
 

 

 
„Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.”  

 

A. Einstein 
 

Drużyny ODYSSEY OF THE MIND                                                                    Gdańsk, 4.04.2017 

Szkoły Gedanensis 

Szanowni Państwo,    

 

Odyseja Umysłu to program edukacyjny, realizowany w formie konkursu kreatywnego myślenia  
i twórczego rozwiązywania problemów technicznych i artystycznych. Co roku bierze w nim udział 

kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. 
Jako drużyny reprezentujemy Podstawową Szkołę Gedanensis i Gimnazjum Gedanensis , ale również 

Gdańsk i cały nasz region. Nasza grupa liczy 16 osób (13 uczestników oraz 3 trenerów).  

 

W dniach 1-2 kwietnia 2017 wystąpiliśmy w Finałach Ogólnopolskich w Gdyni, które zakończyły się dla 

nas olbrzymim sukcesem – zarówno drużyna ze szkoły podstawowej jak i drużyna z gimnazjum  po 
zwycięstwach w Finałach Regionalnych, zostały laureatami I stopnia Finałów Ogólnopolskich,                 
i wywalczyły możliwość i honor reprezentowania Polski w 38 Finałach Światowych  Oddysey of the 

Mind w USA (Michigan State University, East Lansing), które odbędą się w dniach 23-28 maja 2017 r.   

 

Reprezentując Polskę – chcemy konkurować w USA z najlepszymi drużynami z całego świata.  

Wyjazd i pobyt naszych drużyn wiąże się z kosztami, których nie jesteśmy w stanie pokryć  
w całości we własnym zakresie. Koszt jednostkowy wyjazdu to kwota ok. 7 500 PLN na osobę (przelot, 

obowiązkowe opłaty za campus i konkurs), co daje łączną kwotę około 120 000 PLN. 

 

Będziemy wdzięczni za każde wsparcie rzeczowe lub finansowe. Każda kwota lub inna forma wsparcia 

bardzo nam pomoże! 

 

Pragniemy dodać, że jesteśmy skromni, energiczni i kreatywni, z głowami pełnymi marzeń, które 

stają się realnymi pomysłami. Wspierając młode drużyny Odysei Umysłu - wspierają Państwo 

talent i  kreatywność młodego pokolenia, które kiedyś będzie potrafiło pracować nie tylko 

indywidualnie, ale także w zespole. Ludzi, którzy nie będą bali się podejmować wyzwań i wychodzić 

poza schemat. To inwestycja w przyszłość. 

 

W zamian za wsparcie możemy oferować : 

 

 Wymienianie firmy jako sponsora w informacjach kierowanych do wszystkich mediów na etapie 

przygotowań i podczas wyjazdu. 

 Zamieszczenie logo firmy i linku do strony internetowej na stronie naszej szkoły w roku szkolnym 
2016/2017 

 Umieszczenie logo firmy na koszulkach, w których członkowie drużyn będą się fotografować na 
Finałach Światowych Oddysey Of the Mind w USA 

 Możliwość użycia wizerunku w reklamie sponsora. 

 Wymienienie firmy jako sponsora na portalu Facebook na stronie naszych drużyn i szkół. 

 Pamiątkowy certyfikat ze spersonalizowanym podziękowaniem , zaświadczający o wspieraniu 
młodych i kreatywnych Polaków.
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Liczymy na Państwa wsparcie, w tym celu podajemy numer konta : 

 

Podstawowa Szkoła Gedanensis, ul. Dworska 34, 80-506 Gdańsk 

45 1500 1171 1211 7005 5198 0000  

 

na które można wpłacać dowolną kwotę z dopiskiem „ODYSEJA UMYSŁU 2017” 

 

MYŚLIMY, MARZYMY, TWORZYMY! 
 

Z poważaniem, 

 

I drużyna odysejowa w składzie: Oliwia Jabłońska, Aleksandra Jursza, Natalia Rutkowska, Marta 

Brzoza, Barbara Herbasz, Szymon Wojciechowski, Jakub Bukowski i trenerki (Bernadeta Węzeł, 
Małgorzata Olechnowicz-Piechota). 

 

II drużyna odysejowa w składzie: Kaja Stabulewska, Marta Orłowska, Igor Pujszo, Nadia Szyc, 

Małgorzata Rodzik, Maria Porębska i trenerki (Karolina Kubić, Małgorzata Olechnowicz-Piechota). 

 

 
Trener Bernadeta Węzeł , tel.: 721 311 3817, e-mail: bernadetawezel@gmail.com 
Trener Małgorzata Olechnowicz-Piechota , tel.: 690 551 735, e-mail: gosiaolechnowicz@wp.pl 

 
oraz 

 
Joachim Szyc, Dyrektor Szkół Gedanensis, tel.: 51 51 51 662, e-mail: joachim.szyc@gedanensis.edu.pl 
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