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Za oknem słonecznie i zielono. Czas wyciągnąć rowery, od-

kurzyć rolki, hulajnogi i ruszyć w trasę. Dobrze, by wiosna 

zagościła też w naszych finansach. Zimowe ferie znacznie 

uszczupliły budżet większości z nas, ale – jak mówią Kasia 

i Kuba – najważniejszy jest plan. Chodzi o jasno określony 

cel gromadzenia pieniędzy i bycie systematycznym – o roz-

planowanie oszczędzania na dłuższy czas. Odkładanie na-

wet niewielkich kwot jest kluczem do sukcesu. Z pewnością 

tak jak nasi bohaterowie macie wiele pomysłów, co zrobić, 

żeby napełnić swoje skarbonki. Koniecznie przeczytajcie 

więc opowiadanie pt. „Nagradzanie za zadanie”. I nie bójcie 

się podejmować wyzwań. Na odważnych czekają nagrody!

Wiosną zachęcamy Was też do aktywności i ruchu na 

świeżym powietrzu. Rozejrzyjcie się wokół i wybierzcie taką 

dyscyplinę sportu, która sprawia Wam najwięcej radości. 

Kasia i Kuba pod okiem Detektywa właśnie rozpoczęli tre-

ningi. Planują wspólnie zorganizować w swojej szkole bieg 

z historią w tle. To świetna zabawa zarówno dla dużych, jak 

i małych.

Nie zapominajcie również o szkolnych blogach, na których 

uczniowskie społeczności piszą, inspirują się, wymieniają 

doświadczeniami, motywują do oszczędzania i zdobywają 

cenne nagrody. Własny blog to prawdziwa przygoda. Wie 

coś o tym Honorata Skarbek, znana jako Honey, z którą 

wywiad możecie przeczytać na str. 3.

A u nas, dzięki przesłanym na konkurs maskom, karnawał 

trwa. Dziękujemy za wspaniałe prace i już teraz zapraszamy 

do udziału w kolejnym. Tym razem ekologicznym. Temat 

jest bardzo ważny, bo związany z obchodzonym 22 marca 

Światowym Dniem Wody. Szczegóły znajdziecie na str. 15.
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 3 siła marzeń  
 Wywiad z Honoratą Skarbek.

 4 nagradzanie za zadanie  
 Nowy sposób na oszczędzanie. 

 7 Blogowanie z Pasją  
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10 Biegam, Bo luBię   
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Media nazywają ją gwiazdą nowego pokolenia. 
Zdeterminowana i pracowita. Z Honoratą 
Skarbek, znaną bardziej jako Honey, rozmawiamy 
o marzeniach, blogowaniu i oszczędzaniu.

drobnych zachcianek, o których szybko 

zapominamy.

należałaś do sko?
Oczywiście! Choć moje szkolne 

oszczędności były raczej skromne. 

Dostawałam niewielkie kieszonkowe. 

Uważam, że SKO to świetny sposób 

uczenia najmłodszych oszczędzania 

pieniędzy i szacunku do nich.

warto wierzyć, że marzenia 
się sPełniają?
Jak najbardziej. Moje się spełniły, mimo, 

że wiele osób od samego początku we 

mnie wątpiło. Myślę, że dzięki deter-

minacji, ciężkiej pracy i wierze w siebie 

można osiągnąć każdy cel.

jaki jest twój PrzePis  
na sukces?
Z perspektywy czasu mogę na pewno 

stwierdzić, że jest to połączenie kilku 

niezbędnych cech charakteru, takich 

jak determinacja i asertywność. Ważne 

jest też szczęście czy spotkanie odpo-

wiednich ludzi. Warto poszerzać swoje 

horyzonty, ciągle kształcić się i rozwijać 

w swojej dziedzinie oraz być pozytywnie 

nastawionym do świata.

kiedy zaczęła się twoja 
Przygoda z muzyką?
Miałam 12 lat. Zaczęłam śpiewać 

w szkolnym chórku i brałam udział 

w różnych przeglądach talentów.  

