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       Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 po raz kolej-

ny planujemy zorganizować prestiżową i coraz bardziej rozpoznawalną w na-

szym regionie konferencję informatyczną „IV Poniatowskie Forum No-

wych Technologii”. 

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie technologia Augmented 

Reality (AR) – tj. systemy łączące świat rzeczywisty z generowanym cyfrowo,  

ze szczególnym  naciskiem na zastosowanie tej technologii w sektorze oświa-

ty.  Udział w wydarzeniu będzie również okazją do poznania nowych różno-

rodnych ścieżek rozwoju i inspiracją dla uczestników do pogłębiania swoich 

zainteresowań związanych z nowymi technologiami. 

Konferencja skierowana jest do młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych     

i średnich powiatu opolskiego i lubelskiego. 
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ZS w gronie  Szkół Nowej Technologii  
W roku 2012 nasza szkoła dołączyła do grona 500 szkół realizują-

cych międzynarodowy projekt firmy Microsoft „Partnerstwo dla 

przyszłości ”  
 

W 2012 roku Zespół Szkół Technicznych nawiązał współ-

pracę z Lubelskim Stowarzyszeniem Specjalistów IT. Dzięki 
naszemu absolwentowi Panu Piotrowi Pietrasowi od kilku 
lat młodzież z naszej szkoły ma możliwość udziału w  pro-

jektach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez liderów grupy Microso-
ft, obecnie działających w grupie KUL.NET na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.   

 

W latach 2012-2014 w szkole odbyły się  szkolenia oraz całodniowe warsztaty 

z programowania aplikacji mobilnych Windows Phone 
 

Młodzi programiści z naszej szkoły przez rok uczestniczyli w zajęciach, które obejmo-

wały zakres nauki programowania na Windows Phone 8 i Windows 8 prowadzonych przez 
grupę programistów z koła naukowego KUL. 
 

W  2016 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty "Drukarka 3D - drukujemy rze-

czy, nie kartki". 

 

W 2017 roku uczniowie brali udział w warsztatach informatycznych „Uczeń na wyżynie 

IT” zorganizowanych przez Polskie Radio Lublin oraz Lubelską Wyżynę IT. 
 

Od 2012 roku, corocznie,  nasi uczniowie uczestniczą w Lubel-

skich Dniach Informatyki. 
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ZS w gronie  Szkół Nowej Technologii  
Od 2014 roku, corocznie,  nasi uczniowie uczestniczą w konferencji informatycznej 

Check IT w Lublinie.  Od kilku lat nasza szkoła miała okazję zaprezentować stanowisko ze 
skonstruowanymi przez koło mechatroniczne robotami, drukarką 3D i  jej wytworami. 

 

Po przerwie 

spowodowa-
nej pande-
mią 14  mar-

ca br. uczniowie technikum informatycznego uczestniczyli   
w kolejnej edycji konferencji Check IT 2022. Wydarzenie 
odbyło  się w formule online. 

 
”Budowa i eksploatacja drona”. W dniu 12 kwietnia 21 uczniów uczestniczyło w  warsz-

tatach „Sterowania dronem”. Odbyły się one na naszym boisku szkolnym pod czujnym 
okiem instruktora Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie,  na naszym boisku szkol-

nym. Każdy z uczestników miał okazję poznać podstawowe informacje dotyczące dronów, 
jak nim sterować, jakie są jego możliwości. Ponadto każdy miał szansę sterowania pracą 

drona. 
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 Patronat Honorowy  

IV Poniatowskiego Forum Nowych Technologii 
 
 

 

Wojewoda Lubelski 
 
 

 

 
 
 

Lubelski Kurator Oświaty Lublinie 
 

 

     
 
 
 

Wschodni Klaster Obróbki Metali 
 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 

 
 
 

Starosta powiatu opolskiego 
 

 
 
 

Burmistrz Miasta Poniatowa 

 

 
 

 
 

 
Burmistrz Miasta Opole Lubelskie   
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Grupa Wentworth Tech jest światowym 

liderem na rynku oprzyrządowania do pro-

dukcji opakowań i przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Specjalizuje się w projektowa-

niu i produkcji form rozdmuchowych, wtry-

skowo-rozdmuchowych IBM, form wtry-

skowych jedno i wielo komponentowych. 

Wykonuje narzędzia specjalne typu wykrojniki i tłoczniki oraz prowadzi obróbkę 

mechaniczną różnego rodzaju detali między innymi dla przemysłu lotniczego. 

