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Wydanie specjalne
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Drogi Czytelniku! 
Oddajemy w ręce Państwa majowe, specjalne wydanie  

DYNOWINKI, w miesiącu radosnym, pełnym kwiatów, ziele-
ni, a także z racji pięknych majowych świąt. 

WYDANIE SPECJALNE Dynowinki poświęcone jest głów-
nie tematyce edukacyjnej, dotyczącej pracy Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  
ale nie tylko. 

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się treścią tego nume-
ru, będziecie Państwo usatysfakcjonowani, bowiem chcemy 
pokazać pracę SZKOŁY – NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW 
NIEPEDAGOGICZNYCH, a także RODZICÓW przez pryzmat 
UCZNIA – jego osiągnięć.

Przypominamy również , że w tym miesiącu obchodzimy 
m.in. Dzień Flagi, kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 MAJA, 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej…. 
oraz bardzo ważny majowy… „DZIEŃ MATKI”.

Zapraszamy !!!
 Zespół redakcyjny 

ZSzZ w Dynowie

Kolejny, czerwcowy numer DYNOWINKI przygotowuje p. Ewa Hadam. 
Materiały proszę przesyłać do 10 czerwca 2019 r. na adres 
ewahaddam@poczta.onet.pl

Tradycją stało się, że 
każda edycja konkursu 
Podkarpacka Tęcza or-
ganizowana przez Zespół 
Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie, zo-
staje udokumentowana rów-
nież w wydaniu specjalnym „Dynowinki”. Tak 
i w tym roku, po zakończeniu konkursu pod ha-
słem „Bezpieczne Podkarpacie” oddajemy czytelni-
kom majowy numer gazety.

W dniu 27.04.2019 r. miały miejsce uroczysto-
ści związane z obchodami „75 Rocznicy Pacyfika-
cji Wsi Dylągowa”, wspaniale zorganizowane przez 
Wójta Gminy Dynów, Sołtysa, Radę Sołecką oraz In-
stytut Pamięci Narodowej, w których uczestniczy-
łem, połączone z konferencją naukową IPN pt. „Dy-
lągowa 1944”.

Uczestnicy uroczystości mogli otrzymać nieod-
płatnie w formie książkowej, wydane wspomnienia 
uczestnika wydarzeń Kazimierza Mięsowicza pt. 
„Obrona Dylągowej”. 

Obszerny materiał z przebiegu uroczystości Re-
dakcja „Dynowinki” zamieści w czerwcowym nu-
merze. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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MAMIE WIERSZ
Dla Ciebie Matko - 
ta pieśń słoneczna
różami wonna 
miłością dziecka wieczna -
najpiękniejsze barwy
cudownej natury
które Ci rozjaśniają
wszystkie dni ponure
dla Ciebie Matko -
najpiękniejsze z kwiatów
niech Ci zawsze śpiewa
rajski ptak -

pieśni młodości radosne
które Ci przypomną
Twojego życia wiosnę
dla Ciebie Matko -
spełniające się marzenia
uśmiech upalnego lata
którym dopieszczana jest 
ziemia
Ty jesteś przetrwaniem 
i przyczyną istnienia -
każdą chwilą życia wzniosłą
wciąż zakwitasz życiem -
jak odradzająca się wiosna .

autor: Helena Szymko

 

Medal „Pro Ecclesia Premisliensi” 
dla parafianki Ulanicy kościoła pw. św. Józefa Robotnika Pani Haliny Cygan

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

W Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r., 
po Mszy Świętej Krzyżma w Domu Biskupim  
w Przemyślu przez Metropolitę Przemyskiego 
ks. Arcybiskupa Adama Szala została uhonoro-
wana Dyplomem wraz z Medalem „Pro Ecclesia 
Premisliensi” Pani Halina Cygan parafianka 
Ulanicy – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

Uhonorowanie jest wyrazem wdzięczności Metro-
polity Przemyskiego ks. Arcybiskupa Adama Szala 
dla osób, które swoją postawą, działalnością, dzieła-
mi apostolskimi, godnie reprezentują parafie i naszą 
Archidiecezję, a także swoje miejsca pracy. 

W uroczystym spotkaniu wzięli, m.in. udział: Dzie-
kan Dekanatu Dynowskiego ks. Prałat Stanisław Ja-
nusz i Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Józe-
fa Robotnika w Ulanicy ks. Jan Koszałka, który tak-
że został uhonorowany przywilejem noszenia Rokie-
ty i Mantoletu. 

GRATULACJE !!! – MEDAlu, DyPloMu 
i PrZyjęCiA W PoCZEt ZASłużonyCH 

DlA ArCHiDiECEZji.

Di
eń 

Ma
tki

 



Nr  5/284 DYNOWINKA 5

Zaproszeni goście
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezen-

towali: 
Pan tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu 

Rzeszowskiego, Pan jan Sieńko – Członek Zarządu Po-
wiatu Rzeszowskiego, Pan Adam Kozak – Dyrektor Wy-
działu Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubic-
ka Inspektor w Wydziale Społeczno – Oświatowym oraz 
Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pani Ewa Hadam, 
Pan Stanisław najda i Pan Aleksander Stochmal. 

Instytucje Województwa Podkarpackiego re-
prezentowali: 

Ks. Prałat dr Stanisław janusz – Dziekan Deka-
natu Dynowskiego, Pan janusz Stachowicz – Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, 
Pani janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkar-
packiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz – Kierownik Zakła-
du Inżynierii Produkcji Kosmetyków i Suplementów w In-
stytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu, Pan 
Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych Tech-
nik Upowszechniania Kultury WDK w Rzeszowie, Pani 
iwona Pruchnicka z PUP w Rzeszowie.

XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka 
Tęcza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 XIX PODKARPACKA TĘ
CZ

A -– ”Bezpieczne Podkarpacie 

Komendę Miejską Policji w Rzeszowie repre-
zentowali: 

nadkomisarz Marek Worek – Zastępca Komendan-
ta Miejskiego Policji w Rzeszowie, aspirant tomasz Su-
rowiak – asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, 
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w Rzeszowie, starszy sierżant Małgorzata 
Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Rzeszowie, asp. sztab. Mariusz Pil-
szak – Komendant Komisariatu Policji w Dynowie.

Miasto Dynów reprezentowali: 
Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dyno-

wa, Pan roman Mryczko – Przewodniczący Rady Mia-
sta Dynowa i Radni Rady Miasta Dynowa, Pan Stanisław 
tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie, Pan Piotr Krupa – Radny Miasta Dynowa, Wice-
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, właściciel Zakładu Usługowo-Handlowe-
go „KRUPP” z Dynowa, Pan Adam tarabuła Zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów, Pani Małgorzata 
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w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu 
Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski 
Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Dynowie. 

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani 
Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości i za-
prezentowała nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestni-
ków konkursów. Młodzież z 25 szkół rywalizowała w trzech 
kategoriach: 
• w kategorii multimedialnej należało przedstawić 

spot reklamowy dotyczący ruchu drogowego, bezpiecz-
nego zachowania się lub zachowań zagrażających ży-
ciu kierowców czy pieszych na drogach np. używanie 
telefonów komórkowych podczas jazdy czy na przej-
ściach dla pieszych;

• warunkiem udziału w kategorii plastycznej było 
przygotowanie różnymi technikami prac plastycznych, 
które stanowiły własną interpretację zagrożeń oraz 
przeciwdziałania im, takich jak: bezpieczna jazda ro-
werem, samochodem, np. „Nie jeżdżę po alkoholu”, 
pierwsza pomoc, rola służby medycznej, wojska, stra-
ży pożarnej, straży granicznej i innych; 

• w kategorii fotograficznej uczestnicy przygotowa-
li zdjęcia pokazujące sztuki samoobrony, miejsca nie-
bezpieczne lub tereny czy obiekty zabezpieczane oraz 
ciekawe ujęcia bezpiecznej jazdy.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dy-
plom oraz nagrody, a szkoły i opiekunowie podziękowania. 
nagrody zostały ufundowane przez: Starostwo Powia-
towe w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 
Nadleśnictwo Dynów, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwo-
wych w Krośnie, Wójta Gminy Dynów, Bank Spółdzielczy 
w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Boguchwale, Zakład Usługowo-Han-
dlowy „KRUPP” z Dynowa.

Przed rozpoczęciem uroczystej gali na placu Centrum 
Kształcenia Ustawicznego miały miejsce pokazy sprzętu 
gaśniczo-ratowniczego, dzięki strażakom z oSP Dynów 
– Przedmieście i oSP Dynów. Na placu rozstawiono 2 
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki Mercedes 
oraz lekki samochód gaśniczy z motopompą Żuk GLM. Du-
żym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa tech-
nicznego, na którym pokazano rozcinanie samochodu za 
pomocą sprzętu hydraulicznego (nożyco-rozpieracz Luk-
cas). Strażacy przy pomocy sprzętu gaśniczego (Prądownica 

Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani łucja Ba-
churska – Kierownik Przychodni Rejonowej w Dynowie, 
Pani Henryka Papiernik – Kierownik Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Dynowie, Pan leonard Pro-
kop – Prezes OSP Dynów – Przedmieście, Pan Andrzej 
Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwo-
ju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dyno-
wa, Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kie-
rownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, 
Pani renata Błońska – Siwek – Dyrektor Żłobka Miej-
skiego w Dynowie, Pan jan Aleksander Gerula – Pre-
zes Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Dynowie, Pan 
Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości 
w Dynowie oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogó-
rza Przemysko – Dynowskiego: Pani Elżbieta Klaczak 
- łach - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, 
Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskie-
go w Dynowie, Pani Wiesława Marszałek – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie, Pani Magdalena 
Gwóźdź – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy, Pan 
Krzysztof Kędzierski – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Harcie, Pan tadeusz Święs – Dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie. 

Media reprezentowali:
Pani Anna leśniewska z redakcji programów kul-

tury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów” 
i Pan Stanisław Gęsiorski z Radia „Fara” – Rozgłośni 
Archidiecezji Przemyskiej.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się 
XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tę-
cza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”. 

