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Rozmawiamy z Panią Haliną Cygan Dyrektor Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie, kierunek: historia o specjalności nauczyciel-
skiej, a także absolwentką Studiów Podyplomowych na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie biblioteko-
znawstwa oraz Socjologii Organizacji i Zarządzania Oświa-
tą – Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

Dynowinka: 
W tym roku mija 10 lat od objęcia przez Panią funkcji Dyrek-

tora tej szkoły. 
Skąd zainteresowania nauczycielskie i co Panią skłoniło do tego 

aby podjąć się pełnienia trudnej funkcji dyrektorskiej?
Faktycznie od 1.09.2007 r. przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego 

została powierzona mi funkcja dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. To już 10 – ty rok, a mi-
nęło tak szybko. Zanim zostałam dyrektorem szkoły, przez 8 lat peł-
niłam funkcję wicedyrektora szkoły. Dlatego po wygranym konkur-
sie na to stanowisko postanowiłam zmierzyć się z trudnymi wyzwa-
niami, jakie niesie ta funkcja. Na ile udało mi się sprostać tym zada-
niom, to już nie mnie oceniać. W każdym razie staram się je wykony-
wać z pełnym zaangażowaniem, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 
Jeśli chodzi o zainteresowania nauczycielskie, to pewnie w jakiejś czę-
ści przejęłam je po Tacie, który przez wiele lat prowadził naukę jazdy. 

Dynowinka:
Każda praca, każda pełniona funkcja wiąże się z obowiąz-

kami i zadaniami. Jakie są „blaski” w Pani pracy nauczycielskiej, 
dyrektorskiej?

Funkcja dyrektora szkoły podobnie jak każde inne stanowisko 
kierownicze wiąże się z określonymi zadaniami i obowiązkami. Każ-
da praca zawodowa, a szczególnie ta na stanowisku kierowniczym ma 
swoje blaski i cienie. Z pewnością wiele satysfakcji przynoszą sukce-
sy uczniów (wyniki w nauce, stypendyści, laureaci konkursów, zajęcia 
dla uczniów dające im dodatkowe uprawnienia), a także kolejne zre-
alizowane plany (nowe, czy wyremontowane pracownie przedmioto-
we, nowe pomoce dydaktyczne, pozytywne opinie o dobrze zorganizo-
wanym konkursie, uroczystości itd.), czy bardzo proste gesty jak absol-
wenci szkoły z sympatią, życzliwością kłaniają się na ulicy, opowiada-

ją o swoim życiu i z dużą radością wspominają czasy 
szkolne. Natomiast jeśli chodzi o te „blaski” to też są. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Dynowie, jest jedną z najwięk-
szych szkół w powiecie rzeszowskim, a wyrósł z bar-
dzo małej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie. 
Od wielu lat mamy w powiecie rzeszowskim najwięcej 
stypendystów; Stypendium Powiatu Rzeszowskiego, 
a wcześniej też Urzędu Marszałkowskiego. 

Szkoła zrealizowała 6 projektów zagranicznych 
staży zawodowych dla uczniów w ramach programu 

Leonardo da Vinci, a obecnie jest uczestnikiem drugiego 
projektu unijnego (w latach 2013-2015 „Podkarpacie stawia na za-
wodowców,” a 2016-2019 – „Szkoła fachowych kompetencji zawodo-
wych”). Największym „blaskiem” w pracy każdego dyrektora, a zara-
zem i nauczycieli jest chwila związana z wręczaniem świadectw koń-
cowych, dyplomów zawodowych, nagród i wyróżnień, czy też podzię-
kowań dla rodziców. „Blaskiem” jest to wszystko, co kryje się za tymi 
właśnie gestami, chwilami….

Dynowinka: 
Co spędza Pani „sen z powiek”, co smuci, może jest coś takiego 

co koniecznie chciałaby Pani zrealizować w dalszej swojej dzia-
łalności zawodowej?

Z pewnością dużym obciążeniem psychicznym jest świado-
mość, że trzeba ponosić pełną odpowiedzialność za szkołę, a szkoła 
to nie tylko budynki, ale przede wszystkim to ludzie – uczniowie, ich 
rodzice, pracownicy. Tu najlepiej sprawę oddaje powiedzenie ”Suk-
ces ma wielu ojców, porażka nikogo”. Zawsze jednak staram się pa-
miętać i wspominać te miłe chwile, a zapominać o troskach i kłopo-
tach. Na ogół sypiam dobrze, ale jak każdemu czasem coś się pojawi 
w myślach, co wymaga głębszego zastanowienia i działania. Mam na 
myśli remonty, modernizacje obiektów i pomieszczeń szkolnych….

Zgodnie z opracowanym planem remontowym w pomieszcze-
niach warsztatów szkolnych – Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
m.in. wymieniono wszystkie okna, wymieniono bramy – drzwi ze-
wnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe na całym budynku, prze-
prowadzono remonty pomieszczeń w pracowni spawania, pojazdów 
samochodowych i Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Przewidzia-
ne są jeszcze dalsze prace w budynku CKU m.in. ocieplenie zewnętrz-
ne, wymiana instalacji c.o., remont pozostałych pomieszczeń z prze-
znaczeniem na pracownie i pomieszczeń biurowych także w budyn-
ku dawnego internatu. Przewiduje się również budowę nowego po-
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Za to, Mamo, że w noc czujnie strzeżesz
kolorowych i spokojnych mych snów;

za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć,
że rozumiesz mnie nawet bez słów;

cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, 
Najdroższa Mamo?

Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną,
po jednym kwiatku za każde zmartwienie,

po jednym kwiatku za płynące z Twych rąk ukojenie.
Za każdą Twoją zmarszczkę - jeden kwiat

i jeden za każdy siwy włos.
Pod  nogi trzeba by Ci rzucić cały świat,

wszystkie kwiaty na ogromny stos.

 TOBIE, KOCHANA MAMO !!!

M. Waszak

mieszczenia dla Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, a w miejscu 
dotychczasowej, urządzenie pracowni diagnostyki pojazdów samo-
chodowych i bieżące remonty wnętrza. To wszystko wymaga prze-
myślenia, różnych działań i zabiegów nie zapominając o tym, co jest 
najważniejsze, a więc nauczanie i wychowanie.

W moich zamierzeniach jest także, m.in. urządzenie pracowni 
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wykonanie nowych bo-
isk zewnętrznych, dalsza modernizacja dotychczasowych budynków 
dydaktycznych, a także zmodyfikowanie programów innowacji peda-
gogicznych funkcjonujących w szkole. Duży nacisk chciałabym także 
położyć na pozyskanie funduszy unijnych. Szczegółowych planów nie 
będę zdradzać, aby stanowiły pewną niespodziankę. 

Na koniec bardzo serdecznie dziękuję Staroście Rze-
szowskiemu Panu Józefowi Jodłowskiemu, Wicestaroście 
Rzeszowskiemu Panu Markowi Sitarzowi i Naczelnikowi 
Wydziału Społeczno – Oświatowego Panu Adamowi Koza-
kowi za ogromną przychylność i wsparcie wszelkich dzia-
łań. Bez Ich wsparcia nie udałoby się osiągnąć tak wiele. 

Dynowinka: 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji 

wszelkich planów.

Agnieszka 
Kędzierska

„Zdrowe Podkarpacie” –
XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu 

„Podkarpacka Tęcza”
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Rzeszowie:

Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydzia-
łu Społeczno – Oświatowego, Pani Iwona Za-
wadzka – Kierownik Biura Promocji, Pan Mi-
chał Łazarów z Biura Promocji, Pani Elżbie-
ta Kubicka i Pan Marcin Tupaj z Wydziału 
Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiato-
wego w Rzeszowie oraz radni Rady Powiatu 
Rzeszowskiego - Pan Krzysztof Kędzierski, 

Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.
Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynow-

skiego, Ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidie-
cezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Za-
stępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków z siedzibą w Przemyślu – Pan Bartosz Podubny, Dyrektor 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – Pan Marek Ja-
strzębski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszo-
wie – Pani Anna Kowalska, Dyrektor Podkarpackiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – Pan Robert Piesz-
czoch oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krośnie – Pan Tomasz Kałamarz.

Miasto Dynów reprezentowali:
Burmistrz Miasta Dynowa – Pan Zygmunt Frańczak, Skarbnik 

Miasta Dynów – Pani Renata Potoczna, Przewodnicząca Rady Mia-
sta Dynów – Pani Ewa Hadam, były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Dynowie – Pan Stanisław Tymowicz, Wice-
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dy-
nowie, właściciel Zakładu Usługowo – Handlowego „KRUPP” z Dyno-
wa – Pan Piotr Krupa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dy-
nowie – Pani Grażyna Paździorny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dy-
nów – Pan Adam Pilch, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dyno-
wie – Pan Adam Ryba oraz dyrektorzy placówek oświatowych Po-
górza Przemysko-Dynowskiego: Pan Kazimierz Żak – Dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pan Zbigniew Walus – Wi-
cedyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Pan Jan Gosztyła – Dyrektor 
Zespołu Szkół w Hłudnie, Pan Roman Mryczko – Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 3 w Łubnie. 

Media reprezentowała Pani Anna Leśniewska z redakcji pro-
gramów kultury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów”.

W gali konkursowej wzięli także udział: Pani Krystyna Dżu-
ła – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie i Pan 
Łukasz Domin – Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” i Towa-
rzystwa Sportowego DYNOVIA Dynów.
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Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Bur-
mistrz Miasta Dynowa, Wójt Gminy Dynów, Podkarpac-
ki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Prze-
myślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Polskie Radio 
Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kul-
tury w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Za-
wodowych w Dynowie, Brzozowiana - portal regionu 
brzozowskiego na Podkarpaciu, Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.
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Decyzja o prowadzenia zdrowego stylu życia jest bardzo waż-
na w życiu człowieka. Oznacza wzięcie odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie i zdrowie bliskich. Dlatego tak ważnym jest zwróce-
nie uwagi na tematykę świadomego dbania o siebie. Organizator 
konkursu Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie popularyzując zdrowy tryb życia i pro-
mując infrastrukturę sportową na Podkarpaciu, nadał XVII Wo-
jewódzkiemu Konkursowi „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem: 
„ZDROWE PODKARPACIE”.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech kategoriach: - re-
cytatorsko-inscenizacyjnej, w której uczniowie zaprezentowali 
utwory promujące zdrowy styl życia, - plastycznej, w której pra-
ce wykonane dowolną techniką przedstawiały wyobrażenia róż-
nych form aktywności fizycznej oraz – multimedialnej, w której 
zadanie polegało na wykonaniu spotu reklamowego dotyczącego 
promocji zdrowia (zdrowe odżywianie, przeciwdziałanie uzależ-
nieniom, zdrowy styl życia).

W tym roku uczniowie mogli wziąć udział również w konkur-
sie towarzyszącym „Co dobrego z lasu”? Konkurs ten został zorga-
nizowany przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie – Nadle-
śnictwo Dynów.

Uroczystą galę, która odbyła się 6 kwietnia 2017 r. w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, otworzyła i pro-
wadziła Dyrektor Szkoły Pani Halina Cygan. 

Głównym punktem programu było ogłoszenie wyników konkur-
sów, wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz wyróżnionym po-
szczególnych kategoriach konkursowych. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy dyplom oraz wspaniałe nagrody ufundowane przez:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Podkarpacki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wójta Gminy Dynów, 
Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spół-
dzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie.

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. Publiczności zaprezentowała się 
Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „ANTRAKT” ze sztuką te-
atralną zatytułowaną „Moda na zdrowie”, a z pokazem tańca Szkol-
na Grupa Sportowo-Taneczna „APLAUZ”. 

Na gali wystąpił również Zespół Tańca Estradowego „GEST” 
z Brzozowa, kierowany przez Pana Marka Grządziela z przepięk-
nym pokazem tanecznym. Grupa pokazała dwa układy: „Zakocha-
ny Pierrot” i „Pająk i motyle”. Odbyły się również pokazy JU-JITSU 
w wykonaniu podopiecznych Uczniowskiego Klubu Sportowego KI-
GAI Wara, którego trenerem jest Pan Łukasz Sieńczak.
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Wystawa główna tegorocznej gali pod hasłem „Zdrowe Pod-
karpacie to…” przedstawiała sprzęt z wielu dziedzin sportowych, 
sprzęt rehabilitacyjny, nowoczesne urządzenia medyczne służą-
ce do badań profilaktycznych, plakaty m.in. antynikotynowe, an-
tyalkoholowe promujące życie bez nałogów, piramidę zdrowia 
pokazującą zdrowe odżywianie oraz Wschodni Szlak Rowero-
wy Green Velo. Część scenografii stanowiły prace, które wpłynę-
ły na konkurs. 

Ponadto na łączniku szkolnym można było skorzystać z po-
rad: dietetyczki Pani Eweliny Szeremety-Łach, specjalisty me-
dycyny naturalnej i fizjoterapeuty Pana Łukasza Matlaka, a tak-
że pszczelarza Pana Roberta Młynarskiego.

Do degustacji swoich wyrobów kulinarnych zaprosili wszyst-
kich: piekarnia Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukier-
nia Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukiernia „Pau-
la” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go „Błażowiak” z Błażowej oraz „Karczma pod Semaforem” 
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z Bachórza. Na zakończenie gali organizatorom tegorocznej edy-
cji podziękowali: Ks. Prałat Stanisław Janusz - Dziekan Deka-
natu Dynowskiego, Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Spo-
łeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan 
Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław 
Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Anna Kowalska – Dy-
rektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pan Marek 
Jastrzębski – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie. Swoje gratulacje przesłali także: Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Pan Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP Pani Krysty-
na Wróblewska oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Pan Władysław Ortyl. 

Główną myślą konkursu było uświadomienie wszystkim jak 
ważny jest zdrowy tryb życia. Edukując młodzież poprzez kształto-
wanie mądrych nawyków prozdrowotnych, wpływamy realnie na 
ich przyszłość. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok w zdrowiu..

Agnieszka Kędzierska
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Kategoria plastyczna
Jury w składzie: Pan Bogusław Kędzierski – rzeź-

biarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, 
Pani Anna Nowicka-Hardulak – kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Dynowie, Państwo Jolanta i Janusz Mi-
klasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie 
oceniło twórczość 110 uczestników. Nagrody zdobyli:
I miejsce – Jakub Miśniakiewicz – Zespół Szkół w Dy-
nowie,
II miejsce – Sylwia Mazur – Liceum Ogólnokształcą-
ce w Dubiecku,
II miejsce – Izabela Niemiec – Zespół Szkół w Dynowie,
III miejsce – Piotr Pasierbski – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Przemyślu,
III miejsce – Justyna Bugira – Zespół Szkół Zawodo-
wych w Dynowie,
III miejsce – Katarzyna Chachura – 
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku.

Wyróżnienia:
Justyna Kruk – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Przemyślu,
Kamil Głąb – Gimnazjum w Kańczudze,
Weronika Bieleń –  Zespół  Szkół 
w Dzikowcu,
Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawo-
dowych w  Dynowie,
Martyna Suchecka – Zespół Szkół 
i Placówek w Manasterzu,
Aleksandra Marek – Zespół Szkół 
Technicznych w Rzeszowie,
Paweł Dyrkacz – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Prze-
worsku,
Karolina Mocha – Zespół Szkół Za-
wodowych w Dynowie,
Paulina Bielec – Zespół Szkół w Dynowie,
Patrycja Hendzel – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
Sabina Głowacz – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie – Nagroda spe-
cjalna ufundowana przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”.

