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„latO, latO,  
latO cZeKa
…razem z latem czeka rzeka…” – znacie tę 
piosenkę?... Jeśli nie, na pewno wasi rodzice 
pamiętają ją ze swoich wyjazdów na kolonie 
i obozy. Zapytajcie, z pewnością chętnie was 
nauczą i razem pośpiewacie w drodze na wa-
kacyjną wyprawę. Kasia i Kuba już liczą swoje 
kieszonkowe i zastanawiają się, jak to zrobić, 
żeby wystarczyło do końca wyjazdu. Chcecie 
poznać ich pomysły? Zajrzyjcie na stronę 
7 i przeczytajcie o mądrym wydawaniu.

W tym numerze mamy też dla was nie lada 
gratkę! Specjalne konto dla każdego dziecka. 
Można na nim oszczędzać razem z rodzicami, 
zakładać skarbonki i zbierać odznaki jak w SKO, 
ale także… O tym, co jeszcze można zrobić i jak 
to możliwe, by mieć swoje konto już od urodze-
nia, przeczytacie na stronie 4.

A na finał – Wielkie Zanurzenie, czyli Big Jump! 
Oczywiście w czystej rzece, jeziorze lub morzu. 
Pamiętacie, jak w ubiegłym roku nasi bohatero-
wie sprzątali Wisłę? Zaadoptowana przez nich 
rzeka się zmienia. A pomysłów, co jeszcze mogą 
zrobić, wciąż przybywa. Zobaczcie, co wymyślił 
Kuba i jaką nową pasję przy okazji odkrył.

Nie zapomnijcie też o naszych konkursach. 
Nagrody już lecą do kolejnych zwycięzców, 
a my czekamy na wasze nowe prace.

Wspaniałych wakacji!

W nuMerZe

 3 Pasja biegania  
 Maciej Kurzajewski opowiada nam  
 o swoim hobby.

 4 dWa KOnta, jeden banK  
 Oszczędzamy w SKO i PKO Junior.

 7 Mądre WydaWanie  
 Jak gospodarować pieniędzmi 
 podczas wakacji.

 8 raZ, dWa, trZy, grasZ
 i licZysZ ty!  
 Gry i zabawy. 

10 chrOńMy rZeKi!  
 Ekologia i czyste wody.

12 W ZielOne graj,   
 O PrZyrOdę dbaj!    
 Rebusy i inne łamigłówki.

14 W ZdrOWyM ciele
 Rozwiązanie konkursu.

15  KOnKurs
 

16    casting   
 Zostań gwiazdą „Brawo Banku”.
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Maciej Kurzajewski, znany dziennikarz 
sportowy i telewizyjny. W swoim życiu 
przebiegł już setki kilometrów. W tym roku 
chce przebiec siedem maratonów na siedmiu 
kontynentach świata. 

dokonali tego wyczynu. Chcę to 
zrobić w rok. 

WraZ Z PKO banKieM 
POlsKiM chce Pan W ten 
sPOsób daWać dObry 
PrZyKład innyM? 
Przede wszystkim chcę pokazać, że 
bieganie nie jest nudne, tylko fascy-
nujące. Że warto zadbać o formę, 
bo wówczas będziemy zdrowsi i po 
prostu lepiej nam się będzie żyło. 
Bank wspiera mnie w osiągnięciu 
celu, ale od lat też popularyzuje 
bieganie w Polsce. To bardzo dobra 
idea i mam nadzieję, że patrząc na 
mnie, chociaż kilka osób wstanie 
z kanapy i spróbuje trochę pobie-
gać. Najlepiej to robić stopniowo, 
aby przyzwyczaić organizm do wy-
siłku. Biegać można całą rodziną, 
a nawet grupą. To świetna zabawa 
– przekonajcie się sami! 

dZięKuję Za rOZMOWę.

