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22 kwietnia klasy: IIc, IIIa, 
IIIc pod opieką pań: A. Cybulko, 
M. Kochańskiej , E. Wiszowatej i 
s. Lucyny pojechały na wyciecz-
kę szlakiem Papieskim. Ucznio-
wie płynęli statkiem "Serwy" z 
Augustowa do Studzienicznej. 
Widzieli pomnik patrona naszej 
szkoły Jana Pawła II, kościół i 
kaplicę. W Wigrach zwiedzili 
klasztor kamedułów, komnaty 
papieskie, podziemia ze szcząt-
kami zakonników oraz weszli na 
wieżę zegarową. Dzieci przeszły 
ścieżkę przyrodniczą po kładce 
w Wigierskim Parku Narodo-
wym. Obejrzały wystawę etno-
graficzną - stare chaty z dawny-
mi przedmiotami oraz wystawę 
przyrodniczą - z różnymi gatun-
kami zwierząt. W suwalskim 

31 marca obchodzono w naszej szkole V rocznicę śmierci Papieża 
Polaka. Uroczystą akademię upamiętniającą Jana Pawła II - Patrona 
naszej szkoły przygotowali uczniowie 

kl. V a i V b, pod kierunkiem s. Lucyny. Przepiękna oprawa 
muzyczna i wspomnienia o wielkim Polaku wprowadziły wszystkich 
zebranych w nastrój zadumy i refleksji.

muzeum zapoznali się z 
życiem i twórczością Marii 
Konopnickiej. Weszli również 

Górę, skąd podziwiali wspa-
niałe widoki i pełni wrażeń wró-
cili do Moniek.

SANTO SUBITO 30 kwietnia odbył się w naszej 
szkole Konkurs Recytatorski ,,Baje, 
Bajki, Bajeczki ...". Przebiegał on w 
dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-
III i kl. IV-VI. 

Komisja konkursowa w skła-
dzie: p.M. Wardach, p. B. Stoczko i p. 
B Skutnik wybrała na eliminacje po-
wiatowe trzech najlepszych recytato-
rów z kl. I-III oraz dwóch z klas IV-
VI: Jan Borowik - II a, Łukasz 
Filipkow-ski - II a, Jakub Olechno - II 
b, Magdalena Blaszko - V a, Adrian 
Zabielski - VI b.

6 maja 2010 r. w Monieckim 
Ośrodku Kultury odbyły się Elimina-
cje Powiatowe Konkursu Recytator-
skiego "Baje, bajki, bajeczki". Wzię-
li w nich udział uczniowie z powiatu 
monieckiego. Gratulujemy uczniom, 
którzy reprezentowali naszą szkołę. 

W kategorii klas I - III zwyciężył 
Jan Borowik z kl. II a. W kategorii 
klas IV - VI nagrodzona została 
Magdalena Blaszko z kl. V a.

Uczniowie ci zakwalifikowali 
się do konkursu wojewódzkiego, 
który odbędzie się 21 maja 2010r. w 
Białymstoku. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy sukcesu w konkursie 
finałowym.

Słowo od redakcji...

Do końca roku szkolnego pozostały zaledwie dni…  Pewnie nie 
możecie doczekać się upragnionych wakacji! 
Oderwijcie się jednak na chwilę od nauki i przeczytajcie ostatni 
przed wakacjami numer naszej gazety! Poświęcamy go naszemu 
Patronowi  Janowi Pawłowi II oraz wszystkim Mamom, Mateczkom 
i Mamusiom.

  Redakcja

Korzystając z okazji pragnę podziękować wspaniałym uczniom klas 
szóstych, którzy poświęcili swój wolny czas na tworzenie naszej 
gazetki. Mimo nawału klasówek, kartkówek, zawodów i turniejów 
sportowych  zaangażowali się w tę redakcyjną pracę i to własnie oni 
zmotywowali mnie do przygotowania kolejnego wydania 
"Nowinek...". Mam nadzieję, że wykorzystacie swój dziennikarski 
talent w gimnazjum!

                  Opiekun Redakcji

Niedawno na lekcji języka 
polskiego rozmawialiśmy o 
wielkim, wspaniałym człowie-
ku.

