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11 listopada w SP 144 Święta patriotyczne 
są w naszej szkole obchodzone szczególnie 
uroczyście, wszak Patronami naszymi są 
Bohaterowie Września 1939.  
Święto Niepodległości 11 listopada celebro-
waliśmy jako osobliwą lekcję patriotyzmu. 
Klasy i korytarze szkolne ozdobione były 
symbolami narodowymi: biało-czerwonymi 
flagami i sentencjami dotyczącymi polskości, 
patriotyzmu, honoru, pamięci, obowiązku… 
Uczniowie i pracownicy szkoły nosili biało-
czerwone kotyliony. Już od pierwszej prze-
rwy lekcyjnej korytarzami przechadzały się 
postacie historyczne związane z tym okre-
sem. Akademię rozpoczęło wprowadzenie 
Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu 
państwowego. Inscenizacja przypieczętowa-
nia przez zaborców losów Polski, potem 
pociąg Wolności z Józefem Piłsudskim, 
wspomnienie miejsc Pamięci Narodowej w 
Krakowie oraz wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych: „Roty”, „Piechoty” i „Pierwszej 
Brygady” poruszyło nasze serca, wywołało 
dreszcz i łzę w oku. Klamrą zamykającą 
uroczystość było pamiątkowe zdjęcie, na 
którym sami-jako „cegiełki” tworzyliśmy biało-
czerwoną flagę, aby zapamiętać na zawsze, 
że należymy do narodu polskiego zarówno 
dziś jak i w wiekach ubiegłych oraz w przy-
szłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„JASEŁKA ANIOŁA TEOFILA” 
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy 
czas, pełen miłości, zgody i pokoju. 20 XII 
w magiczny nastrój świąt wprowadziła nas 
klasa 2b przedstawieniem pt. „Jasełka Anioła 
Teofila”.  Licznie zgromadzeni goście - byli 
wśród nich także rodzice i dziadkowie na-
szych uczniów - ze wzruszeniem oglądali 
wspaniałą grę „małych aktorów”. W prze-
pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem 
ukazali oni historię Anioła próbującego za-
prowadzić przed nowonarodzone Boże Dzie-
ciątko mieszkańców „Świata całego”. Nasze 
dzieci i goście poszukiwali odpowiedzi na 
pytanie, czy jesteśmy naprawdę gotowi 
powitać Bożego Syna i co nam w tym prze-
szkadza. Przedstawienie zostało przygoto-
wane pod kierunkiem pani Ewy Moszczyń-
skiej i pani Katarzyny Rusin. Nie obeszło się 
bez ciepłych słów pana dyrektora Stanisława 
Piecha, który życzył wszystkim zebranym 
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, pomyślności i spełnienia marzeń. 
Uczniom zaś wspaniałych wyników w nauce, 
zdrowia oraz wymarzonych prezentów na 
Gwiazdkę. 
 

„Śniadanie daje moc” to już nie tylko kam-

pania społeczna lecz zagadnienie dotyczące 

poważnego problemu dotyczącego odżywia-

nia dzieci i młodzieży, a także wielu doro-

słych. Dlatego na lekcjach przyrody, wśród 

uczniów klas IV-VI, została przybliżona tema-

tyka pierwszego i drugiego śniadania jako 

najważniejszego posiłku w ciągu dnia. 

Uczniowie uzyskali wiele cennych wskazó-

wek. Informacje na ten temat, dostępne są 

na naszej stronie internetowej.  

 

W ramach programu „Trzymaj formę” odby-

ły się w grudniu zajęcia dla uczniów klas IV-

VI „Marchewkowe samo zdrowie”. Celem 

zajęć było przybliżenie uczniom wartości 

odżywczych marchewki - cennego źródła 

witamin, błonnika i soli mineralnych. Zapre-

zentowano pomysły  na temat smacznych, 

zdrowych potraw i marchewkowych przeką-

sek. Kolejne zajęcia już w drugim półroczu, 

kiedy to odkryjemy proste i zdrowe smaki, 

często zapomniane w naszej kuchni.  

