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W numerze m. in. 

Ze świecą szukać człowieka, który 
ze wszystkich miesięcy najbar-
dziej lubi listopad. Chłodny, wil-

gotny, a nierzadko mroźny mie-
siąc zamyka jesień, otwierając 
wrota zimowych dni i nocy. Pierw-
szego listopada słońce wstaje 
około godz. 6.30, a zachodzi ok. 

16.00. Dzień trwa dziewięć i pół 
godziny. W końcu miesiąca, po-
między brzaskiem a zmierzchem 
upływa zaledwie osiem godzin. 
W listopadzie pojawiają się za-
zwyczaj pierwsze opady śniegu 

z deszczem, a nierzadko samego 
śniegu.  

W głębi wód listopad obfituje 
w  w a ż n e  w y d a r z e n i a . 
W rzeczkach i strumieniach Pusz-
czy Knyszyńskiej do tarła przystę-

pują pstrągi, a w głębokich ma-
zurskich jeziorach sieja i sielawa. 
Obie te niewielkie ryby, dorasta-
jące do nieco ponad trzydziestu 
centymetrów, wymagają do życia 
bardzo czystych i dobrze natlenio-

nych wód. Wielkie, głębokie jezio-
ra mazurskie, duszone ściekami 
i maltretowane ryczącymi moto-
rówkami, coraz rzadziej zapew-
niają jednak tym cennym rybom 

właściwe warunki życiowe. 

      

    Przez niespełna dwa miesiące, który spę-

dziliśmy w szkole wydarzyło się wiele cieka-

wych rzeczy. Dla pierwszoklasistów był to 

czas, w którym zdążyli się zaklimatyzować, 

zapoznać, mieli ślubowanie i otrzęsiny. Był to 

także czas wycieczek integracyjnych, rajdów 

rowerowych, seansów filmowych, ciekawych 

szkoleń i warsztatów.  

     Od 26 października ZS Poniatowa jak każ-

da inna szkoła średnia w Polsce rozpoczęła 

nauczanie zdalne z uwagi na sytuację epide-

miologiczną koronawirusa. Mamy nadzieję, że 

lekcje on-line nie potrwają zbyt długo i wróci-

my do tradycyjnych zajęć najszybciej jak to 

możliwe. Mamy nadzieję, że kolejny numer 

ZS Express sprawi, że chociaż na chwilę po-

czujecie się jak w szkole. 

-otrzęsiny i ślubowanie klas 
pierwszych 

-krótkie wycieczki 

-świat dronów na discordzie 
-najdziwniejsze zwierzęta 

-ciekawostki o Polsce 
-święto narodowe 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, ży-

czymy miłego czytania. 
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  Wypad  na ognisko 
       W środę 23 września klasa 3a technikum pod 

opieką swojej wychowawczyni Pani Małgorzaty Fiuk 

oraz nauczyciela wychowania fizycznego Pana Marka 

Mędrka wybrała się okrężną drogą na bosko 

„Dąbrowiak” w Dąbrowie Wronowskiej. W trakcie wy-

cieczki urządzone zostało ognisko klasowe z którego 

zdecydowanie wszyscy byli najbardziej zadowoleni, 

następnie w celu spalenia nadmiaru kalorii odbył się 

wewnątrz klasowy mecz piłki nożnej. Po którym grupa 

spokojnie i w rytm muzyki udała się do szkoły. Warto 

dodać iż w trakcie tej wyprawy zrobiono ponad 12 000 

kroków co daje prawie 10 km. 
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Wycieczka rowerowa klasy T2a 
     W czwartek 17 września, odbył się rajd rowerowy klasy T2a. Opiekunami wy-

cieczki byli: Pani Halina Czarnota oraz ks.    

Michał Guz.  