Zastanawialiśmy się, dlacze-
go nasza szkoła nosi Jego imię 
oraz czy współczesne dzieciaki 
widzą w Nim Przyjaciela, Ojca i 
Brata. W końcu zadaliśmy sobie 
pytanie: czy Jan Paweł II może 
być idolem młodzieży?

Kasia i Łukasz odpowie-
dzieli na nie pięknie i szczerze.

Jan Paweł II był i wciąż jest 
idolem młodzieży. Był dla niej 
wielkim autorytetem. Potrafił 
dostrzec nie tylko katolików, ale i 
ludzi innej wiary. Podczas licz-
nych podróży głosił słowa, które 
każdy powinien zapamiętać. Bez 
niego jest wielka pustka w sercu 
każdego człowieka.

Myślę, że Jan Paweł II na 
zawsze pozostanie podporą du-
chową  młodych ludzi.

     Łukasz Sokołowski

Idol... Uważam, że tak ponieważ 
Jan Paweł II zawsze troszczył się 
o innych. Stawiał na pierwszym 
miejscu potrzeby ludzi, a nie 
swoje. Jan Paweł II nie może 
być, lecz jest idolem i nie tylko 
młodzieży. Jest idolem wszyst-
kich ludzi na całym świecie, 
nieważne jakiej są wiary. Ojciec 
Święty daje nam przykład jak 
mamy postępować. Kiedy mamy 
się wycofać, a kiedy mamy o coś 
dalej walczyć. Uczy nas jak ko-
chać wszystkich ludzi. Zasługuje 
by być naszym idolem i zostać 
niezapomnianym na zawsze!!!

                      Kasia Kulesza

Za co podziwiam naszego pa-
trona Jana Pawła II?

  Jest patronem naszej szkoły od 
kilku lat. Jego twarz widnieje na 
szkolnym sztandarze. Znają Go 
najmłodsi i najstarsi uczniowie. Na 
korytarzach co dzień mijamy portre-
ty papieża Polaka. Czy tak naprawdę 
uświadamiamy sobieJego wielkość? 
Czy choć przez chwilę zastanowiliś-
my się za co Go podziwiamy?

Podziwiam Jana Pawła II za to, że 
kochał młodzież i był wspaniałym 
człowiekiem.       Max Łagodzki VI b

Podziwiam go za to, że zrobił wiele 
dobrego dla świata.
Krystian Karwowski IV b

Podziwiam i szanuję Papieża za to, 
że był dobry dla dzieci i uczynny.
Kasia Poduch IV a

Podziwiam go za to, że kochał wszy-
stkich bez względu na kolor skóry i 
pochodzenie.  Konrad Milewski IV a

Podziwiam Papieża Polaka za wszy-
stko co uczynił dla Polski i całego 
świata i za to, że był ostoją Kościoła.
Artur Daniłowski II c

Podziwiam Jana Pawła II za to, że 
był dobry, miły i uczynny.
Andżela Frącz I b

Podziwiam Papieża za to, że był miły 
dla dzieci z całego świata.
Artur Wejs IV b

Podziwiam Papieża za swój upór i 
determinację podczas dążenia na 
tron papieski.
Rafał Smółko VI a

Za to, że był patriotą. Był człowie-
kiem o wielkiej woli do działania.
Paweł Wysocki VI a

Podziwiam Papieża Polaka za to, że 
kochał dzieci, uprawiał sport. Oczy-
wiście dlatego, że jest patronem na-
szej szkoły!            Karol Tekień VI c

Sondaż przeprowadzili: Adrian 
Daniłowski i Konrad Kapla



Szkoła Podstawowa Nr 1
     im. Jana Pawła II w Mońkach www.sp1monki.pl

ZJedynki
NOWINKI

GAZETA SZKOLNA - EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Numer 2/2010

Program:

 uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej

 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mońkach
w czwartek, 17 czerwca 2010 roku.

