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-narodowe czytanie 2020 

 

-wywiady pierwszoklasistów 

 

-GPS-od papieru  po tablety 

 

-najdziwniejsze zwierzęta świata 

 

-cytaty nauczycieli 

Chcielibyśmy serdecznie przywitać naszych no-

wych uczniów. Bardzo się cieszymy, że wybrali-

ście Zespół Szkół w Poniatowej. Jesteśmy prze-

konani, że podjęliście dobrą decyzję. Życzymy 

Wam, by te lata spędzone tutaj były przyjem-

nym czasem Waszego samorozwoju.             

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, życzy-

my miłego czytania. 

    W naszej szkole rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021 odbyło się standardowo 1 września, 

jednak jego przebieg znacznie różnił się od tych 

dotychczasowych. By ograniczyć ryzyko przeby-

wania wielu osób w jednym pomieszczeniu, 

uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy, które 

kolejno o 9:00, 9:30 i 10:00 udawały się na sa-

lę gimnastyczną na spotkanie z Panią Dyrektor. 

Uczniowie dowiedzieli się tam między innymi o 

tym, jak będzie wyglądała nauka w tym trud-

nym dla nas okresie, a następnie udali się do 

wyznaczonych klas na spotkania z wychowaw-

cami, gdzie jeszcze skrupulatniej przedstawiono 

nam obowiązujące na terenie szkoły nowe zasa-

dy bezpieczeństwa.  

       Tegoroczna nauka jest wyzwaniem nie tyl-

ko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, dyrek-

torów oraz wszystkich pracowników szkół. 

Wrzesień to dziewiąty mie-

siąc w stosowanym w Polsce ka-

lendarzu gregoriańskim. Miesiąc 

ten ma 30 dni. 

Święta wrześniowe 
 

1 września  Rocznica Wybuchu II 

Wojny Światowej  

5 września Dzień Postaci z Bajek   

8 września  Międzynarodowy 

Dzień Walki z Analfabetyzmem  

10 września  Światowy Dzień 

Drzewa  

15 września Dzień olewania sys-

temu  

22 września Początek Astrono-

micznej Jesieni  

30 września  Dzień Chłopaka  

 

Wrzesień jeszcze w słońcu cho-

dzi, babie lato już się rodzi. 

https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2020
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2020
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2020
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2020
https://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_wrzesien/2020
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   Narodowe czytanie 2020 
 Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury 
narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł są publicznie odczytywane. Organizowa-
na jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Uczniowie naszej szkoły każdego roku chęt-
nie uczestniczą w tym wydarzeniu. 5 października 2020 roku Poniatowa była jednym z 
ponad 3000 miejsc na całym świecie, gdzie czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackie-
go. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat powstał na emigracji w czasie 

dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i 
przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncen-

trując się na analizie postaw i czynów bohaterów.  Wydarzenie było realizowane w jak 
najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Czytanie 
dramatu rozpoczął Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk. Kolejne fragmenty 
lektury zostały przeczytane przez uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej. 
Nasze przedstawienie wzbudzało duże zainteresowanie wśród przechodniów. Wielu 

ludzi zatrzymywało się, by chociaż na chwilę posłuchać utworu. Opiekunkami oraz oso-
bami, które służyły nam pomocą w przygotowaniach do Narodowego Czytania były 
panie Grażyna Chabucka oraz Izabela Walczak.  
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Widowisko   

„W hołdzie bohaterskim  

Powstańcom Warszawy” 
        11 września 2020r. w naszej szkole  odbył się 
spektakl pt. „W hołdzie bohaterskim Powstańcom Warsza-
wy”, organizatorem całego wydarzenia było Stowarzyszenie 
Niezłomna Polska Dobre Słowo.  