Od dZiecKa chciał Pan 
PracOWać W teleWiZji? 
Mam wrażenie, że tak. Mój tata, 
również dziennikarz, zabrał mnie 
kiedyś na imprezę sportową 
i zaszczepił w ten sposób miłość 
do sportu. Pamiętam też swoją 
pierwszą wizytę w telewizji, kiedy 
byłem chłopcem. Bardzo mi się to 
wówczas spodobało. 

cZyM się Pan interesOWał, 
gdy był Mały? 
Słuchałem dużo muzyki i od wcze-
snych lat szkolnych śpiewałem 
w chórze chłopięcym. Całą pod-
stawówkę spędziłem na próbach 
i na koncertach. Poza tym oczy-
wiście interesowałem się sportem 
– uprawiałem kolarstwo sportowe 
w klubie. Byłem z tego wówczas 
bardzo dumny. 

OsZcZędZał Pan PieniądZe 
W sKO?
A kto nie oszczędzał? Pamiętam 
książeczkę! Pani w szkole co ty-
dzień w poniedziałek robiła zbiórkę 
pieniędzy. Bardzo mi się podobało. 
Oszczędziłem wtedy dużą kwotę 
i kupiłem sobie hulajnogę! 

a Kiedy ZacZął Pan biegać? 
Powiem szczerze, w szkole nie 
lubiłem biegać. Sprawdziany na 
lekcjach WF-u były dla mnie praw-
dziwym koszmarem! Do biegania 
przekonałem się dopiero po trzy-
dziestce. Stwierdziłem, że chciał-
bym poczuć to, czego doświadczają 
sportowcy. Długo gryzłem się 
w sobie, ale w końcu zacząłem i... 
tak mi już zostało. Teraz namawiam 
wszystkich dookoła, żeby również 
zaczęli biegać, bo to jest po prostu 
fantastyczna forma aktywności. 

dlacZegO chce Pan 
PrZebiec MaratOn 
na KażdyM KOntynencie? 
Bo jest to ogromne wyzwanie. 
Dokonało tego niewiele osób na 
świecie. Mój przykład ma pokazać, 
że trzeba marzyć i warto sięgać 
nieba. Osiągnięcie tego celu jest 
dość realne. Choć Europa już za 
mną, to przede mną wciąż jeszcze 
Afryka, Azja, Antarktyda... w sumie 
siedem maratonów na siedmiu 
kontynentach. Jeśli przebiegnę 
wszystkie, to dostanę się do Klubu 
Siedmiu Kontynentów. To presti-
żowy Klub dla biegaczy, którzy 

Pasja biegania
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– Wiesz, ile zer ma bilion? – Kuba spojrzał na siostrę pytającym 
wzrokiem. – Dwanaście – odpowiedziała bezbłędnie. – A trylion? – drążył 
dalej. – Osiemnaście. – Kasia nie dała się zaskoczyć. – No dobrze. Ale na 
pewno nie wiesz, ile to jest kwintylion – powiedział zaczepnie Kuba.

Miał rację. Kasia nie wiedziała, 
a prawdę mówiąc, nie tyle nie 
wiedziała, ile nie pamiętała. Duże 
liczby zawsze sprawiały jej pro-
blem. Mówiła o nich „olbrzymy” 
i wolała nie zaprzątać sobie nimi 
głowy. 
– Punkt dla ciebie. Teraz moja ko-
lej – odpowiedziała i spojrzała na 
kartkę w poszukiwaniu pytania, 
które mogłoby być równie trudne 
dla Kuby. 
Grali już prawie godzinę w ma-
tematyczną zgadywankę i cały 
czas był remis. Obydwoje bardzo 
chcieli wygrać. Zwycięzca miał 
wybrać, gdzie spędzą z rodzica-
mi pierwszy tydzień wakacji. Nad 
morzem czy w górach?

