
II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej
„Mam 6 lat. Chcę poznać świat! Idę do szkoły”!

 11 kwietnia 2013 roku   odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu zatytułowanego 
„Mam 6 lat. Chcę poznawać świat! Idę do szkoły!”. W Gali uczestniczyli m.in.: Minister Edukacji 
Narodowej Krystyna Szumilas, Henryka Krzywonos oraz śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. 
Gala odbyła się  w Centrum Nauki Kopernik.

Podczas Gali, dla najmłodszych i nie tylko, zostały zaplanowane krótkie atrakcje naukowe. Pracownicy Centrum 

Kopernik przygotowali dla dzieci doświadczenia, w których czynny udział brali wszyscy zgromadzeni. 

Na zakończenie Gali został odtworzony film, w którym dzieci op

na pytania, dlaczego warto chodzić do szkoły i czy chcą chodzić do szkoły. 

Po zakończeniu gali wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na ciepły posiłek. Następnie otrzymaliśmy bilety 

uprawniające do zwiedzania we własnym zakresie CN Kopernik.

 

 

 

Galę prowadził Pan Grzegorz Żurawski,
 rzecznik prasowy, Ministra Edukacji Narodowej
 

 

Pan Marek Michalak, rzecznik praw dziecka

Gala Finałowa  
II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej 
„Mam 6 lat. Chcę poznać świat! Idę do szkoły”! 

 

 

 

11 kwietnia 2013 roku   odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu zatytułowanego 
„Mam 6 lat. Chcę poznawać świat! Idę do szkoły!”. W Gali uczestniczyli m.in.: Minister Edukacji 
Narodowej Krystyna Szumilas, Henryka Krzywonos oraz śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. 

w Centrum Nauki Kopernik. 
la najmłodszych i nie tylko, zostały zaplanowane krótkie atrakcje naukowe. Pracownicy Centrum 

Kopernik przygotowali dla dzieci doświadczenia, w których czynny udział brali wszyscy zgromadzeni. 

Na zakończenie Gali został odtworzony film, w którym dzieci opowiadały, co robią w szkole oraz odpowiadały 

na pytania, dlaczego warto chodzić do szkoły i czy chcą chodzić do szkoły.  

wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na ciepły posiłek. Następnie otrzymaliśmy bilety 

e własnym zakresie CN Kopernik. 

Galę prowadził Pan Grzegorz Żurawski, 
Ministra Edukacji Narodowej 

Uroczystość rozpoczęła Pani Krystyna Szumilas,
Minister Edukacji Narodowej

 
rzecznik praw dziecka                                                   

 

Iga Gzara na tle swoje pracy
 

 

11 kwietnia 2013 roku   odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu zatytułowanego               
„Mam 6 lat. Chcę poznawać świat! Idę do szkoły!”. W Gali uczestniczyli m.in.: Minister Edukacji 
Narodowej Krystyna Szumilas, Henryka Krzywonos oraz śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska.            

la najmłodszych i nie tylko, zostały zaplanowane krótkie atrakcje naukowe. Pracownicy Centrum 

Kopernik przygotowali dla dzieci doświadczenia, w których czynny udział brali wszyscy zgromadzeni.  

owiadały, co robią w szkole oraz odpowiadały 

wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na ciepły posiłek. Następnie otrzymaliśmy bilety 

Uroczystość rozpoczęła Pani Krystyna Szumilas, 
Minister Edukacji Narodowej 

Iga Gzara na tle swoje pracy 



 

Iga z Panią Minister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z Panią Minister 

 

Nauka i zabawa w C

 

 

 

                                                   Zofia Grzywacz
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Zofia Grzywacz- Piotrowska 