21XI i 22XI Samorząd Uczniowski zorgani-

zował akcję „SERCE ZA SERCE”. Można 

było ofiarować symboliczną złotówkę za 

unikatową naklejkę w kształcie serca. Zebra-

ne pieniądze zostały przeznaczone na rzecz 

potrzebujących uczniów z naszej szkoły. 

Przygotowania do sprawdzianu, który odbę-

dzie się 1 kwietnia ruszyły pełną parą. Za 

nami pierwszy próbny sprawdzian szóstokla-

sistów. W pierwszym tygodniu stycznia od-

będzie się drugi próbny sprawdzian dla 

uczniów klas VI. Mamy nadzieję, że trud się 

opłaci i wszyscy będą zadowoleni z wyników 

kwietniowego sprawdzianu. Przypominamy, 

że w dobrym przygotowaniu pomogą testy 

 i ćwiczenia zamieszczone na stronie 

www.oke.krakow.pl   

Z okazji Dnia Życzliwości klasy 4-6 wybiera-

ły „Najżyczliwszą lub Najżyczliwszego"  

Dziękując za dotychczasową pomoc 

jednocześnie zwracamy się do Ro-

dziców i wszystkich Sympatyków 

naszej szkoły o ponowne wsparcie 

jej działalności 1% swoich podat-

ków. 

Serdecznie zapraszamy do czynne-

go udziału w akcji. Wszystkim  

z góry gorąco dziękujemy. 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele 

Niech Nowy 2014 Rok przyniesie Wam radość, miłość i pomyśl-

ność.  Niech będzie rokiem bez trosk i zmartwień. Oby Wasze naj-

skrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przy-

nosił tylko uśmiech. 

Wielu sukcesów, odważnych marzeń,  mądrych decyzji, satysfakcji 

i spokoju.   

życzy Zespół redakcyjny Biuletynu 
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z danej klasy. Wybór następował poprzez 

głosowanie i uzasadnienie swojego wyboru. 

Każda klasa wybrała swojego kandydata. 

Akcję zorganizował i przeprowadził Samo-

rząd Szkolny w celu ukazania i podkreślenia 

wartości życzliwości na co dzień. Najżycz-

liwsza – Najżyczliwszy w naszej szkole  

w roku 2013/2014. 4a-Dawid Górka, 4b-

Nikola Czelińska, 4c-Eryk Krzeczek, 4d-

Zuzanna Szyfko, 4e-Emilia Gołębiewska, 4f-

Kinga Urbańska, 5a-Alicja Siemieniec, 5b-

Wiktoria Micuda, 5c-Natalia Guzikowska, 5d-

Julia Mysior, 5e-Michał Natanek, 6a- Bartosz 

Kułaga, 6b-Magdalena Konowalska 6c-Jakub 

Drabik, 6d-Grzegorz Woźniak, 6e-Arleta 

Budyn. Oto fragmenty uzasadnień: „Są mili, 

uprzejmi”, „Zawsze się uśmiechają”, „Potrafią 

żartować, nie obrażając innych”, „Chętnie 

pomogą potrzebującemu”, „Umieją pocieszyć 

w troskach”, „Są koleżeńscy”  

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 29 listopada 

odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorgani-

zowana przez Samorząd Uczniowski. Klasy-

IV-VI bawiły się przy muzyce i specjalnie 

przygotowanych konkursach. Nie zabrakło 

również kolorowych świateł oraz andrzejko-

wej dekoracji. Dyskoteka była bardzo udana i 

wszyscy czekają już na następną. 

W dniach 16 i 17 XII wychowawcy świetlicy i 

opiekunowie kółka plastycznego dla klas IV-

VI zorganizowali Kiermasz Świąteczny, na 

którym można było zakupić dekoracje i pre-

zenty świąteczne wykonane przez uczniów. 

Zebrano 1106zł, pieniądze zostaną przezna-

czone za zakup pomocy i wyposażenia 

świetlicy. Wszystkim serdecznie dziękujemy 

za włączenie się w tę akcję!  