Spektakl w wykonaniu aktorów Warszawskich: Piotra Cy-
rwusa, Mai Barełkowskiej, Łukasza Cyrwusa, Daniela 

Skrzypczaka, Pauliny Kulasy pokazał, że wciąż pamiętamy o młodych bohaterach. 
      W przedstawieniu padło pytanie, dlaczego Polacy bronią od wieków Boga, Honoru     

i Ojczyzny przed agresywnymi sąsiadami. Powstanie Warszawskie to dzisiaj wydarzenie  
o charakterze nieomal mitycznym, niosące ze sobą uniwersalne przesłanie o potrzebie 
wolności, a także mówiące o cenie, którą trzeba za tą wolność zapłacić. Śmierć dzieci 
walczących w ruinach stolicy jest czymś wyjątkowym.  

       Po zakończeniu widowiska młodzież została zaproszona do udziału w dyskusji oraz 
odbył się konkurs dotyczący problematyki Powstania Warszawskiego i treści prezentowa-

nych na scenie. Nagrody wręczył Pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu, który jest 
równocześnie Prezesem Stowarzyszenia Niezłomna Polska Dobre Słowo, które było orga-
nizatorem całego wydarzenia.  
Młodzież naszej szkoły była reprezento-
wana przez klasy T2ab i LO1ab.  
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    Kinga Łata 
1. Opowiedz coś o sobie, 

jaką jesteś uczennicą, czym 
się interesujesz? Nazywam 
się Kinga Łata jestem 
uczennicą pierwszej klasy 
technikum informatycznego. 

Uważam, że jestem bardzo 
dobrą uczennicą, dzięki mo-

jemu zaangażowaniu, syste-
matyczności i zdetermino-
waniu. Rezultatem mojej 
nauki są wysokie wyniki w 
nauce, które pozwoliły mi 
uzyskać stypendium. Od 

zawsze pasjonuje się elek-
troniką, elektrotechniką 
oraz nowymi technologiami. 
Uczę się grać na keyboar-
dzie oraz hoduję ptasznika.  

 

2.    Co miało wpływ na wybór naszej szkoły?  

Na wybór szkoły idealnej dla mnie złożyło się wiele czynników. Najważniejsze z nich to 
wysoki poziom nauki utrzymywany od wielu lat, wysoka zdawalność matur, kierunek w 

którym zawsze chciałam się kształcić - informatyka, dobra opinia szkoły oraz jej lokaliza-
cja. ZS Poniatowa spełniła wszystkie te wytyczne, dlatego właśnie postanowiłam do niej 
uczęszczać. Uważam że, jest to idealna szkoła dla mnie.  
 

3. Jakie wrażenia wywarła na tobie nasza szkoła? Czy twoje oczekiwania się spełniły?  
Szkoła wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Moja nowa klasa bardzo mi się po-

doba - wszyscy są dla siebie mili, sympatyczni, pozytywnie nastawieni. Nauczyciele bar-
dzo dobrze uczą, są pomocni i wyrozumiali. Moje oczekiwania jak najbardziej się spełniły.  
 

4. Czym dla ciebie jest szkoła średnia? Czy różni się ona od poprzedniej?  

Szkoła średnia jest dla mnie miejscem, w którym będę dalej zdobywać wiedzę, a w 
szczególności przygotowywać się do egzaminu dojrzałości oraz egzaminów zawodowych. 
Szkoła średnia zdecydowanie różni się od szkoły podstawowej, do której uczęszczałam. 
W technikum jest zdecydowanie więcej nauki, doszły nam również przedmioty zawodo-

we.  
 

5. Gdybyś miała dokonywać wyboru po raz kolejny, czy zdecydowałabyś się na naukę w 
ZS Poniatowa.  

Gdybym mogła dokonać wyboru szkoły średniej po raz kolejny, bez wahania wybrałabym 

tę szkołę. Jest ona idealnym miejscem dla mnie, w którym mogę rozwijać i pogłębiać 

swoją wiedzę. Bez wahania mogę ją każdemu polecić.                                                          

Z Kingą rozmawiał Kamil Kaczmarski                        

Wywiad z pierwszoklasistami 
Kinga i Kamil uczniowie kl. T1ab  technik informatyk 
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Wywiad z pierwszoklasistami 
Kamil  Kaczmarski 
1.  Opowiedz coś o sobie, jakim uczniem jesteś, czym się interesujesz? 