W gimnazjum zostałam solistką w chó-

rze. Wtedy też zdałam sobie sprawę 

z tego, że muzyka to jest to, co chcę 

robić w życiu.

czy śPiewanie to twoja jedyna 
Pasja?
Poza śpiewaniem uwielbiam jazdę 

konną, modę, pisanie w przeróżnych 

formach i czytanie książek.

Piszesz Blog, który odwiedza 
dziennie ok. 100 tys. osóB. 
skąd taki sukces?
W głównej mierze to wynik tego, że 

jestem szczera z moimi czytelnikami. 

Pokazuję im, jaka jestem na co dzień. 

Nie widzą tylko „kolorowego” 

życia piosenkarki, ale 

przede wszystkim 

życie normalnej 

dziewczyny, która 

się śmieje, płacze czy 

próbuje radzić sobie 

z problemami.

odkładałaś Pieniądze 
w dzieciństwie? 

Zawsze oszczędzałam. Nie dostawa-

łam od rodziców wszystkiego, czego 

sobie zażyczyłam. Jestem im bardzo 

wdzięczna, że mnie nie rozpieszczali. 

Sama odkładałam więc pieniądze na 

swój pierwszy telefon, ubrania czy 

przyjemności. O wiele lepiej korzy-

sta się z czegoś, na co samemu się 

zapracowało.

czy oszczędzanie jest 
trudne? 
Nigdy nie sprawiało mi trudności.  

Może dlatego, że dokładnie wiedziałam, 

na co przeznaczę odłożone pienią-

dze. Można się tego nauczyć i warto 

ćwiczyć silną wolę. Większą satysfakcję 

daje dążenie do celu, niż spełnianie 

siła marzeń
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 Gry i zabawy. 
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 Aktywność fizyczna.

12 Bieganie na śniadanie,   
 truchtanie Przed sPaniem    
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Rodzeństwo razem z tatą oglądało na lotnisku, 
jak startują i lądują samoloty. – Kiedy znów 
gdzieś polecimy? – Kuba popatrzył pytającym 
wzrokiem na Jana Eksperta. – Dopiero 
wróciliśmy, ale… – Tata zaczął się zastanawiać. 
– Możemy wspólnie pomyśleć, co zrobić, żeby 
spełnić wasze marzenie o kolejnym wyjeździe. 

nagradzanie
za zadanie

– A gdzie tym razem chcielibyście 
się wybrać? – zapytał dzieci. 
– Ja bym chciał zobaczyć wieżę 
Eiffla. – Kuba był pierwszy. 
– A ja chcę pojechać do Rzymu  
– odpowiedziała Kasia. 
Jan Ekspert zamyślił się. – Trzeba 
będzie znaleźć sposób, żeby to 
jakoś pogodzić – powiedział po 
chwili. – A jak wygląda sprawa 
waszych oszczędności? Coś 
zostało na kontach po zimowym 
wyjeździe? 

sPosóB na oszczędzanie 
– Niewiele… – przyznał Kuba. – Ale 
i tak jestem z siebie dumny, bo 
odłożyłem trochę pieniędzy na 
ferie, a nawet udało mi się kupić 
nowe gogle narciarskie. 

