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Zimą najbardziej cieszymy się, że jest śnieg, że mo-
żemy zjeżdżać na sankach i lepić bałwana. Lubimy 
też Mikołaja, święta i  prezenty. Kasia z  Kubą 
uwielbiają je dostawać. Ale jeszcze bardziej lubią 
wręczać upominki. Tylko jak w świąteczno-miko-
łajkowej gorączce zaplanować wydatki tak, by nie 
przekroczyć budżetu i mieć jeszcze pieniądze na 
zimowy wyjazd? Koniecznie przeczytajcie opowia-
danie na str. 4. Być może zainspirują Was pomysły 
Kasi i Kuby.

A skoro mówimy o dawaniu… Wiecie, że można też 
dawać swój czas, wiedzę, siebie? Pomaganie innym 
daje ogromną satysfakcję. Przekonali się o  tym 
nasi bohaterowie, którzy razem z  Detektywem 
Oszczędkiem założyli w  swojej szkole klub 
wolontariuszy.

Tradycyjnie mamy też dla Was mnóstwo gier, zaga-
dek i łamigłówek.  A ponieważ zbliża się Nowy Rok, 
przypominamy sobie o postanowieniach. Ręce do 
góry, komu udało się wszystkich dotrzymać? Kasi 
i Kubie niestety nie. Ale w  tym roku mają nowy 
pomysł. Jaki? Przeczytajcie na str. 7. A potem, tak 
jak rodzeństwo, zróbcie maskę karnawałową, a jej 
projekt przyślijcie do nas,żeby wziąć udział w kon-
kursie. O jego szczegółach czytajcie na str. 15.

Szczęśliwego Nowego Roku! 
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Ma aż 211 cm wzrostu i od dziecka trenuje siatkówkę.  
Pierwszy wielki sukces – mistrzostwo świata juniorów – przyszedł  
w 2003 roku. Dziś Marcin Możdżonek jest kapitanem siatkarskiej  
reprezentacji Polski. W ubiegłym roku jego drużyna zdobyła Puchar Świata.

A OSZCZĘDZAŁ PAN JAKO DZIECKO? 
Tak, w SKO. Zawsze wolałem uzbierać 
większą kwotę i później kupić za nią 
bardziej wartościową rzecz, niż wydawać 
wszystko od razu. Pamiętam, że za pierw-
sze większe oszczędności  kupiłem sobie 
porządne, drogie buty do koszykówki – to 
było coś!

WEDŁUG PANA SPORT TO ZDROWIE?
Jak to mówią – w zdrowym ciele zdrowy 
duch – i to prawda. Dlatego zachęcam 
wszystkich: ćwiczcie na WF-ie, bawcie 
się na powietrzu, ruszajcie się z rodzicami 
i namówcie ich, żeby zapisali was na 
zajęcia sportowe. 

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

CZY AKTYWNOŚĆ SPORTOWA 
KSZTAŁTUJE CHARAKTER?
Oczywiście, że tak. Sport uczy syste-
matyczności, samodyscypliny, dobrej 
organizacji czasu. Pamiętam, że w szkole 
podstawowej miałem wiele różnych 
|zajęć, a mimo to znajdowałem czas  
na wszystko. 

JAKI BYŁ PANA POCZĄTEK PRZYGO-
DY Z SIATKÓWKĄ?
Zawsze byłem aktywny i próbowałem 
trenować różne dyscypliny sportowe. 
Grałem w piłkę nożną, ręczną, koszyków-
kę. W siatkówkę zacząłem grać dopiero 
w ósmej klasie szkoły podstawowej 
(dzisiejsza druga gimnazjum). Trafiłem 
wówczas do klubu AZS Olsztyn. Dalej 
wszystko potoczyło się bardzo szybko, 
bo do liceum wyjechałem do Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Spale.