Nazywam się Kamil Karczmarski. Obecnie jestem uczniem pierwszej klasy techni-

kum informatycznego. Bardzo interesuje mnie II wojna światowa, ogólnie rzecz bio-

rąc okres od początku II wojny światowej do upadku PRL, a także kilka następnych 

lat po tym. Lubię czytać książki, np. biografie, wywiady lub kryminały, a także książ-

ki detektywistyczne. Nie lubię za to książek fantasy. Poza tym uwielbiam zwierzęta, 

w domu mam psa i kota. W poprzedniej szkole myślę, że byłem uczniem takim na 

poziomie mniej więcej dobrego i najbardziej lubianym przedmiotem był na pewno 

język polski, ale także informatyka czy też geografia. Nie mogę powiedzieć, że lubię 

się uczyć, jednakże są wyjątki. Zazwyczaj do nauki czegoś miałem podejście "zaraz, 

zrobię to później/jutro" itp. Bardzo chętnie podróżuję, spaceruję itp. Od zawsze cie-

kawiła mnie historia różnych kultur, miast i zabytków. 
 

2.  Co miało wpływ na wybór naszej szkoły? 

Na pewno wpływ na wybór Technikum w Poniatowej miało to, że szkoła jest blisko 

domu, mam także dobry dojazd. Przekonały mnie także pozytywne opinie na temat 

szkoły. 
 

3.  Jakie wrażenia wywarła na tobie nasza szkoła? Czy twoje oczekiwania się speł-

niły?  

Jeśli chodzi o wrażenia, to jak na razie są one bardzo dobre. Oczekiwań nie miałem 

jakichś wygórowanych czy wziętych nie wiadomo skąd, ale na pewno jedno oczeki-

wanie się spełniło, a mianowicie to, że spotkam tu osoby znane mi już wcześniej i że 

nie będę osamotniony czy jakkolwiek inaczej by to nazwać. 
 

4.  Czym dla ciebie jest szkoła średnia? Czy różni się ona od poprzedniej? 

Szkoła średnia jest dla mnie między innymi rozpoczęciem nowego rozdziału w swo-

im życiu i tak jakby też nowym doświadczeniem. Od poprzedniej szkoły różni się na 

pewno tym, że tutaj już od samego początku jest kładziony większy nacisk na naukę 

i można to w wyraźny sposób odróżnić i nie chodzi mi tu o to, że w poprzedniej 

szkole źle uczyli czy dobrze, a raczej o to, że tu już raczej nie uda się raczej zrobić 

tak, że nauczyciele będą z klasy do klasy "przepuszczać, byle by zdał", tylko już na-

prawdę trzeba będzie przyłożyć się do nauki. 
 

5.  Gdybyś miał dokonywać wyboru po raz kolejny, czy zdecydował byś się na na-

ukę w ZS Poniatowa? 

Jak na razie myślę, że jeśli miałbym możliwość zmiany swojego wyboru albo zade-

cydowania po raz kolejny, to raczej nie zmieniłbym swojego wyboru, jeśli chodzi o 

samą szkołę. Pomyślałbym jednak jeszcze nad innym profilem, ponieważ czasami 

zastanawiam się, czy faktycznie zawód związany z informatyką to jest to, co chcę 

robić w przyszłości, jednakże częściej myślę, że wybrałem dobrze. 

                                                                          Z Kamilem rozmawiała Kinga Łata 
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Najdziwniejsze zwierzęta na świecie.  

Kapturnik morski  
inna nazwa  

Foka kapturowa                       

-Długość ciała193-350 cm, waga 

ciała do 400 kg (zdarza się więcej). 

Samce o blisko 20-25 procent 

większe i cięższe od samic. 

-Kapturniki są przystosowane do 
życia na otwartym morzu. Świetnie 
nurkują na głębokość ponad 300 

m, pozostając pod wodą około 25 
minut i pokonując duże odległości. 
Co roku ponad 40 tys. kapturników 
jest zabijanych dla futer i tłuszczu.  