– A ja z pieniędzy w SKO kupiłam 
sobie kask, a oszczędności z kon-
ta PKO Junior poszły na bieżące 
wydatki – dodała Kasia. – Wiesz, 
tato, posiadanie dwóch kont to 
świetna sprawa. Odkąd je mamy, 
oszczędzanie idzie znacznie szyb-
ciej. Chyba rozsądniej wydajemy. 
A odsetki mamy przecież i tu, i tu! 
Jan Ekspert pokiwał głową ze 
zrozumieniem. Był dumny ze swo-
ich dzieci, które szybko połknęły 
bakcyla, a poza tym świetnie się 
w tym gromadzeniu funduszy 
wspierały.  
– A macie pomysł, jak znów na-
pełnić wasze skarbonki? – zapytał 
podchwytliwie. 
Rodzeństwo miało plan.  
Po pierwsze postanowiło nie 
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wydawać pieniędzy  na jedzenie 
poza domem. Po drugie obiecało 
sobie szukać promocji i obniżek. 
– Lepiej wziąć kanapkę z domu, 
niż kupować jedzenie w szkolnym 
sklepiku – wytłumaczyła Kasia. 
– A promocje i obniżki są wszędzie. 
Weźmy na przykład kino. W niektó-
re dni bilety są dużo tańsze – dodał 
Kuba. 
– Bardzo mądrze to wymyśliliście 
– pochwalił ich Jan Ekspert. – My 
z mamą też mamy pewien pomysł. 
Koniecznie zajrzyjcie dziś na swoje 
konta PKO Junior. 

marcin wiśniewski, lat 8,  
szkoła Podstawowa w żaganiu

Jak się zaczęła Twoja przygoda 
z oszczędzaniem?
Gdy rodzice dowiedzieli się o SKO i PKO 
Junior, od razu założyli mi oba konta. 
Jedno z nich jest na bieżące wydatki, 
na drugim razem z mamą, tatą i dziad-
kami odkładamy pieniądze na moją 
przyszłość. 

Co Ci się udało kupić za zaoszczędzone 
pieniądze?
Po roku oszczędzania kupiłem Xboxa. 
Teraz zbieram na laptopa. Jak go kupię, 
będę odkładał na rower. 

Wpłacasz na SKO regularnie?
Rodzice wpłacają mi co miesiąc  
20 zł, a poza tym zawsze dostaję resz-
tę z zakupów w supermarkecie i wpła-
cam ją na SKO.

Na koncie PKO Junior są wyzwania. 
Czy rodzice stawiają je Tobie?
Mama chce, żebym czytał na głos i za 
każdą stronę dostaję złotówkę.

Warto oszczędzać?
Warto. Za zgromadzone oszczędności 
co tydzień dostaje się dodatkowe pie-
niądze. To są właśnie odsetki. 
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jednym tchem: „Pomoc w przy-
gotowywaniu posiłków. Nagroda: 
Colosseum. Wyjazd do Parku 
Miniatur”. 
– I jak? Podejmujesz wyzwanie?  
– Dziewczynka puściła oko do 
brata. Wiedziała, że Kuba nie lubi 
sprzątać. Nawet bardziej niż ona 
obierać ziemniaki czy zmywać. 
Gdyby rodzice zamienili im 
wyzwania, pewnie byłoby dużo 
prościej. 
Kuba też nie był zachwycony.  
– Nieźle to sobie wymyślili – przy-
znał po chwili. – Ale wiesz, mam 
pomysł. Ty pomożesz mi, a ja 
tobie, dobrze? 

dwa wyzwania
Wieczorem, od razu po powrocie 
do domu, Kasia z Kubą usiedli przy 
komputerze. Byli ciekawi, co takie-
go przygotowali dla nich rodzice. 
Pierwszy na konto zalogował się 
Kuba. 
– Popatrz, dostałem wyzwanie!  
– Chłopiec aż podskoczył 
z radości. 
Na ekranie widać było komunikat: 
„Podejmij wyzwanie i zdobywaj 
nagrody!”. A poniżej informacja, 
że przez kolejne dwa tygodnie ma 
sprzątać swój pokój, a w nagro-
dę zobaczy wieżę Eiffla w… Parku 
Miniatur. 
– Teraz ja. – Kasia nie mogła się 
doczekać. Błyskawicznie wpisała 
login i hasło do swojego konta, 
po czym przeczytała wiadomość 

Pieniądze 
Dzięki nim możemy kupować 
rzeczy, które są nam potrzebne. 
Żeby mieć pieniądze, trzeba pra-
cować. Każde państwo ma swoje 
pieniądze.