90 ROCZNICY URODZIN 
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Godz. 10.00 - Msza Św. w Kościele p.w. MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach

Po Mszy:

- Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90 rocznicę urodzin Patrona Szkoły

- Uroczyste otwarcie Izby Pamięci poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

- Otwarcie Sali Miejsca Zabaw “Radosna Szkoła”

- Program okolicznościowy przygotowany przez uczniów Szkoły

- Festyn dla Uczniów i Rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. JANA PAWŁA II w MOŃKACH**27 kwietnia Szkołę Podsta-

wową Nr 1 im. Jana Pawła II w 
Mońkach odwiedziły pięciolatki i 
sześciolatki z monieckiego Przed-
szkola wraz z ich wychowawcami i 
opiekunami. Uczniowie klasy II a 
zaprezentowali im ciekawe przedsta-
wienie z okazji Dnia Ziemi, przygo-
towane pod kierunkiem p. A. Misiej-
ko i p. K. Szeszko. Potem w hali 
sportowej odbyła się Olimpijka dla 
przedszkolaków. Tę organizowaną 
już od kilku lat imprezę sportową 
otworzyła p. dyrektor szkoły Alicja 
Halicka - Pochodowicz i zaprosiła 
wszystkich do wspaniałej zabawy. 
Przedszkolaki rywalizowali ze sobą 
w pięciu konkurencjach: bieg 
slalomem z pałeczką sztafetową, na-
łożenie ringo na pachołek, przejście 
przez hula hop i przeciągnięcie szar-
fy, rzut woreczka do koszyka i 
toczenie dużej piłki. Wychowawczy-
nie kl. ,,O", poza konkurencjami, 
wykazały się zręcznością w odbija-
niu piłeczki pingpongowej.

Ze względu na bardzo duże za-
angażowanie wszyscy uczestnicy 
oraz ich opiekunowie zostali ogło-
szeni zwycięzcami zawodów. W na-
grodę otrzymali złote medale, brelo-
ki i lizaki. Dekoracji zawodników 
dokonały: dyrektor szkoły p. Alicja 
Halicka -Pochodowicz i wicedyrek-
tor p. Wiesława Świsłocka.

Imprezę zorganizowali nauczy-
ciele kształcenia zintegrowanego, a 
poprowadziła ją p. Alicja Cybulko.

7 maja uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły 
uczestniczyli w ogólnopolskiej, 
corocznej akcji "Cała Polska 
Biega".

W imprezie łącznie wzięło 
udział ponad 1000 biegaczy.

Start  biegu znajdował się 
przy Szkole Podstawowej Nr 2, 
zaś meta  w monieckim  
Gimnazjum.

Cała Polska Biega 

23 kwietnia uczniowie klas I-III obejrzeli część artystyczną
z okazji Dnia Ziemi, przygotowaną przez kl. II a pod 

kierunkiem p. A. Misiejko i p. K. Szeszko.

www.sp1monki.pl
SEWIS INFORMACYJNY
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18 maja w naszej szkole 
odbyła się I edycja konkursu 
powiatowego "BĄDŹMY 

BEZPIECZNI". Wzięli w 
niej udział uczniowie klas V 
z 13 szkół podstawowych z 
terenu powiatu monieckie-
go. Konkurs został rozpo-
częty przez Pierwszego Zas-
tępcę Komendanta Powiato-
wego Policji w Mońkach 
podinsp. W. Macutkiewicza 
oraz Starostę Monieckiego 
Z. Męczkowskiego.

Każda trzyosobowa dru-
żyna miała za zadanie roz-
wiązać test wiedzy z zakresu 
prewencji kryminalnej, ru-
chu drogowego oraz bezpie-
czeństwa na wodzie oraz 
uczestniczyć w konkuren-
cjach sprawnościowych 
Straży Pożarnej, Policji i Po-
gotowia Ratunkowego.