Patronat nad konkursem sprawowali: Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dy-
nów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Komendant Miejski 
Policji w Rzeszowie, Radio FARA - Rozgłośnia Archidie-
cezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regional-
na Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnic-
two Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzo-
zowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych ~ X
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~~ XIX PODKARPACKA TĘ
CZ

A -– ”Bezpieczne Podkarpacie ” ~~

TURBO JET) rozstawili kurtynę wodną, którą stosuje się 
przy dużych pożarach lub przy skażeniach chemicznych. 

Komenda Miejska Policji w rzeszowie natomiast 
zaprezentowała swój radiowóz z Wydziału Prewencji, w któ-
rym znajdował się sprzęt do zabezpieczania imprez maso-
wych (np. tarcze ochronne, kaski, kamizelki PZ i in.), a tak-
że nieoznakowany samochód marki BMW z ruchu drogowe-
go oraz specjalnie przygotowany dla służb policyjnych, je-
dyny w Polsce, policyjny motocykl Harley Davidson. Nato-
miast na łączniku szkolnym można było pooglądać sprzęt 
do ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistyki (ma-
teriały daktyloskopijne m.in. pasta silikonowa, proszki, 
lampa UV do śladów biologicznych, pędzelek z puchu ma-
rabuta do wyłaniania śladów) oraz posłuchać o metodach 
stosowanych przez techników policyjnych z KMP Rzeszów. 

Porad z zakresu wyboru kariery zawodowej i tech-
nik poszukiwania pracy udzielali doradcy z Powiatowe-
go urzędu Pracy w rzeszowie. W tym roku Publiczne 
Służby Zatrudnienia obchodzą 100-letnią rocznicę powsta-
nia. Ich historia i działalność została opisana w jubileuszo-
wej publikacji.

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewa-
niem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. Podczas uroczy-
stości zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno - Te-
atralna „AntrAKt” (opiekunowie Pani Kinga oleksa 
– Skubisz i Pani Magdalena Wolańska) z programem 
artystycznym zatytułowanym „Krótka piosenka o rato-
waniu”, oraz Grupa „Scream” prowadzona przez Panią 
Annę Cichocką z Akademii tańca i Fitness Flowdan-
ce. Grupa działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Dynowie. W tym roku zdobyła II miejsce podczas 
Tyczyńskich Konfrontacji Muzycznych. 

Na tegorocznej gali swoje święto obchodziła Szkolna 
Gazetka „Elemencik”. Z okazji jubileuszu 25-lecia ist-
nienia wielu zaproszonych gości gra-
tulowało i dziękowało redakcji, opie-
kunom, młodzieży i wszystkim tym, 
którzy na przestrzeni lat poświęcili 
się tworzeniu tego czasopisma. 

Tradycyjnie już przygotowano 
degustację wyrobów: Cukierni Elż-
biety i Wiesława Dominów z Ba-
chórza, Zakładów Przetwórstwa 
Mięsnego „Błażowiak” z Błażo-
wej, piekarni Stanisława i Mał-
gorzaty Krupów z Dynowa. 

Były proziaki z masłem czosnko-
wym przygotowane przez „Karczmę 
pod Semaforem”z Bachórza oraz 
barszcz z krokietami, ciasta, owoce 
i inne smakołyki ufundowane przez 
sponsorów konkursu m.in. 

(Firma „Pierożek” z jawornika Polskiego, Pań-
stwo Maria i roman nowakowie, Firma „BEWA”, 
Państwo Marek i Monika Pinkowiczowie). Dla wszyst-
kich gości przygotowany został urodzinowy tort z okazji 
srebrnego jubileuszu „Elemencika”.

Końcowa część konkursu to podziękowania za jego or-
ganizację, a także gratulacje dla redakcji Gazetki Szkol-
nej „Elemencik” i jej opiekunów. Głos zabrali: w imie-
niu Pana józefa jodłowskiego – Starosty Rzeszowskie-
go, Pana Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego 
oraz swoim własnym Pan tomasz Wojton – Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Rzeszowskiego, Pan jan Sieńko – Czło-
nek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Pan Adam Kozak 
– Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego, Ks. Pra-
łat Stanisław janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, 
w imieniu inspektora Bogusława Kani – Komendanta 
Miejskiego Policji w Rzeszowie i swoim własnym nadkomi-
sarz Marek Worek Zastępca KMP w Rzeszowie, w imieniu 
Pana Marka jastrzębskiego – Dyrektora WDK w Rze-
szowie - Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multime-
dialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie, w imieniu Pana rober-
ta Pieszczocha – Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Boguchwale i swoim własnym Pani 
janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Pan Zyg-
munt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa i Pan ro-
man Mryczko Przewodniczący Rady Miasta Dynów, Pan 
jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. 
Brata Alberta w Dynowie i Pan Adam Sochacki – Kie-
rownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, Pan Wojciech 
Piech – Wójt Gminy Dynów, prof. dr hab. inż. Wiesław 
Barabasz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuro-
pejskiej w Przemyślu, Pan Stanisław tymowicz i Pan 

Piotr Krupa ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, Pani Grażyna 
Paździorny – Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dynowie, 
Pan Andrzej Stankiewicz - Pre-
zes Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju Regionu Dynowskiego – Towa-
rzystwo Przyjaciół Dynowa, w imie-
niu Pana Adama Panka – Dyrek-
tora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie – Pani iwona Pruch-
nicka z PUP w Rzeszowie.

W przyszłym roku konkurs od-
będzie się po raz 20. Zapraszamy. 

 Agnieszka Kędzierska
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Kategorię fotograficzną, na którą wpłynęło 70 prac, oceniali: Pani iwona Pruchnicka – Inspektor w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan 
Maciej Grześków – Komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Dynów, Pan Marcin tupaj – Inspektor w Starostwie 
Powiatowym w Rzeszowie. 

 Kategoria fotograficzna

i miejsce - Kamila Bułdak   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
i miejsce - Marzena Karaś   – Zespół Szkół w Tyczynie 
ii miejsce - Kamil nowak   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
ii miejsce - Szymon Kowalski  – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie 
iii miejsce - nikola Sawczak  – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu 
iii miejsce - Aleksandra rojek  – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie 

Wyróżnienia: Wojciech Bugira – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Monika 
Groszek – Zespół Szkół w Błażowej, justyna Kurasz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie, Mateusz Dańczak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Wioletta Grządziel 
– Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

Kategoria multimedialna
Nadesłane 24 prace multimedialne oceniali: Pani Anna leśniewska – dziennikarka Radia Rzeszów – redakcja pro-

gramów kultury wysokiej i publicystyki, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechnia-
nia kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Sylwia Zegar z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Rzeszowie, aspirant tomasz Surowiak – asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, starszy sierżant Małgorzata Dencikowska z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

i miejsce - Monika Groszek  – Zespół Szkół w Błażowej 
i miejsce - natalia Kiełbasa  – Zespół Szkół w Tyczynie 
ii miejsce - remigiusz Krupa  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
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ii miejsce - Marek Stanisławczyk  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
iii miejsce - Dominik Dulkiewicz   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
iii miejsce - łukasz Pancerz   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

Wyróżnienia: Dawid Gancarz – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, jakub Grab – Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Arkadiusz Kaczmarski – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie, Wiktoria Kądziołka – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, jo-
anna Kuś – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Paweł Skubisz – Zespół Szkół Zawo-
dowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

Kategoria plastyczna
Twórczość 154 uczestników oceniali: Pani inga Marczyńska - artystka, która od wielu lat zajmuje się malarstwem, 

pisaniem ikon oraz fotografią, Pan janusz Miklasz – właściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie, prof. dr hab. inż. 
Wiesław Barabasz – Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Kosmetyków i Suplementów w Instytucie Nauk Technicz-
nych PWSW w Przemyślu. 

i miejsce - Katarzyna Pisarczyk  – Zespół Szkół w Dzikowcu 
i miejsce - izabela niemiec   – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski 
ii miejsce - Aleksandra Socha   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
ii miejsce - Marcelina juras   – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski 
iii miejsce - Karolina Mokrzycka  – Zespół Szkół w Dzikowcu 
iii miejsce - Monika Pyrcz   – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. 

Wyróżnienia: Patrycja tupaj – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Sylwia żywiec – Zespół Szkół Technicz-
nych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Martyna Pilszyk – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twór-
ców Niepodległej Polski, jakub Szpak – Szkoła Podstawowa w Bachórzu, Beata Marszałek – Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Dawid Michalik – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. 
Twórców Niepodległej Polski, oliwia Marszałek – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Nie-
podległej Polski, Eryk Skoczylas – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Wiktoria Wese-
lak – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski, Magdalena Boroń – Zespół Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Paulina tarnawska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Batalio-
nów Chłopskich w Harcie, izabela toczek – Szkoła Podstawowa w Hłudnie, Alicja Marszałek – Szkoła Podstawowa 
w Ulanicy, Patrycja Gołąb – Szkoła Podstawowa w Łubnie.
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Cała wystawa została podzielona na kilka stanowisk 
o konkretnej tematyce, które wiązały się w sposób ścisły 
z bezpieczeństwem. Na jednym ze stanowisk uczestnicy 
konkursu jak i wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć 
sprzęt ratowniczy wykorzystywany przez straż pożar-
ną (oSP Dynów – Przedmieście i oSP Dynów) tj.: 
pompa gaśnicza pływająca z oprzyrządowaniem, tłumni-
ca metalowa z drążkiem, ręczna syrena strażacka, pompa 
przenośna (motopompa), gaśnica proszkowa. Oprócz ele-
mentów wyposażenia na wystawie widniały także czte-
ry mundury należące do straży pożarnej, m.in.: wyjścio-
wy, koszarowy oraz dwa bojowe, w tym jeden młodzieżo-
wy. Na wystawie nie zabrakło także symbolicznego ele-
mentu w postaci figurki św. Floriana, który jest patro-
nem strażaków.