Banknot 
To papierowy pieniądz. Na każ-
dym banknocie jest napisane, 
jaką ma wartość. Może to być 
10, 20, 50, 100 lub 200 złotych.

moneta 
To metalowy pieniądz. Na nim 
też napisana jest jego wartość. 
Mniejsze monety to grosze, więk-
sze to złote; 100 groszy to 1 złoty.

słownik finansowy
Kasia się zgodziła. Chwilę później 
każde z nich nacisnęło czerwo-
ną ikonkę z napisem: „Podejmij 
wyzwanie”. 
– No to czas start! – Spojrzeli 
razem na kalendarz wiszący na 
ścianie. – Dwa tygodnie szybko 
miną. Ciekawe tylko, czy do tego 
Parku Miniatur polecimy samo-
lotem – zażartował Kuba. 
– Na razie skupmy się na tym, 
żeby zrealizować zadanie. Jutro 
zaczynamy. Pomogę ci ścierać 
kurze – zaproponowała Kasia. 
– A ja tobie obierać ziemniaki – do-
dał jej brat i na znak porozumienia 
przybili piątkę. 

ekonomia dla dzieci
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– A czy ty wiesz, kto wymyślił blogi i blogowanie?  
– Kuba podniósł głowę i popatrzył pytająco na siostrę. 
– Nie wiem, ale mogę ci powiedzieć, skąd się wzięło 
słowo „blog” – odpowiedziała Kasia.

kuBa: To i ja wiem. Najpierw był web- 
log, czyli zbitka słów „web” – sieć i „log” 
– dziennik.

kasia: Zgadza się. I był to taki interne-
towy dziennik, coś w rodzaju pamiętnika, 
tyle że w formie elektronicznej. 

kuBa: A dziś? Sama popatrz. Są blogi 
osobiste, prowadzone przez dzieci, ro-
dziców, ale też blogi znanych i sławnych 
ludzi… Część z nich jest w formie filmów. 
Takie wideoblogi.

kasia: Mamy też blogi prowadzone 
przez instytucje, np. ekspercki blog o fi-
nansach Bankowymokiem.pl. 

kuBa: I nasze szkolne blogi… Wiesz, że 
prawie 500 szkół jest aktywnych na plat-
formie Szkolneblogi.pl?

kasia: Tata mówił ostatnio, że to świet-
ny pomysł, żeby dokumentować taką co-
dzienną edukację w oszczędzaniu i że dla 
szkoły to doskonały sposób dzielenia się 
wiedzą, doświadczeniami i pomysłami. 

kuBa: No pewnie, a poza tym sama 
zobacz, ile fajnych rzeczy robimy z całą 
szkołą. Ekokarmniki, kiermasz charyta-
tywny z Detektywem…

kasia: Ja jestem pod wrażeniem kon-
kursu na wykonanie biżuterii SKO, jaki 
zrobiły dzieci ze Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Trzebnicy. Może zorganizujemy też 
taki konkurs u nas?

kuBa: Możemy. A widziałaś, jakie karty 
kredytowe zaprojektowali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Długiem?

kasia: Tak. Są bardzo pomysłowi. Rok 
temu zaangażowali się w działalność 
charytatywną na rzecz Afryki i zdobyli  
III miejsce w etapie krajowym „Konkursu 
dla SKO”.

kuBa: Bo to prawdziwi pasjonaci.

kasia: Swoją drogą, ciekawe, które 
szkoły w tym roku wygrają „Konkurs dla 
SKO”.

kuBa: Tego nie wie nikt, bo to zawsze jest 
wielką niespodzianką. Wyobrażasz sobie, 
jaką mielibyśmy frajdę, gdyby w tym roku 
wygrała nasza szkoła?

kasia: Hm… nasza mała szkółka najlep-
sza w SKO? Można tylko pomarzyć…

kuBa: A wcale nie! Słyszałem, że 
w tym konkursie mają szansę również te 

Blogowanie z Pasją

Blogowanie jest ok!

