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olimpiada solidarności

Uczniowie, rusza Olimpiada Solidarności!
02 października 2017 | 05:45

Do 15 listopada szkoły z
całej Polski mogą
zgłaszać się do
popularnej już
Olimpiady Solidarności.
Jest o co walczyć, bo
najlepsi zgarną indeksy

2 ZDJĘCIA

Uczestnicy IV edycji Olimpiady Solidarności (mat. prasowe)

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Złoto, miliony i
apartamenty teściowej
Marcina P., szefa
Amber Gold
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Z Lotosu do Energi.
Staż kierowniczy?
Praca na uczelni

2

Jedno z najbardziej
zakorkowanych miast
na Pomorzu ma już
obwodnicę

3

Jak Robert Biedroń
zmienia Słupsk w
najbardziej
ekologiczne miasto w
Polsce?

4

Ostatnia impreza w
Stacji Deluxe. Lokal
przestał istnieć

5

Prezydent Gdańska i
jego żona z
prokuratorskimi
zarzutami

6
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na wyższe uczelnie, a
także stypendia

– Celem konkursu jest
upowszechnianie historii lat
1970-1990. Zależy nam na tym,
by w olimpiadzie wzięło udział
jak najwięcej uczniów, nie tylko...

Teraz możesz
oszczędzić
nawet 119 zł (to
tylko 9,90 zł za
miesiąc w
rocznej
prenumeracie!)

Codziennie
kilkaset dobrych
tekstów o
świecie, Polsce i
Twoim mieście, a
także magazyny:
Duży Format,
Ale Historia,
Wysokie Obcasy

Nowość -
korzystaj z
udogodnień tylko
dla
prenumeratorów:
możliwości

Limit treści dostępnych bez

prenumeraty się skończył. Ale

nic straconego!

Odwiedzasz
Wyborcza.pl kolejny
raz, kup prenumeratę
40% taniej
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Z
Lotosu
do
Energi.
Staż
kierowniczy?
Praca
na
uczelni

Prezydent
Gdańska
i jego
żona z
prokuratorskimi
zarzutami

"Proszę
usunąć
auta".
Deweloper
robi
porządki
na
Zaspie

komentowania
artykułów i
zapisywania ich
na później

Korzystam z promocji

 
 

Zaloguj się

Informacje/
Kontakt/

INNE
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Rekrutacja
do
policji.
Kto się
nadaje
i ile
może
zarobić?

Uczniowie,
rusza
Olimpiada
Solidarności!

Suweren
mówi
NIE!
Kilkusetosobowa
manifestacja
przed
sądem
w
Gdańsku

Rośnie węzeł
śródmieście w
Gdańsku. Jak
zmieni się
funkcjonowanie
komunikacji
miejskiej?

Towary na
tory.
Powstanie
alternatywna
trasa
kolejowa do
Portu Gdynia

ZOBACZ TAKŻE
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