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PROGRAM DI—OCZYMA WYOBRAŹNI 

Destination ImagiNation (DI) - Oczyma Wyobraźni to największy na 

świecie program dla dzieci i młodzieży, nastawiony na naukę 

innowacyjnego rozwiązywania  problemów. Dzia ła  

na 6 kontynentach w 42 krajach. Uczestnictwo w programie daje 

możliwość rozwijania umiejętności przydatnych w całym życiu  

oraz odkrywania niezmierzonego potencjału wyobraźni.  

Bazuje  na koncepc j i  myślenia  dywergencyjnego  

zakładającego, że istnieje wiele sposobów na rozwiązanie 

problemu. Program zachęca młodzież  do przekraczania własnych 

ograniczeń oraz odkrywania nowych zdolności i talentów. 

Uczestnicy nabywają zdolności kreatywnego rozwiązywania 

problemów, pracy zespołowej, zarządzania czasem i materiałami, 

skutecznej prezentacji i komunikacji. 



Mateusz Szczerbiński 

Najlepszy cukiernik w drużynie, jego ciasta i torty goszczą na stołach 

przy najbardziej uroczystych okazjach. Publikę potrafi rozśmieszyć 

odgrywając krzesło. Ekonom-samouk fascynujący się historią. Chce 

studiować inżynierię nanostruktur na UW. Oprócz wielu hobby lubi 

popisy na parkiecie w rytmie lat 60. 

Aleksandra Wojciechowska 

Studentka SGGW na kierunku ogrodnictwo. Większość życia  

spędza brykając po lasach z harcerzami oraz licząc igły na sosnach. 

Tańczy, gdy tylko w pobliżu usłyszy dźwięki rock’n’rolla. W wakacje 

łapie wiatr we włosy i wyrusza dokąd ją poniesie. W programie DI  

bierze udział drugi raz. 

Wawrzyniec Wojszko Kołodyński 

Student SGH i SGGW w Warszawie, obecnie także Uniwersytetu Nauk 

Stosowanych w Jyväskylä w Finlandii. Zawodowo włóczy  

się z młodzieżą jako pilot wycieczek. Jego pasja to odpoczywanie 

po licznych podróżach. Resztę czasu poświęca zgłebianie tajników 

nauk społecznych, przyrodniczych i na działalność w ZHP i PTTK. 

Mariusz Sawicki 

Student UKSW w Warszawie, wydział w Łomiankach. Poszukiwacz 

własnej drogi, z przygotowaniem zawodowym kucharz niegotujący. 

Jego pasją jest wolontariat. Swoją oazę odnalazł w kreatywności. 

W wolnych chwilach czytuje tomiki wierszy Jana Pałygi. W programie 

Destination Imagination bierze udział drugi raz. 

Nina Kot 

Jej marzeniem jest studiowanie teatrologii. Poza pilną nauką 

do egzaminu dojrzałości gra w teatrze amatorskim “W piątek 

wieczorem”, jest członkiem redakcji magazynu “Na Tropie”. Pasjonuje 

się filozofią. Po godzinach zajmuje się zabawą w piratów i agentów - 

pracuje jako niania. W programie jest pierwszy raz. 

Damian Stachowicz 

Jedyny oficjalny umysł ścisły w drużynie, student elektroniki  

na Politechnice Warszawskiej, sam siebie określający mianem 

„kryptohumanisty”. Oprócz możliwości posługiwania się mową 

Shakespeare'a oraz Moliera potrafi zaśpiewać “Sto lat” po chińsku. Wielki 

entuzjasta twórczości H. P. Lovecrafta.  

Dorota Uszyńska, trener 

Studentka Politechniki Warszawskiej. Z Olimpiadą związana od 6 lat - 

jako uczestnik dwukrotnie zdobywając w Polsce złoty medal oraz 

wyjeżdżając na Finały Światowe. W zeszłym roku zapragnęła własnej 

drużyny. Dziś jej marzenie jest spełnione i ma z tego masę radości. 

Kocha Tatry. Poza tym robi zdjęcia i poprawia ludziom humory. 

KWADRANS AKADEMICKI 



ZESPOŁY  

W programie biorą udział maksymalnie 7-osobowe zespoły wraz z Trenerem. 

W ciągu roku rozwijają umiejętność twórczego rozwiązywania problemów 

w niedoborze czasu, materiałów i wiedzy. W marcu drużyny z Polski 

spotykają się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. Najlepsi 

wyjeżdżają w maju na Światowe Finały do Stanów Zjednoczonych. 

 

NASZE WYZWANIE 

Nasza drużyna zajęła 1. miejsce w wyzwaniu D, wymagającym od drużyny 

dużej współpracy i odwagi. Polegało ono na stworzeniu 5-minutowego 

improwizacyjnego skeczu z zaprezentowaniem interakcji dwóch Bohaterów: 

 z Przeszłości oraz Teraźniejszości, którzy, wykorzystując swoje umiejętności, 

rozwiązują Chaos. W skeczu musi być wykorzystany Makijaż do 

stworzenia/podkreślenia charakteru jednej z postaci. 

www.kreatywnosc.pl 

www.destinationimagination.org 
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