W ramach Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych w naszej szkole odbyły 
się spotkania dla  klas 0-III i klas 4-6. 
Uczniowie klas starszych spotkali się 
z przedstawicielami Stowarzyszenia Centrum 
Turystyki Podwodnej "Nautica". Pani Marze-
na Gawrijałek, pan Paweł Staniszewski i pan 
Mirek Przybylski opowiadali o sobie i swojej 
przygodzie z nurkowaniem.  Przekonywali 
zebraną młodzież, że pomimo niepełno-
sprawności ruchowej, można rozwijać swoje 
zainteresowania. Goście pokazywali sprzęt 
do nurkowania. Uczniowie mieli możliwość 
sprawdzić „na własnych plecach” ciężar 
jacketu z butlą , a także zobaczyli film pt.: 
„Pod powierzchnią”. Dzieci z klas młodszych 
uczestniczyły w spotkaniu z osobami tańczą-
cymi na wózkach. Pan Jan Golc z Małopol-
skiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej wraz z Panią Agnieszką Szczepa-

niak i Panem Bawerem Aondo-Akaa opowia-
dali o swojej pasji do tańca. Na koniec 
przedstawili krótkie filmiki z występów na 
turniejach oraz „na żywo” zatańczyli ulubio-
nego walca. W podziękowaniu za wizytę 
prócz gromkich braw nasi goście zostali 
obdarowani drobnymi upominkami robionymi 
własnoręcznie przez dzieci z naszej szkoły. 
 
2013 – ROK TUWIMA W grudniu szczególną 
uwagę zwróciliśmy na postać poety Juliana 
Tuwima. Rok 2013 ogłoszony został przez 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Tu-
wima. Uczniowie z klasy VI a i V c  przygo-
towali inscenizację najpopularniejszych 
utworów poety. Szkolne korytarze ozdobiły 
gazetki okolicznościowe, kopie najsłynniej-
szych wydań wierszy, ilustracje przygotowa-
ne przez najmłodszych uczniów naszej szko-
ły.  W trakcie godzin wychowawczych oraz 
lekcji języka polskiego przedstawiano biogra-
fię oraz ciekawostki z życia poety. Wszyst-
kich uczniów w klasach IV – VI poproszono o 
przygotowanie recytacji poezji Tuwima. 
Spośród najlepszych wyłonieni zostaną 
uczestnicy szkolnego konkursu poetyckiego 
ph. „Tuwim – wielki czarodziej, alchemik 
żywego słowa”. Biblioteka szkolna zorgani-
zowała konkurs „Znam wiersze Tuwima” 
 
W październiku 2013r Zespół Pedagogów 
Specjalnych zorganizował zbiórkę makulatu-
ry. Zebrano 2950 kg makulatury, uzyskano  
w skupie 737,50 zł. Za zgromadzone w ten 
sposób fundusze zakupiono pomoce do 
zajęć reedukacyjnych, rewalidacyjnych  
i terapii integracji sensorycznej,  w których 
uczestniczą nasi uczniowie. Kupiono także 
ciekawe nagrody książkowe dla 4 uczniów, 
którzy wykazali się największą aktywnością 
w październikowej zbiórce. 
  
W październiku i listopadzie oddaliśmy do 
skupu łącznie 371 kg plastikowych zakrę-
tek. Pomagając środowisku naturalnemu, 
segregując śmieci, uzyskaliśmy kwotę 
222,60 zł, którą przeznaczono na zakup gier 
 i pomocy do gabinetu logopedycznego. 
   
W grudniu zbieraliśmy także pieniądze dla 
osieroconych dzieci w ogólnopolskiej akcji 
"Góra Grosza" oraz żywność i dary dla 
bezdomnych zwierząt w akcji "Gwiazdka dla 
zwierzaka". GÓRA GROSZA 2013 Zebrali-
śmy kwotę 1006,66 zł.  1 miejsce 2b - 
159,27 zł, 2 miejsce 3b - 129,02 zł, 3 miej-
sce 1c - 54,48 zł Jeden grosz znaczy niewie-
le, ale góra grosza jest największa na świe-
cie. Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich, którzy wzięli udział. 
 