Część wystawy, na której można było zdobyć wiedzę 
zarówno teoretyczną jak i praktyczną była związana z ra-
townictwem medycznym. Stanowisko zostało wyposa-
żone w sprzęt ratowniczy udostępniony przez Wojewódz-
ką Stację Pogotowia ratunkowego w rzeszowie, t.j.: 
defibrylator używany w ratownictwie i defibrylator AED 
treningowy, ciśnieniomierz, glukometr, deska, płachta 
ratownicza, koc NRC i manekiny. Zwiedzający wystawę 
mieli możliwość obejrzenia stroju ratownika medycznego 
i zapoznania się z planszami przedstawiającymi udzie-
lanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Przy stanowi-
sku tym dostępny dla uczestników był również ratownik 
medyczny: Pan Wojciech Fara. Podczas gali konkurso-
wej dokonywał pomiarów ciśnienia oraz pomiaru cukru 
we krwi, a także przedstawił działanie defibrylatorów. 

Podczas wystawy można było również dostrzec mun-
dur straży leśnej, który został udostępniony przez Nad-
leśnictwo Dynów. Nadleśnictwo Dynów przedstawiło 
również informatory i publikacje dotyczące swojej działal-
ności. Co więcej, uczestnicy mogli również obejrzeć pod-
halański mundur wojskowy.

Ciekawym elementem wystawy było „Miasteczko 
ruchu Drogowego” przygotowane przez Wojewódzki 

Głównym hasłem XiX edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Podkarpacka tęcza było „Bezpieczne Pod-
karpacie”. Poruszony został bardzo ważny temat bez-
pieczeństwa, który dotyczy każdego, ponieważ wszyscy 
chcą czuć się bezpiecznie i dzięki temu żyć spokojnie. Za-
pewnienie bezpieczeństwa w dużym stopniu należy do 
ratowników medycznych oraz służb mundurowych, ja-
kimi są m.in. policja, straż pożarna, czy też siły zbrojne. 

Z zawodami tymi wiążą się wysokie ryzyko i wielka 
odpowiedzialność. 

Z przedstawicielami tych zawodów spotykamy się na 
co dzień, ale czy zawsze doceniamy ich ciężką pracę i trud 
włożony w każde działanie? I czy sami postępujemy tak, 
aby żyło się bezpiecznie nam i osobom wokół nas? Temu 
właśnie została poświęcona tegoroczna wystawa główna 
XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza. 
Tematyka obejmowała ogólno pojęte bezpieczeństwo: za-
równo to, które zapewniają nam służby do tego powoła-
ne, jak też działania które sami możemy podjąć by czuć 
się bezpiecznie.

„BEZPIECZNE PODKARPACIE”
Wystawa główna XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza
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ośrodek ruchu Drogowego w rzeszowie. Cała eks-
pozycja przedstawiała m.in. zasady panujące na skrzy-
żowaniu: odpowiednie znaki drogowe (pionowe, poziome) 
i sygnalizację świetlną; nie zabrało również pojazdów 
i mundurów policyjnych (galowy i ćwiczebny). 

Wokół całej sekcji powieszone były plansze przed-
stawiające znaki (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, infor-
macyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, sygna-
ły świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych, przed 
przejazdami kolejowymi, znaki drogowe poziome). 

Na kolejnym stanowisku można było obejrzeć syste-
my zabezpieczeń domów i budynków użyteczności publicz-
nej „Bezpieczny dom”. Wystawa zorganizowana zosta-
ła przy współpracy z firmą AZyl, zajmującą się insta-
lacjami alarmowymi i monitoringiem. Właścicielka fir-
my Pani Dorota Piela zaprezentowała produkty mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa i wzmacnianie ochrony 
domu przed nieproszonymi gośćmi. Produkty, które zo-
stały przedstawione to m.in.: kamery IP, rejestratory cy-
frowe, video domofony, i domofony, instalacje alarmowe, 
czujniki ruchu, czujniki otwarcia drzwi lub okien, syste-
my sterowania inteligentnym domem.

Częścią oprawy były również piękne prace fotogra-
ficzne i plastyczne, które zostały zgłoszone do konkursu 
dotyczącego bezpieczeństwa zorganizowanego w ramach 
XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza.

Uzupełnieniem wystawy były gazetki tematyczne 
przygotowane przez uczniów wraz z nauczycielami, któ-
re przedstawiały: mapę zagrożeń Podkarpacia, najbar-
dziej bezpieczne miasta Podkarpacia oraz bezpieczne ką-
pieliska i stadiony. 

Ponadto, wystawie głównej towarzyszyła prezentacja 
redakcji Gazetki Szkolnej „Elemencik”, która w tym 
dniu obchodziła jubileusz 25 – lecia istnienia. Redakcja 
„Elemencika” przygotowała wystawę odzwierciedlającą 
osiągnięcia dziennikarsko - artystyczne grupy, na której 
wyeksponowane zostały poszczególne numery pisma, ar-
chiwalne fotografie, prace literackie, dyplomy. Dla upa-
miętnienia twórczości artystycznej „Elemencika” opraco-
wano „Jubileuszową księgę prac plastycznych i literac-
kich twórców gazetki Elemencik”. Tegoroczna wystawa 
XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tę-
cza, poruszyła tak ważny aspekt życia jakim jest bezpie-
czeństwo, zapoznała uczestników z podstawowymi zasa-
dami dotyczącymi bezpieczeństwa, jak również wskaza-
ła, jak bardzo istotna jest znajomość podstawowych za-
sad postępowania związanych z bezpieczeństwem w ży-
ciu codziennym. Wystawa przyczyniła się do zwiększe-
nia świadomości uczestników w kwestiach związanych 
z bezpieczeństwem. Co więcej, na przygotowanej ekspo-
zycji można było zapoznać się z informacjami nie zawsze 
dostępnymi dla przeciętnego obywatela, dzięki czemu po-
szerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa.

Alina Paściak
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Gazetka szkolna „Elemencik” doczekała się srebrne-
go jubileuszu. 25 lat działalności redakcji to powód do re-
fleksji, wspomnień i podsumowań. Przez te lata zmienia-
li się uczniowie, opiekunowie, zmieniła się szata graficz-
na pisma, ale jedno nie uległo zmianie – misja i cel gazet-
ki, czyli „dla szkoły i o szkole”. 

Pomysł, by Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie miał 
swoje czasopismo, pojawił się w 1994 r. za sprawą ówcze-
snego Dyrektora szkoły Pana Stanisława tymowi-
cza. Realizacją zajęła się Pani Anna Mol, która wraz 
z grupą uczniów wymyśliła nazwę „Elemencik”, nadała 
jej charakter pisemka tworzonego w całości przez młodzież. 
Nad całością przedsięwzięć uczniowskich zawsze czuwali 
opiekunowie, a byli to Pani Anna Mol, Pan jacek Kę-
dzierski, Pan ryszard Kędzierski, Pani Halina Cy-
gan, Pani Elżbieta Kiszka, Pan Piotr Zdeb, a obec-
nie już od 20 lat opiekunkami redakcji są panie - Beata 
irzyk i renata Mazur, które dbają o poprawność me-
rytoryczną tekstów i ciekawą szatę graficzną. Zawsze na 
duże wsparcie młodzi dziennikarze mogą liczyć ze strony 
obecnej Pani Dyrektor szkoły Haliny Cygan. 

25 lat działalności kolegium redakcyjnego zmusza do 
dokonania krótkiego bilansu. W ciągu tego okresu wyda-
no 43 numery pisma w tym 6 wydań specjalnych. Często-

25 LAT MINĘŁO … Srebrny jubileusz 

„Elemencika”

tliwość publikowania gazetki uległa zmianie – z 3 nume-
rów w ciągu roku do 2, a obecnie 1. Zmieniali się też adepci 
pióra – było ich aż 140 oraz opiekunowie – 7 osób. Młodzi 
redaktorzy wzięli udział w wielu konkursach literackich, 
plastycznych, fotograficznych, w których zajmowali wyso-
kie miejsca. Rozwój techniki wpłynął na szatę graficzną 
gazetki – z czarno – białej na kolorową, zmieniono jej for-
mat z A4 na A5, prosty edytor tekstu, którym posługiwa-
no się do jej tworzenia zastąpiono programem Publisher, 
a wszechobecny Internet wymusił wersję elektroniczną. 

4 kwietnia 2019 r., podczas gali XiX edycji Woje-
wódzkiego Konkursu „Podkarpacka tęcza” , redakcja 
„Elemencika” obchodziła 25. urodziny. Wielu znako-
mitych gości uświetniło tę uroczystość, nie zabrakło więc 
gratulacji i podziękowań. Organ prowadzący szkołę repre-
zentowali Pan tomaszWojton, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Rzeszowskiego, pan jan Sieńko Członek Zarzą-
du Powiatu Rzeszowskiego i Pan Adam Kozak, Dyrek-
tor Wydziału Społeczno – Oświatowego, którzy w imieniu 
Pana józefa jodłowskiego - Starosty Rzeszowskiego 
i Pana Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego 
na ręce opiekunów przekazali statuetkę jako dowód uzna-
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Dziękujemy też innym, niewymienionym z na-
zwy instytucjom, firmom i osobom prywatnym 
wspierającym działalność gazetki przez 25 lat. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrek-
tor Haliny Cygan za wsparcie młodzieńczego zapału, mo-
tywowanie do dziennikarskich poszukiwań, za stworzenie 
warunków umożliwiających rozwój zainteresowań mło-
dych adeptów pióra, za pomoc w przygotowaniu jubileuszu.

Dziękujemy Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zde-
bowi za pomoc i współpracę przy wydawaniu pisma oraz 
koordynowanie działań. 

Panu Dyrektorowi Stanisławowi tymowiczowi 
dziękujemy za zainicjowanie w 1994 r. działalności gazet-
ki, dokładanie starań, aby rodzące się pomysły utalento-
wanej młodzieży stanowiły podwaliny twórczości artystycz-
nej i ukierunkowywały ich osobisty rozwój. Dziękujemy 
wszystkim opiekunom za trud włożony w powstawanie 
kolejnych numerów pisma, zachęcanie do twórczych po-
szukiwań, czas poświęcony na przygotowanie gazety. Sło-
wa podziękowania kierujemy do Grona Pedagogiczne-
go za pomoc w przygotowaniu jubileuszu oraz współpracę. 

Wszystkim Czytelnikom i Sympatykom dziękuje-
my za to, że jesteście z nami, czytacie, że zawsze można 
na Was liczyć. 