Klasyfikacja końcowa 
konkursu:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mońkach 

2. Szkoła Podstawowa w Jasio-
nówce
3. Szkoła Podstawowa w Jaświ-
łach

4. Szkoła Podstawowa w 
Goniądzu
5. Szkoła Podstawowa w 
Trzciannem
6. Szkoła Podstawowa w Bogu-
szewie
7. Szkoła Podstawowa w Kny-
szynie
8. Szkoła Podstawowa w Dow-
narach
9. Szkoła Podstawowa w Górze
10. Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Mońkach
11. Szkoła Podstawowa w Dłu-
gołęce
12. Szkoła Podstawowa w Kali-
nówce Kościelnej
13. Szkoła Podstawowa w Ru-
dzie

Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał nagrodę rzeczową oraz 
pamiątkowy dyplom. Były to 
m.in. rowery, deskorolki, rolki, 
hulajnogi, słowniki, kaski, piłki, 

BĄDŹMY BEZPIECZNI albumy, paletki do tenisa stoło-
wego, okulary i czepki kąpielo-
we, tarcze i rzutki, gry planszo-
we itp.

W przerwach między konku-
rencjami odbyły się występy 
sekcji karate SHOTOKAN, zes-
połu Break Dance i występ 
muzyczny wychowanek MOW 
"Promyk" w Goniądzu. Był też 
słodki poczęstunek oraz bigos 
podawany na zewnątrz budynku. 
Na placu szkolnym uczestnicy 
obejrzeli sprzęt służbowy Poli-
cji, Straży Pożarnej i Pogotowia 
Ratunkowego oraz tresurę psa 
służbowego monieckiej Policji.

Patronowi...
Jesteś z nami od początku
Od narodzin...
Jesteś naszą ostoją
Uczysz nas...
Dziękujemy Ci
Za to, że jesteś z nami,
Że nas nie opuścisz,
Jeszcze raz "dziękuję" mówię 
Ci...

   Adrian Daniłowski

Wytrzymałaś ze mną w dniach 
buntu
Kiedy nic nie miało sensu
Niec nie było warte 
zainteresowania
Nie przestawałaś wierzyć
Że pewnego dnia
Wyjdę z tej mgły
I na nowo odnajdę słońce

          Karolina Kuc

Dziękuję Ci mamo za to,
Że w nocy mnie strzeżesz,
Za to, że ci zawsze mogę 
wierzyć,
Że rozumiesz mnie bez słów.
Cóż Ci za to mogę dać?
Jak dobrze, że Cię mam.
Twój uśmiech wita mnie rano,
Żegnasz mnie z miną zatroskaną
Więc kochana mamo
Bądź zdrowa, wesoła,
A troski niech znikają w kąt
Matko kochana usmiechnij się,
Przecież dzisiaj jest twój dzień
Dlatego przesyłam ci całusa 
dużego,
Życzę ci szczęścia, wszystkiego 
dobrego!
                   Kamil Kozłowski

SZKOLNI POECI

19 maja uczniowie klas I-III obejrzeli apel pt. ,,Z książką za pan brat" 
przygotowany przez kl. III b pod kierunkiem p. K. Boufał. Mali artyści 
przedstawili wiersze, piosenki i tańce oraz zachęcili do czytania książek. 
Ich występ nagrodzono dużymi brawami.

Brakuje słów by podziękować
Za matczyną odwagę, 
cierpliwość,
Dobroć, zrozumienie
Tak bardzo chcę wyrazić 
wdzięczność
Właśnie Tobie
Najbardziej kochającej z mam...

          Karolina Kuc

17 maja uczniowie klas I-III 
oraz IV-VI spotkali się z przed-
stawicielem Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków - 
p. Agatą Nowogrodzką. Temat 
spotkania brzmiał: ,,Wodniczka - 
wyjątkowy mieszkaniec bagien 
biebrzańskich". Uczniowie obej-
rzeli ciekawą prezentację muli-
medialną, z zainteresowaniem 
wysłuchali ciekawostek na temat 
wyglądu, trybu życia i występo-
wania wodniczki. Mieli także 
możliwość zapoznania się z roś-
linnością występującą w Parku 
Biebrzańskim.

11 kwietnia odbyło się 
ostatnie spotkanie uczniów kl. I-
III z Filharmonią Podlaską. W 
trakcie audycji pt. ,,Agent Fanta-
zy Trąbka na tropie zaginionego 
Rytmu" dzieci przypomniały co 
to jest: rytm, melodia, piosenka, 
nuty, pięciolina, takt oraz jak 
ważną rolę pełni w muzyce 
pauza. Występ artystów nagro-
dzono gromkimi brawami.