WYJŚCIA, WYCIECZKI  
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 144  
w każdym miesiącu odwiedzają ciekawe 

miejsca w naszym mieście. Klasy czwarte 
miały okazję obejrzeć najstarszy teatr  
w Krakowie znajdujący się przy placu św. 
Ducha. Usłyszeli oni historię powstania gma-
chu oraz osób z nim związanych. Lekcja 
muzealna pt. „Sekrety sceny” przybliżyła 
uczniom funkcję największego, ekskluzyw-
nego salonu Krakowa, jakim jest Teatr im. 
Juliusza Słowackiego. Pierwszaki przeniosły 
się w świat fantazji Hansa Christiana Ander-
sena w Teatrze Ludowym na spektaklu pt. 
„Królowa Śniegu”, natomiast zerówkowicze i 
trzecioklasiści mogli śledzić przygody „Kota 
w butach” Szlakiem starej Nowej Huty prze-
szły klasy szóste, by poznać historię tego 
najmłodszego teatru Krakowa. Usłyszeli oni  
o architekturze dzielnicy minionego ustroju, 
działalności Teatru Ludowego, a także 
uczestniczyli w spektaklu pt. „Skrzydlak” Na 
prawdziwą historię Jaśka Meli, najmłodszego 
zdobywcy dwóch biegunów, a zarazem 
pierwszej niepełnosprawnej osoby, która 
dokonała takiego wyczynu wybrały się do 
kina klasy piąte. Mogli oni również dowie-
dzieć się o początkach filmu i kina na warsz-
tatach w Sfinksie. Podziemnymi korytarzami 
Kopalni Soli w Wieliczce i Bochni przeszły 
klasy drugie. W listopadzie wszyscy ucznio-
wie klas czwartych wzięli udział w wyjeździe 
integracyjnym. Wśród atrakcji znalazły się: 
zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni, gry i za-
bawy na podziemny placu zabaw i boisku, 
dyskoteka i nocleg w komorze Ważyn. Takie 
wrażenia pozostają na zawsze w pamięci. 
 
5 XI klasa 2a uczestniczyła w koncercie 
muzycznym w klubie „Kuźnia” pt. „ Za mun-
durem panny sznurem”. 21 XI odbyła się 
lekcja otwarta dla rodziców tej klasy pt. 
„Dbamy o zdrowie” – dzieci z rodzicami 
przyrządziły surówki z warzyw i owoców, po 
której nastąpiła wspólna degustacja.  28 XI 
klasa uczestniczyła w wycieczce do Wielicz-
ki, gdzie wspólnie z Żupnikiem zwiedziła 
Kopalnię soli. 29 XI zostały zorganizowanie 
klasowe Andrzejki, podczas których wspólnie 
wróżono i tańczono. 3 XII uczniowie wysłu-
chali koncertu muzycznego „Czarownice i 
czarodzieje” 20 XII wychowawcy z uczniami 
zaprosili rodziców na klasowe jasełka.  
 
14 XI nasza szkoła wraz z radą Dzielnicy 
zorganizowały Koncert  „Młodzi dla Nie-
podległej”. Chór szkolny zaprezentował 
piosenki „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, 
oraz „Deszcz, jesienny deszcz” 
 
26 XI w klasie 2b odbyło się spotkanie 
 z przedstawicielami Straży Miejskiej zorga-
nizowane na temat bezpieczeństwa podczas 
drogi do szkoły i ze szkoły. 6 XII w ramach 
Dnia św. Mikołaja odbyły się warsztaty che-
miczne, podczas których dzieci zamieniły się 
w małych chemików i wykonywały proste 
doświadczenia. 
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28 XI klasa 1a wzięła udział w wycieczce do 
Wieliczki. Dzieci uczestniczyły w lekcji muze-
alnej i zwiedzały kopalnię. 5 XII uczniowie tej 
klasy uczestniczyli w zajęciach mikołajowych 
w Bibliotece Publicznej na os. Bohaterów 
Września. Natomiast 10 XII odbyła się świą-
teczna lekcja otwarta dla rodziców. 
 
WYNIKI KONKURSÓW  
 
27 listopada 2013 r. odbyła się Ogólnopol-

ska olimpiada przedmiotowa z przyrody 

„ZEBRA” dla uczniów klas 4-6. Konkurs 

cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 

uczniów, wzięło w nim udział 61 osób. Wyniki 

zostaną ogłoszone pod koniec stycznia. 