Na konkurs wpłynęło 27 prac ze szkół podstawowych (ich autorzy zosta-
li nagrodzeni dyplomami za udział, a szkoły nagrodą książkową)

Kategoria multimedialna
Spośród 33 prac w tej kategorii jury w składzie: ks. Marek Wojnarow-

ski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra w Przemyślu, Pani Iwona Zawadzka – kierownik Biura Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Marcin Tupaj – inspektor w Wydziale 
Społeczno-Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie wybrało pra-
ce następujących uczniów:

I miejsce – Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
II miejsce – Jakub Dąbrowski – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
III miejsce – Dominika Potoczna – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

 Wyróżnienia:
Sebastian Szczepek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie,
Grzegorz Szałajko – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
Paweł Sierant – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
Magdalena Boroń – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
Piotr Kiełbasa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Wyniki XVII edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Podkarpacka Tęcza
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Na pierwszym planie: osoby nagrodzone w kategorii plastycznej, a na drugim od lewej: Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt  
Frańczak, Ks. Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynów, Naczelnik Wydz. Społeczno-Oświatowego w Rzeszowie – Adam Kozak 
i Dyrektor ZSzZ w Dynowie – Halina Cygan

Od lewej: Prezes SP ZSzZ w Dynowie – Stanisław Tymowicz, Z-ca PWKZ z siedzibą w Przemyślu – Bartosz  
Podubny, osoby nagrodzone w kategorii multimedialnej, Dyrektor ZTM w Rzeszowie - Anna Kowalska i Dyrek-
tor ZSzZ w Dynowie – Halina Cygan 

Od lewej: Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” i TS DYNOVIA – Łukasz Do-
min, nagrodzona w kat. plastycznej – Sabina Głowacz i Dyrektor ZSzZ w Dy-
nowie – Halina Cygan

Kategoria recytatorsko-inscenizacyjna
Jury w składzie: Pani Grażyna Malawska – instruktor 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga 
Orzechowska – instruktor w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie, Pani Anna Leśniewska z redakcji pro-
gramów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia 
oceniło 22 uczestników i zdecydowało:
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I miejsce – Aleksandra Szczepan – Zespół Szkół w Dynowie,
I miejsce – Wioletta Łysek – Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjny w Trzcianie, 
II miejsce – Laura Kilon – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
III miejsce – Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Wyróżnienia:
Stanisław Tworzydło – Zespół Szkół w Hłudnie,
Hubert Bujdasz – Zespół Szkół w Dynowie,
Dominika Mareńczak – Publiczne Gimnazjum 
w Birczy,
Natalia Mościszko – Gimnazjum w Krasiczynie.

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Katarzyna Chachura – Liceum Ogól-
nokształcące w Dubiecku,
II miejsce – Dominik Birak – Zespół Szkół Zawo-
dowych w Dynowie,
II miejsce – Ewelina Czycz – Zespół Szkół Le-
śnych w Lesku,
III miejsce – Aleksander Dudek – Zespół Szkół 
Zawodowych w Dynowie,
III miejsce – Dorota Łazor – Zespół Szkół Zawo-
dowych w Dynowie.

Wyróżnienia:
Sabina Mnich – Liceum Ogólnokształcące w Dy-
nowie,
Filip Jagusztyn – Liceum Ogólnokształcące w Dy-
nowie,
Aleksandra Błotnicka – Liceum Ogólnokształcą-
ce w Dynowie,
Dominika Jarosz – Zespół Szkół Technicznych 
w Rzeszowie,
Mateusz Dańczak – Zespół Szkół Zawodowych 
w Dynowie.
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Wyróżnienia:
Agnieszka Jureczko – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
Joanna Niemiec – Zespół Szkół w Łubnie,
Martyna Kłyż i Hubert Kozdra – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie.

Konkurs towarzyszący „Co dobrego z lasu?”
Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Grażyna Paździor-

ny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie oraz przedstawiciel Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz ocenili 58 
prac w dwóch kategoriach:

Gimnazja
I miejsce – Aleksandra Szczepan – Zespół Szkół w Dynowie,
II miejsce – Karolina Kopacka – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku,
II miejsce – Emilia Jarema – Zespół Szkół w Hłudnie.

Przyjdź do 
DOBREJ SZKOŁY 

– masz 
szeroki wybór!!!

Od lewej: Dyrektor WDK w Rzeszowie – Marek Jastrzębski, Redaktor PR w Rzeszowie – Anna Leśniewska, Dyrek-
tor PODR w Boguchwale – Robert Pieszczoch, osoby nagrodzone w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej i Dyrektor 
ZSzZ w Dynowie – Halina Cygan

Od lewej: Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów – Adam Pilch, Dyrektor MBP w Dynowie – Grażyna Paździorny, Przed-
stawiciel RDLP w Krośnie – Tomasz Kałamarz, Starszy Wizytator KO w Rzeszowie – Janina Świerczewska, nagro-
dzeni gimnazjaliści w  konkursie „Co dobrego z lasu” i Dyrektor ZSzZ w Dynowie – Halina Cygan

Od lewej: Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów – Adam Pilch, Dyrektor MBP w Dynowie – Grażyna Paździorny, Przedstawiciel RDLP w Kro-
śnie – Tomasz Kałamarz, Starszy Wizytator KO w Rzeszowie – Janina Świerczewska, nagrodzeni ze szkół ponadgimnazjalnych w  konkur-
sie „Co dobrego z lasu” i Dyrektor ZSzZ w Dynowie – Halina Cygan
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Gali XVII edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Podkarpacka Tęcza towarzy-
szyła bardzo bogata oprawa scenogra-
ficzna pod hasłem „Zdrowe Podkar-
pacie to...” poświęcona zdrowemu sty-
lowi życia. Kwestia ta stała się ostat-
nio bardzo popularna na całym świe-
cie. Powszechnie mówi się, że „grunt 
to zdrowie”, więc dbamy o nie na wie-
le sposobów: uprawiamy sport, odpo-
wiednio się odżywiamy, poddajemy się 
badaniom itd. 

„ZDROWE PODKARPACIE”
wystawa XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu 

Podkarpacka Tęcza

Renata 
Łybacka

Anna 
Kałamucka
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Tegoroczna wystawa miała na celu pogłębienie wiedzy na temat zdro-
wego życia i zaszczepienia w młodym pokoleniu zasad zdrowego żywie-
nia. Obejmowała stanowiska związane z badaniami profilaktycznymi, ży-
ciem bez nałogów, prawidłowym odżywianiem, sportem oraz Wschodnim 
Szlakiem Rowerowym Green Velo. Część oprawy zajęło również zaprezen-
towanie prac plastycznych, broszur informacyjnych „Co dobrego z lasu"?, 
które wpłynęły na konkurs. 

Ponadto na łączniku szkolnym można było skorzystać z porad: die-
tetyczki Pani Eweliny Szeremety-Łach, specjalisty medycyny naturalnej, 
fizjoterapeuty Pana Łukasza Matlaka, a także pszczelarza Pana Roberta 
Młynarskiego.

Nie ma wątpliwości, że sport odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, 
spotykamy się z nim na każdym kroku. Wszyscy wiemy, że „sport to zdro-
wie”. Aktywność fizyczna i ćwiczenia na świeżym powietrzu przyczynia-
ją się do poprawy kondycji i wydolności organizmu, obniżają ryzyko bądź 
spowalniają postęp niektórych chorób związanych z późnym wiekiem. 

Systematyczne ćwiczenia fizyczne chronią serce, zapobiegają otyło-
ści, budują tężyznę i poprawiają samopoczucie. Pływanie, bieganie, jaz-
da na rowerze, nordic walking – to tylko niektóre z możliwości, jakie 
daje nam sport. 

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, zarówno w życiu młodych 
osób, jak i starszych. Dlatego w każdym wieku należy się ruszać w mia-
rę swoich możliwości. 

Zwiedzając wystawy uczestnicy konkursu mogli zapoznać się ze sprzę-
tem używanym na siłowni oraz nowoczesnym sprzętem sportowym 
do uprawiania sportów letnich i zimowych tj.:

• rolki i łyżworolki, deskorolki,
• rowery i akcesoria rowerowe,
• sprzęt do nurkowania i pływania,
• sprzęt do tenisa stołowego i ziemnego,
• sprzęt do uprawiania nordic walking,
• akcesoria bokserskie, piłki, łyżwy i sanki,
• sprzęt narciarski i snowboardowy,

• sprzęt do ćwiczeń na siłowni (bieżnia, stepper, orbitrek, 
atlas, sztangi i hantle),

• sprzęt i odzież ochronna.

Uwagę przyciągało również stanowisko wyposażone 
w X Box Kinect – grę interaktywną wymagającą aktywne-
go ruchu graczy przy grach sportowych tj.: kręgle, boks, te-
nis ziemny, stołowy.

Jednym z elementów wystawy był również baner Green 
Velo oraz ulotki i materiały promujące Wschodni Szlak Ro-
werowy Green Velo dostarczone przez Urząd Marszałkow-
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ski. Green Velo jest najpiękniejszym i najdłuż-
szym szlakiem rowerowym w Polsce, liczącym 
ponad 2000 km długości. Jego trasa wiedzie 
przez pięć województw wschodniej Polski: 
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świę-
tokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie, 
a także przez 5 parków narodowych 
oraz 16 parków krajobrazowych. Tra-
sa rozpoczyna się w Elblągu, a koń-
czy w miasteczku Końskie w Górach 
Świętokrzyskich. Przemierzając „na 
dwóch kółkach” trasę szlaku, po drodze mamy okazję odwiedzić naj-
ciekawsze przyrodniczo, historycznie i kulturowo miejsca oraz za-
bytki wschodniej Polski, m.in.: w Lidzbarku Warmińskim, Tykoci-
nie, Chmielniku i Leżajsku, Przemyślu, Krasiczynie czy Sandomierzu.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zdaje sobie sprawę 
z kluczowej roli, jaką oprócz sportu w zachowaniu zdrowia i dobrego 
samopoczucia odgrywa prawidłowa dieta. Nasuwa się jednak pyta-
nie, jak komponować swój jadłospis, by można było nazwać go odpo-
wiednio zbilansowanym? Z pomocą przychodzi tu „piramida żywie-
nia” opracowana przez Polski Instytut Żywności i Żywienia, przedsta-
wiająca w formie stożka ogólne zalecenia żywieniowe. U jej podsta-
wy znajdują się elementy niezbędne w codziennej diecie, a u szczy-
tu – te o zalecanej najmniejszej częstotliwości spożywania. Właśnie 
taką piramidę można było obejrzeć na wystawie towarzyszącej gali.

Według najnowszej piramidy podstawą zdrowego stylu życia 
jest aktywność fizyczna, która zapobiega lub opóźnia przebieg więk-
szości przewlekłych chorób, pomaga w zachowaniu dobrej kondycji 
i odpowiedniej masy ciała, a także polepsza wydolność oddechową 
i stan układu krążenia. Podstawę dobrej diety stanowią owoce i wa-
rzywa z racji ich właściwości zdrowotnych. 

Dostarczają one, bowiem cennych witamin, minerałów i błon-
nika pokarmowego. Tuż nad nimi uplasowały się produkty pełno-
ziarniste następnie nabiał, przedostatnie piętro stanowią źródła 
białka – mięso, ryby, warzywa strączkowe i jaja. Dodatkowo w pira-
midzie pojawiły się zioła. Na samym szczycie umieszczono źródła 
tłuszczów – tj. oleje, oliwę, nasiona i orzechy. Piramida uwzględnia 
również ograniczenie ilości dodawanej soli oraz cukru do spożywa-
nych posiłków i wypijanych płynów. Kierowana jest do osób zdro-

wych – w przypadku występowania chorób cywilizacyj-
nych należy podane zalecenia modyfikować (najlepiej po 

konsultacji z dietetykiem lub specjalistą ds. żywienia). 
Kolejną wystawą, która wzbudziła zainteresowa-

nie uczestników konkursu była wystawa nawiązują-
ca do badań profilaktycznych. Badania te wyko-

nuje się, by monitorować stan zdrowia. Mogą być to 
podstawowe badania profilaktyczne lub ukierun-

kowane Dzięki badaniom profilaktycznym moż-
na uniknąć długotrwałego, nieskutecznego le-

czenia, które jest konsekwencją zbyt późnej 
diagnozy niektórych chorób. na rozpozna-

nie konkretnej choroby. 
Regularne badania są niekiedy szan-

są na całkowite wyleczenie choroby, któ-
ra jeszcze nie zdążyła się rozwinąć. 

Na wystawie zaprezentowano 
sprzęt medyczny i rehabilitacyj-

ny tj.: stetoskop, lampę na pod-
czerwień, elektrostymulator mię-

śni, biostymulator laserowy, ci-
śnieniomierz, stabilizującą or-
tezę stawu skokowego, stabili-
zator stawu kolanowego, orte-

zę ręki, pas lędźwiowy, kołnierz ortopedyczny itp. Sprzęt ten został 
udostępniony przez Sklep Medyczny „Dar–Med” z Brzozowa. Po-
nadto uczestnicy mogli obejrzeć szkielet oraz plansze i modele 
anatomiczne człowieka dotyczące: rozwoju prenatalnego, nerki, 
żołądka, oka, ucha, przekroju głowy, mózgu, stóp. 

Duże zainteresowanie wzbudziło również stanowisko wyposa-
żone w fantomy do resuscytacji, apteczkę pierwszej pomocy, alko-
gogle, alkomat oraz ciśnieniomierz, gdzie można było dokonać po-
miaru ciśnienia tętniczego a także spróbować swoich sił, udzielając 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdrowy styl życia to nie tylko sport, prawidłowa dieta, bada-
nia, ale także życie bez używek – nałogów, których w dzisiejszych 
czasach nie możemy uniknąć i na które wszyscy jesteśmy podatni. 
Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających 
i psychotropowych, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz 
wielu innych czynników. 

Jeżeli w codziennym życiu będziemy wprowadzać więcej ostrze-
żeń i przestróg, a jednocześnie będziemy informować o niebezpie-
czeństwach związanych z używkami, mamy większe szanse na zni-
welowanie problemu uzależnień. 

Kontynuacją wystawy XVII edycji konkursu były stanowiska 
przygotowane na łączniku szkolnym. Zaprezentowały się tu lokalne 
artystki współpracujące z Miejską Biblioteką Publiczną w Dynowie 
przy wielu przedsięwzięciach m.in. ferie na sportowo czy ferie let-
nie, panie Małgorzata Hniłka i Lucyna Kozioł. Na ich stanowisku 
można było obejrzeć i zakupić, ręcznie wykonane na szydełku wyro-
by nawiązujące do Świąt Wielkanocnych: serwetki, koszyki, pisanki 
i wiele innych, ciekawych ozdób świątecznych i nie tylko.
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Pozostałe stanowiska nawiązywały do dietetyki, 
pszczelarstwa i miodolecznictwa oraz medycyny naturalnej.
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„Dietetyka w praktyce – zdrowe odżywianie” 
Dietetyka to dziedzina ciesząca się nieustannie rosnącą po-

pularnością. Swym zakresem obejmuje zagadnienia prawidłowe-
go żywienia człowieka od narodzin do późnej starości oraz pomoc 
sportowcom i ludziom chorym w wyborze wartościowego jedze-
nia. To dietetyk podpowiada, jak jeść smacznie i zdrowo. Tego typu 
informacje i porady można było uzyskać od Pani Eweliny Szereme-
ty-Łach, która przeprowadzała wywiad żywieniowy, pozwalający 
ocenić sposób żywienia i wskazujący na problemy związane z od-
żywianiem. Ponadto można było dokonać dokładnej analizy składu 
ciała na profesjonalnym urządzeniu tzw. analizatorze składu ciała. 

Warunkiem koniecznym było stanięcie bosymi stopami na ana-
lizatorze. Pomiar obejmował: masę ciała, zawartość tkanki tłuszczo-
wej, zawartość wody w organizmie, poziom tłuszczu wisceralnego, 
czyli tłuszczu brzusznego. Ponadto można było się dowiedzieć ile wy-
nosi wiek metaboliczny naszego ciała oraz co i jak warto poprawić. 
Konsultacje z panią dietetyk cieszyły się dużym zainteresowaniem.

palnym. Rozmowy z panem pszczelarzem dostarczały informacji 
nie tylko o tym, jak leczyć się miodem i produktami pszczelimi, ale 
także, który miód jest najlepszy, jak rozpoznać jego wartość, czym 
charakteryzują się poszczególne miody i inne produkty pszczele. Na 
stanowisku pana pszczelarza można było również nabyć miód i pro-
dukty wykonane z wosku pszczelego, co stanowiło niemałą atrakcję.

„Medycyna naturalna – leczenie chorób”
Medycyna naturalna, inaczej niekonwencjonalna, to zespół nie-

inwazyjnych metod leczenia bez stosowania chemicznych prepara-
tów farmakologicznych. Podstawą działania medycyny naturalnej 
jest jednoczesne oddziaływanie zarówno na ciało jak i na psychi-
kę człowieka. 

Już ojciec medycyny Hipokrates mówił, że „Mądry człowiek po-
winien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i po-
winien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby”. Tę cenną mak-
symę stosują specjaliści medycyny naturalnej, którzy w swoich me-
todach terapeutycznych stosują różnorodne sposoby przywrócenia 
harmonii między ciałem i duszą, wykorzystując w tym celu środki 
oferowane przez naturę. Fachowych porad na w/w temat można było 
uzyskać od Pana Łukasza Matlaka, który od wielu lat pasjonuje się 
medycyną naturalną, leczeniem kręgosłupa (chiropraktyka, masaże 
powięziowe, Bowen) oraz dietetyką leczniczą i ziołolecznictwem. 

Są one nieodzowną częścią jego życia zawodowego. W pracy 
z kręgosłupem wykorzystuje takie metody jak kręgarstwo miękkie, 
chiropraktyka, masaż powięziowy typu Rolfing, techniki SOT oraz 
ćwiczenia korekcyjne do samodzielnej pracy w domu. 