    Grupa udała się nad zalew do  

Chodla, gdzie podziwiali piękno 

krajobrazu Kotliny Chodelskiej z 

platformy widokowej. Grupa 

przemieszczała się bezpieczny-

mi traktami leśnymi oraz dro-

gami o małym natężeniu ru-

chu.  Podczas  postoju mieli 

możliwość zwiedzenia jednego 

z bunkrów znajdujących się na 

terenie dawnych zakładów elek-

tromaszynowych  Predom - EDA, a 

będących pozostałością po niemiec-

kim obozie zagłady i pracy. Pogoda nie 

dopisywała, ale nikt się nie poddał i wszy-

scy dotarli bezpiecznie do celu. Na miej-

scu z pomocą księdza zostało rozpalone 

ognisko. Wszyscy zjedli, odpoczęli i zagrali 

w grę słowną. Następnie wyruszyli w dro-

gę powrotną. Wracając, klasa pojechała 

na Sewerynówkę, gdzie zwiedzili ambonę 

myśliwską. Koło godziny 14 wszyscy byli 

pod budynkiem szkoły zmęczeni, lecz 

szczęśliwi. 
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Ślubowanie klas pierwszych. 

      Dnia 15 października w ZS Poniatowa odbyło się uroczyste ślubowanie klas 

pierwszych liceum oraz technikum. Niestety  w tym roku szkolnym ze względu na 

zachowanie zasad sanitarnych oraz bezpieczeństwa uczniów ślubowanie odbyło 

się bez udziału innych klas naszej szko-

ły.    W uroczystości brali udział najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły, ich wychowawcy, 

członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz 

Dyrekcja Szkoły. Cała uroczystość przebiegła 

sprawnie i została zakończona przemówie-

niem Pani dyrektor. 
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Otrzęsiny klas pierwszych. 

       Dnia 16 października w naszej szkole odbyły się zorgani-

zowane przez Samorząd Uczniowski otrzęsiny klas pierwszych. 

Motywem przewodnim były „Dziady” Adama Mickiewicza. 

Uczniowie zmagali się w różnych ciekawych konkurencjach: 

m.in. rysowanie herbu swojej klasy, wyścigi w workach, przed-

stawienie pantomimy,  liczenie ziarenek grochu, projektowanie 

i prezentowanie sukni ślubnej oraz test wiedzy o naszej szkole.  O ilości przyznawa-

nych punktów decydowali członkowie samorządu uczniowskiego oraz jury, do którego 

należeli: Pan Jacek Kiraga, Marek Wawrzyniak, Pani Anna Wdowiak oraz Wioleta Łata. 

Z powodu panującej pandemii korona wirusa musiały zostać zachowane wszelakie 

zasady bezpieczeństwa. Cała rywalizacja pomiędzy liceum a technikum zakończyła 

się remisem oraz zdobyciem przez obie klasy „złotej 

karty”, która zwalnia w danym dniu z pisania spraw-

dzianów, kartkówek oraz odpowiedzi ustnych dla całej 

klasy.  Po otrzęsinach uczniowie klas pierwszych zostali 

zwolnieni do domu. 
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        W dniu 9 listopada 2020 roku na kanale głosowym na Discordzie odbyło się 

spotkanie z Panią Joanną Ciepielewską z Fundacji Tu i Tam zajmującą się, jak 

sami piszą na swojej stronie internetowej, „działaniami na rzecz tego, by świat 

wokół nas był trochę lepszy”. W warsztatach wzięli udział uczniowie naszej szko-

ły z klas: LO1, LO2a, LO2b, LO2ab, T1ab, T2a, T2b oraz T3a oraz innych 11 in-

nych szkół. Trwały 45 minut i składały się z dwóch interaktywnych części: pierw-

sza dotyczyła naszych poglądów na podane pytania i stwierdzenia, które wyraża-

liśmy w anonimowej ankiecie, zaś w drugiej części odpowiadaliśmy na 21 pytań, 

po czym wspólnie z Panią z Fundacji Tu i Tam analizowaliśmy je.  

       Warsztaty okazały się wartościowe, a uczestnictwo w nich było bardzo do-

brym pomysłem. Dowiedzieliśmy się m.in.: czym jest społeczeństwo obywatel-

skie, co to jest wolontariat i jakie prawo je reguluje, a także jakie mamy prawa 

jako obywatele i wiele więcej. Wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni oraz za-

dowoleni ze spotkania. 