 W imieniu zespołu redakcyjnego przygotowały 
Beata Irzyk i Renata Mazur

~~ 25 LAT SZ
KOLNE

J GAZ
E

TKI - „E
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nia i wdzięczności „za ogrom pracy sprawiający, że „Ele-
mencik” od lat jest ważną cząstką działalności szkolnej”.

 Gratulacje złożyli też Pan robert Pieszczoch - Dy-
rektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz 
Miasta Dynów, Pan roman Mryczko – Przewodniczący 
Rady Miasta Dynów, Pan Andrzej Stankiewicz – Prezes 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, pan Wojciech Piech, 
Wójt Gminy Dynów, Pan jan Aleksander Gerula – Pre-
zes Zarządu Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. 
Św. Brata Alberta, Pan Adam Sochacki – Kierownik 
Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dyno-
wie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Stanisław tymo-
wicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dyno-
wie oraz Pani Halina Cygan -Dyrektor ZSzZ w Dynowie. 

Podczas uroczystości nie zabrakło słów uznania, wyra-
zów szacunku, kwiatów, pamiątkowych zdjęć, upominków 
dla młodzieży i zdmuchnięcia świeczek na torcie urodzi-
nowym. Działalność redakcji została zauważone przez lo-
kalne media – Radio Fara i Radio Rzeszów. Młodzi adepci 
pióra wraz z opiekunami o swojej pracy, pasjach, zainte-
resowaniach i planach na przyszłość opowiadali Pani re-
daktor Annie leśniewskiej z radia rzeszów i Panu 
Stanisławowi Gęsiorskiemu z radia Fara.

Z okazji srebrnego jubileuszu redakcja „Elemencika” 
przygotowała wydanie specjalne gazetki oraz wystawę 
odzwierciedlającą osiągnięcia dziennikarsko - arty-
styczne grupy, na której wyeksponowane zostały poszcze-
gólne numery pisma, archiwalne fotografie, prace literac-
kie, dyplomy. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół 
ZSzZ w Dynowie przygotowano też pamiątkowe brelo-
ki z grawerem laserowym. Dla upamiętnienia twórczo-
ści artystycznej „Elemencika” opracowano „jubileuszo-
wą księgę prac plastycznych i literackich twórców 
gazetki Elemencik”. 

Na koniec pozostało jeszcze złożyć podziękowania. 
Dziękujemy :

Panu józefowi jodłowskiemu – Staroście Rzeszow-
skiemu, Panu Markowi Sitarzowi – Wicestaroście Rze-
szowskiemu, Panu tomaszowi Wojtonowi – Przewod-
niczącemu Rady Powiatu Rzeszowskiego, Panu jano-
wi Sieńko – Członkowi Zarządu Powiatu Rzeszowskie-
go, Panu Adamowi Kozakowi – Dyrektorowi Wydziału 
Społeczno – Oświatowego, Panu robertowi Pieszczo-
chowi – Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Boguchwale, Panu Zygmuntowi Frań-
czakowi – Burmistrzowi Miasta Dynów, Panu roma-
nowi Mryczko, Przewodniczącemu Rady Miasta Dynów, 
Panu Andrzejowi Stankiewiczowi – Prezesowi Stowa-
rzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego To-
warzystwo Przyjaciół Dynowa, Panu Wojciechowi Pie-
chowi - Wójtowi Gminy Dynów, Panu janowi Aleksan-
drowi Geruli - Prezesowi Zarządu Koła Dynowskiego To-
warzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Panu Adamo-
wi Sochackiemu – Kierownikowi Domu Pogodnej Sta-
rości im. Św. Brata Alberta w Dynowie, Pani Grażynie 
Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dynowie, za życzliwość, okazaną sympatię i doce-
nienie naszej pracy. 
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Publikacja podkreśla różnorodny charakter działal-
ności redakcji gazetki szkolnej „Elemencik” – dziennikar-
skiej, malarskiej, literackiej. Wytwory literackie i plastycz-
ne można potraktować jako „perełki” artystycznej twórczo-
ści uczniowskiej, a ich samych nazwać pasjonatami sztuki, 
obdarzonymi wspaniałym talentem, pasją, którzy stworzy-
li własny, niepowtarzalny świat. 

Niektóre z zamieszczonych w publikacji prac zostały na-
grodzone w konkursach szkolnych i pozaszkolnych na eta-
pie wojewódzkim lub ogólnopolskim. Dziś piękne akware-
le, rysunki wykonane tuszem zdobią korytarze szkoły i za-
chwycają, a czasem inspirują następne pokolenia. 

Mnie najbardziej smuci to, że wraz z rozwojem Interne-
tu nasiliło się zjawisko łamania praw autorskich, a co gor-
sza gotowe szablony graficzne i pakiety klipartów wyparły 
sztukę tworzoną na łamach prasy młodzieżowej. Szkoda … 
Przeglądając ten album można odbyć magiczną podróż po 
świecie wyobraźni szkolnych artystów – rysowników i lite-
ratów „Elemencika”. 

Beata Irzyk

„Pasja, pasja, trzeba mieć pasję!... 
przetrwa ten, kto stworzył swój świat” 

(Ryszard Kapuściński) 

W każdej społeczności szkolnej można znaleźć wiele oso-
bowości skrywających fantastyczne talenty, młodych ludzi 
o szerokim wachlarzu zainteresowań, pasji … 

Z okazji 25. urodzin gazetki szkolnej „Elemencik”, dzia-
łającej w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie od 1994 r. 
przygotowano JUBILEUSZOWĄ KSIĘGĘ PRAC PLA-
STYCZNYCH I LITERACKICH TWÓRCÓW GAZETKI 
SZKOLNEJ „ELEMENCIK”. Celem tej publikacji było to, 
aby wytwory artystyczne zdolnej młodzieży ujrzały świa-
tło dzienne. 

Księga opracowana została z wielkim pietyzmem. Stano-
wi ona świadectwo kunsztu artystycznego wielkiej wyobraź-
ni uczniów, których rysunki wzbogacały nie tylko szatę gra-
ficzną gazetki, ale nadawały jej oryginalny kształt. Wśród 
zamieszczonych w tym albumie prac plastycznych można 
znaleźć portrety, projekty strojów, karykatury, satyrycz-
ne scenki i in. Ich twórcy posłużyli się różnymi technika-
mi – rysunki wykonano akwarelami, pastelami, ołówkiem, 
tuszem. Ilustracje znajdujące się w księdze zostały wyko-
nane przez: Dorotę Kłak, Dorotę Sowę, Ewę Surę, Domini-
kę Drewniak, Małgorzatę Bajdę, Agnieszkę Kiełbasę, Ra-
dosława Rachwalskiego, Jacka Kopczaka, Kamilę Bułdak. 

Ponadto księgę wzbogacono opracowaniami literackimi 
adeptów sztuki „pióra”, którzy szukali uznania w różnych 
konkursach (przeważnie z pozytywnym skutkiem). Ich au-
torami są Magdalena Skubisz, Joanna Gładysz, Dominika 
Makaryk, Krzysztof Tuzyk, Grzegorz Boroń, Kamila Buł-
dak, Magdalena Boroń. 

STWORZYĆ SWÓJ ŚWIAT , 
czyli o uczniowskich pasjach …
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Dobiegający końca rok szkolny 2018/2019 był dla 
Szkolnej Grupy Artystyczno-teatralnej „Antrakt” 
z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie wyjątkowo intensywny. Pierwszym wy-
zwaniem było przygotowanie 21. już odsłony Misterium 
Bożonarodzeniowego. Przez dwadzieścia lat powsta-
ło wiele wspaniałych i nagradzanych widowisk jasełko-
wych autorstwa założycieli tej grupy – Państwa Anny 
i Jarosława Molów. 

W tym roku po raz pierwszy przedstawienie zostało 
przygotowane przez nowych opiekunów- Panią Katarzy-
nę Stpiczyńską i Panią Kingę oleksa-Skubisz, a do 
grupy dołączyło aż 15 osób z klas pierwszych. Pod okiem 
opiekunek i starszych kolegów uzdolniona artystycznie 
młodzież miała okazję nabyć doświadczenie i oswoić się 
z występami przed publicznością. Trzeba bowiem pod-
kreślić, że społeczność szkolna nie jest jedynym odbior-
cą widowiska jasełkowego. Grupa „Antrakt” prezentu-
je oczywiście swoje umiejętności artystyczne nauczycie-
lom i pracownikom szkoły, rodzicom i swoim koleżankom 
i kolegom. Jest to jednak dużo większy projekt społecz-
ny, mający na celu integrację wielu grup wokół przesła-
nia Bożego Narodzenia. 

W tym roku główne hasło brzmiało: „Dając dobro 
drugiemu, czynisz je sobie samemu” i na nim oparty był 
cały scenariusz. Premiera tegorocznego Misterium Bożo-

Co nowego w Antrakcie?
narodzeniowego odbyła w Domu Pogodnej Starości im. 
św. Brata Alberta w Dynowie. Wizyta ta spowodowała 
łzy wzruszenia u wielu pensjonariuszy, ale i u młodych 
aktorów. Młodzież po występie zorganizowała seniorom 
koncert życzeń i razem śpiewaliśmy ich ulubione kolędy. 