Dobrze dobrana dieta jest podstawą utrzymania lub odzyska-
nia zdrowia. W swojej praktyce, jak i prywatnie stosuje Dietę Zero 
Stanu Zapalnego oraz Dietę Regulującą Autonomiczny Układ Nerwo-
wy autorstwa znanego amerykańskiego zielarza doktora Kala Sellers 
z USA, z którym współpracuje od lat. Każda osoba, która szukała po-
rady, mogła liczyć na jego pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Anna Kałamucka, Renata Łybacka

„Pszczelarstwo i miodolecznictwo”
Pszczelarstwo to ważna dziedzina rolnictwa, a także zawód lub 

hobby dające bezpośredni kontakt z naturą, przynoszące także cenne 
produkty spożywcze i lecznicze. Dlatego zainteresowanie pszczelar-
stwem rośnie. Co roku pojawiają się osoby, które deklarują chęć zało-
żenia pasieki. Jak to zrobić, można było dowiedzieć się od pszczela-
rza Pana Roberta Młynarskiego, który odpowiadał na podstawo-
we pytania adeptów trudnej sztuki pszczelarstwa. Można było do-
wiedzieć się, jak wygląda hodowla pszczół, poznać budowę ula oraz 
zobaczyć akcesoria pszczelarskie.

Leczenie miodem jest istotnym działem współczesnej medycy-
ny naturalnej. Miód, bowiem ma znakomite właściwości, szczegól-
nie przeciwdziałające wielorakim schorzeniom gastrycznym, prze-
wodu moczowego i nerek, przeziębieniom oraz różnym stanom za-
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W roku 2017 przypada setna rocznica ob-
jawień Matki Bożej w małej portugalskiej wio-
sce – Fatima. Objawienia Maryi rozpoczęły się 
13 maja 1917 i trwały przez sześć miesięcy do 
13 października. Rok wcześniej poprzedziło je 
trzykrotne ukazanie się Anioła, który zapowie-
dział trójce małych pastuszków przy-
szłe objawienia. Tak wielki jubile-
usz zachęca nas, aby na nowo po-
chylić się nad przesłaniem naszej 

Matki oraz rodzi pytanie: w jaki sposób mam odpo-
wiedzieć na apel z nieba? Być może niejeden z nas po-
siada mało wiedzy na temat objawień w Fatimie lub 
też uważa, że wszystko już się wypełniło, więc o czym 
tu wspominać?

Łucja, Hiacynta i Franciszek, to właśnie im po-
kazała Matka Boża, co może się wydarzyć, jeśli ludzie 
nadal będą żyć w grzechu, odrzucając konieczność na-
wrócenia. Niestety wielu ludzi orędzie fatimskie spro-
wadza jedynie do sensacji bądź niepotrzebnych speku-
lacji, zapominając o jego istocie. Maryja wskazuje nam 
drogę nawrócenia. Słusznie zauważymy, że nie jest to 
żadna nowość, lecz przypomnienie słów Ewangelii, 
które wypowiedział na samym początku publicznej 
działalności Pan Jezus: Czas się wypełnił i bliskie jest 

Aktualność orędzia z Fatimy

Ks. Paweł Bar

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15).
Matka Boża wybrała trzecie objawienie (13 lipca 1917), aby 

przedstawić dzieciom ważną część orędzia fatimskiego. Możemy 
powiedzieć, że jest to jedna tajemnica składająca się z trzech czę-
ści, będących centralnym punktem objawienia: wizja piekła, kult 
Niepokalanego Serca Maryi, wiek męczenników. 

 
I. Wizja piekła 
Przez kil ka krótkich chwil dzieci 

widziały obraz niewypowie dzianego 
cierpienia, którego doświadczały 
demony i potępione dusze. Praw da 
o piekle, szatanie i upadłych anio-
łach, jest zawarta w Piśmie Świętym 
od pierw szych słów Księgi Rodzaju 
do ostatnich słów Księgi Apokalip-
sy. Wielu ludzi nie wierzy w istnienie 
diabła, a on jest realnym bytem, źró-
dłem zła i naszych nieszczęść. Mary-
ja przypomina, że największą trage-
dią człowieka jest grzech, który ścią-
ga na ziemię wszystkie nieszczęścia 
i sprawia, że do piekła idzie bardzo 
wiele dusz. Dlatego też, kieruje do nas 
konkretną prośbę: 

Rozmawiamy z Panem Maciejem Tymowiczem 
Kierownikiem Gospodarczym, Kierownikiem Podsta-
wowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie, absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, kierunek: 
Inżynieria Środowiska, posiada uprawnienia diagnosty. 

W ZSzZ w Dynowie jest zatrudniony od 2008 roku.

Dynowinka: 
Jest Pan także absolwentem technikum tej szkoły o specjal-

ności technik pojazdów samochodowych. Legitymuje się Pan rów-
nież uprawnieniami diagnosty samochodowego w Podstawowej 
Stacji Kontroli Pojazdów przy ZSzZ w Dynowie. Proszę przybliżyć 
czytelnikom, jak zostaje się diagnostą samochodowym?

Dzień dobry. Zdobycie uprawnień diagnosty nie jest rzeczą pro-
stą i wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i wiedzy w za-
kresie mechaniki samochodowej. Tak w skrócie, to kandydat na dia-
gnostę powinien posiadać wykształcenie techniczne (najlepiej wyż-
sze), odbyć odpowiednio długi staż pracy na stanowisku obsługi po-
jazdów, zaliczyć kurs dla kandydatów na diagnostów oraz zdać pań-
stwowy egzamin pisemny oraz praktyczny. Wszystkie te etapy wy-
magają sporo czasu, który trzeba poświecić przede wszystkim na 
naukę przepisów prawnych oraz doszkalanie umiejętności.

Dynowinka:
Badania techniczne pojazdów samochodowych są obowiąz-

kowe, jeśli chcemy poruszać się nimi po drogach publicznych i nie 
tylko... Dlaczego badania techniczne pojazdów są tak ważne dla 
każdego uczestnika ruchu drogowego – tych na kołach i  pieszych?

Badania techniczne umożliwiają w pierwszej kolejności wyeli-
minowanie z dróg pojazdów, które stwarzają zagrożenie dla uczest-
ników ruchu drogowego. Pojazd może posiadać usterki, o których 
istnieniu nie wie sam właściciel, np. nie do końca sprawne hamul-
ce, luzy w układzie zawieszenia, brak oświetlenia, itp. Takie uster-

ki często wychodzą na jaw w ekstremalnych sytuacjach 
drogowych, gdy trzeba gwałtownie zahamować, a ha-
mulce nie są sprawne; łatwo wtedy o wypadek. Trzeba 
zawczasu usuwać takie usterki, aby poruszać się po dro-
gach sprawnymi pojazdami.

Dynowinka: 
Odpowiedzialność diagnosty, jak widać z tego jest 

bardzo duża, dla bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego. Czy często się zdarza, że pojazd nie otrzy-

muje tej uprawniającej do ruchu, pieczątki w dowo-
dzie rejestracyjnym.? Może jakiś skrajny przypadek lek-

komyślności utkwił Panu w pamięci?
Tak, zawód diagnosty to bardzo duża odpowiedzialność. Pie-

czątką, którą wbija się do dowodu rejestracyjnego diagnosta po-
świadcza, że pojazd jest sprawny i może zostać dopuszczony do ru-
chu drogowego. Pociąga to za sobą określone konsekwencje prawne, 
gdyby okazało się, że jest inaczej. Ponadto przy obecnej dużej ten-
dencji do sprowadzania pojazdów z zagranicy, konieczne jest wy-
pełnianie dodatkowych dokumentów identyfikacyjnych pojazdów, 
które zawierają szereg danych niezbędnych do rejestracji. Musi to 
być wykonane bardzo skrupulatnie, ponieważ wszelkie nieścisło-
ści są wyłapywane przez Wydziały Komunikacji i wiąże się to wte-
dy z konsekwencjami dla diagnosty. 

Obecnie wielu posiadaczy pojazdów ma świadomość, jakim za-
grożeniem może być niesprawny pojazd i dbają oni o ich stan tech-
niczny; w związku z tym pojawia się coraz mniej pojazdów, których 
stan nie pozwala na dopuszczenie do ruchu.

Z skrajnych sytuacji, które pamiętam był samochód, w którym 
z powodu zużycia i starości pękła konstrukcja i zaczął przełamy-
wać się w połowie. Właściciel chcąc ratować sytuację powstawiał 
w miejsca pęknięć kawałki cienkiej blachy i przykręcił je śrubami 
na wylot do podwozia. Oczywiście miał pretensję, że jego praca ar-
tystyczna nie została właściwie doceniona, bo pojazd nie został do-
puszczony do ruchu.

Dynowinka: 
Dziękujemy rozmowę i przekazane informacje.
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ją i moją Najświętszą Matkę. Po dwóch częściach, które już przedsta-
wiłam, zobaczyliśmy po le wej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła 
trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się, wyrzucał języki 
ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu 
z blaskiem, jaki promienio wał z prawej ręki Naszej Pani w jego kierun-
ku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: 
Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, któ-
rym jest Bóg: coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwiercia-
dle, kiedy przecho dzą przed nim, Biskupa odzianego w biel. Mieliśmy 
przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych Biskupów, Kapłanów, 
zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczy-
cie znajdo wał się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby 
z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, 
przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżą-
cy, chwiejnym krokiem, udrę czony bólem i cierpieniem, szedł modląc 
się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej dro-
dze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, zo-
stał zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go poci-
skami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli je-
den po drugim inni biskupi, ka płani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele 
osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma 
ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę 
z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali du-
sze zbliżające się do Boga.

Jak wiemy na przełomie 
drugiego i trzeciego tysiącle-
cia, św. Jan Paweł II postanowił 
opublikować zapis trzeciej czę-
ści tajemnicy fatimskiej. Nie-
długo po zamachu na życie pa-
pieża, który miał miejsce do-
kładnie 13 maja 1981 r. w dniu, 
kiedy wspominamy objawienie 
Matki Bożej w Fatimie, Jan Pa-
weł II odczytał w tym orędziu 
swój los. Doświadczył wielkiego cierpienia, ale był to również czas 
pociechy i nadziei, o której pięknie mówił niedługo po zamachu: 

Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, 
jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne 
przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddzia-
ływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się po tężniejsza 
od pocisków, a wiara od dywizji.

Trzecią tajemnicę fatimską możemy jednak odczytać, również 
jako historię, która dokonuje się na naszych oczach, pokazując tym 
samym, że jeśli świat się nie nawróci, Boża kara nadejdzie i będzie 
nieunikniona. Może w tym miejscu, drogi Czytelniku, postawisz so-
bie pytanie: jak się to ma odnośnie Bożego Miłosierdzia? Odpowie-
dzi udziela nam Siostra Łucja, w liście z 12 maja 1982 r., napisanym 
do Ojca Świętego Jana Pawła: (…) 

Chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostat-
niej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do nie-
go wielkimi krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grze-
chu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, 
niemoralności, przemocy, itd. I nie mówmy, że to Bóg tak nas karze; 
przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega 
nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogę, szanując wolność, 
jaką nam podarował; dlatego to ludzie ponoszą odpowiedzialność. 

Drogi Czytelniku! Czy orędzie z Fatimy nadal jest aktualne? Tak! 
Zachęta do modlitwy – zwłaszcza różańcowej, ukazanej jako droga 
do zbawienia dusz, wezwanie do pokuty i nawrócenia, wciąż pozo-
stają aktualne, tym bardziej w naszych czasach, kiedy to wszech-
obecny zamęt przybiera na sile. Kończąc, zachęcam wszystkich do 
głębszej refleksji nad tematyką objawień Matki Bożej w Fatimie. 

W tym celu odsyłam do źródeł, na podstawie których powstał 
niniejszy artykuł: ks. Manuel Fernando Silva, Dzieci, które widzia-
ły Maryję, Wydawnictwo AA, Kraków 2017; Wojciech Jaroń, Mary-
ja objawiła się w Fatimie, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2017 
oraz strona internetowa www.sekretariatfatimski.pl.

 ks. Paweł Bar

Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. 
Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do 
mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu 
przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Woj-
na zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, 
to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. 
Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wiel-
ki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, bę-
dzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. 

Dzisiaj już wiemy, że prośba Matki Bożej nie została spełniona 
odnośnie pokuty i modlitwy. Świat doświadczył drugiej wojny, a jej 
nadejście zwiastował znak o którym wcześniej wspomniała Mary-
ja. W nocy 25 stycznia 1938 r. niespodziewana jasność zalała niebo 
nad Europą. Następnego dnia środki masowego przekazu podały do 
wiadomości, że była to zorza polarna, i że naukowcy szukają przy-
czyn tego dziwnego zjawiska. 

 
II. Kult Niepokalanego 
Serca Maryi
Po wizji piekła dzieci usłyszały od 

Maryi to, w jaki sposób można pomóc 
grzesznikom. Tego dotyczy druga ta-
jemnica fatimska. 

Aby temu zapobiec, przybędę, aby 
prosić o poświęcenie Rosji memu Niepo-
kalanemu Sercu i o Komunię św. wyna-
gradzającą w pierwsze soboty miesiąca. 
Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, 
Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli 
nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe 
błędne nauki po świecie, wywołując wojny 
i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie 
musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która 
się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie (…). Mat-
ka Boża również przy innych okazjach ponaglała Łucję, aby szerzyć 
nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca oraz prosiła, aby 
ustanowić w Kościele święto ku czci Jej Niepokalanego Serca, które 
jest ratunkiem dla zatwardziałych grzeszników i źródłem wielu łask.

III. Wiek męczenników
Trzecia tajemnica fatimska została spisana nieco później, kiedy 

to Łucja była już siostrą zakonną. Pewnego razu poważnie zachoro-
wała. W obawie, że zabierze ze sobą trzecią część tajemnicy do grobu, 
miejscowy biskup prosi siostrę, aby ją spisała. Dzięki przyzwoleniu 
Matki Bożej, w duchu posłuszeństwa, dokonuje tego 3 stycznia 1944 r. 

Trzecia część tajemnicy wyjawionej 13 lipca 1917 w Cova da Iria 
– Fatima. Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to 
nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję Czcigodnego Biskupa Leirii i Two-
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Rozmawiamy z Panem Piotrem Zdebem Wicedyrektorem w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, absolwentem WSP 
w Rzeszowie na wydziale matematyczno – przyrodniczym o kierunku fizyka w za-
kresie nauczania fizyki i matematyki, a także absolwentem studiów podyplomowych 
na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach w Kolegium Zarzą-
dzania w zakresie „Informatyka w szkole” oraz studiów podyplomowych na WSIiZ 
w Rzeszowie w zakresie „Zarządzanie oświatą”.

W szkole pracuje od rok 1998 r., a na stanowisku wicedyrektora od 01.09.2007 r.

Dynowinka: 
Jest Pan nauczycielem fizyki, matematyki i przedmiotów in-

formatycznych, a także w ramach funkcji wicedyrektora zajmu-
je się Pan sprawami pedagogicznymi. Co Panu zabiera najwię-
cej czasu na te czynności? 

W ramach pełnionej funkcji wicedyrektora szkoły zajmuję się 
organizacją różnego rodzaju imprez szkolnych: konkursów, akade-
mii okolicznościowych itp. Wspomagam wychowawców i nauczy-
cieli w ich pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz czuwam nad pra-
widłowym i niezakłóconym codziennym funkcjonowaniem szkoły. 
Rozwiązuję wiele problemów, które dotyczą spraw uczniowskich, 
prowadzę indywidualne spotkania z rodzicami, uczniami i nauczy-
cielami. Ale przede wszystkim uczę fizyki, matematyki, informaty-
ki. Na pytanie, co mi zajmuje najwięcej czasu – trudno jest jedno-
znacznie odpowiedzieć, gdyż szkoła jest instytucją „żywą” i w za-
leżności od dnia i spraw ważnych w danym momencie poświęcam 
im jednakową uwagę, dla każdej z osobna - nie ignorując żadnej.

Dynowinka: 
Zajmuje się Pan pewnie także dokumentacją pedagogicz-

ną. Kiedyś dokumentację szkolną stanowił arkusz organizacyj-
ny (zazwyczaj na jednej kartce A3), arkusz ocen, dziennik lekcyj-
ny i podział godzin. Jak to jest dzisiaj w dobie komputerów i in-
nych technologii informacyjnych? 