JEST PAN INICJATOREM I AMBASA-
DOREM AKCJI PROMUJĄCEJ AKTYW-
NOŚĆ FIZYCZNĄ NAJMŁODSZYCH. 
SKĄD TEN POMYSŁ? 
Chcę wyciągnąć dzieci sprzed telewizo-
rów i komputerów, aby pokazać im, jak 
fajny może być ruch. Kiedy byłem mały, 
niezależnie od pogody, codziennie bie-
gałem z kolegami po podwórku. Dzisiaj 
młodzi nie mają tyle ruchu. A w ramach 

projektu uczestniczą w dokładnie takim 
samym treningu, jaki codziennie ma 
reprezentacja Polski w siatkówce.  
Chcę ich w ten sposób zachęcić do 
uprawiania sportu i zdrowego ruchu. Być 
może dzięki temu pokochają też siatków-
kę i zechcą ją trenować na poważnie. 

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE 
W SIATKÓWCE? 
Mój trener zawsze powtarzał: głowa 
i nogi. Głowa dlatego, że siatkarz  
musi mieć w niej zakodowaną wytrwa-
łość. Musi chcieć trenować, bo to jest 
żmudna praca i nie wolno się poddawać. 
Nogi, gdyż na boisku wszystko od nich 
się zaczyna – od odpowiedniego ustawie-
nia zawodnika. 

WARTO BYĆ WYTRWAŁYM?
Warto, bo sukces wszystko wynagra-
dza. Czasem trzeba przełknąć porażkę 
i trenować dalej. Po latach ciężkich 
treningów zwycięstwa osładzają cały 
trud. 

JAKIE MIAŁ PAN MARZENIA  
W DZIECIŃSTWIE?
Zawsze chciałem uprawiać jakiś sport, 
ale też interesowałem się prawem. Jednak 
ze względu na to, że lubię się ruszać, 
postawiłem na sport. 

POKOCHAJCIE SIATKÓWKĘ
 3 POKOCHAJCIE SIATKÓWKĘ  
 Marcin Możdżonek zaprasza na trening.

 4 CZAS PREZENTÓW  
 Mikołaj i jego pomocnicy. 

 7 OBIECUJĘ, ŻE...  
 Noworoczne postanowienia.

 8 ZAGADKI LUBIĄ DZIECI
 NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE  
 Gry i zabawy. 

10 POMAGANIE Z GŁOWĄ   
 Zostań wolontariuszem.

12 ŻEBY POMAGAĆ, NIE TRZEBA   
 NA GŁOWIE STAWAĆ    
 Rebusy i inne łamigłówki.

14 AKCJA SEGREGACJA  
 Rozwiązanie konkursu.

15  KONKURS
 

 
 



- 4 -

CZAS 
PREZENTÓW 
– Popatrz, wyglądam jak Święty Mikołaj. – Kuba włożył 
mikołajkową czapkę i zmienionym głosem zapytał Kasię:  
– Jak tam, dziewczynko, byłaś grzeczna?



- 5 - 

BRAWO ZIMA

Kasia listę wymarzonych pre-
zentów miała ułożoną od dawna. 
Były na niej m.in.: album o ko-
niach, scrabble, fajna bluza, gogle 
narciarskie, mp3. No i jeszcze coś 
do czytania. I taki list do Mikołaja 
złożyła już kilka tygodni temu 
u rodziców i dziadków. Dlatego 
teraz brat całkiem ją zaskoczył 
swoim pytaniem. 
– Napisałaś list do Mikołaja?  
– chciał wiedzieć.
– Tak – odpowiedziała Kasia po 
chwili. – Teraz myślę, co dać 
rodzicom? A ty masz już jakiś 
pomysł?
– No właśnie nie do końca – od-
powiedział szczerze. – A chciał-
bym też zostawić trochę pienię-
dzy na ferie. 
Kasia spojrzała na brata ze 
zdziwieniem, bo to ona zazwy-
czaj lepiej planowała wydatki. 
A tu takie zaskoczenie. Kuba ma 
rację, pomyślała. Przydałoby się 
zostawić trochę oszczędności na 
zimowy wyjazd. 
– A może tak jak rok temu złoży-
my się i wspólnie kupimy prezen-
ty – zaproponowała. 
– Świetny pomysł – ucieszył się 
chłopiec. 