Czterech uczniów naszej szkoły wzięło udział 

w etapie rejonowym MAŁOPOLSKIEGO 

KONKURSU PRZYRODNICZEGO. Weroni-

ka Czelińska, Julia Stępień, Grzegorz Woź-

niak, Maciej Ziobrowski  

W etapie wojewódzkim Dyktanda Niepodle-

głościowego organizowanego przez Kurato-

rium Oświaty w Krakowie Mateusz Warzecha 

(4b) otrzymał tytuł Laureata (3 miejsce) 

Do etapu międzyszkolnego konkursu Kra-

kowska Matematyka 2013/2014 zakwalifi-

kowali się: Mateusz Korfel 4a, Karol Krze-

czek 5a, Weronika Czelińska 6c. Konkurs 

odbędzie się 14 marca 2014r. 

Z radością informujemy, że uczniowie: Mate-

usz Goc 6b, Magdalena Czekaj 6b, Weronika 

Czelińska 6c, Zofia Kubieniec 6c, Michał 

Ćwik 5c będą reprezentować naszą Szkołę, 

w rejonowym etapie konkursu historyczne-

go "Wielcy Polacy-zasłużeni dla niepodle-

głości Polski". 

Wyniki ogólnopolskiej olimpiady OLIMPUS z 

języka angielskiego:  

Klasy 4 I miejsce w szkole, XVI w Polsce: 

Mateusz Warzecha 4b II miejsce w szkole, 

XX w Polsce: Klaudia Guzik 4a III miejsce w 

szkole, XXII w Polsce: Aleksandra Szcze-

pańska 4f i Kacper Lipski 4a 

Klasy 5 I miejsce w szkole, XVIII w Polsce: 

Karol Krzeczek 5a II miejsce w szkole, XXIII 

w Polsce: Eryk Giereś 5b i Łukasz Swatek 5a 

III miejsce w szkole, XXIV w Polsce: Michał 

Ćwik 5c 

Klasy 6 I miejsce w szkole, XII w Polsce 

(laureat): Weronika Czelińska 6c II miejsce w 

szkole, XXVIII w Polsce: Julia Stępień 6c III 

miejsce w szkole, XXIX w Polsce: Mateusz 

Goc 6b 

Wyniki szkolnego konkursu recytatorskiego 

poezji i prozy anglojęzycznej MASTER AT 

ENGLISH RECITATION dla klas 4-6 

Klasy 4 I miejsce: Mateusz Warzecha 4b II 

miejsce: Anna Krzesińska 4e III miejsce: 

Julia Chochowska 4b 

Klasy 5-6 I miejsce: Łukasz Swatek 5a i 

Adam Matan 5a II miejsce: Magdalena Cze-

kaj 6b III miejsce: Magdalena Szkonter 5c 

Wyróżnienia Julia Zych 4e i Marcin Mróz 5e 

 
Z okazji Dnia Życzliwości Samorząd 

Uczniowski zorganizował konkurs plastyczny 

na najpiękniejszy order życzliwości. 

Wyniki konkursu: Klasy 0- 3 I miejsce: 

Natalia Kowalska 0a Karol Kuczmier 1c, 

Alicja Nogieć 2a, II miejsce: Kacper Roma-

niuk 1a, Alan Piaskowy 1e, Maksymilian 

Adamski 3b, III miejsce: Wiktoria Kiełkowska 

1b, Weronika Zbylut 2a Wyróżnienia: Tola 

Raźny 1a, Szymon Adamski 1a, Wiktoria 

Dudek 1e, Dominika Jonak 2d, Marlena 

Zawalonka 2d, Karol Działach 2d, Małgorzata 

Chmielewska 3b Klasy 4- 6 I miejsce: Julia 

Chochowska 4b, Kamil Grzywacz 5c, II miej-

sce: Natalia Urbaniak 5a, III miejsce: Julita 

Szafrańska 5b Wyróżnienia: Wiktoria Biela 

4b, Aleksandra Harabasz 6a 

 
12 grudnia 2013 roku biblioteka szkolna 

zorganizowała konkurs ze znajomości wier-

szy Juliana Tuwima. Laureaci: I miejsce: 