Krystyna Grzegorska, opiekun 
SKO w Szkole Podstawowej  
w Długiem 

Szkolny blog prowadzimy od 
trzech lat, skrupulatnie opisując 
to, co się u nas dzieje. A ponie-
waż dzieci lubią zajęcia SKO, mają 
głowy pełne pomysłów, tematów 
nie brakuje. 
Wymyślamy konkursy, tema-
ty zajęć, ale też podpatrujemy, 
co się dzieje w innych szkołach. 
Prowadzenie tej strony to na-
sza wspólna przygoda i pasja. 
Wirtualnie zaprzyjaźniliśmy się 
z ponad 20 szkołami i dziś może-
my śmiało powiedzieć, że „dzień 
bez aktywności na szkolnych blo-
gach to dzień stracony”. 

najmniejsze. W „Konkursie dla SKO” oce-
niana jest promocja przedsiębiorczoś- 
ci, zaangażowanie, pasja, a nie wielkość 
szkoły. Trzeba tylko przesłać kronikę SKO, 
w której opisane będą działania naszej 
Szkolnej Kasy Oszczędności. Pomyślmy… 
najpierw etap regionalny – tu zwyciężymy 
bez najmniejszego wysiłku. A etap krajo-
wy? To też dla nas pestka. Przecież oprócz 
nagród za zajęcie I, II i III miejsca, można 
zdobyć Nagrodę Internautów.

kasia: A internauci to…?

kuBa:  Mama, tata, babcia, dziadek 
i sąsiedzi. Mówię ci, nagrodę mamy już 
w kieszeni!

Brawo wiosna
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wiosną nasze oszczędności rosną!

zagadka matematyczna. Posługując się tylko znakiem
dodawania (+), naPisz liczBę 28 za Pomocą Pięciu
dwójek, a liczBę 500 za Pomocą ośmiu czwórek.

1. rozwiąż zagadki. Pomogą ci oBrazki.

jest mała i zielona, nie luBi Bociana i kumka od rana. 

gdy wiosną sPadnie, wszystko rośnie ładnie. 

wiosną słońce mocniej Przygrzewa, a one Pojawiają się na drzewach.

wysyłają ją do nieBa Po kawałek chleBa. 

2 2 2 2 2 = 28

4 4 4 4 4 4 4 4 = 500

Książki

pieniążki

dzieci

Lokatki
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wiosną nasze oszczędności rosną!
wykreśl z Pól nazwy rzeczy, 

dziewięć kroPek tworzy kwadrat. nie odrywając
ołówka, narysuj cztery Proste linie tak, żeBy
Przechodziły Przez wszystkie kroPki. linie mogą 
wychodzić Poza kroPki.

które widzisz na oBrazku.

Brawo zaBawy
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– A pamięta pan, jak to wszystko 
się rozpoczęło? – Kasia i Kuba 
zapytali z nadzieją, że kolejny raz 
usłyszą o początkach pasji 
Detektywa. Lubili te wspomnienia, 
tym bardziej że mieli w nich swój 
udział. Rok temu, w pierwszy dzień 
wiosny, Detektyw Oszczędek 
postanowił, że mniej czasu będzie 
spędzał przy komputerze i zacznie 
się ruszać. Początkowo codziennie 
robił od 5000 do 7500 kroków, 
a oni zdecydowali się towarzyszyć 
mu w tym chodzeniu. Z czasem, 
gdy osiągnął dystans 10 000 
kroków dziennie, zaczął biegać. 
Pod koniec sezonu spróbował 
nawet swoich sił w biegach 

krótkodystansowych. Najbardziej 
jednak lubił codzienny jogging.
– Pamiętam, że na początku nogi 
odmawiały mi posłuszeństwa  
– mówił Detektyw. – Ale byłem 
konsekwentny. Bieganie jest nie 
tylko świetne dla zdrowia, ale 
i samopoczucia. Dziś biegnę 
i zapominam o zmęczeniu. 

z historią w tle
– A może w tym roku zorganizuje-
my wspólnie jakiś bieg dla 
uczniów naszej szkoły? – zapytała 
Kasia. 
– Na przykład bieg szlakiem 
zabytków naszego miasta – wtrącił 
Kuba. 

