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Początek 2020 roku       

w naszej szkole to stud-

niówka, półmetek i egza-

miny z kwalifikacji zawo-

dowych, ferie zimowe, 

wywiadówka.  

      Bieżący rok jest mamy rok przestępny, co oznacza, że zamiast 28, lu-

ty trwa 29 dni. Skąd bierze się ten dodatkowy dzień i dlaczego pojawia 

się co cztery lata? Co by się stało, gdybyśmy nie dodawali tego dodatko-

wego dnia? 

      Obrót Ziemi wokół wła-

snej osi wcale nie zajmuje 

pełnych 24 godzin, ale trwa 

23 godziny, 48 minut i 45 

sekund. Natomiast Ziemia 

podróżuje wokół Słońca 

około 365,2422 dni w roku. 

Dodatkowy kwartał rozlicza-

ny jest co cztery lata 29 lu-

tego. Wskutek czego poja-

wia się tzw. rok przestępny 

z liczbą dni wynoszącą 366.         

      To opóźnienie 0,2422 

dnia może wydawać się nie-

wielkie, ale ma spore zna-

czenie. Gdybyśmy pozostali przy 365-dniowych latach, kalendarz ślizgałby się w 

zależności od pór roku. Po trzech wiekach 1 stycznia wypadałby jesienią, a po 

sześciu stuleciach - latem. 

-Studniówka  

-Półmetek 
-PixBlocks 

-WOŚP 
-Uczeń na wyżynie IT 

-Zawody sportowe 
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     Studniówka 2020 
         Tradycją jest, że pierwsza sobota ferii jest dla maturzystów Zespołu Szkół w Ponia-
towej wyjątkowym dniem, ponieważ odbywa się wtedy długo wyczekiwana studniówka. 
Ten wyjątkowy wieczór jest dla abiturientów oderwaniem od przygotowań i stresu związa-
nego z maturą. Uroczysty bal odbył się 11 stycznia o godzinie 17 w restauracji „Pod jarzę-
binami”. Część oficjalna rozpoczęła się od przemówień maturzystów, którzy serdecznie 
przywitali wszystkich uczestników oraz odczytali podziękowania kierowane do Grona Pe-

dagogicznego za trud włożony w edukację i przygotowania do egzaminu dojrzałości. Głos 
zabrała również  Dyrektor Zespołu Szkół Pani Tatiana Lasota-Rodzik, która w swoim prze-

mówieniu skierowała do maturzystów oraz ich rodziców słowa wsparcia i otuchy przed 
tym ważnym egzaminem. Następnie   maturzyści odtańczyli tradycyjnego poloneza, do 
którego  przygotowywali się  długo i skrupulatnie pod opieką Pana Jacka Kiragi.  
       Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zasiedli do pięknie zastawionych stołów, któ-
re niemal uginały się od przepysznego jedzenia. Po posiłku wszyscy ochoczo ruszyli do 

tańca. Zabawa trwała do białego rana i z pewnością na długo pozostanie w pamięci każ-
dego maturzysty tak samo, jak lata spędzone w naszej szkole. 
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 W sobotę 1 lutego tego roku w budynku Centrum Kultury Promocji i Tury-

styki w Poniatowej obył się półmetek  zorganizowany przez klasy 2 naszej szko-

ły. Dokładnie o godzinie 18:00 drugoklasiści zebrali się, by uczcić czas dotych-

czasowej nauki w szkole.  

       Po przemówieniu wygłoszonym przez  Panią Dyrektor Tatianę Lasotę Rodzik  

wszyscy wspólnie usiedli do posiłku, po czym bez wyjątków ruszyli na parkiet. 

Nie obyło się bez tradycyjnych momentów takich jak zatańczenie belgijki czy za-

bawy przy takich hitach jak ,,Jedzie pociąg …”  

PÓŁMETEK  2020 
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"Poznaj swoje prawa w pracy" 

Regionalny etap konkursu Państwo-

wej Inspekcji Pracy w Lublinie 
       

 18 grudnia 2019 roku laureatki szkolnego etapu konkursu uczennice 
technikum informatycznego: Julia Radzik klasa T1ab i Patrycja Wro-
bel klasy T1b  wzięły udział w regionalnym etapie konkursu wiedzy o prawie 

pracy i bhp dla szkół średnich organizowanego przez Państwową Inspekcję 
Pracy w Lublinie. W trakcie konkursu uczniowie z całego województwa lubel-
skiego (49 osób) rozwiązywali test wiedzy o prawie pracy i bhp składający się 

35 pytań. Grono konkurentów było tak szerokie, że pomimo bardzo  wysokich 
wyników naszych uczennic nie udało się im zakwalifikować do etapu central-

nego konkursu. Zdobyły jednak cenne doświadczenie, które zaprocentuje w 

przyszłym roku. 
Julia i Patrycja były zadowolone ze swojego udziału, a nawet wzmiankowały o 
ponownej próbie za rok. 

 
Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego otrzymali 
okolicznościowe dyplomy. 

 Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw      
i osiągnięć uczniów szkół średnich w zakresie wiedzy 
o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury 

bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk 
pracy i bezpieczeństwa pracy. 

http://zsp9.pl/wp-content/uploads/2019/03/pip00.png
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 Kurs Programowania PixBlocks 

 PixBlocks to innowacyjna aplikacja umożliwiająca edukację programi-

styczną osobie w każdym wieku. Została stworzona przez specjalistów z Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Platforma wyróżnia się tym, że 

naucza zarówno programowania wizualnego, jak i tekstowego. Nasza szkoła 

ponownie dała nam możliwość poszerzenia swojej wiedzy programistycznej 

poprzez uczestnictwo w szkoleniu, które przeprowadziła dla nas Pani Domini-

ka Chrzanowska z firmy EduLab w dniu 17 grudnia. Warsztaty były bardzo 

interesujące i przebiegły w przyjaznej 

atmosferze. 

 Pod koniec spotkania dowiedzieli-

śmy się również o korzyściach prowa-

dzenia konta w BNP Bank Polska S.A. 
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Akcja WOŚP 
      12 stycznia odbyła się 28 finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji 

WOŚP 2020 brzmi: "WIATR W ŻAGLE" - 28. finał 

WOŚP dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Pienią-

dze zbierane będą na zakup najnowocześniejszych 

urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju 

operacji. Fundacja w tym roku będzie skupiać się przede wszystkim na takich 

dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neuro-

chirurgia. Już 8 marca dowiemy się jaka kwotę udało się zebrać w tym roku i czy 

pobity został rekord 

       Przypomnijmy, że w ubiegłym roku kwota Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, którą udało się uzyskać, wyniosła 175 938 717,56. W wielu miastach w 

całej Polsce tego dnia odbywały się specjalne koncerty, a na godzinę 20:00 tra-

dycyjnie zaplanowane zostało "Światełko do Nieba". 

Uczniowie z naszej szkoły chętnie włączyli się do akcji. Nasi wolontariusze kwe-

stowali m.in. przy Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Poniatowej, przy-

stanku czy w CKPicie. Z przyjemnością naklejali serduszka osobom wspierają-

cym zbiórkę. Możemy być dumni że udało nam się włączyć do tak niesamowitej 

akcji. 
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Informatycy z Poniatowej na konferencji  

"Uczeń na wyżynie IT" ’2020 
 Nasza szkoła nieustannie umożliwia rozwijanie zainteresowań poprzez poszerzanie 
wiedzy z zakresu informatyki. 28 stycznia nie zabrakło uczniów ZS Poniatowa na warszta-
tach „Uczeń na Wyżynie IT”. Wydarzenie skierowane jest do uczniów liceów i techników, 
którzy interesują się informatyką, jak i młodzieży, której świat nowych technologii nie jest 
jeszcze do końca znany. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych 

przez przedstawicieli firm z branży IT, którzy przekazali nam wiedzę na temat zasobów 

lubelskiego sektora informatycznego. Celem warsztatów było zachęcenie uczniów do roz-
wijania swoich pasji związanych z nowymi technologiami, zaprezentowanie potencjału lu-
belskiego sektora IT, a przede wszystkim pokazanie szerokiego kontekstu branży IT, czyli 
ról i stanowisk pracy innych niż programista i tester oraz tego, że każdy może znaleźć dla 
siebie miejsce w IT jeżeli tylko wykaże minimum zaangażowania. 
 Program wydarzenia obejmował m.in. prezentacje na temat wizji przyszłości świata 

IT, możliwości zatrudnienia oraz kompetencji pracowników wymaganych na danych stano-

wiskach pracy. Ponadto uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak zbudować własny SmartHo-
me z Raspberry Pi oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji i Azure Co-
gnitive Services. Dodatkowo wydarzenie uatrakcyjniło zwiedzenie nowoczesnych biur firm 
IT oraz zobaczenia „od kuchni” jak wygląda praca w tej branży. 
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Siatkówka dziewcząt 
 

 Kolejnymi zwodami z cyklu powiatowych jest siatkówka dziewcząt. 5 lutego 

w hali sportowej w Opolu Lubelskim zawodniczki reprezentujące naszą szkołę ry-

walizowały z uczennicami szkół średnich prowadzonych na terenie naszego po-

wiatu, czyli z Zespołem Szkol Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącym. W tur-

nieju zostały rozegrane trzy mecze.           

       Niestety mimo starań i zaangażowania emocje wzięły górę i nie wszystko 

szło tak, jak było zaplanowane. Finalnie po dwóch ciężkich spotkaniach nasze re-

prezentantki zdobyły najniższe miejsce na podium.  
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Turniej tenisa stołowego 

 30 stycznia w Zespole Szkół w Chodlu odbył się drużynowy turniej tenisa 

stołowego. W zawodach wzięli udział zawodnicy z: Zespołu Szkół z Poniatowej, 

Zespłu Szkół Zawodowych z Opola Lubelskiego, Liceum Ogólnokształcącego z 

Opola Lubelskiego oraz Zespołu Szkół z Chodla. Naszą szkołę reprezentowali: 

Wioleta Łata, Martyna Adamczyk, Dominik Maciąg, Łukasz Gazda i Szymon Za-

krzewski. Mecze rozgrywane były sprawiedliwym systemem „każdy z każdym”. 