PKO juniOr
– Już mam – odezwała się chwilę 
później Kasia. – Słuchaj uważ-
nie… Ile pieniędzy zaoszczę-
dziłbyś, gdyby rodzice zaraz po 

twoim urodzeniu przez 
13 lat wpłacali na twoje konto 
sto złotych miesięcznie?
Kuba zmarszczył brwi, spojrzał 
na siostrę i zaczął intensywnie 
liczyć. Im dłużej to trwało, tym 
większy uśmiech pojawiał się  
na twarzy dziewczynki.
– Wiesz, czy nie wiesz? – dopy-
tywała.
Kuba nie był pewny, ale poddać 
się nie chciał.
– To pytanie jest niezgodne 
z naszym regulaminem. Prze-
cież w SKO można mieć konto 
dopiero od szóstego roku życia, 
czyli od momentu rozpoczęcia 
nauki w szkole! – denerwował 
się Kuba.
– A o PKO Junior nie słyszałeś?  
– Kasia wiedziała, że wygra-
ną ma w kieszeni. Już chciała 
powiedzieć coś więcej, ale 
w drzwiach ich pokoju stanął 
Detektyw Oszczędek.

dOstęPne 
Od urOdZenia
– Czy to prawda? Jest konto 
dla dzieci PKO Junior? – chciał 
wiedzieć Kuba.
– Najprawdziwsza! To jedyne 
takie rozwiązanie w Polsce  
– odpowiedział Detektyw.
– A czym się różni od SKO? 
Jest lepsze? Jak można je 
założyć? – Kuba zarzucił 
go lawiną pytań.
– Podstawowa różnica jest 
taka, że SKO działa przy 
szkole i jest przeznaczone 
tylko dla uczniów. Natomiast 
konto PKO Junior dostępne 
jest dla dzieci w wieku 
od 0 do 13 lat – tłuma-
czył. – Zarówno w SKO, jak 
i w Juniorze dzieci, choć pod 
czujnym okiem opiekunów, 
mogą samodzielnie prowadzić 
własny rachunek bankowy 
w internecie. 

dWa KOnta,
jeden banK



braWO latO

cO najbardZiej POdOba Mi się 
W OsZcZędZaniu?

Weronika Szczyglewska
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zielonej Górze

Na swoim koncie oszczędzam, aby 
w przyszłości móc rozwijać swoje 
pasje. Moim marzeniem jest grać na 
skrzypcach. W SKO podoba mi się, 
że jest to moje pierwsze, osobiste 
konto. Dzięki niemu nauczyłam się 
systematycznie oszczędzać i stałam 
się rozsądna. Mama raz w tygodniu 
daje mi pieniądze, które wpłacam 
wychowawczyni. Mogłabym je 
wydać np. w sklepiku szkolnym, 
ale wiem, że oszczędzając nawet 
małe kwoty, z czasem pieniędzy 
jest coraz więcej.

– Konto Junior tak samo jak 
SKO ma indywidualny numer 
– kontynuował Oszczędek. 
– A pieniądze na nim 
zgromadzone są wysoko 
oprocentowane – na 4,5 proc. 
w skali roku do sumy 
2,5 tys. zł, a powyżej tej 
kwoty na 2 proc. Co tydzień 
naliczane są odsetki. 
Dzięki temu oszczędności 
jeszcze szybciej rosną.
– Bardzo ciekawe… 
A wirtualne skarbonki 
też są? – pytał Kuba.

– A kto z takiego konta może 
mi wypłacić pieniądze, jeśli np. 
chciałbym kupić sobie nowe rolki? 
– drążył chłopiec.  
– W przypadku PKO Junior – są to 
rodzice.
– No właśnie. I jeśli rodzice założą 
takie konto tuż po urodzeniu dziec-
ka i będą co miesiąc przez 13 lat 
wpłacać sto złotych, to zaoszczę-
dzą 15,6 tys. zł – dodała Kasia.
– A odsetki? – chciał wiedzieć 
Kuba.
– Masz rację. – Kasi zrobiło się głu-
pio, bo zupełnie o tym zapomniała. 