 

 

Moloch straszliwy 
inna nazwa  moloch kolczasty 

-wyjątkowa jaszczurka z rodziny aga-

mowatych.    

-prawdziwy potwór australijskich pu-

styń, odstraszający swym wyglądem 

wielkich i małych , brzmi  groźnie, mo-

wa jednak o 20 cm rogatej jaszczurce, 

której największą bronią jest oszuki-

wanie intruzów 

 

  

 

 

Wyrak upiorny  mały potwór 
inne nazwy: wyrak upiór, tarsjusz upiór  

-ma bardzo dużą głowę w porównaniu do reszty ciała, 

ogromne oczy o średnicy 1,6 cm. Uszy jak u nietoperza, 

nagie. Ma bardzo długi, nagi ogon, zakończony kitą.   

-wyrak upiór ma największe oczy w stosunku do reszty ciała 

ze wszystkich ssaków. Czaszka jest szersza niż dłuższa.  
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GPS OD PAPIERU  

  PO TABLETY  

 Pierwotne  papierowe „nawigacje” pochodziły już 

z wczesnych lat przed naszą erą jednak po tylu wie-
kach odnajdywania swojego położenia na kartce pa-

pieru postanowiono podjąć próbę ułatwienia sobie życia. Pierwsze pra-
ce nad projektem ruszyły dopiero w 1973 roku kiedy pojawiły się moż-
liwości i warunki rozwoju tej technologii. Pierwotnie jak wszystkie pro-

jekty miał być przeznaczony dla wojska a dokładniej stworzony został 
na zlecenie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.  Miał uła-

twić poruszanie i odnajdywanie się na terenie wroga przez siły  zbrojne 
USA.  
       System składa się z 31 satelitów orbitujących wokół ziemi, warto 

dodać iż pierwszy z nich został umieszczony na orbicie w styczniu 197-
8 . Pełną sprawność operacyjną GPS uzyskał dopiero w 1995.Aby pra-

widłowo pracował system GPS ważny jest czas. Wszystkie satelity wy-
posażone są w zegary atomowe a sygnał jest dokładnie zsynchronizo-
wany z całym systemem. Jednocześnie satelity tworzą razem z kilkoma 

nadajnikami naziemnymi sieć korekcji czasu. Dzięki temu odbiornik 
GPS podaje nie tylko pozycje, ale również bardzo precyzyjny czas. Aby 

dobrze określić pozycję GPS w trójwymiarowej przestrzeni i czas syste-
mu konieczny jest jednoczesny odbiór z przynajmniej czterech sateli-

tów. Na początku lat 80 po zestrzeleniu samolotu koreań-
skich linii lotniczych nad terytorium Związku Radzieckie-
go, uznano, że GPS powinien zostać udostępniony do za-

stosowań cywilnych. Dzięki temu jest wykorzysty-
wany w wielu dziedzinach takich jak  

transport drogowy , ochrona śro-
dowiska ,ratownictwo medyczne  
na  wodzie i lądzie, czy  

geodezja lub kartografia . 



 

Cytaty nauczycieli 
¤ Cisza, słuchać kolegi  
 
¤ Mam nadzieję, że masz maseczkę?  

 
¤ Widzę, że same jedynki będą widząc po tym co  
piszecie  
 

  ¤ Nie „można” tylko „musowo” 

 
¤ Za moich czasów plusów nie było, ja nie będę z dzien-
nika cmentarza robił  
 

Wiedza bezużyteczna 
 W Indianie wartość liczby Pi (3,1415) została ustawo-
wo zaokrąglona do 4.  
 

 Na Hawajach nie wolno wkładać sobie do uszu monet.  
 

 W stanie Vermont i na Florydzie przepisy zabraniają 
gwizdania pod wodą.  
 

 W San Francisco zabrania się właścicielom samocho-
dów polerowania karoserii używaną bielizną.  
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