 

Warsztaty z Fundacją Tu i Tam 
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      11 listopada przypada 102. rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Narodowe Świę-
to Niepodległości to dla Polaków jedno z naj-

ważniejszych świąt państwowych.  

W 1795 roku Polska zniknęła z mapy świata po-
dzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, 
Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród 
polski kilkakrotnie zrywał się do walki. Niestety 
bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli w 
wyniku całego szeregu różnorodnych działań pol-

skich patriotów odrodziła się Nasza Ojczyzna. Szczególną rolę w procesie odzyskania nie-

podległości odegrał bohaterski dowódca, wybitny polityk Marszałek Józef Piłsudski 
11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo.  

      Ze względu na pandemię COVID 19 i związane z nią obostrzenia, Narodowe Święto 

Niepodległości będzie miało wyjątkowy lecz odmienny niż dotychczas charakter.  

    10 listopada na szkolnym serwerze o godzi-

nie 10:45 odbyło się spotkanie uczniów z wy-

chowawcami w celu porozmawianiu na temat 

niepodległości Polski, następnie o 11:11 

wszystkie klasy odsłuchały hymn Polski. Roz-

mawialiśmy m. in. na temat jak doszło do znik-

nięcia Polski z mapy świata, jakie ważne wyda-

rzenia działy się w tym okresie oraz w jaki spo-

sób odzyskaliśmy niepodległość. Aby ukazać 

szczęście Polaków po odzyskaniu niepodległości 

zacytuję słowa Jędrzeja Moraczewskiego „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału ra-

dości, jaki ludność polską w tym momencie ogar-

nął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. 

Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne 

państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. 

Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, 

złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy 

sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadarem-

no na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”  
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Świat dronów i sztucznej inteligencji 

         Podczas zdalnej nauki przed uczniami naszej szkoły otworzyły się kolej-

ne drzwi pozyskania nowej bardzo przydatnej wiedzy. Absolwenci Zespołu 

Szkół w Poniatowej – Rafał Szuwalski oraz Tomasz Nagrodzki złożyli młod-

szym kolegom propozycję współpracy w projekcie pt. „Świat dronów i sztucz-

nej inteligencji”. Nie trzeba było długo czekać odzew, do udziału w wydarze-

niu zgłosiło się wiele chętnych osób. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło 

się już 27 października na Discordzie. 

       Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się wiele na temat dronów, robotów 

dostawczych oraz druku 3D. Rafał z Tomkiem wyjaśnili nam także w jaki spo-

sób te maszyny wpływają na teraźniejszy i przyszły świat. Odnieśli się także 

do firmy Amazon, która już od jakiegoś czasu próbuje stworzyć drony, które 

samodzielnie dostarczałyby paczki do domów.                      

       Dodatkowo zaproponowali nam zajęcia z programowania, modelowania, 

drukowania oraz budowy dronów. W ramach dalszej współpracy mają być or-

ganizowane wyjazdy na targi, staże w firmach technologicznych oraz szkole-

nia.  
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     W ostatnim czasie w kinach pojawił się film w reżyserii Jana Holoubka 
pt. „25 lat niewinności”. Opowiada on historię Tomasza Komendy - czło-

wieka niesłusznie skazanego na lata pozbawienia wolności. Twórcy filmu 
podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich 
pytania. Jak to mogło się wydarzyć?  

Dlaczego niewinny człowiek musiał aż tyle lat czekać w celi na 
sprawiedliwość? 
        Uczniowie naszej szkoły w kilku grupach udawali się do miejskiego 

kina „Czyn”, aby obejrzeć ten film. Podczas seansu można było zauważyć 
poruszenie i wzruszenie w odbiorcach. Wszyscy w skupieniu i z zaintere-
sowaniem poznawali realia życia człowieka, któremu posypał się cały 

świat przez niesłuszne oskarżenie w sprawie bestialskiej zbrodni.  