iM Więcej, 
tyM lePiej
Detektyw tylko czekał na to 
pytanie. W komputerze bły-
skawicznie wpisał adres: 
junior.pkobp.pl i pokazał 
stronę Kubie i Kasi. Były 
i skarbonki, i odznaki za 
oszczędzanie. A przy tym 
nowe funkcjonalności, takie 
jak inicjowanie przelewów 
i doładowań telefonu komór-
kowego. – Wkrótce poja-
wią się kolejne – tłumaczył 
Oszczędek. 
– A można oszczędzać jedno-
cześnie w SKO i PKO Junior? 
– Kuba był oczarowany nową 
ofertą. 
– Oczywiście. Obydwa te 
serwisy są ze sobą powiązane 
– przytaknął Detektyw. – Ale 
musicie porozmawiać z rodzi-
cami, bo to oni mogą otwo-
rzyć wam taki rachunek. Od 
lipca będzie je można otwo-
rzyć w każdym oddziale 
PKO Banku Polskiego. 
– W takim razie idę 
porozmawiać z tatą 
– ucieszył się Kuba. 
– Dwa konta to większa 
mobilizacja. Ale może 
uda się, że i większy 
zysk. W szkole będę 
oszczędzał w SKO, tu 
z rodzicami… Muszę 
je mieć!
Kasia była podobnego 
zdania. Wiadomo, im 
więcej będą oszczędzać, 
tym większe środki 
zgromadzą. A jeśli więcej 
zaoszczędzą, to w przy-

szłym roku będą mogli do-
łożyć swoje oszczędności do 
nowego komputera. Tak, żeby 
każde miało swój. Albo w cza-
sie wakacji pojadą i w góry, 
i nad morze.
– Przy okazji możemy powie-
dzieć tacie, gdzie chcemy 
jechać na początku wakacji 
– wtrącił się Kuba.
– A ty wolisz nad morze czy 
w góry? – chciała wiedzieć 
Kasia.
– Ale przecież przegrałem… 
Kubie znów zrobiło się smutno.
– Z moich wyliczeń wynika, że 
jest remis! – uśmiechnęła się 
Kasia i puściła oko do Detek-
tywa Oszczędka. 
– W takim razie zróbmy loso-
wanie – zaproponował Kuba. 
– A w przyszłym roku, dzięki 
oszczędnościom w SKO i PKO 
Junior, będziemy mogli poje-
chać w góry, nad morze i na 
Mazury!
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OsZcZędZanie

1. Określ cel oszczędzania.
2.  Ustal ramę czasową, czyli 

czas, do kiedy chcesz uzbierać 
pieniądze.

3.  Policz, ile musisz oszczędzać 
dziennie, tygodniowo bądź 
miesięcznie, żeby osiągnąć 
wyznaczony cel.

4.  Systematycznie odkładaj  
nawet najdrobniejsze kwoty.

5.  Zaoszczędzone sumy wpłacaj 
na konto SKO i PKO Junior.

cO najbardZiej POdOba Mi się 
W KOncie sKO?

Przemek Grynienko
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zielonej Górze

W SKO zbieram na komputer 
stacjonarny i wakacje. W szkolnym 
oszczędzaniu najbardziej podoba mi 
się oprocentowanie, które powiększa 
stan konta. Bardzo przydaje się 
historia wpłat. Dzięki temu mogę 
śledzić na bieżąco stan moich 
oszczędności.

KrOK PO KrOKu:
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Lato tuż-tuż. Nic więc dziwnego, że Kasia z Kubą postanowili przedyskutować 
temat gospodarowania pieniędzmi podczas wakacji, aby pobyt był pełen wrażeń 
i niezapomnianych wspomnień. Za chwilę wyjeżdżają w góry i chcieliby, żeby 
kieszonkowe starczyło im na cały pobyt.

Kuba: Zawsze mi się wydawało, 
że zarządzanie swoimi pieniędzmi 
nie jest trudne. W końcu nie da się 
wydać więcej, niż się ma. 