 

 

 

 

 

METALTON specjalizuje się        

w produkcji narzędzi precyzyj-

nych. Należą do nich formy do 

odlewania ciśnieniowego stopów 

aluminium, wszelkiego rodzaju 

okrojniki, wykrojniki oraz tłoczniki postępowe. Oferowane przez firmę usługi są 

kompleksowe, od wykonania projektu, do wyrobu finalnego. Posiada nowocze-

sny park maszynowy i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z wieloletnim 

doświadczeniem – co jest gwarantem usług na najwyższym poziomie. Powstała 

jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe METALTON Spółka Cy-

wilna świadczące usługi w zakresie odlewnictwa metali nieżelaznych. W 2004 

roku kupiła polski oddział szwedzkiej firmy “Habo” i została podzielona na 

BRASS Polska Sp. z o. o., firmę specjalizującą się wyłącznie w odlewnictwie, na-

tomiast firma METALTON od 2004 roku jako spółka jawna zajęła się produkcją 

narzędzi tłocznych i form odlewniczych. 
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    Spółka Orzeł zajmuje się produkcją 

granulatu gumowego, powstającego w pro-

cesie recyklingu zużytych opon. Dzięki po-

nad trzydziestoletniemu doświadczeniu, 

zapleczu dobrze zmotywowanych pracow-

ników oraz umiejęt-

nościach pozyskiwa-

nia finansowania 

realizowanych projektów jesteśmy w stanie sprostać naj-

większym wyzwaniom rynku. Dzięki ponad trzydziestolet-

niemu doświadczeniu, zapleczu dobrze zmotywowanych 

pracowników oraz umiejętnościach pozyskiwania finanso-

wania realizowanych projektów jesteśmy w stanie spro-

stać największym wyzwaniom 

rynku. 

          Firma MALEC to producent syste-

mów ogrodzeniowych, który istnieje na 

rynku już ponad 25 lat. Produkty firmy są  

dostępne na wielu europejskich rynkach 

takich jak: Niemcy, Austria, Wielka Bryta-

nia, oraz wiele innych.  Podstawą  ofertą 

są ogrodzenia systemowe – przede wszystkim panele ogrodzeniowe, 

siatki plecione, siatki leśne, bramy oraz 

furtki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAWTRANS  działa na rynku od 1982 roku. Rozpoczy-

nało jako mała firma, dziś holding działający na terenie 

całej Europy.  

Jest liderem     

w branży transportu płynnych produk-

tów spożywczych. Pawtrans to jedna    

z najbardziej nowoczesnych flot w całej 

Europie, posiada własne stacje paliw 

oraz wyspecjalizowaną myjnię cystern. 
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Rekrutacja 2022/2023 
     Decyzja wyboru szkoły średniej jest jedną z ważniejszych w Twoim życiu. 

Przedstawiamy Ci ofertę naszej szkoły - nowoczesnej i stale rozwijającej się 

placówki edukacyjnej. W roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego będą funkcjonowały profile kształcenia, 

które stanowią bardzo atrakcyjną wśród innych ofert propozycję. 

    W ostatnim czasie wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego, dlatego zapra-

szamy do naszego Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, które dobrze 

przygotuje Cię nie tylko do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, ale rów-

nież zapewni większe możliwości znalezienia ciekawych ofert pracy. Interesu-

jesz się techniką? Może masz informatyczne, elektroniczne, elektryczne zamiło-

wania? Wspaniale! Nasza szkoła może pochwalić się wieloletnimi tradycjami 

kształcenia w tych kierunkach. Oczywiście są to kierunki nie tylko dla chłopców, 

zapraszamy również dziewczęta. 

Proponowane kierunki kształcenia w naszej szkole: 
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Projekty unijne 
W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole są realizowane projekty unijne: 
-Remont i modernizacja warsztatów szkolnych 
W ramiach projektu Unijnego zostały wyremontowane sale w  budynku warsztatów znaj-

dujący się obok szkoły. Pozyskaliśmy 4 zupełnie nowe specjalistyczne pracownie dla za-
wodów informatycznych i mechanicznych, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputero-
wy oraz dwie obrabiarki CNC wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. 

 
-Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu 
Działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na rozwój 

kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez: staże za-

wodowe u pracodawców, zajęcia dodatkowe, szkolenia, kursy. 
 