Następnie występem w kościele parafialnym pw. 
św. Wawrzyńca w Dynowie otworzyliśmy miejski kon-
cert „W Betlejem przy drodze”, aby później wraz ze 
zgromadzonymi mieszkańcami Dynowa i okolic kolędo-
wać przy Szopce na rynku dynowskim. Na zaproszenie 
Pani Dyrektor Marii Biernasz, odwiedziliśmy Przedszko-
le Miejskie w Dynowie. Przedszkolaki żywiołowo reago-
wały w trakcie występu jasełkowego, stanowiąc bardzo 
wymagającą publiczność. Ostatni występ odbył się w ko-
ściele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Bartkówce. Na 
koniec każdego przedstawienia aktorzy tradycyjnie roz-
dawali słodkości. Zaraz po feriach rozpoczęliśmy przy-
gotowania do 19. Edycji Wojewódzkiego Konkursu Pod-
karpacka Tęcza, a do grona opiekunów dołączyła pani 
Magdalena Wolańska. W tym roku hasłem przewodnim 
było „Bezpieczne Podkarpacie”. Postanowiliśmy wrócić 
do tradycji pierwszego hymnu konkursu, w którym dru-
ga zwrotka poświęcona była tematyce Podkarpackiej Tę-
czy. Dzięki temu już od pierwszych chwil uroczystej gali 

Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna - „Antrakt”
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udało nam się wprowadzić publiczność w odpowiedni na-
strój. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i straż leśna 
codziennie zmagają się z konsekwencjami braku wyobraź-
ni i starszych i młodszych Polaków, więc postanowiliśmy 
uhonorować naszych bohaterów muzyczną wariacją zaty-
tułowaną „Krótka piosenka o ratowaniu”. Oczywiście nie 
zabrakło w niej akcentów humorystycznych, a nasze prze-
brania (w tym oryginalne mundury policyjne oraz strażac-
kie) dodały występowi wiele blasku.

Nie zabrakło także sukcesów. 
Reprezentanci grupy w składzie: 
julia Sowa z klasy 3THL, ju-
lia Gierula z klasy 2TL, Miko-
łaj Bator i Marcel Grzegorzak 
– obaj z klasy 1TPS oraz Alek-
sandra Socha – solistka z kla-
sy 1THL wzięli udział w XXII 
Dynowskim Młodzieżowym 
Konkursie Kolęd i Pastora-
łek. Grupa „Antrakt” zdoby-
ła ii miejsce i „Srebrną bomb-
kę” w kategorii zespoły – szkoły 
średnie, natomiast Aleksandra 
Socha – wyróżnienie w kategorii 
soliści – szkoły średnie. 

W ostatni piątek kwietnia kil-
ku naszych kolegów i koleżanek 
z grupy ukończyło szkołę (Ka-
rolina Mocha, Monika Bielec, 
Kamila Bułdak, Kamil nowak, 
Maksymilian Starzak, irene-
usz Siry, tomasz Wasieńko, 
Marcin ulanowski), a my po-
żegnaliśmy ich gromkimi brawa-
mi. Każdy z nich otrzymał także 
pamiątkowy dyplom oraz kube-
czek z naszym logiem, ufundowa-
ny przez opiekunki grupy. 

Obecnie trwają przygotowa-
nia do wycieczki – tym razem cze-
ka nas prawdziwa wyprawa gór-
ska w Bieszczady, a także wiele 
innych atrakcji. 

Dziękujemy bardzo serdecznie Pani Dyrek-
tor Halinie Cygan za całoroczne wsparcie oraz za 
(niejednokrotnie) pełnienie roli naszego sponsora. 
Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy przyszłych 
pierwszoklasistów do dołączenia do zespołu!

Kinga Oleksa-Skubisz
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W obecnym roku szkolnym obchodziliśmy jubileusz  
15 – lat działalności artystycznej Szkolnej Grupy Spor-
towo – tanecznej „APlAuZ”. Przez wszystkie te lata, 
młodzież chętnie i z wielkim zaangażowaniem prezentowała 
swoje umiejętności i uzdolnienia w różnych formach tańca. 

Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony młodzieży, 
liczebność i skład Grupy „APLAUZ” w trakcie jej dzia-
łalności ulegał częstym zmianom. Łącznie występowało 
w grupie około 85 osób. Obecnie Grupę „APLAUZ” tworzą 
dziewczyny z klas II–IV, są to: Karolina Gołąb, Aldona 
Sieńko, Andżelika Dzimira, Magdalena Siry, Andże-
lika Chudzikiewicz, Gabriela Banaś, które kontynu-
ują rozpoczętą przed laty przez ich rówieśników przygo-
dę z tańcem. Taka forma spędzania wolnego czasu przez 
uczniów to wspaniały sposób na promowanie zdrowego 
stylu życia, oraz dostarczenia uczniom dużo pozytywnych 
wrażeń, mocy radości i dobrej zabawy. Grupa „APLAUZ” 
w ciągu 15 lat istnienia zyskała uznanie szerokiej publicz-
ności, biorąc aktywny udział w różnych przeglądach form 
tanecznych, prezentując swoje umiejętności podczas wie-
lu spotkań, uroczystości, imprez szkolnych, środowisko-
wych oraz wojewódzkich. 

Historia Grupy „APlAuZ” rozpoczęła się od bardzo 
ważnego występu podczas jubileuszu 40-lecia ZSzZ w Dy-
nowie w 2003 r. Występ ten rozbudził w uczniach pasję 
do tańca, a także chęć podjęcia się kolejnych wyzwań ta-
necznych. Sprawdzianem umiejętności dla członków Grupy 
„APLAUZ” był pokaz tańca sportowego podczas uroczysto-
ści wręczenia rejonowego Certyfikatu Szkołom Pro-
mującym Zdrowie w Samorządowym Centrum Kultu-
ry w Mielcu (2004 r.), następnie występ podczas uroczy-
stego wręczenia Wojewódzkiego Certyfikatu Szkołom 
Promującym Zdrowie (Rzeszów 2007 r.). oraz prezen-
tacje Grupy „APLAUZ” podczas wielu edycji Wojewódz-
kiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”. Grupa „APLAUZ” 
uświetniała swymi występami także liczne imprezy szkol-
ne jak i powiatowe, próbowała swoich sił w konkursach, 
a także zawodach sportowych w aerobiku (z pozytywnym 
skutkiem). 

~~ Szkolna Grupa Taneczna - „Aplauz” ~~

15 – lat Szkolnej Grupy Sportowo-Tanecznej 
„APLAUZ”

W związku z jubileuszem Grupy „APlAuZ”, w dniu 
11 grudnia 2018 r. w auli szkolnej zostało zorganizowa-
ne spotkanie jubileuszowe. Odbyło się w bardzo miłej at-
mosferze. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań, upomin-
ków, kwiatów i pamiątkowych zdjęć. Obecny na uroczy-
stości Pan Marek Sitarz – Wicestarosta rzeszow-
ski, w imieniu Pana józefa jodłowskiego – Starosty 
rzeszowskiego i własnym przekazał gratulacje i podzię-
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kowania oraz przepiękny grawerton jako dowód uzna-
nia i wdzięczności na ręce założycielki i opiekunki gru-
py Pani Aliny Paściak. Gratulacje z upominkiem zło-
żyli również Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie oraz Pan Stanisław tymowicz – Pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie. 

 Również członkowie Grupy „APlAuZ” wraz z opie-
kunką Panią Aliną Paściak przekazali specjalne po-
dziękowania za okazywaną dla Grupy „APLAUZ” życzli-
wość, wsparcie i wszelką pomoc. Podziękowania zostały 
skierowane dla obecnych na uroczystości honorowych go-
ści, a także uczestników iX edycji Powiatowego Kon-
kursu Matematyczno-logicznego „Potyczki logicz-
ne” i ich opiekunów, Zarządu i Rady Powiatu Rzeszow-
skiego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Rady Rodziców, 
a także dla całego grona pedagogicznego. W podzięce, go-
ście zostali obdarowani przez Grupę „APLAUZ” upomin-
kami w postaci przepięknych serduszek. Wszyscy obecni 
na spotkaniu goście mieli okazję obejrzeć przygotowany 
wcześniej (na podstawie archiwalnej dokumentacji) krót-
ki film z działalności Grupy „APlAuZ”, przedstawiają-
cy utalentowaną młodzież i ich przygodę z tańcem. Pięk-
nym akcentem na zakończenie spotkania był występ Gru-
py „APlAuZ”, który spotkał się z uznaniem zaproszonych 
gości i uczestników konkursu. 

15 lat działalności Grupy Sportowo-tanecznej 
„APlAuZ” przyniosło wiele zadowolenia, wzruszeń i po-

zytywnych wspomnień. Wszystko to zawdzięczyć należy 
ciężkiej pracy członków Grupy „APLAUZ”, ale także jej 
opiekuna, oraz wszystkich osób, którzy wspierali i moty-
wowali Grupę „APLAUZ” do kolejnych działań. Sport to 
zdrowie, a sportem jest też taniec, który dodaje energii, 
sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i rozwija nasze pasje. Ze-
spół Szkół Zawodowych w Dynowie – posiadający Certy-
fikat Szkoły Promującej Zdrowie – stara się rozwinąć 
w uczniach zamiłowanie do tańca, promując tym samym 
zdrowy styl życia. Wieloletnia historia Grupy „APLAUZ” 
jest przykładem na realizację tych starań, czemu sprzyja 
chęć i zaangażowanie uczniów szkoły, jak również opieku-
na Grupy „APLAUZ”. Życzymy więc sobie na kolejne lata, 
by piękna tradycja zespołu była kontynuowana. 

Za wsparcie dla Grupy „APlAuZ”, za pomoc w przy-
gotowaniu jubileuszu, za działania umożliwiające prezen-
tację członków Grupy „APLAUZ” w pięknych strojach, 
szczególne podziękowania należą się Pani Dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie Halinie Cygan. 

Za wsparcie i wszelką pomoc dziękujemy również 
Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Sta-
nisławowi tymowiczowi – Prezesowi Stowarzysze-
nia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie oraz radzie rodziców. 