Kasia: Za to bardzo łatwo wydać 
wszystko, co się ma, w kilka dni. 
Pamiętasz ubiegłoroczne wakacje?

Kuba: Niestety tak. Moje kieszon-
kowe stopniało bardzo szybko. Nie 
wystarczyło na cały wyjazd.

Kasia: Miałam ten sam problem. 
Lody, picie, gofry, obok kramy 
z pamiątkami, sklepiki. I pieniądze 
się rozpłynęły.

Kuba: W mgnieniu oka…

Kasia: Zastanówmy się, jak 
temu zaradzić.

Kuba: Chyba nie można mieć 
natury rozrzutnika.

Kasia: Albo się pilnować.

Kuba: Znaczy się, kontrolować?

Kasia: Nie kupować zbędnych 
rzeczy.

Kuba: Ale jak to zrobić?

Kasia: Na przykład nie nosić ze 
sobą wszystkich pieniędzy i usta-
lić dzienny limit wydatków.

Kuba: Pomysł mi się podoba, ale 
wymaga dużej dyscypliny.

Kasia: Fakt. A co jeśli w sklepie 
okaże się, że przekroczyliśmy 
ustaloną kwotę?

Kuba: Można zastanowić się, 
z czego zrezygnować albo co ku-
pić taniej. Na przykład jedną dużą 
butelkę wody, zamiast dwóch 
małych. Przy okazji będzie też 
bardziej ekologicznie.

Kasia: Oczywiście. Poza tym, jak 
już chcemy kupić sobie pamiątkę 
z wakacji, wybierzmy jedną, za-
miast kilku. Warto też na początku 
zastanowić się, dla kogo chcemy 
przywieźć upominki.

Kuba: Ja zdecydowanie ograni-
czę ilość zjadanych lodów. 

Kasia: Ja też. Uwielbiam je, ale 
są słodkie i bardziej chce się po 
nich pić.

Kuba: Najdziwniejsze jest to, że 
największą ochotę na lody mam 

Mądre WydaWanie

na wakacyjnym wyjeździe. 
Kiedy jestem w mieście, mogę 
ich nie jeść tygodniami.

Kasia: A może wynika to 
z czegoś innego…

Kuba: Z czego?

Kasia: Pani w szkole mówiła 
nam o teorii, z której wynika, 
że rozsądniej wydaje się pienią-
dze ciężko zaoszczędzone. 
Natomiast w przypadku otrzy-
manych na przykład od rodzi-
ców jest się bardziej rozrzutnym 
i lekkomyślnym.

Kuba: Naprawdę? Mniej się je 
szanuje? Mimo że chodzi o tę 
samą wartość?

Kasia: Tak podobno jest. 
Zastanawiałam się nad tym, 
patrząc na ubiegłoroczny 
wyjazd. Jestem skłonna się 
z tym zgodzić.

Kuba: Pewnie coś w tym jest. 
To znaczyłoby, że na wakacje naj-
lepiej zabrać mozolnie odkładane 
przez cały rok oszczędności.

Kasia: Tak zrobimy!

braWO latO
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raZ, dWa, trZy, grasZ i licZysZ ty!
ZaZnacZ ObraZKi, Które są PraWidłOWyMi

gdZie najlePiej OsZcZędZać PieniądZe na WaKacje?

gdZie najlePiej trZyMać PieniądZe na WaKacyjnyM WyjeźdZie?

POMóż Kasi i Kubie WPłacić OsZcZędnOści na KOntO.