PLAN DZIAŁANIA
Rodzeństwo na kartce wypisało 
propozycje podarunków, a obok 
nich orientacyjne ceny. Na dru-
giej stronie zsumowali swoje 
oszczędności. Ale tylko te z SKO. 
Ustalili, że pieniędzy odłożonych 
na kontach PKO Junior nie będą 
ruszać i zostawią je na ferie. 
– I co myślisz? – zapytał Kuba, 
gdy okazało się, że nie wystar-
czy im środków, żeby wszystkim 
kupić zaplanowane prezenty. 
– Jak na trzy miesiące oszczę-
dzania nie jest źle. – Siostry nie 
opuszczał optymizm. – Część 
z nich możemy zrobić sami. Będzie 
oryginalnie, a przy tym taniej. 
Kuba nie był przekonany.  
– Ale co oryginalnego możemy 
zrobić na przykład dla babci… 
– powątpiewał. 

ZRÓB TO SAM!
– Jak to co? Ozdoby choinkowe, 
origami, pierniczki, kalendarz 
z naszymi rysunkami. – Kasia 
zaczęła sypać pomysłami.  
– Możemy też kupić zestaw  
do decoupage i zrobić piękne 
puzderko na biżuterię. 

CZY WIESZ, ŻE...
Tradycja Świętego Mikołaja różni się na świecie. 
•	W Holandii	najmłodszych	obdarowuje	Sinterklaas,	który	przypły-

wa	w połowie	listopada	statkiem	parowym	z Hiszpanii.
•	Inne	zwyczaje	są	we	Włoszech.	Tam	podarunki	w święto	Trzech	

Króli	daje	wiedźma	Befana,	która	niegrzecznym	dzieciom	zamiast	
prezentów	zostawia	w skarpetach	czosnek	albo	węgiel.	

•	W	sylwestra	we	Francji	zamiast	Mikołaja	najmłodszych	obdaro-
wuje	dobra	wróżka	Dame	Abonde,	a	w	Rosji	Dziadek	Mróz.	

MAKSYMILIAN ZAMBRZYCKI  
Z PYRZYC, 7 LAT

Kiedy zacząłeś oszczędzać?
Oszczędzam	 od	 dawna,	 natomiast	
w tym	roku	we	wrześniu	jako	pierwszo-
klasista	zapisałem	się	w szkole	do	SKO.	
Wcześniej	 rodzice	za	namową	mojej	
babci	założyli	mi	konto	w PKO	Junior.	

Jak się zaczęła twoja przygoda 
z oszczędzaniem?
Od	zbierania	pieniędzy,	 które	otrzy-
mywałem	 w  prezencie	 od	 rodziny.	
Nie	wydawałem	ich,	odkładałem,	aż	
uzbierałem	tyle,	że	mogłem	sobie	ku-
pić	jakąś	fajną	rzecz.

Na przykład jaką?
Do	 tej	 pory	udało	mi	 się	 zebrać	na	
konsolę.	 Z  własnych	 oszczędności	
kupiłem	też	klocki.

A teraz na co zbierasz?
Na	nowy	rower.	Chyba	że	w między-
czasie	 coś	 innego	 przyjdzie	 mi	 do	
głowy. 

Dlaczego warto mieć dwa konta: 
SKO i PKO Junior? 
Dzięki	 temu	mogę	zaplanować	dwie	
rzeczy,	 na	 które	 będę	 oszczędzał.	
Jedno	konto	jest	na	bieżące	wydatki	
i  realizację	 krótkoterminowych	 pla-
nów.	Na	drugim	odkładam	pieniądze	
na	rzeczy,	które	są	droższe	i wymagają	
długiego	oszczędzania.	

Wpłacasz pieniądze regularnie?
Tak.	Na	PKO	Junior	to	głównie	rodzi-
ce	odkładają	dla	mnie	pieniądze,	na-
tomiast	na	SKO	staram	się	wpłacać	
kieszonkowe.

A co ci się najbardziej podoba w obu 
kontach?
W  PKO	 Junior	 to,	 że	 przychodzi	 do	
mnie	list	i mogę	widzieć,	ile	pieniędzy	
mam	na	swoim	koncie,	a w SKO,	że	
mogę	wpłacać	pieniądze	w szkole.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
pełnych skarbonek na obu kontach.
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Świętemu Mikołajowi też należy 
się prezent? 
– Jak to? – Chłopiec nie bardzo 
rozumiał, o co chodzi siostrze. 
– No przecież 6 grudnia są jego 
imieniny – wytłumaczyła mu.  
– Chcę dla niego coś zrobić. 
– No dobrze, ale co? – Kuba był 
zdziwiony. 
– Niech pomyślę… Z czego Święty 
Mikołaj mógłby się ucieszyć… 