Alina Paściak
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Samorząd Uczniowski to zrzeszenie uczniów danej 
szkoły, które organizuje życie szkoły, inspiruje innych do 
działania i pomaga w rozwiązywaniu różnorodnych pro-
blemów. Spośród uczniów naszej szkoły corocznie wybie-
rany jest nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie reprezentują:

• Przewodniczący: Dawid Hadam,
• Zastępca: Sławomir Kędra,
• Skarbnik: Magdalena Boroń,
• Sekretarz: Marek Stanisławczyk.
Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego zalicza 

się reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szko-
ły, pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności 
uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrek-
torem Szkoły, tworzenie warunków samorządności, part-
nerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpo-
wiedzialności za funkcjonowanie szkoły, pracę na rzecz in-
nych i pomoc potrzebującym, dbanie o porządek w budyn-
ku szkoły i wokół niej, przygotowanie i prowadzenie na 
bieżąco tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego, 
organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na te-
renie szkoły i poza nią oraz organizowanie dyskotek i za-

baw szkolnych. Zadania te pozwalają kształtować u mło-
dzieży umiejętności organizacyjne, interpersonalne, świa-
domość kultywowania tradycji regionalnych, zdobywać 
wiedzę oraz uczyć odpowiedzialności. Poza tym kształtują 
u uczniów wrażliwość w otwarciu się na drugiego człowieka 
oraz umożliwiają poznawanie i uwrażliwienie się na pięk-
no otaczającej nas przyrody. W roku szkolnym 2018/2019 
działania Samorządu Uczniowskiego ZSzZ w Dynowie obej-
mowały: udział w akcjach na rzecz środowiska tj. Sprzą-
tanie Świata, obchody Święta Drzewa, uczczenie pa-

Samorząd Uczniowski
w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

~~ Samorząd Uczniowski~
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rządu Uczniowskiego w obchodach uroczystości 
państwowych. Z okazji 11 listopada i 3 Maja 
uczniowie z pocztem sztandarowym uczestniczą 
we mszy świętej, a następnie biorą udział w oko-
licznościowych akademiach. 

Wyżej wymienione działania mogły i mogą być 
nadal realizowane dzięki wspaniałym uczniom 
naszej szkoły, którzy wykazują dużą pomysłowość 
i inicjatywę w swojej pracy. Im samym dostarcza 
to wiele radości i satysfakcji, a uzyskiwane efek-
ty cieszą się uznaniem wszystkich osób w szkole.

Podziękowania należą się tegorocznym matu-
rzystom, którzy bardzo aktywnie działali w Sa-
morządzie Uczniowskim. Są to: Kamil nowak, 
tomasz Frańczak – uczniowie klasy 4TPS, Ka-
mila Bułdak, Sandra Siwulec, Karolina Go-
łąb, Mateusz Dańczak – uczniowie klasy 4TI 

oraz Karolina Cichy – uczennica klasy 4TL. Serdecz-
nie ich żegnamy i życzymy powodzenia w wyborze dal-
szej drogi życiowej.

Jako opiekunki Samorządu Uczniowskiego składa-
my serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włącza-
ją się w działania SU i pomagają w ich realizacji. Szcze-
gólnie dziękujemy pracującej z nami młodzieży za to, że 
swoją postawą przyczynia się do rozbudzania inicjatywy 
u innych uczniów. 

Opiekunki SU:
Honorata Mikoś

Katarzyna Marcinek

mięci zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły 
oraz zmarłych w trakcie nauki uczniów poprzez przygo-
towanie wiązanek na groby, organizacja akcji o charak-
terze charytatywnym m.in. Góra Grosza, zbiórka środ-
ków pieniężnych dla Michałka na operację biodra, zbiór-
ka karmy dla zwierząt w ramach pomocy dla podopiecz-
nych czworonogów ośrodka Adopcyjnego Zwierząt 
„Arka” w Przemyślu, udział w kweście na rzecz towa-
rzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, włączenie 
się w ogólnopolską akcję Fundacji Wiosna „Szlachet-
na Paczka”. Młodzież pracująca w SU tradycyjnie orga-
nizuje imprezy szkolne m.in. wieczorek zapoznawczy dla 
klas pierwszych, dyskoteki, Dzień Nauczyciela, mikołajki 
szkolne, „Pocztę Walentynkową” z okazji Dnia Zakocha-

nych, obchody Dnia Kobiet itp. Członkowie Samorządu 
Uczniowskiego corocznie pomagają w przygotowaniu zawo-
dów sportowych w ramach „Ferii na sportowo”, turnie-
jów gier komputerowych m .in. „turniej CS:Go” – „Fe-
rie na e-sportowo”, pełnią dyżury podczas „Dni otwar-
tych szkoły”, konkursów szkolnych i pozaszkolnych, m.in. 
„leśne Dyktando”, „Potyczki logiczne”, Wojewódzki 

Konkurs „Podkarpacka 
tęcza”.

Samorząd Uczniow-
ski od wielu lat współ-
pracuje z Przedszkolem 
Miejskim w Dynowie. 
Nasi uczniowie angażują 
się w akcje dla najmłod-
szych kolegów i koleża-
nek. Jest to niewątpliwie 
jedna z najmilszych form 
naszej działalności. Z wiel-
ką przyjemnością gości-
my ich także w murach 
naszej szkoły. Szczególne 
podziękowanie składamy 
Tomaszowi Frańczakowi 
za wielkie serce, zaanga-
żowanie i pomoc w organi-
zowaniu imprez okoliczno-
ściowych na rzecz przed-
szkolaków.

Tradycją naszej szkoły 
jest również udział Samo-
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 S

am
orz

ąd
 U

czn
iow

ski
~



Nr  5/284 DYNOWINKA 21

Od lewej: Inspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie – Pani Elżbieta Kubicka, stypendyści: Dominik Bi-
rak, Magdalena Boroń, Kamila Bułdak, Mateusz Dańczak, Julia Gierula, Sabina Głowacz, Julia Kiełbasa, Patryk 
Kudła, Karolina Mocha, Kamil Nowak, Dyrektor ZSzZ – Pani Halina Cygan

1) Stypendyści z Programu Stypendialnego 
Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 
2018/2019
Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą 

Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Panem Mar-
kiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania sty-
pendiów z Programu Stypendialnego Powiatu rze-
szowskiego na rok szkolny 2018/2019. 

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 
10 osób, a są to:
• Mateusz Dańczak z klasy 4TI (zawód technik infor-

matyk) – średnia ocen 5,69, wychowawca Pani Bar-
bara Ślemp;

• Kamila Bułdak z klasy 4TI (zawód technik infor-
matyk) – średnia ocen 4,8, wychowawca Pani Barba-
ra Ślemp;

• julia Kiełbasa z klasy 4TI (zawód technik infor-
matyk) – średnia ocen 4,8, wychowawca Pani Barba-
ra Ślemp;

• Dominik Birak z klasy 3TI (zawód technik informa-
tyk) – średnia ocen 5,5, wychowawca Pani Bogusła-
wa Pinkowicz;

• Magdalena Boroń z klasy 3THL (zawód technik lo-
gistyk) – średnia ocen 5,1, wychowawca Pani Maria 
Szmul;

• Kamil nowak z klasy 4TPS (zawód technik pojaz-
dówsamochodowych) – średnia ocen 5,1, wychowaw-
ca Pan Paweł Gierula;

STYPENDYŚCI 
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
• Patryk Kudła z klasy 3TPS (zawód technik pojaz-

dów samochodowych) – średnia ocen 4,94, wychowaw-
ca Pan Piotr Cygan;

• Karolina Mocha z klasy 4THPS (zawód technik han-
dlowiec) – średnia ocen 4,89, wychowawca Pani Mag-
dalena Wolańska;

• julia Gierula z klasy 2TL (zawód technik logistyk) –
średnia ocen 4,86, wychowawca Pani Renata Łybacka;

• Sabina Głowacz z kl. 4TL (zawód technik logistyk) 
– średnia ocen 4,81, wychowawca Pani Anna Kała-
mucka.
Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rze-

szowskiego na rok szkolny 2018/2019 zostały wręczone 
w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkol-
nego 2018/2019 przez Panią Elżbietę Kubicką – inspek-
tora w Starostwie Powiatowym w rzeszowie i Pa-
nią Halinę Cygan – Dyrektora szkoły. 

Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie przez 
okres od września do czerwca danego roku szkolnego, tj. 
na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas matu-
ralnych przez okres od września do kwietnia, tj. na okres 
8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 
4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia 
minimum jeden z poniższych warunków:
1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź 

konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 
międzynarodowym,

2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sporto-
we na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub mię-
dzynarodowym.

Stypendyści  Z
SzZ

 w Dynowie
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Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Pod-
działanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdol-
nych – szkolnictwo zawodowe. 

3) Stypendia przyznane w ramach projektu 
„Wsparcie stypendialne uczniów ponadgim-
nazjalnych szkół zawodowych rok szkolny 
2018/2019”
27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podkar-

packiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 3/53/18 zatwierdził li-
stę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla 
uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ra-
mach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkol-
ny 2018/2019”. 

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkar-
packie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackie-
go w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 
Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnic-
two zawodowe. Skierowany jest do szczególnie uzdolnio-
nych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zawodowych, 
których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barie-
rę w rozwoju edukacyjnym. 

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie – 8 uczniów znalazło się 
w gronie 363 uczniów z całego województwa podkarpac-
kiego, którym przyznano takie stypendia, a są to: 
• Magdalena Boroń (3THL) z 4 –letniego Technikum 

w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Honora-
ta Mikoś;

2) Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku 
szkolnym 2018/2019
Stypendia Prezesa rady Ministrów przyznawa-

ne są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali pro-
mocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen 
w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co 
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej naj-
wyższe wyniki.

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Sty-
pendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Uroczyste-
go wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały: Pani 
Ewa leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgo-
rzata rauch Podkarpacki Kurator oświaty.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie stypendystą po raz kolejny został 
Mateusz Dańczak z kl. 4TI z 4-letniego Technikum w za-
wodzie technik informatyk, którego wychowawcą jest Pani 
Barbara Ślemp. 

Mateusz Dańczak za rok szkolny 2017/2018 uzyskał 
średnią ocen 5,69 i zachowanie wzorowe.