Marlena Mikrut 3b, II miejsce: Kacper Guzik 

3c, III miejsce: Alicja Bazan 4d i Katarzyna 

Ludwa 2d Wyróżnienia: Patryk Mikrut 3b, 

Alina Turek 4d 

 

W listopadzie odbył się Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny pt. „Światło”.  Do etapu 
pozaszkolnego zakwalifikowali się uczniowie: 
Weronika Kaczmarczyk 6c, Julia Stępień 6c, 
Katarzyna Cholewa 6c, Gabriela Golonka 6c, 
Błażej Kiełkowski 4d, EmiliaGołębiowska 4e, 
Marcin Mróz 5e, Maja Żak 5e. Na etapie 
ogólnopolskim Maja Żak zajęła III miejsce, a 
kwalifikację do wystawy otrzymali: Weronika 
Kaczmarczyk 6c, Gabriela Golonka 6c, Bła-
żej Kiełkowski 4d, Emilia Gołębiowska 4e.  
 

Międzyszkolny konkurs fotograficzny pt. 

„Złota, polska jesień”. Wytypowano najcie-

kawsze prace fotograficzne wykonane przez 

uczniów klas 4-6. Zostały one przekazane do 

Domu Kultury „Podgórze”. Wyniki konkursu: 

III miejsce: Adam Matan 5a Wyróżnienie:  

Zuzanna Szyfko 4d 

 

Wyniki konkursu „Cichego czytania ze 

zrozumieniem” dla klas trzecich. I miejsce: 

Marlena Mikrut 3b, II miejsce: Alicja Gajew-

ska 3f, III miejsce: Kacper Guzik 3c 

 

Wyniki konkursu na najładniejszy zeszyt kl. II 

i III „Mój zeszyt-moja wizytówka”: I miej-

sce: Kamil Sikora 2c, Mateusz Zieliński 3a, II 

miejsce: Daria Dubiel 2a, Katarzyna Ludwa 

2d, Magdalena Rosiek 3d, III miejsce: Alek-

sandra Cerek 2b, Oliwia Krzemińska 3d 

 

Wyniki międzyszkolnego konkursu pla-

stycznego dla klas 4 na plakat promujący 

hasło „Każdy z nas zyska na ochronie 

środowiska”. I miejsce: Julia Chochowska 

4b, X miejsce: Wiktoria Biela 4b 

 

5 listopada 2013 r odbył się szkolny etap 

Małopolskiego Konkursu informatyczne-

go. Brało w nim udział 5 uczniów z klasy IV 

a. W etapie rejonowym naszą szkołę repre-

zentować będą: Ksawery Dymek – IVa Grze-

gorz Ludwin – IVa Etap rejonowy odbędzie 

się 9.12.2013 w Szkole Podstawowej nr 126. 

 

Z przyjemnością informujemy, że 1 września 

szeregi uczniów naszej szkoły wzmocnił 

Błażej Kiełkowski (4d), który przyszedł do 

nas ze szkoły w Gliwicach. Błażej, jeszcze 

przed wakacjami zdecydował się na udział w 

konkursie poetyckim i zdobył tytuł Laureata. 

Wiersz jego autorstwa opublikowany został w 

X tomie „Antologii poezji dziecięcej” wydanej 

pod patronatem: MEN, Marszałka Wojewódz-

twa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, 

Prezydenta Miasta Zabrza. Gratulujemy. 

 

ODBĘDĄ SIĘ  

 

Konkurs plastyczny dla klas 0- III "Bez-

pieczne ferie” - styczeń 2014 r. 

 

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu, 

który w 2014 r. obchodzić będziemy 11 

lutego. Wszystkie działania podejmowane w 

ramach DBI na terenie naszej szkoły reali-

zowane będą pod hasłem „Razem tworzy-

my lepszy Internet” 

 

Konkurs recytatorski „Tuwim – wielki cza-

rodziej, alchemik żywego słowa”. Konkurs 

adresowany jest do uczniów klas IV – VI.  

Rozegrany zostanie w trzech kategoriach 

wiekowych, termin: ostatni tydzień stycznia. 


