukcesywnie przekazywane trenerom, komunikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku. Bądźcie czujni. Bądźcie uważni.
I bądźcie spokojni. Będzie dobrze.
W Odysei Umysłu jednym ze źródeł radości jest odkrywanie. Zanim w kolejnym sezonie ponownie spotkamy się twarzą w twarz – tak
jak kochamy – nadchodzącej wiosny wszyscy będziemy odkrywać to, co fajne, trudne, nieznane i nowe. I możliwości, które kryją się
w ograniczeniach.
Z pewnością damy radę. Bo marzymy, myślimy, tworzymy – razem.