W roku szkolnym 2018/2019 kolejny rok z rzędu jest 
także stypendystą z Programu Stypendialnego Powia-
tu rzeszowskiego i stypendystą z programu „Wspar-
cie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych 

– rok szkolny 2018/2019” realizowanego przez Wo-
jewództwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament 
Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompe-
tencji w regionie, 

Od lewej: stypendysta – Mateusz Dańczak wraz z wychowawcą Panią Barbarą Ślemp oraz podczas wręczenia 
dyplomów stypendialnych
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Od lewej: opiekunowie ze stypendystami i Dyrektor p. Halina Cygan

• Kamila Bułdak (4TI) z 4–letniego Technikum w zawo-
dzie technik informatyk – opiekun Pani Barbara Ślemp;

• Mateusz Dańczak (4TI) z 4–letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk –opiekun Pan Woj-
ciech Hamerla;

• Sabina Głowacz (4TL) z 4–letniego Technikum w za-
wodzie technik logistyk – opiekun Pani Anna Kała-
mucka;

• Marcin Konopka (4TL) z 4–letniego Technikum 
w zawodzie technik logistyk – opiekun Pan Ryszard 
Dymczak;

• Patryk Kudła (3TPS) z 4–letniego Technikum w za-
wodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun 
Pan Piotr Cygan;

• Kamil nowak (4TPS) z 4–letniego Technikum w za-
wodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun 
Pan Sławomir Litwin;

• Sandra Siwulec (4TI) z 4–letniego Technikum w za-
wodzie technik informatyk – opiekun Pan Adam Bo-
gusz. 
Aby otrzymać takie stypendium, należało spełnić m.in. 

następujące kryteria:
1) Kryteria obowiązkowe:

a) pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,

b) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa pod-
karpackiego lub uczęszczanie do ponadgimnazjal-
nej szkoły zawodowej, na tym terenie,

c) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmio-
tów/.../, 

d) opracowany Indywidualny Plan Rozwoju eduka-
cyjnego /.../. 

2) Kryteria dodatkowe: 
a) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na pozio-

mie nie niższym niż 4,00 /…/ z roku 2017/2018, ,
b) osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów 

zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powią-
zanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy do-
tychczasowych osiągnięć i życzymy, aby to wyróżnienie było 
inspiracją do dalszego rozwoju talentu i osiągania jeszcze 
lepszych wyników. Mamy nadzieję, że sukces stypendy-
stów będzie zachętą dla pozostałych uczniów do systema-
tycznej i wytężonej pracy. Bo uczyć się naprawdę warto. 
I to nie tylko dla poszerzania horyzontów. Warto znaleźć 
się w gronie najlepszych, bo stawką są uznanie, poczucie 
własnej wartości oraz stypendium pieniężne.

Anna Kałamucka

Stypendyści  Z
SzZ

 w Dynowie
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• i miejsce w Finale Wojewódzkim licealiady 
w unihokeju dziewcząt, które wystąpiły w składzie: 
teresa Bołoz, Małgorzata Bołoz, Ewelina Bołoz, 
Kinga Baran, Wiktoria Pakosz, joanna Kuś, Do-
minika Kroczek, julia Kowal i Patrycja Klim-
czyk.

Poza tymi osiągnięciami nasi uczniowie uzyskali jesz-
cze cały szereg dobrych wyników:
• IV miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w szta-

fetowych biegach przełajowych chłopców,
• IV miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w uni-

hokeju chłopców,
• V miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w bad-

mintonie dziewcząt,
• VII miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w bad-

mintonie chłopców,
• XI miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w teni-

sie stołowym dziewcząt,
• VI miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady w pły-

waniu chłopców,

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie aktywnie biorą udział w rywalizacji sportowej szkół 
średnich powiatu rzeszowskiego. Nasza młodzież wystę-
puje niemalże we wszystkich konkurencjach sportowych, 
jakie proponuje Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy.

W podobnych zmaganiach - tylko że w ubiegłym roku 
szkolnym – nasza szkoła zajęła i miejsce w powiecie 
rzeszowskim i iX w województwie podkarpackim 
w klasyfikacji szkół średnich, co jest jak do tej pory naj-

lepszym wynikiem sportowym w historii szkoły.
Natomiast największe sukcesy reprezentantów Zespo-

łu Szkół Zawodowych w Dynowie w bieżącym roku szkol-
nym to: 
• V miejsce w Finale Krajowym Szkolnej Kore-

spondencyjnej ligi lekkoatletycznej w kategorii 
chłopców, którzy wystąpili w następującym składzie: 
Arkadiusz Malik, Konrad Banaś, Sebastian Paź-
dziorny, Sylwester Paszko, łukasz Kozioł, Domi-
nik Dulkiewicz, Kamil Karaś, Bartłomiej Babiś, 
Kamil olejarz, Paweł Wojdyło, Kacper Popek, ja-
kub Zawadzki, Bartosz Chrapek, Krystian Bro-
dzicki i Dominik Flisak.

SPORT I REKREACJA
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
W DYNOWIE
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• II miejsce w Rejonowej Licealiadzie w drużynowych 
biegach przełajowych chłopców (awans do finału wo-
jewódzkiego),

• iii miejsce w rejonowej licealiadzie w lidze 
lekkoatletycznej chłopców (awans do finału 
wojewódzkiego),

• IV miejsce w Rejonowej Licealiadzie w tenisie stoło-
wym chłopców,

• IV miejsce w Rejonowej Licealiadzie w piłce siatko-
wej chłopców,

• IV miejsce w Rejonowej Licealiadzie w drużynowych 
biegach przełajowych dziewcząt,

• V miejsce w Rejonowej Licealiadzie w Lidze Lekkoatle-
tycznej dziewcząt (awans do finału wojewódzkiego),

• V miejsce w Rejonowej Licealiadzie w drużynowych 
biegach przełajowych dziewcząt,

• VII miejsce w Rejonowej Licealiadzie w szachach dru-
żynowych,

Sport szkolny

• I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce nożnej 
dziewcząt,

• I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce nożnej 
chłopców,

• II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej 
chłopców,

• III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszy-
kowej chłopców,

• IV miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce siatko-
wej dziewcząt,

• IV miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszy-
kowej dziewcząt,

• IV miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcz-
nej dziewcząt.

W tym miejscu naszym uczniom gratulujemy osiągnię-
tych wyników i dziękujemy za godne reprezentowanie ZSzZ 
w Dynowie oraz życzymy kolejnych sukcesów sportowych. 

Ponadto podobnie jak w latach poprzednich w czasie 
ferii zimowych Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wy-
szyńskiego w Dynowie był organizatorem kolejnej edycji 
rozgrywek sportowych w halowej piłce nożnej chłopców 
i piłce siatkowej dziewcząt, w ramach ,,Ferii na sporto-
wo”. W tych zmaganiach udział wzięło około 100 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów Pogórza Dynowskiego. 
Natomiast w okresie przed świętami wielkanocnymi na dy-
nowskim orliku nauczyciele wychowania fizycznego zorga-
nizowali dla uczniów naszej szkoły Wiosenny Turniej Pił-
ki Nożnej, który cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
niem, bowiem udział w nim wzięło 11 drużyn klasowych.

Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowa-
nia fizycznego ZSzZ w Dynowie.

Piotr Marcinek



Nr  5/284DYNOWINKA26

 Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
to pracownia edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonale-
nia nauczycieli. 

tetu jest, m.in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności 
czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzą-
cych szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimna-
zjalne dla dzieci i młodzieży. 

Co więcej biblioteka szkolna oferuje bogate zbiory za-
pisane na różnych nośnikach, multimedialny sprzęt po-
zwalający na doskonalenie umiejętności kluczowych oraz 
pomoc kompetentnego przewodnika. Posiada szczególnie 
pożądane cechy zasobów bibliotek szkolnych takie jak: ak-
tualność i różnorodność, zarówno w treści, jak i w formie 
dokumentów; to dostępność urządzeń multimedialnych 
i sprzętu do przetwarzania informacji; to możliwość re-
alizacji lekcji przedmiotowych w bibliotece, wykorzysta-
nia jej wyposażenia oraz pomocy kompetentnego przewod-
nika po zbiorach i technologiach. 

 Dla uczniów biblioteka szkolna jest miejscem przy-
gotowania do samokształcenia, zdobywania i utrwalania 
wiedzy, kształtowania umiejętności kluczowych, rozwija-
nia zdolności i zainteresowań i wrażliwości estetycznej; 
bywa też azylem, ucieczką od szkolnego gwaru. Głównym 
celem realizowanym przez nauczycieli bibliotekarzy jest 
wyposażenie czytelników w kompetencje czytelnicze, in-
formacyjne, medialne i społeczne. To oni mają też ogrom-
ny wpływ na kierunki uzupełniania i selekcji zbiorów.

Halina Ryba

 MEN dla biblioteki szkolnej ZSzZ w Dynowie
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Biblioteka stara się realizować potrzeby i zaintereso-
wania uczniów, wspomaga realizację zadań dydaktycz-
no-wychowawczych szkoły, wspiera doskonalenie warszta-
tu pracy nauczyciela, uczestniczy w popularyzowaniu wie-
dzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwo-
ści, wiedzy o regionie. Dzieje się to poprzez podejmowanie 
czy wspieranie przez bibliotekę wielu inicjatyw w samej 
szkole jak również w środowisku lokalnym:
1. Udział w akcji pod hasłem: „narodowe Czytanie – 

Stefan żeromski ”Przedwiośnie” organizowane 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie.

2. Pomoc w organizacji „targów Zdrowia i urody” 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie.

3. Udział i pomoc w organizacji „Wieczoru uwielbie-
nia” w ramach Renowacji Parafialnych Misji Ewan-
gelizacyjnych w Dynowie.

4. Udział w spotkaniu autorskim z Panem robertem 
Czerniakiem – pisarzem, podróżnikiem, autorem 
książki „Podróże do granic”, organizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie. 

5. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych od-
bywających się na terenie szkoły.
Jako szkolna pracownia jest miejscem twórczego roz-

woju osobistego uczniów. Dzięki staraniom organu Pro-
wadzącego – Powiatu rzeszowskiego na czele z Pa-
nem Starostą józefem jodłowskim i Panem Wice-
starostą rzeszowskim Markiem Sitarzem, Dyrek-
cji Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie jest wi-
zytówką swojej placówki. 

W 2019 r. biblioteka szkolna otrzymała wsparcie fi-
nansowe Ministerstwa Edukacji narodowej w wyso-
kości 12 000,00 zł z „narodowego Programu rozwo-
ju Czytelnictwa”, Priorytet 3 – rozwijanie zainte-
resowań uczniów poprzez promowanie i wspiera-
nie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych. Celem priory-
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Potrzebne są do tego inne instytucje np. szkoła, Kościół, 
państwo. W wyniku tego odzwierciedla się zasada pomoc-
niczości, która wspierana miłością rodzicielską, odpowiada 
dobru rodziny. Kościół odgrywa bardzo ważną rolę w tym 
kierunku a rodzice winni z nim współpracować, wspólnie 
wychowując dzieci (por. LR 16). „Małżonkowie, którym Bóg 
nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić życie mał-
żeńskie z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. 
Ich małżeństwo może wyrażać się owocnie przez miłość, 
otwartość na innych i ofiarę” (KKK 1654). 