Arkusz organizacyjny szkoły jest przygotowywany przez Panią 
Dyrektor Halinę Cygan, a mój udział w jego tworzeniu jest mały. Na 
podstawie arkusza głównie przygotowuję plan zajęć na dany rok 
szkolny, organizuję dyżury nauczycielskie, zbieram i wprowadzam 
odpowiednie dane do SIO. Jestem odpowiedzialny za prawidłowe 
prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczycieli i wychowaw-
ców – chodzi tu o prowadzenie dzienników lekcyjnych. 

Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że szkoła od 
dwóch lat prowadzi dzien-
nik elektroniczny, dzienniki 
zajęć pozalekcyjnych i inne 
dokumenty związane z pro-
cesem nauczania i wycho-
wania oraz zapewnienia bez-
pieczeństwa uczniom. Odpo-
wiedzialny jestem za organi-
zowanie i przeprowadzanie 
różnego typu egzaminów, 
które odbywają się w szkole.

Dynowinka:
Często gdzieś słyszymy różne nazwy lub czytamy skróty zwią-

zane z działalnością statystyczną w edukacji, czy też pedagogicz-
ną. Czy mógłby Pan wyjaśnić Czytelnikom, co kryją w sobie te ta-
jemnicze nazwy np.; SIO, OKE, CKE, MOODLE, System OBIEG, Sys-
tem SMOK…. i inne?

SIO – System Informacji Oświatowej – to baza danych infor-
macji oświatowych prowadzona przez MEN, zbierająca np. dane: do-
tyczące struktury szkoły, dane o uczniach, pracownikach pedago-
gicznych i niepedagogicznych szkoły, bazie dydaktycznej itp.

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna, 
OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - to instytucje odpo-

wiedzialne za organizację i przeprowadzenie egzaminów zewnętrz-
nych na szczeblu szkoły podstawowej, gimnazjalnym i ponadgimna-
zjalnym (egzaminy gimnazjalne, maturalne i egzaminy potwierdza-
jące kwalifikacje w zawodzie). W praktyce jest jednak tak, że egza-
miny przeprowadzają szkoły, a OKE, czy CKE ustala zasady i orga-
nizuje częściowo ocenianie prac.

OBIEG – Obsługa Internetowa Egzaminów inaczej platforma 
prowadzona przez CKE, służące do wymiany danych i ich gromadze-
nia, związanych z wyżej wspomnianymi egzaminami.

SMOK – System Monitorowania Obsługi Kwalifikacji – platfor-
ma prowadzona przez CKE, związana z przeprowadzaniem egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

MOODLE – (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment) – Platforma e-learningowa do zdalnego nauczania, dostęp-
na przez przeglądarkę internetową.

Dynowinka: 
Dziękujemy za rozmowę. 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 
w roku szkolnym 2016/2017
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali pro-

mocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnie-
nia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

16 listopada 2016 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się 
uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa 
podkarpackiego. Tegoroczne stypendia otrzymało 226 uczniów. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendial-
nych dokonali Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty. 

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po raz drugi z rzędu stypen-
dystą został: Mirosław Potoczny z kl. 4TI z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, którego 
wychowawcą jest Pan Piotr Marcinek.

Mirosław Potoczny za rok szkolny 2015/2016 uzyskał średnią ocen 5,75 i zachowanie wzorowe. Jest 
także stypendystą „Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa 
podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”. Poddziałanie 9.1.3.POKL. 

STYPENDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – najlepsi z najlepszych...

Mirosław Potoczny
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Stypendyści z Programu Stypendialnego 
Powiatu Rzeszowskiego 
w roku szkolnym 2016/2017
Zarząd Powiatu Rzeszowskiego przyznał na rok szkolny 

2016/2017 jedenaście stypendiów z Programu Stypendialnego Po-
wiatu Rzeszowskiego. Dziewięć z nich otrzymali uczniowie Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Stypendystami zostali: Mirosław Potoczny z klasy 4TI (śred-
nia ocen 5,75), Grzegorz Boroń z klasy 4TI (średnia ocen 5,56), 
Konrad Ciurkiewicz z klasy 4TI (średnia ocen 5,27) z 4 - letniego 
Technikum w zawodzie technik informatyk, wychowawca Pan Piotr 
Marcinek; Szymon Hadam z kl. 4TPS (średnia ocen 5,1) z 4 - letnie-
go Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, wy-
chowawca Pani Anna Mol; Karolina Sowa z kl. 3THL (średnia ocen 
5,0) z 4 - letniego Technikum w zawodzie technik logistyk, wycho-
wawca Pani Katarzyna Marcinek; Piotr Fołta z klasy 4THL (śred-
nia ocen 5,0) z 4 - letniego Technikum w zawodzie technik logistyk, 
wychowawca Pani Renata Mazur;

Kamil Nowak z kl. 2TPS (średnia ocen 4,95) z 4 - letniego Tech-
nikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, wychowaw-
ca Pan Paweł Gierula; 

Paweł Sierant z kl. 3TI (średnia ocen 4,94) z 4 - letniego Tech-
nikum w zawodzie technik informatyk, wychowawca Pani Honorata 
Mikoś; Karolina Mocha z kl. 2THPS (średnia ocen 4,79) z 4 - letnie-
go Technikum w zawodzie technik handlowiec, wychowawca Pani 
Magdalena Wolańska. Stypendia z Programu Stypendialnego Po-
wiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2016/2017 zostały wrę-
czone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkol-
nego 2016/2017 przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Pre-
zesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dy-
nowie Pana Stanisława Tymowicza.

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od 
września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesię-
cy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od wrze-
śnia do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane ucznio-
wi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co naj-
mniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia mi-
nimum jeden z poniższych warunków:
1. uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu 

o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
2. posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na 

szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Od lewej: Nauczycielka - Anna Kałamucka i stypendyści: Marcin Konopka, Damian Domin 
i Nauczyciel - Piotr Cygan

Od lewej: Dyrektor ZSzZ - Halina Cygan, Prezes SP ZSzZ - Stanisław Tymowicz, stypendyści: 
Mirosław Potoczny, Grzegorz Boroń, Konrad Ciurkiewicz, Szymon Hadam, Karolina Sowa, Piotr 
Fołta, Kamil Nowak, Paweł Sierant, Karolina Mocha

Stypendia przyznane w ramach projektu 
„Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjal-
nych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017”

Województwo Podkarpackie
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Rok szkolny 2016/2017

Unia Europejska

Projekt „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjal-
nych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” jest reali-
zowany przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edu-
kacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet 
IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wspar-
cie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypen-
dialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. 

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych, których niekorzystna sy-
tuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 17 listo-
pada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Uchwałą Nr 237/4767/16 zatwierdził listę rankingową wniosków 
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Aby otrzymać takie stypendium, należało spełnić m.in. 
następujące kryteria:

1. Kryteria obowiązkowe: 
a) być uczniem, co najmniej 2 klasy ponadgimnazjalnej szko-

ły zawodowej, 
b) na stałe mieszkać na terenie województwa podkarpackiego 

lub uczęszczać do szkoły, której siedziba znajduje się na te-
renie województwa podkarpackiego, 

c) średnia ocen z wszystkich przedmiotów, co najmniej 4,3 
na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 
2015/2016), 

d) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych 
(w przypadku braku trzech przedmiotów zawodowych na 
świadectwie - z 2 przedmiotów zawodowych i 1 przedmio-
tu „ogólnego” powiązanego z zawodem realizowanego na 
poziomie rozszerzonym. 

W przypadku, gdy na świadectwie znalazłby się tylko 1 przed-
miot zawodowy – średnia ocen dotyczy: 1 przedmiotu zawodowe-
go i dwóch przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem re-
alizowanych na poziomie rozszerzonym) na poziomie nie niższym 
niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolne-
go 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 
zaokrągleń,

e) opracować Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego, 
tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego 
ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realiza-
cji w roku szkolnym 2016/2017.

2. Kryteria dodatkowe:
a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmio-

tów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiąza-
nych z zawodem,

b) inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodo-
wych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem.

Stypendyści Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

od szesnastu lat obejmuje opieką finansową 
i formacyjną blisko 2300 młodych osób, na-
zywanych często „Żywym Pomnikiem” św. 
Jana Pawła II. Tworzą go uczniowie szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a tak-
że już ponad 1000 studentów z 60 uczelni, 
także zagranicznych. 

Podstawowe kryteria otrzymania stypendium to średnia ocen 
- minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. miesz-
kańców oraz trudna sytuacja finansowa. 

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie trzeci rok szkolny stypendystką 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
jest Karolina Sowa z kl. 3THL (zawód 
technik logistyk, wychowawca Pani Ka-
tarzyna Marcinek), która za rok szkolny 
2015/2016 uzyskała średnią ocen 5,0 
i zachowanie wzorowe.

Od trzech lat Karolina jest człon-
kiem Szkolnej Grupy Artystyczno – Te-
atralnej „ANTRAKT”, z którą występowa-
ła wielokrotnie dla mieszkańców Pogó-
rza Przemysko- Dynowskiego. 

W roku szkolnym 2015/2016 zdo-
była, m.in. I miejsce w formach plastycznych X edycji ogólnopolskie-
go konkursu: „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”, pt. „Wiel-
kość Jana Pawła II”, jest laureatką I nagrody finału centralnego XXIII 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego: „Po-
znajemy Ojcowiznę” w kategorii prac uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych za pracę pod tytułem „Smaki życia, czyli opowieści rodzinne 
przy owalnym stole”. Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 zdoby-
ła już nagrodę w XX Ogólnopolskim i XXXIV Wojewódzkim Przeglą-
dzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016”.

Tysiące podopiecznych Fundacji, w tym absolwentów wchodzą-
cych już w dorosłe, samodzielne życie, przyznaje, że wartość progra-
mu stypendialnego Fundacji stanowi nie tylko pomoc finansową, ale 
przede wszystkim możliwość nawiązania wspaniałych relacji z ludź-
mi z całej Polski, podczas corocznych wakacyjnych obozów integra-
cyjno-formacyjnych, organizowanych w największych polskich mia-
stach. Za otrzymane dobro stypendyści próbują odwdzięczyć się, po-
magając, na co dzień, jako wolontariusze w hospicjach, domach opie-
ki, czy świetlicach dla dzieci.

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są: uznanie, 
poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne. 

Renata Mazur
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Karolina Sowa

o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół za-
wodowych w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017”.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie dwóch uczniów znalazło się w gronie 350 uczniów 
z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie 
stypendia, są to: 
• Damian Domin (kl. 3TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie 

technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan, 
• Marcin Konopka (kl. 2TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie 

technik logistyk – opiekun Pani Anna Kałamucka.

IX EDYCJA KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO 
JĘZYK ANGIELSKI I MATEMATYKA „OMNIBUS 2017”
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie byli organizatorami IX edycji konkursu 
interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla uczniów z gimnazjów Po-
górza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i ma-
tematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, prze-
worski, rzeszowski i przemyski. Celem konkursu była: popularyza-
cja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie 
praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matema-
tycznych i językowych.

 Wzięło w nim udział 13 szkół gimnazjalnych: Zespół Szkół 
nr 1 w Bachórzu, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, Publiczne 
Gimnazjum w Dubiecku, Zespół Szkół w Dydni, Zespół Szkół w Dy-
nowie, Zespół Szkół nr 2 w Harcie, Gimnazjum w Hyżnem, Zespół 
Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim, Zespół Szkół w Krzywczy, Zespół 
Szkół nr 3 w Łubnie, Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Ze-
spół Szkół w Nozdrzcu, Zespół Szkół w Wesołej. Rywalizowało  
78 uczniów przygotowanych przez 26 nauczycieli. 

W dniu 18 maja 2017 r. odbyła się kategoria – język angiel-
ski. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli z poszczegól-
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Od lewej: Kinga Oleksa-Skubisz i Magdalena Wolańska - Nauczyciele j. angielskiego, Stanisław Tymowicz - Prezes SP ZSzZ - Nagrodzeni w IX Edy-
cji Konkursu Interdyscyplinarnego "OMNIBUS" z języka angielskiego i Dyrektor ZSZzZ w Dynowie - Halina Cygan

Od lewej: Kinga Oleksa-Skubisz - Nauczyciel j. angielskiego, Barbara Gierlach i Renata Mazur - Nauczyciele matematyki - Nagrodzeni w IX Edy-
cji Konkursu Interdyscyplinarnego "OMNIBUS" z matematyki i Dyrektor ZSZzZ w Dynowie - Halina Cygan

nych gimnazjów oceniła wszystkie prace, a wyniki przedstawiają 
się następująco:

I miejsce: Wojciech Piątek z Zespołu Szkół i Placówek w Ma-
nasterzu (opiekun Agnieszka Chruszczyk),

II miejsce: Łukasz Brynkus z Gimnazjum w Hyżnem (opiekun 
Dorota Koszela - Gąsior),

III miejsce: Bartosz Owsiany z Zespołu Szkół w Dynowie (opie-
kun Iwona Kiełbasa).

Wyróżnienia:
Szymon Hus z Zespołu Szkół w Harcie (opiekun Marta Hem-

bel), Maciej Misiewicz z Gimnazjum w Hyżnem (opiekun Dorota 
Koszela - Gąsior), Jakub Piątek z Zespołu Szkół i Placówek w Ma-
nasterzu (opiekun Agnieszka Chruszczyk), Marcin Dubas z Zespo-
łu Szkół i Placówek w Manasterzu (opiekun Agnieszka Chruszczyk), 
Dominika Nocula z Zespołu Szkół w Jaworniku Polskim (opiekun 
Anna Mołoń), Dawid Kraczkowski z Zespołu Szkół w Dydni (opie-
kun Anetta Wójcik), Karolina Wróbel z Zespołu Szkół w Krzywczy 
(opiekun Ewelina Kaczmarek). 

II miejsce: Bartosz Owsiany z Zespołu Szkół w Dynowie (opie-
kun Bogusława Szmul),

III miejsce: Anna Marszałek z Zespołu Szkół w Dynowie (opie-
kun Bogusława Szmul). 

Wyróżnienia: 
Piotr Jankowski z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Adam Ja-

gusztyn), Bartosz Zięzio z Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu 
(opiekun Justyna Majewska), Tomasz Polit z Zespołu Szkół w Dy-
nowie (opiekun Marek Siekaniec), Karolina Kopacka z Publiczne-
go Gimnazjum w Dubiecku (opiekunowie: Lucyna Bal, Bożena Woj-
dyło, Jolanta Szybiak), Sabina Leszczak z Zespołu Szkół w Krzyw-
czy (opiekun Renata Zaleska). 

W czasie przerwy konkursowej uczniowie skorzystali z poczę-
stunku w stołówce szkolnej, zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły 
oraz obejrzeli pokazy chemiczne przygotowane przez pracowników 
naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu. Ponadto mogli obejrzeć pokaz specjalnie przygoto-
wany przez uczniów kl. 3TI – 4 – letnie Technikum w zawodzie tech-

nik informatyk (opiekun Woj-
ciech Hamerla). Pokazane zo-
stały roboty z serii lego mind-
storms, którymi można stero-
wać za pomocą pilota, aplika-
cji na smartfona lub progra-
mem zapisanym na nośniku 
wewnętrznym, które zostały 
zakupione w ramach projek-
tu „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” (był to pro-
jekt systemowy realizowany 
przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Rzeszowie w porozumie-
niu z Powiatem Rzeszowskim, 
finansowany z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki). 

W czasie przerwy konkur-
sowej uczniowie skorzystali 
z poczęstunku w stołówce szkol-
nej, zapoznali się z ofertą eduka-
cyjną szkoły oraz obejrzeli pre-
zentację drukarki 3D przygoto-
waną przez pracowników na-
ukowych i studentów Państwo-
wej Wyższej Szkoły Wschod-
nioeuropejskiej w Przemy-
ślu. Ponadto mogli obejrzeć po-
kaz specjalnie przygotowany 
przez uczniów kl. 3TI – 4 – let-
nie Technikum w zawodzie tech-
nik informatyk (opiekun Woj-
ciech Hamerla). Pokazane zo-
stały roboty z serii lego mind-
storms, którymi można stero-
wać za pomocą  pilota, aplikacji 
na smartfona lub programem zapisanym na nośniku wewnętrznym, 
które zostały zakupione w ramach projektu „Podkarpacie stawia 
na zawodowców” (był to projekt systemowy realizowany przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rze-
szowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

Natomiast w dniu 19 maja 2017 r. odbyła się kategoria - ma-
tematyka. Komisję konkursową również stanowili nauczyciele z po-
szczególnych gimnazjów, a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Patryk Marszałek z Zespołu Szkół w Dynowie (opie-
kun Adam Jagusztyn),

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, eg-
zemplarz gazetki szkolnej „Elemencik”, a uczestnicy obu kategorii 
(7 osób) także nagrody specjalne, szkoły i opiekunowie podzię-
kowania. Natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii konkurso-
wych otrzymali przepiękne nagrody ufundowane przede wszyst-
kim przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Dyrek-
cję szkoły, Nadleśnictwo Dynów, osoby prywatne. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!!
Uczniom, ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok 

na X edycję konkursu!!
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 Rolą samorządu uczniow-
skiego, a w szczególności jego naj-
bardziej zaangażowanych człon-
ków, czyli przede wszystkim Za-
rządu, jest podejmowanie rozma-
itych działań na rzecz i w ramach 
społeczności szkolnej. Samo-
rząd ma współdecydować o ży-
ciu w szkole, sprawiać, by było 
ono czymś więcej niż tylko bier-
nym przechodzeniem z lekcji na 
lekcję, z dnia na dzień, z klasy do 

klasy. Jego działania nie mają służyć spełnieniu formalnego wymo-
gu istnienia samorządu w szkole, ani też zaspokojeniu ambicji jego 
liderów, ale powinny być odpowiedzią na rzeczywiste problemy 
i potrzeby środowiska, które reprezentuje.

W Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego w składzie: Przewodniczący Szkoły – Karolina 
Sowa, Zastępca – Tomasz Frańczak, Skarbnik – Magdalena Bo-
roń, Sekretarz – Justyna Bugira realizuje wiele projektów. Są to 
zarówno działania organizacyjno-porządkowe, jak i kulturalne, cha-
rytatywne oraz sportowe. Na uwagę zasługuje fakt, że młodzież za-
wsze chętnie inicjuje akcje, które służą uczniom – wszelkiego rodza-
ju konkursy plastyczne, fotograficzne, informatyczne czy sportowe 
organizowane w naszej szkole, z jednej strony pozwalają na roz-
wój własnych zainteresowań i ukazanie zdolności ucznia, a z dru-
giej, rezultaty tych działań są przez samych uczniów oceniane i na-
gradzane poprzez sfinansowanie nagród rzeczowych dla laureatów.

Jednym z najbardziej popularnych konkursów wśród uczniów 
naszej szkoły jest turniej zręcznościowych gier komputero-
wych, który pozwala na wykazanie się refleksem i umiejętnością 
pracy w grupie. 

Zorganizowano także akcje charytatywne na rzecz chorych 
dzieci – Kubusia i Lenki – a zebrane przez młodzież pieniądze prze-
kazano fundacjom na ich leczenie.

Samorząd Uczniowski ZSzZ w Dynowie nie zapomina tak-
że o zmarłych. Co roku w październiku członkowie Samorządu 
Uczniowskiego przygotowują wiązanki na groby zmarłych nauczy-
cieli i pracowników szkoły, a w dniu 1 listopada uczestniczą w kwe-
ście charytatywnej na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Świętego 
Brata Alberta na cmentarzu w Dynowie. 

Miłą niespodzianką dla całej społeczności szkolnej były przygo-
towane w grudniu przez SU Mikołajki, którym oprócz tradycyjnych 
słodkości towarzyszyło sporo imprez rekreacyjnych. Także zorgani-
zowane przez klasę 4THL dyskoteki szkolne – we wrześniu „Wie-
czorek zapoznawczy”, w listopadzie „Andrzejki”, w lutym „Walen-
tynki” cieszyły się dużym uznaniem wśród młodzieży.
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Działalność Samorządu Uczniowskiego w ZSzZ 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

w roku szkolnym 2016/2017

Katarzyna
Marcinek

Honorata 
Mikoś

W tym roku wygrali go uczniowie klasy 1TI, którzy okazali się 
lepsi od swoich starszych kolegów. Ponadto zorganizowana została 
akcja charytatywna „Góra Grosza 2016”, której celem jest zbiór-
ka pieniędzy na rodzinne domy dziecka. Członkowie Samorządu 
Uczniowskiego przygotowali także pomoc materialną na rzecz Mi-
sji w Chamilali w Zambii. Uczniowie z zebranych w szkole środ-
ków finansowych zakupili przybory szkolne dla dzieci oraz środ-
ki opatrunkowe i higieniczne dla powstającego szpitala w Afryce. 
Łącznie Samorząd Uczniowski wysłał dwie paczki, po 20 kg każda. 
Na szczególną pochwałę za wielkie zaangażowanie w przygotowa-
nie tej akcji zasługują uczennice Kamila Bułdak i Sandra Siwulec 
z klasy 2TI oraz Gabriela Kurasz i Justyna Bugira z klasy 3THL. 

Pomoc Samorządu Uczniowskiego jest również nieodzowna 
przy organizowaniu różnych imprez szkolnych. Członkowie SU po-
magali w przygotowaniu zawodów sportowych dla gimnazjalistów 
w ramach „Ferii na sportowo”, pełnili dyżury podczas konkur-
sów szkolnych i pozaszkolnych, których rozstrzygniecie odbywa-
ło się w naszej szkole - m.in. „Leśne Dyktando”, „Potyczki Logicz-
ne”, „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzie-
ci i młodzieży”.

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie uczniów w or-
ganizację warsztatów „Nowe widnokręgi - Zrozumieć media” oraz 
XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”, 
które odbyły się w naszej szkole. Uczniowie nie tylko mieli okazję 
wykazać się kreatywnością, ale także pomagali w przygotowaniu 
„szwedzkiego stołu” zdobywając tym samym nowe doświadczenie. 
Wymienione akcje Samorządu Uczniowskiego, to tylko kilka tych 
najważniejszych, które są miłe i przyjemne zarówno dla organizato-
rów, jak i dla uczestników, bo zazwyczaj cieszą się uznaniem wszyst-
kich osób w szkole, a także są doceniane przez zaproszonych gości.

Samorząd Uczniowski współpracuje także z Miejskim Przed-
szkolem w Dynowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie 
oraz Nadleśnictwem Dynów przy organizacji imprez szkolnych 
i na rzecz środowiska lokalnego.

Jedną z wielu akcji, która na stałe wpisała się w program pra-
cy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest praca na rzecz ochrony śro-
dowiska. „Sprzątanie Świata”, „Święto Drzewa”, „Dzień Ziemi” 
to ważne lekcje wychowawczo-ekologiczne, które aktywnie reali-
zują członkowie SU.
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Oprócz wyżej  wymie-
nionych działań, Samorząd 
Uczniowski włącza się w uro-
czystość pożegnania najstar-
szych uczniów szkoły. Co roku 
młodsi członkowie Samorządu 
Uczniowskiego doceniają tych maturzystów, któ-
rzy przez okres czterech lat nauki w Zespole Szkół 
Zawodowych w Dynowie aktywnie pracowali na 
rzecz samorządności szkolnej i przyczynili się do 
zorganizowania wielu imprez szkolnych oraz akcji 
charytatywnych na rzecz potrzebujących. 

 W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski 
nagrodził za rzetelną pracę na rzecz społeczności 
uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie następujących 
uczniów klas czwartych: Gabrielę Domin, Grze-
gorza Boronia i Przemysława Kapuścińskiego, 
a także Edytę Guzik, Aleksandrę Krawiec, Alek-
sandrę Uryć, Karolinę Wandas, Daniela Kuźmika, Marka Stefe-
na, Karola Wojdyłę, Marcina Żaka. 

Jako opiekunowie SU również pragniemy gorąco podziękować 
wymienionym uczniom, że swoim zaangażowaniem, świetnymi po-
mysłami i ambitną postawą przyczyniali się do tworzenia samorząd-

ności w naszym środowisku szkolnym. Mamy nadzieję, że doświad-
czenie, jakie zdobyli w przygotowywaniu wielu imprez szkolnych, 
zaowocuje w ich przyszłym życiu zawodowym. 

Katarzyna Marcinek, Honorata Mikoś

Gazetka szkolna „Elemencik” wydawana jest w Zespole Szkół ł Zawodo-
wych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od 1994 roku. Od 1999 r. 
opiekunami grupy redakcyjnej pisemka są: Pani Beata Irzyk i Pani Renata Ma-
zur. Koordynatorem działalności gazetki jest Pani Dyrektor szkoły Halina Cygan.

Skład redakcji w roku szk. 2016/2017 to: Mirosław Potoczny, Grzegorz 
Boroń, Krystian Ostafiński, Paweł Sierant, Magdalena Boroń, Kamila Buł-
dak, Sandra Siwulec, Mateusz Dańczak i Maciej Sapa – uczniowie technikum 
kształcącym w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik handlo-
wiec oraz technik pojazdów samochodowych.

Gazetka jest odzwierciedleniem nie tylko zainteresowań uczniowskich, ale 
jest też odbiciem działalności szkolnej, realizuje zadania związane z promocją 
szkoły w środowisku lokalnym. 

Każde wydanie pisemka zawiera wiele elementów humoru, a także mnóstwo różnych ciekawo-
stek motoryzacyjnych, krajoznawczych oraz z dziedziny informatyki. Nie brakuje w nim też spraw 
poważniejszych. „Elemencik” zamieszcza wywiady z nauczycielami, przypomina ważniejsze fakty 
z historii Polski, porusza tematykę zdrowia, patologii społecznych wśród młodzieży, ekologii, in-
formuje o szkolnych wydarzeniach – uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych, akcjach 
ekologicznych i charytatywnych.

„Elemencik” – gazetka szkolna w ZSzZ
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Renata Mazur
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Ostatni numer „Elemencika” tj. Nr 41 Marzec 2017 został po-
święcony zdrowiu człowieka. Pomysł wydania takiego numeru na-
rodził się wraz z ustaleniem tytułu XVII edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu „Podkarpacka Tęcza”: „Zdrowe Podkarpacie”. W ten sposób po-
wstało wydanie specjalne szkolnej gazetki, które zostało wykorzy-
stane, jako materiał promocyjny rozdawany w dniu rozstrzygnięcia 
w/w konkursu, tj. 06.04.2017 r. 

W numerze znalazły się m.in.: wywiad z Panią Elżbietą Kisz-
ką – pedagogiem szkolnym na temat zdrowego trybu życia, artyku-
ły na temat sportu, leczniczych roślin, wpływu stresu na zdrowie 
człowieka, zdrowej żywności itp. Nie zabrakło również kącika roz-
rywki, w którym młodzi redaktorzy przygotowali adekwatną do te-
matyki zdrowia krzyżówkę oraz garść żarcików pt. „Przyszedł pa-
cjent do lekarza…”. 

Dzięki pracy w zespole redakcyjnym uczniowie kształcą spraw-
ność językową, uczą się precyzji w wyrażaniu własnej opinii, dosko-
nalą umiejętności w zakresie redagowania różnych form wypowie-
dzi (wywiad, informacja, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, recen-
zja), samodzielnego zdobywania wiadomości, posługiwania się tech-
nologią informacyjną, rozwijają wrażliwość i wyobraźnię. Spotkania 
redakcyjne wymagają wspólnego rozwiązywania problemów, twór-

czego działania w grupie i przyczyniają się do rozbudzania dociekli-
wości intelektualnej. Redagowanie pisma sprzyja rozwijaniu takich 
cech jak: samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, wytrwa-
łość i systematyczność. 

Szkoła przyjazna uczniowi to taka szkoła, która daje swoim pod-
opiecznym możliwość rozwoju zainteresowań, talentów, zapewnia 
zaspokojenie potrzeby uznania, aprobaty, stwarza przyjazny klimat 
i daje poczucie więzi z innymi. Taką właśnie szkołą jest Zespół Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

 Renata Mazur

Dynowinka: 
Jest Pan także absolwentem technikum tej szkoły i oprócz wy-

mienionych wyżej kwalifikacji posiada Pan inne. Proszę wymienić, 
jakie bo chyba ma ich Pan najwięcej w tej szkole. 

 Ponieważ zawsze interesowałem się motoryzacją i chciałem 
podjąć pracę w tym kierunku jeszcze na studiach ukończyłem kurs 
Rzeczoznawcy Pojazdów Samochodowych oraz kurs Specjalisty 
ds. likwidacji szkód komunikacyjnych. Ze względu na to, że przy 
Szkole funkcjonuje Stacja Kontroli Pojazdów, uzyskałem uprawnienia 
diagnosty w zakresie badań technicznych wszystkich pojazdów sa-
mochodowych. Od września 2007r. zostałem powołany na stanowi-
sko Kierownika Szkolenia Praktycznego, co wiązało się m.in. z pro-
wadzeniem Szkoły Nauki Jazdy - uzyskałem, więc uprawnienia in-
struktora nauki jazdy kat. B, a także ukończyłem kursy spawania; 
palnikiem tlenowo – acetylenowym, elektrodą otuloną, metodą 
MIG-MAG, metodą TIG, cięcia plazmą i kurs kierowcy instrukto-
ra – wykładowcy na kursie kierowcy operatora wózków jezdnio-
wych z bezpieczną wymiana butli gazowej. 

Dynowinka:
Każda praca, każda pełniona funkcja wiąże się z obowiąz-

kami i zadaniami. Pana głównym zadaniem jest organizowanie 
praktycznej nauki zawodu. To takie ogólne pojęcie, bowiem dzi-
siaj nauka zawodu to już nie tylko tzw. „warsztaty”, proszę, więc 
powiedzieć o tym kształceniu zawodowym.

Praktyczna nauka zawodu – służy nabywaniu wiedzy, umiejęt-
ności i właściwości osobowych koniecznych do wykonywania dzia-
łalności zawodowej, jest to swego rodzaju „praktyczne przyuczenie 
do zawodu”. Dotyczy ono uczniów szkół zawodowych, którzy czyn-
ności związane z wykonywanym w przyszłości zawodem dopiero 
przyswajają. 

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana, jako zajęcia prak-
tyczne, które mają miejsce w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
działającego przy naszej szkole. Odbywają się one w odpowiednich 

pracowniach zawodowych, wyposażonych 
w stanowiska pracy zbliżone do tych, jakie 
kiedyś uczeń spotka w zakładach pracy. Po-
nadto organizowane są praktyki zawodo-
we, oraz staże realizowane w zakładach 
pracy, których celem jest nabywanie prak-
tycznych umiejętności do wykonywania pra-
cy poprzez wykonywanie zadań w określo-
nym miejscu pracy przez ucznia. 

Dynowinka: 
Szkoła realizowała projekt „Podkar-

pacie stawia na zawodowców”, a teraz „reali-
zuje Szkoła Fachowych Kompetencji Zawodowych”. Jakie korzy-
ści płyną z realizacji takich projektów, dla uczniów i dla szkoły?

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie często korzysta z projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, w których biorą udział uczniowie technikum i za-
sadniczej szkoły zawodowej. 

W latach 2012-2015 szkoła uczestniczyła w projekcie „Podkar-
pacie stawia na zawodowców” realizowanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu ze Starostwem Powia-
towym w Rzeszowie finansowanym z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.

Od 1 października 2016r. realizowany jest projekt pt. „Szko-
ła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr 
RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś prioryte-
towa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Po-
prawa jakości kształcenia zawodowego”. 

Korzyści wynikające z udziału w projektach to przede 
wszystkim poprawa jakości szkolnictwa zawodowego obejmu-
jącego:
• kurs obsługi wózków widłowych – kierowca operator wózka 

jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej, 
• kurs spawania metodą TIG
• kurs obsługi kas fiskalnych 
• kurs programowania obrabiarek CNC
• kurs obsługi ruchu turystycznego - agroturystyki, kurs pro-

wadzenia e-sklepu, 
• wyjazdy studyjne do zakładów pracy i na uczelnie 

Reasumując udział w projektach wpływa korzystnie na rozwój 
szkoły, a tym samym daje więcej możliwości uczniom biorącym w nich 
udział i uczęszczającym do szkoły.