– To może dla wszystkich zrób-
my coś sami. Kupimy potrzebne 
produkty, a potem będziemy 
tworzyć. – Chłopcu spodobały się 
pomysły. – Założę się, że mama, 
tata, babcia, dziadek, ciocia 
i wujek ucieszą się dużo bardziej. 
Mam już nawet pomysł, co zrobię 
dla ciebie. 
– Co? – chciała wiedzieć siostra. 
– Cha, cha, cha. – Brat znów zaczął 
udawać Świętego Mikołaja i po-
wiedział tubalnym głosem: 
– Kasiu, jesteś bardzo ciekawską 
dziewczynką. 

IMIENINY ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA 
– Kuba… – Kasi nagle coś się 
przypomniało. – A nie uważasz, że 

BUDŻET DOMOWY  
Każda	 rodzina	 osiąga	 docho-
dy,	czyli	zarabia	lub	otrzymuje	
pieniądze,	które	przeznacza	na	
różne	wydatki.	Budżet	domowy	
to	 zestawienie	 wszystkich	 do-
chodów	i wydatków	w określo-
nym	czasie,	np.	miesięcznym	lub	
rocznym.

KONSUMENT  
To	 każda	 osoba,	 która	 kupu-
je.	 Konsumentami	 są	 nie	 tyl-
ko	 dorośli,	 lecz	 także	 dzieci.	
Świadomy	 konsument	 podej-
muje	przemyślane	decyzje,	za-
stanawia	się,	czy	dany	produkt	
rzeczywiście	jest	mu	potrzebny,	
sprawdza	jego	cenę	i porównuje	
ją	z ceną	oferowaną	przez	inne	
sklepy.	Ostatecznie	wybiera	naj-
lepszą	ofertę.

SŁOWNIK FINANSOWY

– Dziewczynka zastanawiała się 
głośno. – Może zrobię mu szalik  
na drutach? 
– Chyba jest za mało czasu…  
– powiedział Kuba. 
Ale siostra już postanowiła. 
Potrafiła robić na drutach bardzo 
szybko. Wybrała włóczkę i cztery 
dni później szalik był gotowy. 
– Ja też chcę taki – powiedział 
Kuba, gdy go zobaczył. 

EKONOMIA DLA DZIECI
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Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. A wraz z nim czas podsumowań.  
Jakie postanowienia udało się zrealizować Kasi i Kubie? Czy spełnili 
wszystkie swoje obietnice? 

KASIA: Popatrz, co znalazłam…  

KUBA: Skąd to masz? To przecież 
moja lista postanowień na 2013 rok! 

KASIA: No właśnie, nie uwierzysz, 
gdzie była. W  mojej książce do 
polskiego.

KUBA: Pokaż. Co ja tam napisałem?

KASIA: Jest długa. Pamiętam, jak 
mówiłeś, że zrealizujesz je wszystkie 
i będziesz po kolei wprowadzał w życie.

KUBA: Chyba mi się nie udało…

KASIA: Konsolę dostałeś na uro-
dziny, więc to postanowienie ci 
odpadło.

KUBA: No tak, ale planowałem 
też, że uzbieram pieniądze na kurs 
karate.

KASIA: I co?

KUBA: Zmieniłem zdanie i zacząłem 
zbierać na deskorolkę. Mam już pra-
wie połowę potrzebnej kwoty i będę 
zbierał dalej.

KASIA: A co z resztą obietnic?

KUBA: Reszta też się zmieniała. 
Z całej tej listy udało mi się zrealizo-
wać tylko jedną rzecz. 

KASIA: Jaką?

KUBA: Odrabiać lekcje zaraz po 
przyjściu ze szkoły.  

KASIA: To prawda, zazwyczaj ci się 
udawało.

KUBA: W dużej mierze dzięki tobie 
i rodzicom. Łatwiej jest, kiedy ktoś cię 
dopinguje i wspiera. Takie karteczki 
z listą rzeczy słabo działają.

KASIA: W twoim przypadku za-
zwyczaj gdzieś giną. To trochę taka 
pułapka.