FILHARMONIA

ZJedynki
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Tuż przed "Dniem Matki" 
przeprowadziłam wywiad z 
Moją Mamą Agatą Wejs. 

Edyta Wejs: Czy trudno wy-
chować takiego urwisa jak ja?

Moja Mama: Trudno, po-
nieważ nie chcąc ograniczyc 
twojego rozwoju, pozwalam cza-
sami na zbyt wiele. Skutkuje to 
tym, że sprawiasz mi dużo kło-

Wszystko o mojej Mamie...
potów.

Czy często się kłócimy? Jak 
długo gniewasz się na mnie?

Jesteś w takim wieku, że 
kształtuje się twoja osobowość, 
więc chcesz zakreslić jak najwię-
cej płaszczyzny życiowej. W 
konsekwencji tego dochodzi 
między nami do częstych kon-
fliktów. Nasze wzajemne spory 
owocują konstruktywnymi prze-
myśleniami, co skraca znacznie 
nasze konflikty.

Czy traktujesz mnie jak 
przyjaciółkę?

Nie chcę stracić kontaktu z 
tobą, chcę być twoja powiernicą, 
ale też nie pozwolę wejść sobie 
na głowę (śmiech...).  Chcę rów-
nież mieć małą kontrolę, nie bu-
rząc jednocześnie twojej samo-

Skromne zajęcie... 
Podczas ostatniej prywatnej 

audiencji piłkarzy Realu Madryt Pa-
pież poznając Ronaldo, zażartował: 
"A ty, chłopcze, czym się w tym klubie 
zajmujesz?". Na to Ronaldo z uśmie-
chem na twarzy wyjaśnił, że jest 
napastnikiem.

Dobre źródło informacji... 
Papież na pytanie dziennikarzy 

jaki jest stan jego zdrowia odpowie-
dział: "Nie wiem, nie czytałem po-
rannych gazet."

Młodzież śpiewa "sto lat, sto 
lat", na co Papież: "łatwiej to 
wyśpiewać niż wykonać".

dzielności i możliwości podej-
mowania wyborów.

Czy często korzystasz z mojej 
pomocy i dobrych rad?

Mile widziana jest pomoc z 
twojej strony w zakresie obsługi 
komputera i sprzętów, które zna 
młodzież, bo na inną pomoc li-
czyć nie mogę (śmiech...) z bra-
ku twojego czasu.

Czy chciałabyś, abym była 
bardziej odpowiedzialna?

Oczywiście. Każda mama 
chciałaby, żeby jej pociecha była 
odpowiedzialna. Byłoby to dla 
mnie wielkim "luksusem", bo 
skupiając się na wszystkich dzie-
ciach przynajmniej o twoje 
postepowanie byłabym spokoj-
na.

Dziękuję za wywiad.
Ja również dziękuję.

"Papieski" humor
Chyba wszyscy wiemy jakim 

radosnym i wesołym człowie-
kiem był Jan Paweł II. Gdzie-
kolwiek się pojawiał wprowa-
dzał swobodną i miłą atmosferę.

Oto dowody:

Gardełka słabe... 
Młodzież krzyczy:
- Niech żyje papież!
A papież odpowiada:
- Niech żyje młodzież!
Na to młodzież głośniej
- Niech żyje papież!!
A papież znowu
- Niech żyje młodzież!!
Młodzież zareagowała jeszcze 

głośniej.
Papież natomiast:
- Nie macie ze mną szans.
Zbesztać na początek... 
W 1999 r. w Licheniu Papież 

opowiadał, że kiedy wjeżdżał do san-
ktuarium, okrzyki ludzi "Witaj w Li-
cheniu" skojarzyły mu się z "Witaj, ty 
leniu!".

I jak tu się zestarzeć... 
Podczas jednej ze swoich wizy-

tacji rzymskich parafii Papież - jak to 
miał w zwyczaju - wdał się w rozmo-
wę z dziećmi.

- Wy jesteście młodzi, a ja już 
jestem stary - powiedział.

- Nie, nie jesteś stary - gromko 

zaprotestowały dzieci.
- Tak, ale jak jestem z wami, to 

dziecinnieję - replikował Papież.