Dynowinka: Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiamy z Panem Marcinem Kałamuckim Kierowni-
kiem Szkolenia Praktycznego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  
w Dynowie, absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, Wydział: Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa, kierunek - mechanika i budowa maszyn o spe-
cjalności – pojazdy samochodowe, specjalizacja diagnostyka samo-
chodów, a także absolwent Kursu Kwalifikacyjnego – Studium Peda-
gogiczne. W szkole pracuje od roku 2004
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Kształcenie zawodowe – służy nabywaniu kompetencji 
profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej, a więc wie-
dzy, umiejętności i właściwości osobowych, koniecznych do wy-
konywania działalności zawodowej. Zdobywanie wiedzy z okre-
ślonego zawodu i poszerzanie kompetencji zawodowych odby-
wa się podczas lekcji teoretycznych i zajęć praktycznych, poprzez 
udział w różnego rodzaju kursach dających dodatkowe kwalifi-
kacje zawodowe, przez naukę i pracę na nowoczesnym sprzę-
cie i pomocach dydaktycznych. Aby zrealizować powyższe cele 
szkoła kształci zawodowo, jak również bierze udział w różnych 
możliwych formach wspomagania szkolnictwa zawodowego po-
przez programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie 
– Centrum Kształcenia Ustawicznego 

„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

Unia EuropejskaFundusze
Europejskie
Program Regionalny

Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu jest poprawa, jakości szkolnictwa zawo-
dowego przez:
• podniesienie poziomu umiejętności zawodowych  nauczycie-

li przedmiotów zawodowych, w tym instruktorów praktycz-
nej nauki zawodu, dostosowanych do  potrzeb rynku pracy, 
poprzez ukończenie studiów podyplomowych dla 2 nauczy-
cieli i doskonalących kursów zawodowych dla 14 nauczycieli,

• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów poprzez udział w płatnych wakacyjnych stażach 
i praktykach w zakładach pracy, dzięki którym uczniowie będą 
bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co przyczyni się do 
wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły, 

• doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne. Zaku-
piono: 47 zestawów komputerowych wraz z oprogramowa-
niem do dwóch pracowni informatycznych, 18 laptopów z opro-
gramowaniem do pracowni logistycznej, wyposażenie pracow-
ni języków obcych – stoliki, krzesła, stanowiska uczniowskie 
ze słuchawkami, tablicę interaktywną, projektor, oprogramo-
wanie do sterowania pracownią, zestawy tablic i filmów an-

glojęzycznych i niemieckojęzycznych, doposażono pracownie 
diagnostyki samochodowej w nowoczesny sprzęt warsztato-
wy i przyrządy kontrolno – pomiarowe, co przyczyni się do po-
prawy, jakości kształcenia i wyników egzaminów zawodowych. 

Uczestniczący w projekcie uczniowie, uzyskają dodatkowe 
kwalifikacje zawodowe,   dzięki którym będą mogli pracować nie 
tylko w wyuczonym zawodzie, ale także w zawodach pokrewnych, 
co sprawi, że łatwiej będzie im znaleźć pracę po ukończeniu szkoły.

Główne zadania, jakie będą realizowane w projekcie to kursy 
zawodowe dla uczniów: 
• kurs obsługi wózków widło-

wych – kierowca operator 
wózka jezdniowego z bez-
pieczną wymianą butli ga-
zowej, 

• kurs spawania metodą TIG 
(spawania łukowego elek-
trodą wolframową w osłonie 
gazów obojętnych - argon) 
w zakresie wykonywania spo-
in pachwinowych w złączach 
blach. Kurs kończy się egza-
minem teoretycznym i prak-
tycznym zgodnie z Wytyczny-
mi Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach - (W-14/IS-17) 
oraz wg zasad ujętych w nor-
mie PN EN ISO 9606-1, któ-
rego zaliczenie uprawnia do 
uzyskania Książeczki Spa-
wacza ze stosownym wpi-
sem zgodnym z Polską Nor-
mą, a także Świadectwo Eg-
zaminu Spawacza zgodnie 
z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawal-
nictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne 
w językach: angielskim i niemieckim,

• kurs obsługi kas fiskalnych dla uczniów technikum w zawo-
dzie technik handlowiec, technik logistyk - umiejętność po-
trzebna w każdej firmie usługowo - handlowej,

• kurs programowania obrabiarek CNC, z wykorzystaniem 
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Od 1 października 2016 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie realizuje projekt pt. „Szkoła 
fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr 
RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15  - Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działa-
nie 9.4. Poprawa, jakości kształcenia zawodowego”. Całkowita war-
tość projektu: 1 029 778, 80 zł.
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najnowocześniejszego oprogramowania SinuTrain – Siemens,
• kurs obsługi ruchu turystycznego-agroturystyki, na kursie 

uczniowie dowiedzą się jak krok po kroku utworzyć gospo-
darstwo agroturystyczne, które zmierza od idei do konkret-
nych działań przynoszących korzyści finansowe. Podczas kur-
su uczniowie zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności, któ-
re pozwolą im wykorzystać rodzinne gospodarstwo i w przy-
szłości prowadzić własną działalność gospodarczą,

• kurs prowadzenia e-sklepu, który ma na celu nauczyć 
uczniów prowadzenia działalności usługowo-handlowej w sie-
ci internetowej, zainspirowanie młodzieży do rozważenia ka-
riery przedsiębiorczej, jako atrakcyjnej ścieżki rozwoju zawo-
dowego. Pozwoli on uczniom zdobyć wiedzę, będącą podsta-
wą do samodzielnego konfigurowania i obsługiwania sklepu 
internetowego, wyjazdy studyjne do zakładów pracy i na 
uczelnie - celem wyjazdów jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej oraz odpo-
wiedzialności za własną edukację i przyszłość, poszerzenie wiedzy na temat potrzeb współczesnych pracodawców, uwrażliwienie 
na potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji i potwierdzania posiadanych kwalifikacji. 

Marcin Kałamucki – Kierownik Szkolenia Praktycznego

Uczniowie szkół gimnazjalnych kończą wkrót-
ce naukę. Rozpoczyna się dla tej młodzieży gorą-
cy, a zarazem trudny okres, związany z wyborem 
przyszłego zawodu. 

W szkołach pojawiają się nauczyciele z róż-
nych szkół ponadgimnazjalnych i zachęcają do wy-
boru właśnie ich szkoły. Każdy słyszy o kwalifika-
cjach, kompetencjach nie do końca rozumiejąc, co 
to znaczy. Postanowiłam, choć trochę przybliżyć 
te trudne pojęcia. 

Celem edukacji ponadgimnazjalnej jest przygotowanie czło-
wieka do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie. Zmienność śro-
dowiska zawodowego charakteryzuje ciągły rozwój cywilizacyjny. 
Wymaga on coraz lepszego przygotowania człowieka do zatrudnie-
nia. Wykonywanie pracy jest możliwe po uzyskaniu konkretnych 
kwalifikacji zawodowych. 

Najistotniejszym elementem kwalifikacji 
są umiejętności
W procesie pracy umiejętności przekształcane są w nawyki, 

a następnie sprawności. Proces ten odzwierciedla czynną stronę 
zawodu, która odbywa się na stanowisku pracy. Pozytywne nasta-
wienie psychiczne pracownika powoduje, że angażuje się on w pra-
cę, przeżywa, wartościuje, praca ma dla niego sens. Wyodrębnio-
no kwalifikacje: zawodowe, ponadzwaodowe, ogólnozawodowe, 
specjalistyczne itp. 

Kwalifikacje zawodowe – tworzą układy umiejętności, wiado-
mości, cech psychofizycznych, umożliwiających efektywne wykony-
wanie zadań zawodowych typowych dla danego zawodu.

Kwalifikacje specjalistyczne – wypełniają rzadziej występu-
jące wymagania w zakresie umiejętności, wiadomości i cech psy-
chofizycznych umożliwiających wykonywanie wyspecjalizowanych 
zadań i pełnienie nietypowych funkcji zawodowych.

Kwalifikacje ponadzawodowe – (Kwiatkowski, Symela, 2000; 
por. Nowacki, 2004, s.116), grupa umiejętności uniwersalnych.

 1) zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy ilustrującej mo-
bilność zawodową; 2) zbliżanie edukacji z rynkiem pracy; 3) wy-
równywanie szans edukacyjnych i ograniczanie marginalizacji; 4) 
uczenie się przez całe życie. 

Kwalifikacje ogólnozawodowe – nabywane są w trakcie 
kształcenia zawodowego. Są podstawą mobilności pracownika do 
nabywania nowych, różnych kwalifikacji. 

KWALIFIKACJE – KOMPETENCJE – ZAWÓD
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Anna Fara

Podnosząc swoje kwalifikacje 
uzyskuje się kompetencje

Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest wcale łatwe. Obecnie nie 
możemy mówić o kompetencjach nie uwzględniając własnych 
zdolności. 

Słownik wyrazów obcych (1980, s.322) podaje definicję, jako „za-
kres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności, a także pełnomocnictw 
i uprawnień, nadany na podstawie kwalifikacji do działania oraz wy-
dawania osądów”. Natomiast Słownik języka polskiego (1978) poda-
je definicję: „zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i sprawności, który 
u tej osoby wyznacza zdolność do czegoś oraz przekonanie o potrze-
bie posługiwania się nią”. Kompetencja jest, więc zawsze czyjaś indy-
widualna dla każdej osoby. 

Na kompetencje składają się również zbiory wszelakich wia-
domości oraz zdolności do przekonania, aby się nimi posługiwać. 
Z całą pewnością kompetencje są pochodną kwalifikacji oraz całe-
go dorobku zawodowego człowieka.

Wybór zawodu powinien być poprzedzony pracą z doradcą 
zawodowym, który pomoże młodemu człowiekowi wybrać odpo-
wiedni zawód. Piszę pomoże, ponieważ doradca nie wybiera za czło-
wieka zawodu tylko pomaga mu, ukierunkowuje na podstawie za-
interesowań, wybrać odpowiedni zawód. Doradca dysponuje od-

Rys.1. Kwalifikacje, a kompetencje 
(Materiały reformy, 1998; por. Baraniuk, 
2998; Nowacki, 2000; Kwiatkowski, 2004; Symela, 1995,2003; Wiatrowski, 2000,2003,2004) 
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powiednią wiedzą o podstawowych czynnościach i zadaniach za-
wodowych. Informuje zainteresowanych o umiejętnościach nawy-
kach, sprawnościach, które decydują o kwalifikacjach zawodowych 
przydatnych w czasie nauki a potem pracy. Informuje o placówkach, 
w których konkretnego zawodu można się nauczyć, gdzie się do-
kształcać i jakie są możliwości zatrudnienia i pracy w zawodzie. 

W teorii poradniczej pojęcie zawodu zawiera różne kontek-
sty. T. Nowacki (2001, s. 278) uwzględnił następujące wpływy: 1) 
genetyczne, 2) środowiskowe, 3) edukacyjne, 4) własne dążenia. 

Zawodoznawstwo dysponuje opisami zawodów oraz kwali-
fikacji i jest bogatym źródłem wiedzy na temat kwalifikacji oraz 
sposobów ich osiągania. 

Poradnictwo interesuje człowiek oraz jego rozwój, zawód 
warunki pracy. Integracja obu grup umożliwia człowiekowi do-
stosowanie się do zawodu, ale jednocześnie pozwala na spełnie-
nie jego oczekiwań. 

Przygotowanie młodego człowieka do pracy jest czymś bar-
dzo ważnym. Wybór właściwego zawodu w przyszłości zaowocu-
je tym, że zadowolony z pracy człowiek będzie szczęśliwy, a pra-
codawca zadowolony z dobrego pracownika. Złe wybory generują 
niezadowolenie osobiste i społeczne. Ludzie są sfrustrowani, a pra-
codawcy niezadowoleni. Obecnie na rynku pracy brakuje fachow-
ców, ludzi z wykształceniem zawodowym, ludzi, którzy potrafią do-
brze wykonywać swój zawód. Pracodawcy czekają na pracowników 
dobrze wykwalifikowanych. Musimy pamiętać, że dziś pracodaw-
ca nie potrzebuje pracownika tylko po to żeby był i stał, potrzebu-
je ludzi, którzy chcą pracować i angażować się w pracę. Absolwen-
ci kończąc szkołę średnią czy zawodową liczą, że wyjadą za grani-
cę i tam się szybko dorobią. Tylko nikt nie patrzy na to, że tam pra-
cują ponad siły, tracą zdrowie, a na starość wrócą tutaj do Polski. 

Anna Fara 
Doradca zawodowy

Problem uzależnień najczęściej kojarzymy 
z uzależnieniami od substancji psychoaktyw-
nych tj. od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i pa-
pierosów. Jednak w ostatnich latach coraz czę-
ściej mówi się o uzależnieniach czynnościowych 
(behawioralnych). Tak naprawdę nie ma więk-
szej różnicy w cechach zachowania osób uzależ-
nionych od substancji psychoaktywnych czy czyn-
nościowych. Ci pierwsi poszukują kontaktu z sub-
stancją, drudzy natomiast możliwości wykonania 
danej czynności.

W obu przypadkach występuje silne pragnienie wykonania da-
nej czynności, następuje utrata kontroli, pojawiają się objawy ze-
społu abstynenckiego w postaci różnych dolegliwości i niepoko-
ju. Pojawia się przymusowe pragnienie kontynuowania aktywno-
ści mimo jej negatywnego wpływu na funkcjonowanie psychospo-
łeczne jednostki.

Dla młodych ludzi świat Internetu i gier komputerowych jest 
czymś, bez czego trudno im sobie wyobrazić otaczającą rzeczywi-
stość. Bardzo niepokojące są dane, które mówią o tym, że czas, jaki 
młodzież spędza przed komputerem od kilku lat systematycznie ro-
śnie. Jedną z najczęściej wybieranych form aktywności interneto-
wej są gry komputerowe. Ta forma zabawy wzbudza liczne obawy 
zarówno wśród rodziców i opiekunów, jak też naukowców, wskazu-
jących na niebezpieczeństwa dla psychoaktywnego rozwoju młode-
go człowieka. Korzystanie z gier komputerowych może mieć rów-
nież pozytywny wpływ pod warunkiem, że czas i typ gier pozosta-
je pod kontrolą rodziców i opiekunów dziecka.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój po-
znawczy, emocjonalny i społeczny młodych ludzi. 

Wskazano, że gry wpływają pozytywnie na koordynację wzro-
kowo-ruchową, spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności 
przestrzenne, procesy myślowe, decyzyjność oraz koncentrację uwa-
gi. Obecność graczy w sieci zaspokaja ich potrzeby autonomii, kom-
petencji i poczucia przynależności, co wydaje się wspierać rozwój 
osobisty nastolatków. Ważnym elementem użytkowania gier jest 
tworzenie wokół nich wspólnej przestrzeni, która sprzyja wymia-
nie myśli i poglądów, wzajemnemu zainteresowaniu, łączność psy-
chicznej z innymi i zaangażowaniu emocjonalnemu. Korzyści z użyt-
kowania przez młodzież gier online to:
• radość ze współzawodnictwa,
• wzrost samooceny,
• możliwość bezpiecznego badania granic zachowań społecznie 

akceptowanych,

UZALEŻNIENIA CZYNNOŚCIOWE 
– GRY KOMPUTEROWE

• przyswajanie zdolności mediacji i perswazji, 
• podejmowanie wyzwań i osiągnięć.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na negatywne skutki korzy-
stania z gier komputerowych. Naukowcy podkreślają, że treści za-
warte w większości gier mogą powodować negatywne efekty za-
równo krótkoterminowe (wzrost natężenia myśli, uczuć i zachowań 
agresywnych, ) oraz długoterminowe (wzmocnienie negatywnych 
schematów poznawczych i postaw). Uważa się również, że wirtu-
alna rozrywka utrwala „siedzący tryb życia”. Bez Internetu, różnych 
programów komputerowych oraz gier trudno sobie dzisiaj wyobra-
zić funkcjonowanie młodego człowieka. Możliwości oraz korzyści, 
jakie stwarza nowoczesna technologia tak naprawdę uniemożli-
wia wyeliminowanie komputera z życia codziennego. Problem po-
lega tylko na tym, aby nauczyć nasze dzieci odpowiedzialnego i od-
powiedniego korzystania z tego, co dają współczesne osiągnięcia 
elektroniczne. Ważne jest również pokazanie dziecku jak inaczej niż 
przed komputerem można wykorzystać czas wolny. Wspólnie wy-
konywane zajęcia z rodzicami, wycieczki, czytanie książek, zabawy 
i gry sportowe, rozwijanie pasji oraz zainteresowań pokażą dziec-
ku, że świat realny jest bardziej ciekawy i interesujący niż wirtual-
na rzeczywistość. Dlatego odpowiednie wspieranie dziecka w eks-
ploatacji wirtualnego świata ma ogromne znaczenie. 

To, że gry komputerowe uzależniają jest faktem. Przyczyny uza-
leżniania się są złożone, wynikają z ogólnych predyspozycji (cechy 
osobowości, środowisko wychowawcze). 

 
Dlaczego gry online uzależniają? 
Przy tworzeniu gier wykorzystywana jest szeroka wiedza z za-

kresu psychologii. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na tzw. mechanizm 
pozytywnego wzmacniania. Sens każdej gry polega na tym, aby np. 
zebrać jak najwięcej punktów, przejść na najwyższe poziomy, aby 
osiągać wirtualny sukces. Pojawia się potrzeba odnoszenia kolej-
nych. Ta sytuacja wymaga od gracza spędzania coraz większej ilo-
ści czasu przed komputerem, by odnosić kolejne i doznawać uczucia 
radości, zadowolenia. Gry komputerowe silnie angażują, wymagają 
dużej koncentracji, skupienia na wykonaniu danej czynności. Wyma-
gają również zaangażowania zmysłów wzroku i słuchu. Całkowicie 
odcinają gracza od świata zewnętrznego oraz wpływają na ignoro-
wanie bodźców pochodzących ze świata realnego. Traci się poczu-
cie czasu, który wzrasta z kilku minut do kliku godzin. Bardzo czę-
sto nie odczuwa się głodu, zmęczenia czy potrzeb fizjologicznych. 
Trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. 