-Nowoczesne szkoły w Powiecie Opol-

skim 
Projekt jest realizowany na zajęciach spe-
cjalistycznych (multimedialne, mechatro-

niczne, grafiki 3 D, administrowanie sieciami, pro-
gramowanie, bazy danych i aplikacje www,  pro-
gramowanie CNC) oraz dydaktyczno wyrównaw-
czych (j. angielski, matematyka) 

 

-Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy 
 

-Program Wymiany Mło-

dzieży Erasmus +  

W ramach działań projekto-

wych grupa zaangażowanych 

uczniów wyjeżdża bezpłatnie 

na międzynarodowe spotkania 

do różnych krajów oraz uczest-

niczy w zagranicznych waka-

cyjnych stażach zawodowych. 
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Nasze sukcesy  Z ostatniej chwili  Wyniki ETAPU  

                OKRĘGOWEGO OITiW  
 blok A -  INNOWACJE TECHNICZNE 

     Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach okręgo-
wych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości bloku „A”- Innowacje technicz-
ne.  
W tym roku szkolnym przygotowujemy 3 projekty:  

P – pomoc dydaktyczna -”Laser grawerująco - tnący CNC”- D. Wiczuk T3a, M. Wójcik T3a 
R – pomysł techniczny- ”Licznik do gier komputerowych”- J. Pokraka T2ab 

U – usprawnienie softwarowo – techniczne „Rdzeń Uwierzytelnienia Dwuetapowego Użyt-

kownika”- M. Kuś T3a, J. Rosiński T3a 

Tytuł Laureata Okręgowego zajęli nasi uczniowie  
-Kategoria "R"  - Pomysł techniczny: 
Miejsce 1.   Praca zgłoszona w kategorii  "R" – pomysł techniczny ,  
"Ploter laserowy grawerująco-tnący CNC",  
autorzy: Damian Wiczuk, Michał Wójcik Zespół Szkół w Poniatowej. 

-Kategoria "U" - usprawnienie softwarowo-techniczne: 
Miejsce 1.   „Rdzeń Uwierzytelnienia Dwuetapowego Użytkownika”, 

autorzy: Michał Kuś, Jakub Rosiński - Zespół Szkół w Poniatowej. 
Obie prace zostały wysłane na ELIMINA-
CJE OGÓLNOPOLSKIE. Trzymamy kciu-
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Nasze sukcesy 
◊Uczniowie naszego technikum – Jakub 
Rosiński, Michał Kuś oraz Kacper Nieć 
uzyskali tytuły laureatów okręgowych Olim-
piady Innowacji Technicznych i Wynalaz-

czości w bloku „U”, odtwarzając naszą 
szkołę w Minecraft.    

                                           2020/2021 

◊Uczniowie technikum Jakub Rosiński, 

Kamil Niezbecki  i Michał Pięta  opraco-
wali projekt kategorii „U” OITiW pt 

„Zmodernizowana szkoła online – ZS 
Poniatowa”. Projekt dotyczył opracowania 
wirtualnego środowiska dla działalności na-
szej szkoły. Uzyskali tytuł Laureata Okrę-
gowego oraz Finalisty ogólnokrajowe-

go Olimpiady.     

2019/2020                               

◊W lutym 2021 dwójka naszych uczniów Szymon Dec i Kinga 

Łata wzięła udział w regionalnym etapie konkursu Państwowej 

Inspekcji Pracy w Lublinie  "Poznaj swoje prawa w pracy" 

◊Kolejnym sukcesem z zakresu konkursów językowych było 

zdobycie tytułu laureatów przez uczniów liceum – Mirosława 
Chabrosa i Gabrieli Tkaczyk w  wiosennej edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu Języka Angielskiego „Olimpus”, gdzie zajęli ex 
aequo 12 miejsce w kraju. 

◊Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich i języko-

wych.  Daniel Przybycień, uczeń naszego liceum, został wyróżniony na VII Wojewódz-
kim Konkursie Recyatorskim w Języku Francuskim, który odbył się 26 marca 2021 roku 

w formie zdalnej.   

◊Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu 

rozgrywkach sportowych zarówno powiatowych 

jak i rejonowych, osiągając liczne sukcesy.  
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 I Poniatowskie Forum Nowych Technologii 
           26 kwietnia 2017 r.  w Zespole Szkół  

w Poniatowej odbyło się konferencja infor-
matyczna I Poniatowskie Forum Nowych 

Technologii, uczestniczyło w niej około 120 
młodych ludzi z całego powiatu, interesują-
cych się nowoczesną techniką.  
    W ramach konferencji odbyło się 5 wykła-
dów, 12 krótkich mini warsztatów, prezenta-

cje na 7 stoiskach oraz krótkie prelekcje 
przedstawicieli 4 przedsiębiorstw.  