KUBA: Dlatego w tym roku posta-
nowiłem nic sobie nie obiecywać.

KASIA: A  ja będę robić postano-
wienia. W 2014 roku zacznę oszczę-
dzać na tablet. Będę też stawiać so-
bie wyzwania dzienne, tygodniowe, 
a później miesięczne. 

OBIECUJĘ, ŻE...

BRAWO ZIMA

KUBA: Dlaczego?

KASIA: Bo to ma większy sens. A tak 
to trudno przewidzieć, co się wydarzy 
przez cały rok. 

KUBA: Ale przecież tobie się udało. 
Chciałaś sobie kupić nowe buty do 
jazdy konnej i kupiłaś. 

KASIA: Nie wszystkich jednak udało 
mi się dotrzymać.

KUBA: Masz pomysł, co zrobić, żeby 
się udawało?

KASIA: Tak. Przy krótszym okresie plano-
wania mamy większą szansę. Co cieka-
we, tata mówi, że tylko 11 proc. Polaków 
realizuje noworoczne postanowienia. 

KUBA: To ja też tak spróbuję. 

KASIA: Od czego zaczniesz?

KUBA: Będę systematycznie oszczę-
dzać w SKO i PKO Junior. A poza tym 
chciałbym, żebyśmy zrobili maski na 
bal karnawałowy.

KASIA: No to do dzieła!
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ZAGADKI LUBIĄ DZIECI NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE

ROZWIĄŻ ZAGADKĘ MATEMATYCZNĄ.

UZUPEŁNIJ RYMOWANKI.  
POMOGĄ CI OBRAZKI.

W CZERWONYM PŁASZCZU MIKOŁAJ SIĘ SKRADA I NOCĄ PREZENTY POD .................... WKŁADA. 

MRÓZ NADCHODZI, WODĘ SKUWA, KAŻDY NA USZY .................... NASUWA. 

PADA ŚNIEG OD RANA, GDY NAPADA PO KOLANA, ULEPIMY .................... 

.................... OKRĄGŁA I KOLOROWA WŚRÓD IGIEŁ CHOINKI SIĘ CHOWA.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ POPROSIŁ O POMOC  
W ROZDAWANIU PREZENTÓW  
ZAPRZYJAŹNIONE ELFY.  

JEŚLI 9 ELFÓW ROZDAJE  
60 PREZENTÓW W 30 MINUT,  
TO ILE PREZENTÓW ROZDA  
36 ELFÓW W 2 GODZINY?



PŁATKI    ZIMOWE

FERIE      ŚNIEŻNE

BIAŁE     TOR

ZASPY    ŚNIEGU 

ZABAWA   ŚNIEŻKAMI

SANECZKOWY   SZALEŃSTWO
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ZAGADKI LUBIĄ DZIECI NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE
POŁĄCZ ZE SOBĄ WYRAZY, TAK BY DO SIEBIE PASOWAŁY 

POMÓŻ DZIECIOM ZJECHAĆ Z GÓRKI.

I RAZEM COŚ ZNACZYŁY.
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Kasia i Kuba od razu podchwycili:  
– No to jest okazja, żeby przekonać 
innych, że warto pomagać.
– Właśnie tak – zgodził się Detektyw. 
– Ale myślałem o czymś jeszcze. 
– O czym? – chciało wiedzieć 
rodzeństwo. 
Detektyw zamiast odpowiedzieć 
wprost, zapytał: – Pomoglibyście mi 
stworzyć szkolny klub wolontariuszy? 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA
Kasi i Kubie pomysł bardzo się 
spodobał. Działanie takiego klubu 
wiązałoby się z aktywnym pomaga-
niem przez cały rok, nie tylko od 
święta. Regularnie mogliby organizo-

wać różnego rodzaju zbiórki, pomagać 
osobom starszym, dzieciom, a także 
opuszczonym i porzuconym zwierzę-
tom ze schroniska. 
– Przydałoby się zebrać dla nich 
karmę, koce, smycze, obroże, 
zabawki, miski – powiedział Kuba. 
– A może zrobimy świąteczną zbiórkę 
zabawek dla potrzebujących dzieci? 
– zaproponowała Kasia. 
– Można zrobić i jedno, i drugie – po-
wiedział Detektyw. 
– Ja bardzo chętnie oddam dzieciom 
swoją kolekcję samochodów – po-
wiedział Kuba. 
– A ja moje ulubione maskotki – do-
dała Kasia. 