OdPOWiedZiaMi na Pytania.



serWis    na PrZysZłOść

PKO    OdseteK

Wirtualne   nuMer rachunKu banKOWegO

indyWidualny   sKO  

OsZcZędZanie   juniOr

KaPitaliZacja   sKarbOnKi
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raZ, dWa, trZy, grasZ i licZysZ ty!
POłącZ Ze sObą WyraZy, taK by dO siebie PasOWały 

rOZWiąż KrZyżóWKę, WPisując OdPOWiednią cyfrę
Z POdanych ObOK, taK by uZysKać OdPOWiednie suMy
POZiOMO i PiOnOWO.
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i raZeM cOś ZnacZyły.
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Od ich pierwszej zimowej wyprawy 
nad Wisłę razem z Janem Eksper-
tem minęło kilka miesięcy, 
podczas których wydarzyło się 
mnóstwo rzeczy. Jakich? Udało się 
zorganizować akcję sprzątania 
brzegów rzeki. Poza tym przygoto-
wali wystawę zdjęć, której byli 
pomysłodawcami, pokazującą 
przyrodnicze sekrety nadwodnego 
świata. Zachwyciła wszystkich. 
Były też regularne wycieczki nad 
wodę, wiele cudownych spotkań 
z ptakami, mnóstwo widoków 
zapierających dech w piersiach, 
a najważniejsze było wspólne 
zaangażowanie w ochronę wód. 
Wspólne, bo o Wisłę w ramach 
programu „Zaadoptuj rzekę” 
zaczęła dbać cała szkoła. 
Od zerówek po starsze klasy. 

eKOPatrOl
– To chyba trzciniak. – Kuba 
wsłuchiwał się w głośne piski. 
– Śpiewa bardzo donośnie prawie 
przez całą dobę. 
Kasia spojrzała na brata. Impono-
wał jej wiedzą na temat ptaków. 
Od kilku miesięcy był to dla niego 
temat numer jeden. Czytał o nich, 
oglądał zdjęcia i filmy, słuchał 

nagrań z ich śpiewem. Musiała 
przyznać, był w tym dobry, 
podczas gdy ona bezbłędnie 
rozpoznawała tylko śpiew skow-
ronka i dudnienie dzięcioła. 
– Dobry jesteś – pochwaliła brata.
– Dzięki – odparł dumnie. – Razem 
tworzymy świetny patrol ekolo-
giczny.

WsPólne dbanie
Faktycznie tworzyli zgrany duet, 
oddany sprawie, zaangażowany.  

chrOńMy rZeKi!

Nad rzekę – niezależnie od akcji 
organizowanych w szkole – cho-
dzili regularnie, wciąż wymyśla-
jąc, co można jeszcze zrobić, 
jak pomóc, jak nagłośnić 
problem. Program „Zaadoptuj 
rzekę” pozwolił im zrozumieć, 
że tylko dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu można coś 
zmienić. Bo fakty są takie, 
że w Polsce jest niedobór wody, 
a czystość naszych rzek pozosta-
wia wiele do życzenia. 

Kasia przystanęła przed wysokimi trzcinami, nasłuchując. Zgrzytliwe 
i piskliwe tony brzmiały całkiem głośno. – Kuba! Kuba! – zawołała szeptem, 
by nie spłoszyć ptaków. – Słyszysz?

cZy WiesZ, że...
„ZaadOPtuj rZeKę”
to ogólnopolski program edukacji ekologicznej prowadzony przez Klub 
Gaja, od siedmiu lat zachęcający społeczności lokalne do opieki nad 
rzekami. Oto niektóre działania prowadzone przez szkoły:

• sprzątanie rzeki i jej brzegów,
•��zdobywanie�wiedzy,�np.�o�historii�i�geografii�rzeki,
•��lekcje�tematyczne�dotyczące�ochrony�rzek,
•��zajęcia�terenowe�–�dokumentowanie�fauny�i�flory,
•���badanie�jakości�wody�–�temperatury,�pH,�ilości�tlenu�w�wodzie,
•���monitorowanie�jakości�wody,
•���konkursy�fotograficzne,�plastyczne�i�literackie,
•��przedstawienia�i�happeningi,
•�wycieczki�i�rajdy�wzdłuż�rzek,
•�szukanie�źródeł�rzeki.



