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Gdańsk, 05 maja  2017 r.                              

  

 
Szanowni Państwo 

        
 

 

 Pragniemy poinformować o wielkim sukcesie młodzieży Zespołu Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku. Nasi uczniowie uzyskali tytuł Mistrzów Polski w 

Ogólnopolskich Finałach „Odysei Umysłu”. Tym samym zyskali prawo do reprezentowania 

naszego kraju na Finałach Światowych Odysei Umysłu, które odbędą się  

w dniach  23 maja – 28 maja 2017 r. na Michigan State University w Stanach Zjednoczonych. 

 ”Odyseja” to konkurs o charakterze edukacyjno – artystycznym, propagujący kreatywne 

myślenie i umiejętność pracy w grupie. Powstał w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce miał  

w  tym roku swoją dwudziestą szóstą edycję. Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i  w oparciu  

o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo oraz tworzyć – rozwiązania oryginalne 

i efektywne zarazem.  Działają w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, 

w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Przed  nimi  stawiane są wyzwania, 

które  wymagają  łączenia  w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk 

i umysłów. W dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów, ryzykantów, nie 

replikantów,  pomysłodawców, nie podwykonawców. 

  

 

  



 

                         

 

        
 ul. Szyprów 3, 80 – 335 Gdańsk                                                                                 NIP 584 – 268 – 19 – 77      

        tel. 58 557 98 22, fax. 58 557 98 22;                                                                          e-mail: szkola@zkpig8.pl   
www.zkpig8.pl 
 

           Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku 

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego 

Gimnazjum nr 49 im. Tadeusza Mazowieckiego 

 
 

 Niestety, warunkiem uczestnictwa w Finałach w USA jest samodzielne pokrycie wszystkich 

kosztów przelotu, pobytu, opłat wizowych i ubezpieczenia przez członków drużyny i trenerów (7 

uczniów i 2 trenerów). Zarówno pobyt na kampusie jak i podróż do Stanów Zjednoczonych to dla 

jednej osoby wydatek około 8 tysięcy złotych, zatem całkowity koszt to około 72 tysiące złotych. 

  Kwota ta zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziców uczniów i szkoły.  

W związku z powyższym, uprzejmie zwracamy się z prośbą o dofinansowanie tego wyjazdu.   

Ze względu na krótki czas do realizacji przedsięwzięcia prosimy o bardzo szybką odpowiedź  

i wpłatę na podane poniżej konto. 

  Będziemy wdzięczni za każdą nawet najmniejszą wpłatę.  

  Podziękowania za wsparcie finansowe umieścimy na stronie internetowej szkoły i portalu 

społecznościowym. Mamy nadzieję, że pozwolą Państwo spełnić marzenia naszych uczniów  

i zmierzyć się  z najlepszymi drużynami Odysei Umysłu z całego świata. 

Trenerzy drużyny 

Marta Kulka, Beata Kapuścińska 

Konto Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 89 

Bank PKO BP 

92102018110000090200148437 

koniecznie z dopiskiem „Odyseja Umysłu” 