Elżbieta Kiszka
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Gry komputerowe nie mają początku i końca, 
ciekawość tego, co będzie dalej powoduje, że trudno się 
od niej oderwać, dzięki temu gracz może jak najpełniej 

włączyć się do świata wirtualnego pełnego innych graczy.

Dodatkowym elementem, który wciąga w świat gier kom-
puterowych jest motyw określany, jako ”eksploracja nieznane-
go” przeżycie przygody. Twórcy gier wykorzystując to zjawisko 
tworzą świat gier coraz bardziej złożony, trudny do przewi-
dzenia, zmienny. To powoduje, że gra staje się bardziej atrak-
cyjna. Potrzeba samodoskonalenia się jest kolejnym czynni-
kiem, który wciąga i uzależnia. Ciągłe zdobywanie punktów, 
pokonywanie kolejnych etapów podwyższa pozycję gracza 
w rankingu. Działa tutaj też coś w rodzaju spirali; im więcej 
czasu gracz gra tym więcej wygrywa, zdobywa punkty. Więk-
sza liczba punktów podnosi pozycję w społeczności graczy. 
W sytuacji, gdy popełni się błąd punkty można stracić, co po-
woduje chęć odegrania się.

Jedną z wielu potrzeb, jakie charakteryzują człowieka jest potrzeba 
afiliacji, czyli potrzeba przebywania z innymi ludźmi, bycia częścią gru-
py, zyskania akceptacji i poczucia przynależności. Gry online zaspakaja-
ją tę potrzebę. Aby zaistnieć w wirtualnym świecie trzeba wejść w rela-
cje z innymi graczami. Tworzą się grupy, zespoły, nawiązują się wirtualne 
przyjaźnie. Powstałe pewnego rodzaju zobowiązania wymagają od gracza 
poświęcania coraz większej ilości czasu, doskonalenia umiejętności. Pre-
sja wirtualnej społeczności jest niekiedy bardzo silna. Gry komputerowe 
z jednej strony są czynnościami społecznymi, z drugiej antyspołecznym, 
prowadzą do zaniedbywania kontaktów społecznych w świecie realnym. 

Do rodziców!
Aby ochronić dziecko od uzależnienia od gier online trzeba być bar-

dzo czujnym i uważnym rodzicem, trzeba chcieć poświęcać swój wolny 
czas dziecku, rozbudzać aspiracje, ambicje oraz zainteresowania. Trze-
ba pokazywać, że świat realny jest ciekawy i barwny. Mądra kontrola ro-
dzicielska i rozwaga na pewno pomogą osiągnąć sukces wychowawczy. 
Od was Szanowni Rodzice zależy najwięcej!

Elżbieta Kiszka – Pedagog Szkolny

Szukasz miejsca, w którym połączysz kulturę 
z nauką? Chcesz mieć dostęp do multimediów? Bi-
blioteka szkolna jest miejscem, które spełni Two-
je oczekiwania.

Najważniejsze zadanie naszej biblioteki to 
inspirowanie uczniów do odkrywania swoich pa-
sji, rozwijanie ich zainteresowań czy poszukiwa-
nie kierunków życiowych lub zawodowych dróg. 

Biblioteka szkolna jest przestrzenią, w której 
młodzi ludzie spotykają się, uczestniczą w twór-

czych zajęciach, rozwijają swoje talenty i zdobywają nowe umie-
jętności. To miejsce jest także szkolnym centrum animacji kultury. 
Dowodem tego są liczne inicjatywy podejmowane przez nauczy-
cieli bibliotekarzy np.: 
• udział w „Narodowym czytaniu”, 
• uczestnictwo w organizacji VI edycji Konkursu Ortograficzne-

go „Leśne dyktando”, 
• współudział w przygotowaniu konkursu „Podkarpacka Tę-

cza” i innych konkursów odbywających się na terenie szkoły. 
Dużo pracy i uwagi nauczyciele bibliotekarze poświęcają przy-

gotowaniu uczniów do konkursów, wykonaniu strojów dla szkolnej 
grupy Artystyczno – Teatral-
nej „Antrakt”. Często są też 
opiekunami młodzieży pod-
czas wyjazdów studyjnych 
w ramach projektu „Szko-
ła fachowych kompeten-
cji zawodowych”. Istotnym 
dla uczniów i szkoły działa-
niem, w którym swój udział 
miała biblioteka szkolna 
i nauczyciele bibliotekarze 
były warsztaty „Nowe wid-
nokręgi – zrozumieć media”.

Biblioteka to miejsce, 
gdzie uczniowie spotkają się w celach społecznych i edukacyjnych. 
Nawiązują kontakty, cieszą się swoim towarzystwem, ale też uczą 
się i realizują cele związane z zainteresowaniami czy ścieżką za-
wodową. To tu swoją siedzibę ma redakcja gazetki szkolnej „Ele-
mencik” oraz Koło Biblioteczne zrzeszające utalentowaną i kre-
atywną młodzież. 

Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Dzięki przekształceniu biblioteki w Internetowe Centrum In-
formacji Multimedialnej udało się „odczarować” jej krzywdzący wi-
zerunek, jako archaicznej instytucji, którą odwiedza coraz mniej 
osób. Odnowiona i doposażona pracownia multimedialna oferuje 
uczniom i nauczycielom swoje zbiory i różnorodną pomoc. Pomy-
słowa aranżacja bibliotecznych pomieszczeń zaskakuje użytkowni-
ków nieszablonowymi pomysłami, zachwyca kolorami, pachnie no-
wością i zachęca do zaglądania w jej liczne zakamarki. Niebagatel-
ną zasługę w unowocześnieniu i upiększaniu tego miejsca ma Dy-
rekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, dla której bibliote-
ka jest jedną z ważnych wizytówek naszej placówki.

Nowoczesny sprzęt i atrakcyjny design przyczyniły się do tego, 
że biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, ale miejsce z wiel-
kim potencjałem edukacyjnym, które można wykorzystywać na wie-
le sposobów, z pożytkiem dla całej społeczności szkolnej. 

 Biblioteka zaprasza „pożeraczy książek” - nie tylko lektur 
szkolnych, ale literatury zawodowej jak również nowości wydaw-
niczych i filmowych. To miejsce, gdzie można znaleźć bogaty zbiór 
najnowszych multimediów: filmy DVD, płyty muzyczne, audiobo-
oki, elektroniczne programy edukacyjne i narzędziowe. 

Halina Ryba

Biblioteka szkolna tworzy przestrzeń przyjazną czytelniko-
wi, w której oprócz uzyskania precyzyjnej informacji, uczeń będzie 
mógł rozwijać swoje hobby, doskonalić umiejętności. 

 Halina Ryba
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Nauczycielka języka polskiego i bibliotekarz 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Dynowie od roku 1998. Absol-
wentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszo-
wie kierunek filologia polska i studia podyplomo-
we bibliotekoznawstwo z technologiami informa-
cyjnymi w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie. Jej zainteresowania to m.in. psy-
chologia, literatura, sztuka, ogrodnictwo, florysty-
ka i planowanie ogrodów.

Sałatka z nasturcji, tort przystrojony bratkami, zupa z na-
gietka, konfitura z płatków róż, ciasteczka lawendowe, nale-
śniki z kwiatów bzu czarnego, nalewka z mniszka lekarskie-
go to propozycje kulinarne, dla tych, którzy szukają oryginal-
nych smaków i eksperymentują w kuchni. Choć takie dania bu-
dzą nieufność, to należą do zdrowych, smacznych i dietetycz-
nych. Kwiaty jadalne, bo o nich mowa, nie tylko wpływają na 
samopoczucie wyglądem i zapachem, ale także posiadają wła-
ściwości lecznicze. Można jeść je na surowo, smażyć, kandyzo-
wać, gotować, marynować i suszyć. Są niskokaloryczne, zawie-
rają dużo witamin (np. witaminę C), związki mineralne, olej-
ki eteryczne, błonnik.

Istnieje ponad 80 gatunków kwiatów jadalnych (kwiaty roślin 
ozdobnych, kwiaty ziół, kwiaty drzew i krzewów, kwiaty warzyw), 
które można dodawać do posiłków. Trzeba tylko wiedzieć, które 
z nich wybierać. Do celów kulinarnych i leczniczych nie używa się 
kwiatów z kwiaciarni czy centrów ogrodniczych.

Tradycja jadania kwiatów w polskiej sztuce kulinarnej ma dłu-
gą historię. Niegdyś wiejskie gospodynie robiły oranżadę z cha-
brów, zwaną bławatkowym winem, a kucharki z pańskich dworów 
przyrządzały herbatki ziołowe z rumianku, bratka, nagietka i lipy. 
W kuchni romantycznej jednym z licznych smakołyków kwiato-
wych był przecier z róży ( in. konfitura) czy woda różana. Konfitu-
ra z płatków róż to również specjał dodawany dziś do pączków, ro-
galików czy ciasteczek drożdżowych. Kwiaty jadalne goszczą w na-
szym codziennym menu, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czę-
sto spożywamy kwiaty warzyw takie jak np. kalafior, brokuł. Do po-
traw dodajemy kwiaty ziół - czosnek, bazylię, oregano, tymianek, 
szczypior oraz kolendrę.

Kwiaty jadalne nadają potrawom wyjątkowy smak, aromat 
i wygląd. Oto kilka podpowiedzi, które z kwiatów warto wykorzy-
stać w kuchni.

 Stokrotka idealnie nadaje się do marynowania, past, omletów, 
sosów, a także urozmaica smak i wygląd sałatek, deserów.

Rumianek posiada lekką nutkę jabłka, pasuje więc do drobiu 

Kwiaty – na zdrowie!

Beata Irzyk

i przyrządzania nalewek. 
Nagietek to popularna roślina, która z łatwością może zastą-

pić szafran, a dodana do potraw z ryżu i makaronów zabarwi je na 
żywy, pomarańczowy kolor. Z kolei ogórecznik to wspaniały doda-
tek do orzeźwiających napojów, sałatek i zup. 

Nasturcja ma lekko pikantny smak przypominający rzeżuchę, 
dlatego najlepiej sprawdzi się w sałatkach. Kwiaty bratka ogrodo-
wego są łagodne w posmaku, można ozdobić nimi kanapki, dodać 
do sałatek i deserów. 

Mniszek lekarski (mlecz) ma miodowy smak świetnie kom-
ponuje się z sałatkami warzywnymi. Można smażyć go w cieście na-
leśnikowym, robić z niego syropy i nalewki. 

Lawenda jest składnikiem ziół prowansalskich, pasuje do po-
traw z kurczaka i ryb, a także do słodkich wypieków. 

Kwiaty leczą!
Kwiaty w lecznictwie mają 

o wiele większe zastosowanie niż 
w kuchni.

Rumianek – łagodzi podrażnie-
nia spowodowane przeziębieniem, 
ranami, ropniami i chorobami skóry, 
takimi jak łuszczyca, egzema i ospa 
wietrzna, stosowany jako herbat-
ka pomaga w leczeniu zaburzeń tra-
wienia, snu oraz łagodzi bóle men-
struacyjne.

Wiesiołek – zmniejsza ból i sztywność przy reumatoidalnym 
zapaleniu stawów, wpływa na wygląd skóry, łagodzi bóle piersi i ze-
społu napięcia przedmiesiączkowego. 

Fiołek – ma właściwości przeciwzapalne i moczopędne, uży-
wany w leczeniu skutków ukąszeń węży, zmniejsza obrzęk i może 
pomóc zarówno w zbiciu gorączki jak i zakażeń bakteryjnych. 

Róża - wzmacnia układ odpornościowy, stymulując wątrobę 
i poprawiając krążenie.

Lawenda – zmniejsza objawy bezsenności, posiada właściwo-
ści przeciwbakteryjne, przyspiesza gojenie się oparzeń, skaleczeń 
i ran. Oprócz tego olejek lawendowy poprawia stan objawów cu-
krzycy i zmniejsza niepokój.

Jeżówka – stosowana jest na ból gardła, do leczenia oparzeń 
oraz wykorzystywana w produkcji leków przeciwko przeziębieniom. 

Lilia biała - pomaga w oparzeniach i stanach zapalnych skóry, 
ma właściwości gojące.

Wszystkich kwiatożerców odsyłam do książki „Kuchnia ro-
ślinna. Smak zdrowia”, gdzie można znaleźć ciekawe i oryginalne 
przepisy na dania z kwiatami jadalnymi. 

Smacznych i zdrowych kwiatków.
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Adam Bogusz
Absolwent Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Rzeszowie, na 
której ukończył kierunki; ogól-
notechniczny z informatyką 
i wychowanie techniczne - na-
uczanie ogólnotechniczne z in-
formatyką. W Zespole Szkół Za-

wodowych w Dynowie pracuje, 
jako nauczyciel od 2002 roku. Interesuje się mu-
zyką, malowaniem na płótnie, turystyką, numi-
zmatyką i zbieraniem znaczków pocztowych. Gra 
na keyboardzie oraz obrabia zdjęcia i filmy, a tak-
że w wolnych chwilach pisze wierszyki.

DUMNY PIĄTEK
Dzisiaj od rana jak paw dumnie kroczy
dzień bardzo ważny, nikogo nie zaskoczy.
Dzień, co się zowie piątek,
bo to weekendu właśnie początek.

Łobuz od rana  coś kombinuje
Ciągle gdzieś znika, ciągle majstruje…
To się nachyla względem soboty, 
a to unika ciężkiej roboty.
Myśli po głowie mu krążą dziwne
by przy piweczku zjeść kęski piwne.

Może wieczorem iść na imprezkę
siąść przy stoliku, wypić kaweczkę…

Chciałbym Wam dzisiaj dać dobrą radę 
Byście uznali pewną zasadę.
By po robocie zbyt nie „świrować”
i na weekendzie zdrowie zachować.

I chcę Wam życzyć, moi Kochani
słońca, radości, lecz nie „na bani”
Święcić dni wolne, aby odpocząć
i nowy tydzień zdrowym rozpocząć.
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KONKURSY:
III miejsce Kamila Nowaka w V 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego dla dzieci i młodzieży „DOM, 
RODZINA, MIŁOŚĆ - UTRATA TYCH 
WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”, w  kate-
gorii prozy, szkół ponadgimnazjalnych 
/Wrocław, 30.05.2017r./,

II miejsce Karoliny Sowy w XXIV 
Dynowskim Konkursie Recytatorskim pod hasłem: „Pogody i niepo-
gody duszy w poezji i muzyce” /Dynów,24.11.2016r./,

I miejsce Kamila Nowaka w XI Finale Wojewódzkiego Konkur-
su: „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” „Święty Jan Paweł 
II – wielki Polak, Patriota”, w kategorii literackiej /Przemyśl – Ra-
dymno, 22. 10. 2016r./,

Wyróżnienie Karoliny Sowy w XI Finale Wojewódzkiego Kon-
kursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” 2016 „Święty 
Jan Paweł II – wielki Polak, Patriota” w kategorii plastycznej, /Prze-
myśl – Radymno, 22. 10. 2016r./, 

Szkolna Artystyczno – Teatralna Grupa ANTRAKT 
działa bez antraktu!!!

I miejsce dla Karoliny Sowy, 
Szymona Hadama, Kamila Nowa-
ka, Pawła Sieranta za pracę pt.: „Ar-
tystyczny Dynów, czyli od Baraku 
w Czarnej do Centrum Pompidou” 
w XXIV Wojewódzkim Młodzieżowym 
Konkursie Krajoznawczym „Poznaje-
my Ojcowiznę”, w kategorii prac zbio-
rowych szkół ponadgimnazjalnych /
Rzeszów, 23. 03. 2017 r./,

Nagroda dla Karoliny Sowy, 
Szymona Hadama, Kamila Nowa-
ka, Pawła Sieranta za pracę pt.: „Ar-
tystyczny Dynów, czyli od Baraku 
w Czarnej do Centrum Pompidou” 
w XXIV Ogólnopolskim Młodzieżo-
wym Konkursie Krajoznawczym „Po-
znajemy Ojcowiznę”, w kategorii prac 

Grzegorz Boroń
Uczeń technikum w zawodzie 

technik informatyk ZSzZ w Dynowie:
•  III miejsce w III Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Dom, rodzi-
na, miłość - utrata tych wartości to 
bezdomność” za pracę „Bezdomność 
- wybór czy poświęcenie?” – 2014 r.
• Nagroda w XIX Ogólnopolskim 

i XXXIII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Mło-
dzieżowej Twórczości Literackiej, 

• II miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie im. Ma-
rii Komornickiej, 

• wyróżnienie za pracę „Quo Vadis Człowieku?” w II 
Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim dla Mło-
dzieży im. Fiodora Dostojewskiego – 2015

• III miejsce w kategorii proza w XXI Ogólnopolskim 
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzie-
ży- 2016r.