eduKacja W terenie
– Wiesz, co warto byłoby jeszcze 
zrobić? – Kuba miał już kolejny 
pomysł. – Opracować trasę ścieżki 
przyrodniczej, która prowadziłaby 
wzdłuż Wisły – powiedział i nachy-
lił się, żeby zrobić zdjęcie śpiewają-
cemu trzciniakowi. 
– Kilka lat temu uczniowie gliwic-
kiego gimnazjum przygotowali 
taką trasę wzdłuż potoku Wójto-
wianki. Mają tam teraz lekcje 
biologii – przypomniało się Kasi.
– A w Częstochowie organizują 
spotkania z pasjonatami i specjali-
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dlacZegO WartO dbać 
O cZystOść rZeK?

Jakub Grynienko
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zielonej Górze

O czystość rzek warto dbać, bo 
woda to życie. W czystych rzekach 
są zdrowe ryby i dużo roślinności. 
Należy�pilnować,�aby�fabryki�nie�
zanieczyszczały rzek, wylewając 
tam ścieki. Stan rzek można 
poprawić, budując oczyszczalnie 
ścieków. Dzięki temu będziemy 
zawsze mieć czystą wodę 
w kranach.

stami od wód – dodał Kuba. 
– Uczniowie w całej Polsce budują 
też makiety rzek z naturalnych 
surowców, sprawdzają jakość 
wody, uczą się, jak ją oszczędzać, 
odwiedzają oczyszczalnie ście-
ków… – wymieniała Kasia. – A nasi 
SKO-wscy koledzy z przedsiębior-
czej osiemnastki z Elbląga złożyli 
„Niebieskie ślubowanie”. Obiecali 
oszczędzać i dbać o każdą kropelkę 
wody. 
– No właśnie, bo przecież dbanie 
o wodę, powinno zaczynać się już 
w naszych domach – dodał Kuba.

big juMP
czyli symboliczny skok do wody, to europejska inicjatywa na rzecz wód 
w całej Europie. My też bierzemy w niej udział! Tego samego dnia, o tej 
samej godzinie wejdźmy, wskoczmy albo zanurzmy dłonie w wodzie  
–�rzece,�jeziorze,�potoku,�morzu,�dając�tym�samym�sygnał,�że�zależy�nam�
na mądrym gospodarowaniu naszym wspólnym dobrem. Z PKO Bankiem 
Polskim w ramach programu „Zaadoptuj rzekę” zapraszamy was 
do udziału w tym wielkim, europejskim happeningu. W niedzielę, 
14 lipca, o godzinie 15, w Warszawie. Chrońmy wodę i dbajmy o nią. 
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W ZielOne graj,   O PrZyrOdę dbaj!
POMyśl i Odgadnij ZagadKi.  
W ich rOZWiąZaniu POMOgą ci ObraZKi.

rOZWiąż rebusy.

r eWa

ta    K

Ma na dnie PiaseK lub KaMienie, dO MOrZa Płynie niestrudZenie.

dOKtOr sKrZydlaty, OPuKuje chOre drZeWa beZ ZaPłaty.

dZiób ZaOKrąglOny, OKrągłe OcZy, POluje W nOcy.

bije, chOć MóWić nie MOże, WOdę daje, nie W dOMu, lecZ na dWOrZe.
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braWO ZabaWy

tylKO jeden PrOcent ZieMsKich ZasObóW WOdy nadaje się dO sPOżycia. PraWda fałsZ

O stan Wód MusiMy dbać WsZyscy. PraWda  fałsZ

WOda Z Kranu nadaje się dO Picia. PraWda fałsZ

PrOgraM „ZaadOPtuj rZeKę” jest sKierOWany tylKO dO sZKół. PraWda fałsZ

W ZielOne graj,   O PrZyrOdę dbaj!
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braWO ZabaWy

ZaZnacZ KrZyżyKieM, Które OdPOWiedZi są PraWdZiWe, 
a Które fałsZyWe. 

rOZWiąż KrZyżóWKę: WPisZ W WyZnacZOne POla naZWy PrZed-
MiOtóW POKaZanych na ObraZKach. OdcZytaj rOZWiąZanie.  
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– Ten konkurs pokazuje, że nie tylko ja połknąłem bakcyla biegania 
i ruszania się. – Detektyw Oszczędek z zachwytem oglądał prace 
nadesłane przez dzieci na konkurs „Jaki sport uprawiasz?”.