Do czego można wykorzystać 
papieża... 

Podczas powitania w Mona-
chium Papież spytał licznie obecne 
dzieci: "Dano wam dziś wolne w 
szkole?"

- Tak - wrzasnęła z radością 
dzieciarnia.

- To znaczy - skomentował Jan 
Paweł II - że papież powinien częściej 
tu przyjeżdżać.

Polski język trudny... 
Jeden z watykańskich prałatów 

chciał się nauczyć polskiego, więc 
sprowadził sobie nasz elementarz. 
Nauka była jednak tak pospieszna, że 
kiedy chciał się nową umiejętnością 
pochwalić przed Ojcem Świętym, 
coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak 
się czuje Papież", rzekł: "Jak się 
czuje piesek?". Papież spojrzał na 
niego zdumiony, po czym odpalił: 
"Hau, hau".

Już po raz dwunasty ucznio-
wie szkół podstawowych stanęli 
do walki o puchary Burmistrza 
Moniek i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mońkach oraz 
inne nagrody rzeczowe. Tym ra-
zem w konkursie wzięło udział 

-
-

-

-

 
-

28 par rekrutujących się z nastę
pujących szkół: Szkoła Podsta
wowa w Boguszewie, Szkoła 
Podstawowa w Długołęce, Szko
ła Podstawowa w Downarach, 
Szkoła Podstawowa w Jaświ
łach, Szkoła Podstawowa w 
Jasionówce, Szkoła Podstawowa 
w Kalinówce Kościelnej, Szkoła 
Podstawowa w Knyszynie,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Moń
kach i Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Mońkach. 

Poziom tegorocznych zawo-
dów był bardzo wysoki i wyrów-
nany. Świadczy o tym fakt, że po 
zakończeniu dziesięciu konku-
rencji, za które można było 
łącznie zdobyć 22 pkt., aż trzy 
drużyny zanotowały taki sam 
dorobek punktowy - 21 pkt., 
jedna - 20 pkt. i kolejne dwie po 
19 pkt. Pierwsza dogrywka 
pozwoliła na wyłonienie tylko 
najlepszej pary. Miejsca: II, III, 
V i VI próbowano przyporząd-
kować parom w drugiej dogryw-
ce, Działanie to nie przyniosło 
zamierzonych rezultatów. Oka-
zało się, że wszystkie cztery 
drużyny ponownie uzyskały taką 
samą liczbę punktów, wobec 
tego komisja postanowiła przyz-
nać dwa równorzędne II miejsca 
i dwa równorzędne V miejsca.

Wyniki ostatecznej klasyfi-

Matematyczny Czar Par

kacji wśród par przedstawiają się 
następująco: 

I miejsce - Szymon Czerep-
ko i Maciej Palecki - SP nr 1 w 
Mońkach,

II miejsce - Karolina Woj-
ciechowska i Wojciech Ciszyń-
ski - SP w Jasionówce ,

Marek Ciborowski, Maciej 
Iwanicki - SP nr 2 w Mońkach,

IV miejsce - Marek Lewocz 
i Paweł Litwinko - SP Jaświły,

V miejsce - Karolina Bu-
rawska i Maciej Zambrzycki - 
SP Downary, 

Łukasz Sokołowski i Kon-
rad Wasilewski - SP nr1 W 
Mońkach.

Wśród szkół I miejsce zdo-
była Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Mońkach, gromadząc 40 pkt., II 
miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Jaświłach - 38 pkt, III miejsce - 
Szkoła Podstawowa w Jasio-
nówce - 38 pkt.

Wszystkim uczestnikom 
konkursu gratulujemy ogromnej 
wiedzy matematycznej i wytr-
wałości w dążeniu do celu oraz 
dziękujemy za tak duże zaintere-
sowanie naszym przedsięwzię-
ciem. Jednocześnie gorące po-
dziękowania ślemy na ręce spon-
sorów.

Drugiego czerwca bieżące-go roku w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Mońkach "tęgie głowy" monieckiego powiatu wzięły udział w kon-
kursie "Matematyczny Czar Par".