POMAGANIE Z GŁOWĄ
Detektyw Oszczędek szedł w środku, obok niego z lewej strony szła Kasia,  
a z prawej Kuba. Wracali ze szkoły. – Wiecie, że 11 grudnia jest 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza? – zapytał nagle Oszczędek. 

CZY WIESZ, ŻE...…
SKO-wicze	pomagają	potrzebującym	przez	cały	rok.	Oto	kilka	przykładów:

•	w SP	w Kożyczkowie	zbierali	znaczki	pocztowe	na	pomoc	misjom	 
afrykańskim,

•	w SP	w Strzyżewie	zorganizowali	zbiórkę	pluszaków,	a dochód	z ich	sprze-
daży	przeznaczony	został	na	leczenie	małego	chłopca,

•	działające	w SP	w Baszni	szkolne	koło	wolontariatu	zorganizowało	 
zbiórkę	książek	dla	Polaków	mieszkających	we	Lwowie,

•	uczniowie	Zespołu	Szkół	SP	i Gimnazjum	w Jaszczwi	kwestowali	na	rzecz	
akcji	charytatywnej	„POLA	NADZIEI”,	wspierającej	krośnieńskie	hospicjum.



POMAGANIE Z GŁOWĄ
PLAN NA CAŁY ROK
– Zgoda, w takim razie zaczniemy 
od pomocy dzieciom z domu 
dziecka – powiedział Detektyw.  
– Trzeba przygotować plakat. Kto 
się zgłasza na ochotnika? 
– Ja! – krzyknęli jednocześnie Kasia 
i Kuba. – Napiszemy, że można 
przynieść lale, misie, gry, książecz-
ki. I że potem z tych wszystkich 
darów zrobimy paczki. 
– A może w ramach szkolnych 
mikołajek każdy uczeń przyniesie 
upominek? – zapytał Detektyw.  
– I zaprosimy dzieci do nas do 
szkoły?  Na pewno bardzo się 
ucieszą. 
– Ma pan rację – zgodziło się 
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rodzeństwo. – Musimy powiado-
mić o akcji wszystkich uczniów. 
– A ja porozmawiam z nauczycie-
lami i dyrekcją – dodał Detektyw. 
– A może od razu przygotujmy 
plan działań na cały rok? – zapy-
tała nieśmiało Kasia. 
Detektyw uznał, że to dobra 
propozycja: – Zbierzmy pomysły 
od wszystkich dzieci w szkole 
i wspólnie stwórzmy plan.

POMOCNA DŁOŃ
– A czy działanie na rzecz ochrony 
środowiska to też pomaganie?  
– chciał wiedzieć Kuba. 
– Oczywiście. Segregując śmieci, 
dbamy o środowisko – odpowie-

BRAWO ZIMA

dział Detektyw. – A jeśli ja bym 
chciała na przykład pomagać 
innym w matematyce? – zapytała 
Kasia. 
– Możesz udzielać darmowych 
korepetycji – tłumaczył Detek-
tyw. – Pamiętajcie, pomaganie to 
nie tylko organizowanie zbiórek. 
Można wspólnie odrabiać lekcje, 
zrobić przedstawienie, spędzić 
z kimś czas, zorganizować 
loterię, z której dochód zostanie 
przeznaczony dla potrzebują-
cych. Można też pomóc sąsia-
dom w zrobieniu zakupów. Warto 
się rozglądać dookoła, bo osób, 
które potrzebują wsparcia, jest 
naprawdę dużo. 
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 ŻEBY POMAGAĆ, NIE TRZ EBA NA GŁOWIE STAWAĆ
PODZIEL DWIEMA  
PROSTYMI LINIAMI  
TARCZĘ ZEGARA  
NA TRZY CZĘŚCI  
W TEN SPOSÓB,  
ŻEBY SUMA LICZB  
W KAŻDEJ CZĘŚCI  
BYŁA TAKA SAMA. 

WOLONTARIUSZEM MOŻE BYĆ KAŻDY,  
KTO CHCE POŚWIĘCIĆ SWÓJ CZAS, BY POMAGAĆ INNYM.

