
Destination ImagiNation – Oczyma Wyobraźni
Międzynarodowy  program  rozwoju  twórczego  myślenia,  organizowany  w  formie

Światowej Olimpiady Kreatywności w maju każdego roku, w Knoxville, Tennessee, USA.

Warunkiem  umożliwiającym  uczestnictwo  w  Światowych  Finałach  Olimpiady
Kreatywności  Destination  Imagination  jest  wygrana  w  Krajowej  Olimpiadzie
Kreatywności. W Polsce Olimpiada organizowana jest każdego marca, w Józefowie, przez
licencjonowanego partnera programu – Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności.

Program
Program Destination Imagination stawia na wyszukiwanie młodych, ambitnych ludzi,

którzy  już  od  wczesnego  etapu  rozwoju  poszukują  możliwości  doskonalenia  swoich
talentów.  Bazuje  na  potwierdzonej  badaniami  koncepcji,  w  myśl  której  kreatywności
można się nauczyć. Program rozwija umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu,
przy  ograniczonych  zasobach  materialnych  oraz  przy  wykorzystaniu  mocnych  stron
każdego z uczestników.

W  każdym  roku  pojawiają  się  nowe  wyzwania,  które  drużyna  może  podjąć.
Aby dostać  możliwość  reprezentowania  kraju  na  Światowych  Finałach,  drużyna  musi
pokonać konkurencję oraz wysokie progi punktowe.

Turniej dzieli się na pięć wyzwań:
• wyzwanie  techniczne,  w  którym  drużyna  musi  zaprezentować  przedstawienie

ze zbudowanym  przez  siebie  elementem  technicznym,  pokazując  jego
funkcjonowanie na scenie,

• wyzwanie naukowe, w którym drużyna musi zapoznać się z wybranym zjawiskiem
przyrodniczym i zaprezentować przedstawienie bazujące na zdobytej wiedzy,

• wyzwanie artystyczne, stawiające głównie na rozwinięcie umiejętności aktorskich
drużyny,

• wyzwanie  improwizacyjne,  w  którym  drużyna  losuje  elementy,  na  podstawie
których ma stworzyć pięciominutowy skecz,

• wyzwanie  konstruktorskie,  wymagające  od drużyny stworzenia  struktury,  która
będzie obciążana w trakcie prezentowania przedstawienia.

Drużyna może podjąć dowolne wyzwanie. Przygotowania do Polskich Finałów Olimpiady
zaczynają  się  w  październiku  i  trwają  cały  rok  szkolny.  W  tym  roku  Olimpiada
Kreatywności w Polsce odbyła się w terminie 15 – 16 marca, w Józefowie.

Każda drużyna jest  także zobligowana do wzięcia  udziału w „Wyzwaniu na Już”,
polegającym  na  konstruowaniu  budowli  o  wymaganych  parametrach,  przy  użyciu
wyłącznie otrzymanych od sędziów materiałów oraz przy określonym czasie max. 5 min.
Zadanie jest tajne aż do momentu przybycia drużyny na Olimpiadę, a jego zadaniem jest
sprawdzenie jak  drużyna odnajduje  się  w nowej,  nietypowej  sytuacji  oraz jak  ze sobą
współpracuje w trudnych warunkach.



Drużyna Kwadrans Akademicki
Drużyna  istnieje  drugi  rok.  W  sezonie  2012/2013  zdobyła  II  miejsce  w  Polsce,

w sezonie 2013/2014 zdobyła miejsce I  i  została  uprawniona do wyjazdu na Światowe
Finały Olimpiady Kreatywności Destination Imagination Global Finals.

Polskie Finały Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2014, Drużyna Kwadrans Akademicki

Drużyna podjęła się wyzwania improwizacyjnego, w którego celem było stworzenie
pięciominutowego skeczu bazującego na czterech elementach improwizacyjnych:

• bohaterze  z  przeszłości  -  z  listy  dwunastu wcześniej podanych  przedziałów
czasowych  drużyna  miała  wybrać  osiem i  przypisać  do każdej  wybrany
zawód/profesję.  Na  Olimpiadzie  losowany  był  jeden  z  przedziałów  czasowych
wraz z przypisanym bohaterem.