• I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Literac-
kim „Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości 
to bezdomność” 2017r. 

Nie wiem
Nie wiem czy kwiat zaklęty w słowa
odbija uczuć zbawienne oddanie.
Chwile radości, w myśli radość wielka,
ciągłe i marne na coś czekanie...

Nie wiem czy czyny i znaki rzucone 
dowodzą miłości niegdyś oszukanej,
co zwiędła jesienią, a promyk słońca
oznaką wszelakiej nadziei zabranej...

Nie wiem czy myśli niewypowiedziane
w kształty sercowe będą obleczone,
czy słowa dawno zapomniane
wrócą prawdziwe, wyśnione

Nie wiem czy dusza w modlitwie pokornej
skupionej na czas czekania
rzuci ironią jak myślą wolną,
bo świat Twą duszę dogania

Nie wiem czy życie w staraniu myśli
prawdziwsze od życia bogacza.
On ma cokolwiek wyśni,
u Ciebie jedynie praca...

Nie wiem czy warto w głębiny duszy
samotną pieśń jeszcze nosić.
A może inny zdoła Cię wzruszyć 
i do pięknego tańca zaprosić?

Niczego pewien nie jestem na świecie,
a moje „nie wiem” obwieszcza wspaniale,
że oprócz słów wielkich, myśli miłości,
kiedyś coś jeszcze dla siebie ocalę.

By potem myśleć, że wszystko skończone,
radość rzucając wielką,
czujesz, że „nie wiem” bywało naprawdę
Twoją jedyną, prawdziwą.

Anna i Jarosław Molowie
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zbiorowych szkół ponadgimnazjalnych /Warszawa 
– Witnica, 26 – 28.05. 2017r./,

Tytuł laureata i publikacja opowiadania Karoli-
ny Sowy pt.: ”Ostatnie marzenie” w książce, w XX Ogól-
nopolskim i XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecię-
cej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016”/
Bielsko Biała, 08.09.2016r. /,

III miejsce dla Karoliny Sowy i wyróżnienie dla 
Agnieszki Jureczko w kategorii recytatorskiej XVII 
Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” /Dy-
nów, 7.04.2017r./.

 
AKCJE
Grupa brała udział w akcji Polskiego Radia 

Rzeszów „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” 
/27.10.2016r./, w świątecznej „Choince Nadziei” 
/20.12.2017/ i w Światowym Dniu Pluszowego Mi-
sia, kiedy uczniowie przygotowali zabawy dla dzieci 
z Przedszkola Miejskiego w Dynowie /24.11.2016r./.

WYSTĘPY:
Misterium Bożonarodzeniowe pt.: ”Niech spad-

nie nam korona z głowy…” W okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i karnawału   prezentacja jasełek w Ko-
ściele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzcicie-
la w Łubnie, Kościele parafialnym pod wezwaniem św. 
Bartłomieja w Dynowie - Bartkówce, w Domu Pogod-
nej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie, w auli 
Zespołu Szkół Zawodowych dla uczniów naszej szko-
ły, ich rodziców oraz dzieci i wychowawców z Przed-
szkola Miejskiego w Dynowie.

Program pt.: ”Moda na zdrowie”…, którego pre-
zentacja miała miejsce podczas gali XVII Wojewódzkie-
go Konkursu „Podkarpacka Tęcza” w Dynowie.

IMPREZY INTEGRACYJNE:
• Wigilia grupy /20.12.2016 r./,
• Dwudniowa wycieczka zespołu do Krakowa i Pieskowej Ska-

ły /25,26.04.2017r./

Anna i Jarosław Molowie
Opiekunowie grupy ANTRAKT
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Taniec wyraża wiele emocji i pomaga, dzię-
ki swej magii, zrozumieć otaczającą nas rzeczy-
wistość. Język tańczącego ciała, choć pozbawio-
ny werbalnych środków ekspresyjnych, pozwa-
la równie wyraziście przekazać wszystkie ludz-
kie emocje.

 Dla niektórych taniec to hobby, sposób na 
zabicie czasu, praca nad sylwetką, dobra zaba-
wa. Dla innych, to o wiele więcej, to źródło har-
monii, sposób na aktywne życie.

Taniec daje bardzo wiele możliwości. Przede 
wszystkim,   pozwala na chwile zapomnienia o codziennych 
sprawach, na czerpanie przyjemności, daje szczęście. Poza tym, 
jest wspaniałym składnikiem życia towarzyskiego. Daje szan-
se na nawiązywanie nowych znajomości i wspólnego przeżywa-
nia emocji.  Wiadomo, że słowa nie są w stanie wyrazić wszyst-
kich uczuć  – taniec oferuje nam taką sposobność. Można wykazać 
wrażliwość bądź temperament lub opowiedzieć historię. Kto choć 
raz otworzy drzwi do tego świata, zazwyczaj zostaje w nim na za-
wsze. Dlaczego? Bo jest magiczny, bo wciąga, odpręża. Taniec, to 
oczywiście dobry pomysł na zdrowy tryb życia. Pozwala zadbać 
o atrakcyjność sylwetki, kondycję i witalność. Czasami jednak to 
prawdziwy egzamin sprawności, wymagający długich godzin pra-
cy. Dlatego należy pamiętać, że to hobby wymaga poświęcenia, czę-
sto i wyrzeczeń. Muzyka i taniec pełnią przede wszystkim funkcję 
wychowawczą  – rozwijają zdolności twórcze i cechy charakteru. 

SZKOLNA GRUPA SPORTOWO – TANECZNA 
„APLAUZ” 

Alina Paściak

Taniec to dobra zabawa, która w połączeniu z nauką i cięż-
ką pracą, pozwala na poznanie przyjaciół, a przede wszystkim na 
lepsze poznanie samego siebie. Pochłania fizycznie, ale również 
mentalnie, dlatego jest najlepszym sposobem na ukazanie wspól-
nego piękna ciała i duszy. Wystarczy odrobina pokory i wytrwa-
łości, aby przekonać się, że taniec to nie tylko hobby, ale też wspa-
niały sposób na aktywne i zdrowe życie. 

W Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie – Szkole Promującej 
Zdrowie działa Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”. 
Dziewczyny tworzące zespół w składzie: Karolina Gołąb, Aldo-
na Sieńko, Gabriela Domin, Patrycja Kowal,  Karolina Łach, 
Aleksandra Uryć kontynuują rozpoczętą przed 14 laty przygo-
dę z tańcem. I chociaż kolejne roczniki odchodzą, inne uzupełnia-
ją ich miejsca w zespole. Pielęgnują i odważnie prezentują swoje 
umiejętności na forum szkoły i środowiska, a radość i zadowole-
nie z występów sprawiają wiele satysfakcji dziewczynom i opie-
kunowi zespołu.

 Dzięki bardzo dobrej współpracy i wsparciu ze strony pani 
Dyrektor Haliny Cygan, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przy-

jaciół ZSzZ w Dynowie zespół podczas swoich pokazów prezen-
tuje się w starannie dobranych strojach, które są ważnym elemen-
tem scenicznym.

 Należy dodać, że w naszej szkole realizowany jest kolejny 
projekt pod hasłem - „Biegnij po zdrowie” przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie wraz z nauczycielami wychowa-
nia fizycznego, w ramach, którego przeprowadzony został mię-
dzyszkolny turniej piłki nożnej chłopców, ponadto zorganizowa-
ne zostaną zawody lekkoatletyczne oraz pokazy, prezentacje tań-
ca w wykonaniu szkolnej grupy sportowo - tanecznej „APLAUZ”. 
Działania te zmierzają do uatrakcyjnienia i zwiększenia aktywno-
ści fizycznej uczniów w szkole i poza szkołą w celu aktywnego za-
gospodarowania czasu młodzieży. 

W tym roku szkolnym - 2016/2017 grupa „APLAUZ” zapre-
zentowała się podczas wielu różnych uroczystości, dla uczestni-
ków konkursów organizowanych w szkole, jak również dla naszych 
uczniów m.in. podczas XVII – tej edycji Wojewódzkiego Konkur-
su ”Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”. 
Będzie uczestniczyć również w kolejnej edycji Szkolnych Pre-
zentacji Artystycznych „SZPAK”. Dziewczyny, jak co roku wzię-
ły udział w Finale Wojewódzkim Licealiady w aerobiku w Rze-
szowie, gdzie zajęły VI miejsce. 

Alina Paściak – Opiekun grupy APLAUZ
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W  r o k u  s z k o l n y m 
2016/2017 młodzież Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie aktywnie brała 
udział w rywalizacji sportowej 
szkół średnich powiatu rzeszow-
skiego. Nasi uczniowie tradycyj-
nie już wystąpili niemalże we 
wszystkich konkurencjach spor-
towych, jakie proponuje Podkar-

packi Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. 
W pierwszym rzucie Ligi lekkoatletycznej dobrze spisały się 

obie nasze reprezentacje, uzyskując awans do Finału Wojewódzkie-
go. Po pierwszym rzucie, czyli etapie rejonowym, dziewczęta zajmu-
ją XV lokatę, zaś chłopcy znajdują się na wysokim - V miejscu w wo-
jewództwie. Obecnie chłopcy i dziewczęta przygotowują się do fina-
łu wojewódzkiego, który odbędzie się końcem maja w Rzeszowie.

Po zmianach, jakie zaszły w kalendarzu sportowym, następ-
ne zawody to sztafetowe biegi przełajowe, które od tego roku roz-
grywane są na wszystkich szczeblach, włącznie z finałem woje-
wódzkim. 

 Sport i rekreacja 
w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

podium zawodów powiatowych rozegranych w Kamieniu. Warto 
dodać, że nasza szkoła była organizatorem zawodów na szczeblu 
powiatowym i rejonowym.

O awans do półfinału wojewódzkiego postarała się reprezen-
tacja chłopców w unihokeju, zajmując w nim V miejsce.

Podobnie jak w roku ubiegłym, nasza szkoła była organiza-
torem Powiatowej Licealiady w halowej piłce nożnej dziewczyn 
i chłopców. 

Piotr Marcinek Marek Paściak

Rewelacyjnie spisała się reprezentacja chłopców, która 
dotarła do finału wojewódzkiego, zajmując w nim II miejsce. 

Warto dodać, że to obok unihokeja dziewczyn z 2008 roku naj-
lepszy wynik w historii szkoły. Dziewczęta udział w tych zawodach 
skończyły na etapie rejonowym.

Z dobrej strony pokazała się drużyna chłopców w piłce ręcz-
nej, zajmując III miejsce w powiecie. Takie samo miejsce uzyska-
ła reprezentacja dziewczyn w tenisie stołowym oraz nasi szachi-
ści. Lepiej poszło natomiast tenisistom, którzy z drugiego miejsca 
awansowali do zawodów rejonowych, odbywających się tradycyj-
nie już w Nowej Sarzynie.

Bardzo dobrze spisali się nasi siatkarze - zajmując I miej-
sce w powiecie, zakwalifikowali się do szczebla rejonowego, 
zajmując w nim II miejsce premiowane awansem do półfina-
łu wojewódzkiego.

Ostatecznie drużyna sklasyfikowana została na VIII miejscu 
w województwie, co jest najlepszym wynikiem szkoły w tej dyscy-
plinie. Siatkarki natomiast uplasowały się na najniższym stopniu 

W tym roku chłopcy zajęli I miejsce, zdobywając tytuł 
mistrza powiatu. Dziewczęta zaś rywalizację ukończyły na 
III miejscu.

Słowa uznania należą się również reprezentacji dziewczyn 
w aerobiku, która w finale wojewódzkim rozegranym w Rzeszo-
wie uplasowała się na VI miejscu. 

W tym roku pierwszy raz zostały rozegrane drużyno-
we biegi przełajowe, w których to „zabłyszczeli” znowu nasi 
chłopcy. „Wygrywając powiat” w Kamieniu i zajmując II miej-
sce w rejonie.

Zawansowali do finału wojewódzkiego, w  którym to zaję-
li bardzo dobre - V miejsce. Finał wojewódzki rozegrany został 
w Kolbuszowej. 

Warto wspomnieć też o dziewczynach, które przywiozły IV 
miejsce z zawodów rejonowych. Bardzo dobrze w nich zaprezen-
towała się Teresa Bołoz, która indywidualnie zajęła wysokie miej-
sce. Aktualnie młodzież naszej szkoły przygotowuje się do fina-
łu ligi lekkoatletycznej, która zakończy rozgrywki sportowe tym 
roku szkolnym.

 Podobnie jak w roku poprzednim nasza szkoła w porozumie-
niu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Zawodowych w Dyno-
wie realizuje projekt w ramach otwartego konkursu ofert na re-
alizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdro-
wia i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach zadania: „Zajęcia 
sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profi-
laktyczne na wolnym powietrzu” pod hasłem „BIEGNIJ PO ZDRO-
WIE”. Zgodnie z harmonogramem zajęć, odbył się już Turniej Pił-
ki Nożnej Chłopców, w którym wzięło udział 10 szkolnych drużyn, 
a po wakacjach przeprowadzone będą „Zawody lekkoatletyczne”.

Ze sportowymi pozdrowieniami !!!
 Paweł Gierula – Nauczyciel wychowania fizycznego



Nr  5/263 DYNOWINKA 31

Paweł Gierula 
Absolwent Technikum Mechanicznego ZSZ w Dynowie, a póź-

niej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku wychowanie fizyczne. 
W ZSzZ w Dynowie pracuje od roku 2002. Zainteresowania to: głów-
nie piłka nożna, muzyka – obecnie basista zespołu OSC i….. malowa-
nie ikon.

 „Jest jedna zasadnicza rzecz określająca wyjątkowość czło-
wieka – pasja.”

Mocno związany z Towarzystwem Sportowym DYNOVIA, jako 
zawodnik, trener drużyny juniorów, a także wiceprezes klubu.

 Oprócz sportu jego pasją jest również 
muzyka. Pierwszym zespołem, w którym 
grał była „Kapciora”, a następnie „Parano-
ja” i w końcu zespół „Post mortem”, jako wo-
kalista i basista. Grając muzykę z pograni-
cza heavy metalu w 2002 roku pojawiła się 
okazja na nawiązanie krótkiego „romansu” 
z poezją śpiewaną i zespołem „Bocca Della 
Verita”, efektem, czego było nagranie dwóch 
płyt. Obecnie jest basistą i wokalistą w ze-
spole punkowym „OSC”. 

Jeszcze jedną Jego wielką pasję, jest – pisanie ikon.

„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z ra-
dością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni” (Cecelia Ahern).

Teresa Bołoz z dyplomem i opiekun – Pa-
weł Gierula

„Biegnij po zdrowie"
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Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie od maja 2014 roku 
(od momentu zarejestrowania) pokazało się jako organizator albo 
współorganizator wielu imprez szkolnych i uroczystości. Obecnie li-
czy 45 członków, którzy swoją pracę wykonują bezpłatnie – w ramach 
wolontariatu. W roku 2016 m.in. SP ZSzZ w Dynowie realizowało 
projekt pod hasłem 
„ŻYCIE TO RUCH, 
TANIEC I SPORT”, 
w którym zawarte 
były główne zada-
nia takie jak: turnie-
je piłki nożnej, siat-
kowej oraz zawody 
lekkoatletyczne dla 
uczniów szkół dy-
nowskich.

STOWARZYSZENIE    PRZYJACIÓŁ 
    Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Realizowany w roku 2017 projekt nosi nazwę „Biegnij po zdro-
wie”. W kwietniu b.r. został przeprowadzony turniej piłki nożnej, 
a zawody lekkoatletyczne odbędą się, oprócz innych zajęć, po szkol-
nych wakacjach.

Kamila Bułdak
Uczennica technikum w za-

wodzie technik informatyk ZSzZ 
w Dynowie.
• II miejsce w VI edycja Kon-

kursu Ortograficznego „Le-
śne dyktando” w Zespole 
Szkół Zawodowych w Dy-
nowie – 2016 r.

• I miejsce w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkar-
packa Tęcza” w kategorii multimedialnej – 2017 r.

Jej pasją jest rysunek czarno – biały i w kolorach. Z niezwykłą 
starannością i precyzją tworzy czarno białe i kolorowe obrazy po-
przez odwzorowywanie.
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