Biegam, Bo luBię
– Z bieganiem jest trochę tak jak 
z oszczędzaniem. Najtrudniej zacząć – przyznał 
Detektyw Oszczędek. – A gdy się już zacznie, to 
nie można przestać. 

jak Być aktywnym na co dzień?
• Znajdź aktywność fizyczną, która sprawia ci radość!
•  Uprawiaj sport wspólnie ze znajomymi, rodziną tak,  

by się wzajemnie motywować.
• Jeśli tylko możesz, zacznij jeździć do szkoły na rowerze.
• Chodź po schodach, zamiast jeździć windą.
• Wysiadaj wcześniej z autobusu, żeby się przejść.



– Albo bieg historyczny. Uczestni-
cy musieliby pokonać trasę 
obejmującą ważne historycznie 
miejsca – dodała Kasia. – O kolej-
nych punktach trasy dowiadywa-
liby się po rozwiązaniu zagadki. 
Taka biegowa gra miejska.
– A może lepiej, żeby konkurs był 
na końcu, po biegu? – zastana-
wiał się Kuba. 
Detektyw Oszczędek słuchał dzieci 
z uwagą, po czym powiedział:
- To da się zrobić. Trzeba ustalić 
termin oraz trasę biegu, zasady 
konkursu i oczywiście nagrody. 
A pomożecie mi w jego organiza-
cji? – zapytał nagle. 
Rodzeństwo aż podskoczyło 
z wrażenia. 
– Pewnie. A pan pomoże nam 
rozpisać trening? Też chcemy 
wziąć udział w biegu – zapytali po 
chwili.
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klucz do sukcesu
– Oczywiście! – Detektyw spojrzał 
porozumiewawczo na swoich 
małych przyjaciół. – Powiem 
wam, jaki mam plan. 
Kasia i Kuba słuchali uważnie, 
a Detektyw Oszczędek mówił. 
O tym, że przygotowanie organiz- 
mu do regularnego biegania 
zajmuje kilka tygodni. Że z cza-
sem trzeba wydłużyć dystans 
i w ten sposób budować wytrzy-
małość. No i że w bieganiu tak 
samo jak w oszczędzaniu ważna 
jest systematyczność.  
– No właśnie, a jaki będzie 
dystans w naszym biegu histo-
rycznym? – zaciekawił się Kuba. 
Detektyw potrzebował chwili, 
żeby się zastanowić. 
– Myślę, że 1,5 kilometra – odpo-
wiedział. – Co wy na to? 

Brawo wiosna

– Damy radę – stwierdziła Kasia. 
– Jest tylko jeden warunek. 
Musimy zacząć biegać od jutra 
– powiedział Detektyw. 

Biegiem do mety
Następnego dnia zaplanowali 
trening. 
– Najpierw rozgrzewka – wydawał 
polecenia Detektyw. – Trzeba się 
rozciągnąć. 
– Będziemy biegać wolno czy 
sprintem? – chciał wiedzieć Kuba. 
– Zaczniemy od truchtu, a w razie 
zmęczenia przejdziemy do marszu  
– wyjaśnił Detektyw. – Jesteście 
przygotowani? Do biegu, gotowi, 
START! 
Cała trójka ruszyła, a po pierw-
szym okrążeniu bieżni Detektyw 
nie mógł wyjść z podziwu: 
– Znakomicie! Macie świetną 
kondycję!
– To dlatego, że cały czas się 
ruszamy – odpowiedział rezolutnie 
Kuba. – Jeszcze dziś po naszym 
treningu idę z chłopakami na 
rower. 
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 Bieganie na śniadanie, truchtanie Przed sPaniem
Pomóż dzieciom doBiec do mety.

rozwiąż krzyżówkę.