     Na konferencji staraliśmy się przekazać 
wiedzę nie tylko o nowych technologiach, 
lecz również zapewnić chwile rozrywki. Zma-

gania sprawnościowe w salonie gier komputerowych przyciągały wielu gimnazjalistów      
i licealistów. 

II Poniatowskie Forum Nowych Technologii 
         29 maja  2018 r. w naszej szkole odbyło się kolej-
ne przedsięwzięcie o zasięgu środowiskowym. W konfe-
rencji informatycznej II Poniatowskie Forum Nowych 
Technologii uczestniczyło około 100 młodych ludzi z ca-
łego powiatu.  
     Celem naszego spotkania było propagowanie wśród 

uczniów wiedzy z zakresu nowych technologii, zachęce-

niu ich do wybrania ścieżki kariery związanej z dziedzi-
nami technicznymi oraz pokazaniu możliwości rozwoju 
młodego człowieka we współczesnym zautomatyzowa-
nym, skomputeryzowanym, innowacyjnym świecie. Go-
ściliśmy wielu interesujących gości,  prelegentów oraz 
zaprzyjaźnione firmy, czyli naszych sponsorów. Można było dowiedzieć się wiele  o  tajni-

kach     i zasadach działania tych firm oraz  dziedzinach, w których się specjalizują.   

III Poniatowskie Forum Nowych Technologii 
        21 maja 2019 r. nasza szkoła już po raz 
trzeci miała zaszczyt organizować prestiżowe   
i coraz bardziej rozpoznawalne w naszym re-

gionie „Poniatowskie Forum Nowych Technolo-

gii”. Motywem przewodnim tegorocznego tej 
edycji był  rozwój sektora Education Technolo-
gies w Polsce, a w szczególności nowoczesne 
technologie informatyczne.  
        W konferencji uczestniczyło około 120 
młodych ludzi z całego powiatu. Gościliśmy 

wielu interesujących gości, prelegentów oraz 

zaprzyjaźnione firmy, czyli naszych sponsorów. 
Można było dowiedzieć się wiele o tajnikach     

i zasadach działania tych firm oraz dziedzinach, w których się specjalizują. Prelegenci opo-
wiadali min. o sztucznej inteligencji i aplikacjach mobilnych.  



IV Poniatowskie Forum Nowych Technologii  2022 
9:00 Ceremonia rozpoczęcia konferencji 
  liczne wykłady technologiczne, 

warsztaty z zakresu kreatywnej zabawy w świecie nauki 

warsztaty z zakresu wykorzystania Canvy 

pokazy programowania modeli 3D,  pokaz lotu drona, robotów,   

prezentacja zestawu modeli do nauki pneumatyki, 

symulacja procesów technologicznych na obrabiarce CNC, 

pokazy Spice Gears  i jej światowych  osiągnięć  

liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, 

prezentacje firm  i perspektyw zatrudnienia przez lokalnych przedsiębiorców, 

poczęstunek dla gości 

14:20 Oficjalne zakończenie Konferencji 

 

 

 

 

Prelegenci Konferencji  

          

*Panel dyskusyjny - „Nowe technologie wykorzystywane w firmach naszych praco-
dawców”  Przedsiębiorcy  oraz Judyta Węgłowska Edulab Sp. z o.o  

 

*Wykład inauguracyjny- „Technologia Augmented Reality (AR) – tj. systemy łączące 
świat rzeczywisty z generowanym cyfrowo, w szczególności z naciskiem na ich zastoso-

wanie w sektorze oświaty”  przedstawiciel SmartBee, 
 

*Warsztaty z zakresu wykorzystania Canvy - Damian Kudła– nauczyciel przedmiotów 
informatycznych w naszej szkole 
 

*Warsztaty z zakresu kreatywnej zabawy w świecie nauki- Przedstawiciel SmartBee  
 

*„Sztuczna inteligencja” Michał Kuś– nasz uczeń klasy trzeciej technikum informa-
tycznego , Laureat okręgowy OITiW blok A– Innowacje 
 

*„Big data” - Piotr Piwowarski  IBM Polska Predictive Solutions  
  

*„Jak wyćwiczyć sztuczna inteligencję” Tomasz Nagrodzki- ukończył studia inżynier-

skie na Politechnice Lubelskiej o kierunku Informatyka. Obecnie pracuję w firmie Smart 

Geometries, zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii z ob-

szaru sztucznej inteligencji  

 

Zespół gazetki 
Jakub Rosiński    Kinga Łata     Kamil Karczmarski    Patrycja Wróbel   
Kacper Borowiec       Szymon Durak          
Pomoc merytoryczna:   Joanna Domaszewska 
Opiekun gazetki:  Marek Wawrzyniak  