• chaosie,  czyli  losowym  elemencie,  nieznanym  drużynie  aż  do  Olimpiady.
Umiejętności  związane  z  profesją  bohatera  z  przeszłości  miały  pomóc
w rozwiązaniu chaosu.

• makijażu  scenicznym,  który  miał  wzbogacić  charakter  jednej  z  postaci.  Makijaż
losowany był z listy sześciu wcześniej znanych drużynie.

Po wylosowaniu powyższych elementów drużyna miała cztery minuty na przygotowanie
przedstawienia.  Po  upływie  czterech  minut  drużyna  losowała  ostatni  element
improwizacyjny – bohatera z teraźniejszości (osobę żyjącą po 1980 r.). Zadaniem drużyny
było włączenie w ciągu minuty czwartego elementu improwizacji tak, aby powstał skecz,
w którym bohater z przeszłości przy współpracy z bohaterem z teraźniejszości rozwiązują
chaos.

Drużyna  wylosowała  wikinga,  jako  bohatera  z  przeszłości,  konsultanta
kosmetycznego,  jako bohatera  z teraźniejszości,  makijaż sceniczny kabuki oraz chaos -
zamianę wody w klej. W ciągu pięciu minut stworzony został skecz, który oceniony został
bardzo wysoko i zapewnił drużynie pierwsze miejsce oraz otworzył drzwi na Światowe
Finały.



Olimpiada w USA

Co roku, w maju, na Uniwersytecie Stanowym Tennessee w Knoxville odbywają się
Światowe Finały Olimpiady Kreatywności Destination Imagination, w których uczestniczą
42 kraje z 6 kontynentów, w tym reprezentacja Polski.

Reprezentacja Polski na Światowych Finałach Olimpiady Kreatywności Destination Imagination 2013

W ubiegłych latach reprezentacja przywiozła z Olimpiady w USA 3 nagrody – dwa
pierwsze miejsca oraz nagrodę specjalną za wyjątkowe rozwiązanie wyzwania. W tym
roku nasza drużyna ma szansę pojechać na Światowe Finały i reprezentować kraj, poznać
ponad 14 tysięcy ludzi, którzy żyją tym samym – twórczością.

Na  swój  sukces  pracowaliśmy  ciężko,  poświęcając  każdy  weekend  na  treningi,
tworząc scenariusze, konstruując struktury i budując zespół. Nauczyliśmy się, że każde
ograniczenie,  każdą  przeszkodę  da  się  ominąć  i,  że  są  one  tylko  motywatorem
do tworzenia  nowych,  lepszych  rozwiązań.  Między  treningami  pogłębialiśmy  naszą
wiedzę historyczną, badając wybrane przez nas profesje i tworząc portrety psychologiczne
granych przez nas postaci. Ćwiczyliśmy nasz warsztat aktorski i współpracę.

Nasz  siedmioosobowy  zespół  tworzą  ludzie  z  różnych  środowisk,  z  różnymi
zainteresowaniami.  Szybko  zrozumieliśmy,  że  wzajemnie  wiele  możemy  się  nauczyć
i, że w zespole osiągnąć możemy więcej. Nasze różnorodne kompetencje przydawały się
wielokrotnie podczas Olimpiady.

Wierzymy, że to, czego nauczyliśmy się w trakcie trwania programu niejednokrotnie
pomoże  nam w przyszłości,  zwłaszcza  w pracy  zawodowej.  Dziś,  w  dobie  inwestycji
w kapitał  ludzki,  postanowiliśmy wziąć życie we własne ręce i  pokierować nim w jak
najbardziej efektywny sposób.

Mamy nadzieję,  że pomogą Państwo spełnić nam nasze marzenia.  Dzięki  Państwa
wsparciu mamy szansę rozwinąć się jeszcze bardziej. 

Drużyna Kwadrans Akademicki
Zapraszamy do odwiedzenia stron: https://www.facebook.com/druzyna.kwadrans.akademicki
http://www.kreatywnosc.pl http://www.globalfinals.org/ http://www.destinationimagination.org/