Książki

pieniążki

dzieci

Lokatki
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 Bieganie na śniadanie, truchtanie Przed sPaniem

wyBierz Pięć rzeczy, które są związane z Bieganiem,

Połącz ze soBą wyrazy tak, By do sieBie Pasowały 
i razem coś tworzyły.

i zaznacz je kółkiem.

Bieg  rozciągające 

trening  sPortowy 

strój  fizyczna

ćwiczenia  miarowy

oddech  krótkodystansowy 

aktywność   dla Początkujących 

Brawo zaBawy
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- Jest karnawał, jest zabawa! – Detektyw Oszczędek cieszył się jak dziecko, 
oglądając prace przesłane na konkurs „Maska karnawałowa”. Były wśród nich 
maski weneckie, papierowe, zwierząt, ekologiczne i z motywem SKO.

1. 2.

3.

I kategoria wiekowa (5-9 lat)
1. Hubert Szczupiel, Iłowa Żagańska
2. Marlena Sienkiewicz, Ciemnoszyje  
3. Joanna Szczepaniak, Mystków

laureaci konkursu 
„maska karnawałowa”

niech żyje Bal!

– To musiały być wspaniałe bale! – zachwycał się 
Detektyw. – Pamiętam, że w dzieciństwie moim 
ulubionym przebraniem był strój Zorro. Dziś, 
gdybym miał wybierać, chyba nie potrafiłbym się 
zdecydować.
– Mnie najbardziej podoba się maska wilka – wtrą-
cił Kuba.
– A ta z żyrafą? – chciała wiedzieć Kasia. – Jak 
wyglądam? – Dziewczynka założyła maskę i zapre-
zentowała się Detektywowi i Kubie. 
– Przepięknie! – odpowiedział Detektyw. – A zobacz 
jeszcze tę i tę… – podawał jej kolejne prace dzieci. 
Kasia i Kuba przymierzali karnawałowe maski po 
kolei i długo nie mogli się zdecydować, które są 
najładniejsze. Ostatecznie, po wielu godzinach 
burzliwych narad i wspaniałej zabawy, podjęli 
decyzję. Prezentujemy nagrodzone prace.  

Więcej prac możecie oglądać i podziwiać  
na tabletach i serwisie Bankomania.pkobp.pl.   

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
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22 marca obchodzimy Światowy 
Dzień Wody.  To okazja do święto-
wania, ale i docenienia wartości 
i roli wody w naszym życiu. 

Z tej okazji mamy dla Was specjalne 
zadanie. Zastanówcie się, jak każdy 
z nas może chronić dar, jakim jest 
woda, a potem zaprojektujcie pla-
kat i wymyślcie hasło promujące 
oszczędzanie wody.

Technika dowolna. Najlepsze prace 
nagrodzimy!

Swoje propozycje przesyłajcie do nas  
do 16 maja 2014 r. na adres:
PKO Bank Polski
Departament Komunikacji Korporacyjnej
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.
Z dopiskiem: „Światowy Dzień Wody”.

Regulamin konkursu znajduje się na:  
www.pkobp.pl/sko w zakładce „Konkursy”.

konkurs 
Plastyczny

3.

2.

II kategoria wiekowa (10-13 lat)
1. Kacper Szczepanik, Łochów
2. Sandra Piasecka, Warszawa 
3. Patrycja Lasek, Lipsko

Do 
wygrania: 
zestawy 
malarskie  
i drobne 
upominki
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„PORADNIK BANKOWY”
I „BRAWO BANK”
W WIRTUALNEJ ODSŁONIE
Pobierz bezpłatnie elektroniczną wersję „Poradnika Bankowego”  

i „Brawo Banku” na tablet lub iPhone’a. Mobilne wydania to artykuły 

poszerzone o materiały wideo, galerie, infografiki i gry. 

Już dziś ściągnij aplikację z App Store lub Google Play.

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65; opłata zgodna z taryfą operatora