  
Nr 23/2020 

  
Strona 10   

Najdziwniejsze zwierzęta na świecie.  

Gwiazdonos amerykański 
-gatunek owadożernego ssaka z rodzi-

ny , gwieździsty twór, przypominający 
otwartą dłoń składa się z 22 wypustek 
służących mu jako narząd dotyku.  

Cyweta afrykańska 
-gatunek drapieżnego ssaka z rodziny 

 wiwerowatych, długość ciała (bez ogona) 
67–54 cm, długość ogona 34–46,9 cm, dłu-
gość tylnej stopy 12,3–13,9 cm, długość 

ucha 5,4–5,8 cm; masa ciała 7–20 kg. Ce-
niona zarówno ze względu na futro jak 
i cybet - wydzielinę z gruczołów stosowaną 

w przemyśle perfumeryjnym 

Gawial gangesowy 
-jest jednym z dominujących drapieżni-

ków w rzekach subkontynentu indyjskie-
go, ma nietypowy wąski pysk, w którym 
znajduje się 110 zębów. Niegdyś potężne 

zwierzę dziś stoi na granicy wyginięcia. 

Frogfish 
-Owłosione i prążkowane ryby są jed-

nym z najbardziej niezwykłych stwo-
rzeń żyjących na naszej planecie. Wi-
doczne na jego ciele włoski nie są w 

rzeczywistości włosami, lecz cienkimi 
ościami. Do polowania używa mechani-
zmu podobnego do wędki, aby przycią-

gnąć do siebie ofiarę. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ssaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiwerowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cywet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gruczo%C5%82
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przemys%C5%82_perfumeryjny&action=edit&redlink=1


  
Nr 23/2020 

  
 Strona 11 

Pierwszaku   

musisz  to  przeczytać !!!  
Wielu z was dopiero co zawitało w ścianach 

naszej szkoły, dlatego właśnie zespół redak-

cji ZS Express chciał by zaproponować parę 

złotych zasad którymi powinniście się kiero-

wać.   

Nie bój się pytać , tu nie ma osób które 
by ci nie pomogły 

Pogaduszki zostaw sobie na przerwę, 
na lekcji słuchaj się nauczyciela. 

Stosując się do zasad pomagasz zapewnić bezpieczeństwo i 

spokój w szkole. 

Pomagając słabszym pokazujesz swoje serce. 

 
Mając talent np. w śpiewaniu nie ukrywaj tego, dołącz do ze-

społu. Jeżeli zaś lubisz pisać Zostań jednym z nas i dołącz do 
gazetki!    

 

Pamiętaj, że aktywność na początku zapewni Ci spokój pod ko-
niec roku.  

 
Mając możliwość startu w jakimkolwiek konkursie próbuj może 

akurat się uda. 
 

Udzielaj się w życiu szkolnym tym zawsze zapunktujesz. 

 
W szkole średniej problemy rozwiązujemy w sposób polubow-

ny, nie poprzez użycie siły. 
 

Paląc i pijąc na terenie szkoły nie pokazujesz jaki jesteś doro-
sły. 

 
Uciekając z lekcji robisz sobie nie potrzebne zaległości. 



Czy wiesz że... 

 17 Polaków otrzymało nagrodę 

Nobla, więcej niż Chińczycy, Japoń-
czycy czy też Australijczycy. 
 

 Wielu specjalistów sądzi, że w cią-

gu kilkudziesięciu lub kilkuset lat, 
Półwysep Helski zostanie zalany i 
zniknie          
z map. 

 

 Polskie wyroby z bursztynu 

mogą mieć udział na rynku świa-
towym nawet 70% - co czyni nas 
największym eksporterem tego 
surowca. 

 

 Kamizelkę kuloodporną wymyśliło 

dwóch Polaków na przełomie XIX i XX 
w. – Kazimierz Żegleń i Jan Szczepanik. 

 

 W Europie konstytucja pojawiła się 

jako pierwsza w Polsce, zaś jako dru-
ga na świecie, zaraz po Stanach Zjed-
noczonych. 
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