Nasi reprezentanci mimo stresu radzili sobie bardzo dobrze, a rozgrywane me-

cze były na wysokim poziomie. Niestety w obu przypadkach podczas spotkania 

z Zespołem Szkół Zawodowych z Opola Lubelskiego nasi zawodnicy po zaciętej 

rywalizacji przegrali 2:3.  

      W klasyfikacji końcowej dziew-

częta jak i chłopcy wywalczyli II 

miejsca. 
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Siatkówka chłopców 
 6 lutego nasi uczniowie uczestniczyli w zawodach w piłce siatkowej chłop-

ców w Opolu Lubelskim. Rywalizowały ze sobą 4 drużyny: ZS Poniatowa, LO i 

ZSZ Opole lubelskie oraz ZS Chodel. 

Turniej rozgrywał się systemem ,,każdy z każdym”. W  pierwszym meczu spotka-

liśmy się  z LO. Gra była bardzo zacięta i udało nam się wygrać pierwszego seta, 

w kolejnym zaczęliśmy popełniać błędy, co poskutkowało jego przegraniem. Ko-

nieczne było więc rozegranie ,,time break’a”, w którym nasza szkoła przegrała 

15:13. W drugim meczu zagraliśmy z ZSZ Opole i w ten sam sposób niestety go 

przegraliśmy. Ostatnie spotkanie, które z łatwością wygraliśmy odbyło się ze 

szkołą z Chodla. Finalnie nasza reprezentacja zajęła trzecie miejsce. 

Skład  Kamil Nowak, Kuba 

Wnuk, Filip Manowski, Kacper 

Rybarczyk, Marek Karabela, Pa-

weł Górniak, Wiktor Tkaczyk, 

Miłosz Bartkowiak, Kuba Wójcik 

i Wojtek Mazur.  
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Nowe pracownie 

     W tym roku szkolnym dzięki środkom unijnym został wykonany generalny 

remont pomieszczeń warsztatowych należących do naszej szkoły. W dawnych 

halach obniżono sufit, pomalowano ściany, wykonano nową podłogę oraz instala-

cję elektryczną i sieciową. Pozyskaliśmy 4 zupełnie nowe specjalistyczne pracow-

nie dla zawodów informatycznych i mechanicznych, wyposażone w nowoczesny 

sprzęt komputerowy oraz dwie obrabiarki CNC wraz ze specjalistycznym opro-

gramowaniem. Na etapie wykończeniowym są jeszcze 2 pomieszczenia- bibliote-

ki oraz mała sala gimnastyczna. Wszystkie pomieszczenia są duże, prze-

strzenne oraz monitorowane.  



Wiedza Bezużyteczna 
 

W 3. edycji Gangu Słodzików biedronka wydała klientom ponad 20 
milionów Słodziaków. 

 

W Szwajcarii prawo nie pozwala na trzymanie świnek morskich w po-
jedynkę. Wszystko po to aby świnka morska nie czuła się samotna. 

 

Szwedzcy licealiści zarabiają w przeliczeniu 590 zł miesięcznie za cho-
dzenie do szkoły. 

 

W Wielkiej Brytanii istnieje zakład fryzjerski, który obetnie twoje 

włosy za darmo jeśli wygrasz z fryzjerem w FIFĘ. 
 

Nutella otworzyła hotel z rogalikowymi poduszkami i tapetą z Nu-

tellą. „Hotella Nutella”. 
 

Mieszkańcy Danii w sylwestra rozbijają talerze o drzwi swoich przyja-
ciół 

 

Statystycznie, strona na której czytelnicy najczęściej tracą zaintere-
sowanie i porzucają książkę to strona numer 18. 

 

Ludzie z błękitnymi oczami są bardziej wrażliwi na ból niż pozostali. 
 

Coca Cola bez specjalnego barwinka ma kolor zielony. 
 

 Dokładnie 8 lat temu wyemitowano odcinek, w 

którym Hanna Mostowiak zginęła w kartonach. 
 

 Badania dowiodły, że seriale pokroju „Breaking 
Bad” czy „True Detective” dobrze wpływają na mózg 

dzięki złożonemu i emocjonującemu scenariuszowi, 

który zmusza widza do skupienia i myślenia. 


W Rosji i na Węgrzech „5” to najlepsza ocena a 
„1” to najgorsza, to w Czechach jest na odwrót. 

 
 Po, najmniejszy Teletubiś ma w rzeczywistości 1,98 cm wzrostu, a 

Tinky Winky prawie 3 metry. 

 

 

Zespół gazetki 
Łata Wioleta -lider             Michał Pięta      Kamil Niezbecki         Rosiński Jakub                     
Wiktor Tkaczyk                    Jarosław Tupaj     Aleksandra Goliszek       Robert Kołodziej        
Pomoc merytoryczna:   Joanna Domaszewska 
Opiekun gazetki:  Marek Wawrzyniak  