W ZdrOWyM ciele

1.

2.

– Od zawsze mówiłem, że ruch 
to zdrowie!
– Ale jak tu wybrać zwycięz-
ców? Przecież na nagrodę 
zasługują wszyscy – zastana-
wiali się Kasia z Kubą. Detektyw 
podrapał się po głowie: – Nie 
będzie łatwo, ale nie mamy 

wyjścia. Nagrodzimy te prace, 
które spodobają się całej naszej 
trójce.
Ostatecznie, po kilku dniach 
obrad, jury wyłoniło 
zwycięzców. 

Gratulujemy!

3.

I kategoria wiekowa
1. Marcelina Cepielik, Marciszów
2. Damian Karkula, Rabka-Zdrój
3. Oliwia Gortowska, Grodków

laureaci KOnKursu
„jaKi sPOrt uPraWiasZ?”
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Dla Kasi i Kuby oszczędzanie to bardzo ważna sprawa, dlatego natychmiast  
postanowili wyrobić sobie drugie konto oszczędnościowe. Teraz z nową ofertą  
PKO Junior mogą odkładać jeszcze większe sumy i przeznaczać je na spełnianie  
swoich marzeń i zachcianek.

Jeśli tak jak oni uważasz, że warto mieć własne konto oszczędnościowe, koniecznie weź udział  
w naszym konkursie. Namaluj, narysuj albo przedstaw w formie kolażu plakat promujący  
oszczędzanie na własnym koncie. Najciekawsze prace nagrodzimy!

Swoje propozycje przesyłajcie do nas do 10 sierpnia 2013 r. na adres:
PKO Bank Polski
Departament Komunikacji Korporacyjnej
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Z dopiskiem: „Warto oszczędzać”

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

KOnKurs PlastycZny

1.

2.

3.

II kategoria wiekowa
1. Patrycja Niesmak, Jemielnica
2. Aleksandra Kozak, Frydrychowice
3. Wiktoria Makarewicz, Żary

Do wygrania: 
iPody shuffle

- 15 -



gWiaZdy braWO banKu!

rOZstrZygnięty!

Jak miło zobaczyć was choćby na zdjęciu! Bardzo dziękujemy,  
za tak liczny odzew w naszym castingu. To był bardzo trudny  
wybór, bo każdy z was jest wyjątkowy i niepowtarzalny,  
ale wymogi regulaminu są nieugięte. 

Spośród setek nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy finalistów. 
Pierwszy z nich – jaKub ObetKOn – już spogląda na was z okładki.

Kolejnych zobaczycie w następnych wydaniach. Ale zanim  
to nastąpi, naszych zwycięzców czeka nie lada przygoda  
– profesjonalna sesja zdjęciowa w Warszawie! Jak wyglądała  
„od kuchni”, pokażemy w kolejnym numerze „Brawo Banku”.
 
LAureAci KONKurSu:
· jaKub ObetKOn, Pszczyna
· Marta KaMila KiluK, Zamość
· hubert WiatrOWsKi, Warszawa
· Kinga i Maja turcZyńsKie, Piaseczno
· Marta deMbsKa, Bytom
· aleKsandra OrłOWsKa, chojnów
· PatryK ZieleZińsKi, rybnik
· bartOsZ MłynarsKi, Kraków
· natalia KOZicKa, Warszawa
· filiP OlsZeWsKi, Łódź

KOnKurs „ZOstań
gWiaZdą braWO banKu”