WOLONTARIAT TO DOBROWOLNA, ŚWIADOMA I BEZPŁATNA  
PRACA NA RZECZ INNYCH.

SZKOLNE KLUBY WOLONTARIATU MOGĄ POWSTAĆ  
Z INICJATYWY UCZNIÓW ALBO NAUCZYCIELI.

WOLONTARIUSZE NIE MOGĄ UDZIELAĆ KOREPETYCJI.

PRACOWNICY SCHRONISK DLA ZWIERZĄT SĄ OTWARCI  
NA WSPÓŁPRACĘ Z WOLONTARIUSZAMI.

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

ZAZNACZ KRZYŻYKIEM, KTÓRE ODPOWIEDZI SĄ
PRAWDZIWE, A KTÓRE FAŁSZYWE. 



- 13 -

BRAWO ZABAWY
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 ŻEBY POMAGAĆ, NIE TRZ EBA NA GŁOWIE STAWAĆ

Z   Y   I    N   A   K  L   A   L
A   U   O    J   K   K   A   K   S
K   P   A    L   N   A  K   J   A
W   L   A    T   A   W  I   E   C
A   K   O    J   K   G  A   L   A
I   A   E    C   A   R  U   O   N
K   C   O    L   K   C  T   K   L
A   U   T    A   S   I   O   A   B

ZAZNACZ KRZYŻYKIEM, KTÓRE ODPOWIEDZI SĄ WYKREŚL Z DIAGRAMU NAZWY WSZYSTKICH ZABAWEK,

UZUPEŁNIJ PUSTE POLA POD OBRAZKAMI TAK, 
ŻEBY POWSTAŁY TRZY NOWE SŁOWA. 

KTÓRE KASIA I KUBA PODAROWALI NA MIKOŁAJKI 
DZIECIOM Z DOMU DZIECKA. WYRAZY SĄ UKRYTE 
W PIONIE, POZIOMIE I PO SKOSIE.

T T O R

K R Ó N AA R A



- 14 -

– Teraz jestem pewien! Nie grozi nam kataklizm, nie zasypią nas śmieci! – 
Detektyw Oszczędek z zachwytem oglądał konkursowe prace.  
– Dzieci wiedzą, jak segregować śmieci.

1.
2.

II kategoria wiekowa
1. Adrianna Filutowska, Michowice
2. Weronika Gaj, Wojaszówka
3. Jagoda Białek, Poświętne

3.

I kategoria wiekowa
1. Zuzanna Łukomska, Warszawa
2. Kasia Iwańska, Żelków
3. Agata Lipińska, Gubin

LAUREACI KONKURSU „AKCJA SEGREGACJA”

AKCJA SEGREGACJA

Plakaty promujące segregację śmieci rzeczywi-
ście zachwycają. Widać, że dzieci podeszły do 
sprawy z wielkim zaangażowaniem i że temat był 
im bliski. Detektyw Oszczędek, Kasia i Kuba mieli 
nie lada problem z wybraniem sześciu zwycięz-
ców. Ostatecznie, po burzliwych obradach 
trwających kilka dni, przy wsparciu Jana Eksperta 
wyłonili laureatów. – Poziom był bardzo wysoki. 
Jestem bardzo dumny z naszych małych czytelni-
ków – powiedział Detektyw. 

Wszystkim gratulujemy!
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Początek Nowego Roku to czas 
podsumowań i nowych wyzwań,  
ale też czas zabawy i balów karna-
wałowych. A jeśli bal, to koniecznie 
w masce! Kasia i Kuba już zaczęli je 
przygotowywać. A wy? Macie już 
pomysł na przebranie?

Zachęcamy Was do zabawy i wzięcia udziału 
w naszym nowym konkursie. Zaprojektujcie  
maskę karnawałową. Możecie ją narysować, 
namalować, wykleić albo stworzyć kolaż.  
Najciekawsze prace nagrodzimy!

Swoje propozycje przesyłajcie do nas  
do 28 lutego 2014 r. na adres:
PKO Bank Polski
Departament Komunikacji Korporacyjnej
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Z dopiskiem: „Maska karnawałowa”.

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

KONKURS 
PLASTYCZNY

3.

2.

Do wygrania: 
iPody shuffle
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