Warto również zwrócić uwagę na odpowiedzialność ro-
dziny za budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwe-
go. Rodzice powinni uwrażliwiać młodzież, że każda poje-
dyncza istota ludzka jest odpowiedzialna za dobro wspól-
ne całego narodu i świata. Wszyscy jesteśmy odpowiedzial-
ni za przyszłość świata i nie możemy tego zrzucać na bar-
ki innych ludzi1. W tym celu rodzice winni u swych dzieci 
kształtować wartości tj. sprawiedliwość, pokój, szacunek 
dla życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, 
ochrona środowiska naturalnego, wolność religijna, troska 
o osobowy rozwój człowieka i umocnienie rodziny. Jan Pa-
weł II często podkreślał, że młodzież i dzieci, są przyszło-

ścią świata, naro-
du i Kościoła, ale są 
nią właśnie w opar-
ciu o rodzinę, szko-
łę, Kościół i naród2. 
To, w jaki sposób bę-
dzie wyglądał sys-
tem wartości za kil-
ka lat zależy dzisiaj 
od młodych ludzi.

2.   Aspekty negatywne będące znakiem odrzuce-
nia miłości Boga przez człowieka
W życiu małżeńskim i rodzinnym, często spotyka się 

sytuacje konfliktowe. „U korzeni tych negatywnych obja-
wów często leży skażone pojęcie i przezywanie wolności, ro-
zumianej (…) jako autonomiczna siła, utwierdzająca w dą-
żeniu do osiągnięcia własnego egoistycznego dobra” (FC 6).

Przygnębiającym jest fakt, że wzrasta liczba rozwo-
dów. Ci, którzy stronią od Kościoła, mogą myśleć, że po 
jednym czy drugim rozwodzie, nic złego się w ich życiu nie 
dzieje, choć szybko może pojawić się w ich sercu pustka, 
a nawet znużenie. Jednak katolikom, którym Sąd Diece-
zjalny nie przyznał stanu nieważności zawarcia związku 
małżeńskiego, konsekwencje życia w drugim związku, są 
dla nich poważne. Nie mogą oni korzystać z sakramen-
tów świętych. Bywają niestety sytuacje, że takie osoby, 
które żyją w drugim związku cywilnym i posiadają z tego 
związku dzieci, przystępują nadal do sakramentów świę-
tych3. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że rozwód 
sprzeciwia się prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania 
umowy, jaką małżonkowie zawarli między sobą w sposób 
dobrowolny (por. KKK 2384). Rozwód wprowadza wielki 
nieporządek w środowisku rodzinnym. Niesie ze sobą po-
ważne szkody dla współmałżonka, a także dla dzieci, któ-
re głęboko są zranione odejściem jednego z rodziców. 

Zagrożeniem dla współczesnego świata jest coraz więk-
sza liczba dokonywanych aborcji. W naszej epoce nieste-
ty spotyka się, że masowo zabija się dzieci jeszcze niena-
rodzone. Jan Paweł II podkreślał, że w wielu krajach do-
konuje się to za przyzwoleniem prawa4 . 

Współczesny świat stawia coraz większe wymagania 
katolikom chcącym być autentycznymi świadkami Chry-
stusa i Jego Ewangelii. Ludzie stojący w obliczu coraz bar-
dziej zdemoralizowanych wartości, jakie niesie ze sobą 
obecny świat, spotykają się na co dzień z wieloma trud-
nościami, które ograniczają życie rodziny, a czasem wręcz 
uniemożliwiają im tworzenie dobrego społeczeństwa, wraż-
liwego na potrzeby innych ludzi.

Sytuacja, w jakiej znajduje się rodzina we współcze-
snym świecie posiada pozytywne aspekty, które są od-
zwierciedleniem Chrystusa działającego w świecie, oraz 
negatywne, będące znakiem odrzucenia miłości Boga przez 
człowieka (por. FC 6). Z jednej strony widzimy dobro sto-

sunków osobowych w małżeń-
stwie, niesienie wzajemnej po-
mocy materialnej i duchowej 
w rodzinie. Z drugiej strony nie 
brakuje degradacji podstawo-
wych wartości człowieka. W dzi-
siejszym zlaicyzowanym świecie 
gwałtownie wzrasta plaga prze-
rywania ciąży. W wielu rodzi-
nach mamy do czynienia z kon-
sumpcyjnym stylem życia i ego-
izmem. Do innych zagrożeń, ja-
kie należy wymienić zaliczyć 
można: alkoholizm, zły wpływ 
mass mediów, depersonalizacja, 
redukcjonizm w pojmowaniu mi-
łości, brak dialogu małżeńskie-
go, zdrady małżeńskie itp.

1. Aspekty pozytywne sytuacji rodzinnych
Rodzina, która jest wspólnotą rodziców i dzieci, a nie-

kiedy nawet wielu pokoleń powinna urzeczywistniać przy-
mierze małżeńskie, które otwiera małżonków na wzajem-
ną miłość. Dopełnia się ono poprzez zrodzenie i wychowa-
nie potomstwa. Ważne jest by wpływało to na umocnie-
nie przymierza, wzbogacając i pogłębiając małżeńską ko-
munię ojca i matki (por. LR 17). Głębokie relacje między-
osobowe dają początek wspólnocie, jaką jest rodzina (por. 
LR 7). Pierwszym jej zadaniem jest, jak naucza Jan Pa-
weł II, wierne przeżywanie komunii w ciągłym działaniu 
na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób (FC 18).

Rodzice powinni poczuwać się do obowiązku wychowa-
nia własnych dzieci. Ze względu na ich wyjątkowy stosu-
nek zachodzący między nimi, nie mogą tą odpowiedzial-
nością całkowicie obarczać innych (por FC 36). Rodzice, 
którzy są najlepszymi opiekunami dla swych dzieci, po-
winni kształtować w nich istotne wartości życia ludzkie-
go (FC 37). Dzieci nie powinny wzrastać w poczuciu ła-
twego, przyjemnego życia, ale być świadome, że prawdzi-
we dobro wymaga trudu, zaangażowania, a więcej wart 
jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, 
co posiada (KDK 35). Wychowanie do prawdziwej miło-
ści w rodzinie implikuje wezwanie rodziców do przekaza-
nia dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualne-
go. Niestety dzisiejsza kultura, niewłaściwie interpretuje 
płciowość ludzką odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej 
przyjemności. Rodzice w wychowaniu swych dzieci winni 
zdecydowanie zwrócić uwagę na kulturę życia płciowego, 
aby ona była prawdziwie i w pełni osobowa (por. FC 37).

Rodzice nie są w stanie wypełnić roli wychowania we 
wszystkich dziedzinach, choćby, w kwestii wykształcenia. 

Rodzina chrześcijańska wobec współczesnych zagrożeń

Rodzina chrześcijańska wobec współczesnych zagrożeń
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Rodzina z problemem alkoholowym to taka, w której 
przynajmniej jedna osoba używa alkoholu w sposób szko-
dliwy dla niej samej i dla członków rodziny. Życie w takiej 
rodzinie jest nieprzewidywalne i pełne chaosu. Związane 
jest również z przeżywaniem ciągłego niepokoju i lęku o to, 
co przyniesie kolejny dzień, co się wydarzy. Członkowie ro-
dziny z problemem alkoholowym bardzo często żyją według 
zasady „nie mówić”, „nie czuć,” „nie ufać”, a to przekłada 
się na utrzymywaniu w tajemnicy problemów rodzinnych, 
unikaniu kontaktów z innymi ludźmi, stwarzaniu pozorów 
normalnego funkcjonowania rodziny.

Nadużywanie alkoholu przez członka rodziny sprawia, 
że zaburzeniu ulega cały system prawidłowego funkcjono-
wania rodzinny, co prowadzić może do:
• zniszczenia więzi emocjonalnej pomiędzy członkami ro-

dziny (niepokój, lęk, poczucie zagrożenia, złość, wstyd, 
bezradność),

• braku wsparcia, pomocy i zrozumienia wśród członków 
rodziny (pojawia się manipulacja, kłamstwa, zaniedby-
wanie emocjonalne rodziny),

• izolacji społecznej (członkowie rodziny dokładają wszel-
kich starań, żeby fakt nadużywania alkoholu lub uza-
leżnienia - i to, co się w związku z tym dzie-
je - nie zostało ujawnione, żeby nikt się o tym 
nie dowiedział).
Nadużywanie alkoholu przez jednego z człon-

ków rodziny może sprzyjać pojawieniu się prze-
mocy. Przemoc w rodzinie to zachowanie lub 
zaniechanie działania wymierzonego przez 
jednego z członków rodziny przeciwko pozo-
stałym , które narusza prawa i dobra człon-
ków tej rodziny, a tym samym powoduje ich 
cierpienie. Zgodnie z ustawą o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie, przemocą może 
być zarówno działanie powtarzające się, jak 
i jednorazowe. Przemoc jest charakterystycz-
na nie tylko dla rodzin z problemem alko-
holowym. Może wystąpić w każdej rodzinie, 

Odrzucenie miłości Boga przez człowieka przejawia 
się także w egoizmie, który profanuje miłość małżeńską, 
oraz w konsumpcjonizmie.

Podsumowując należy stwierdzić, że moralne konse-
kwencje odrzucenia miłości Boga do człowieka, wpływa-
ją negatywnie na katolików, którzy w najgorszym przy-
padku, mogą nawet zostać wykluczeni z życia sakramen-
talnego Kościoła. Przykre konsekwencje dotykają także 
osób niewierzących, których sensem życia jest czerpanie 
przyjemności, często kosztem innych ludzi.

Życie oparte na służbie bliźniemu stwarza podwali-
ny, na których będzie można budować szczęśliwą, szanu-
jącą siebie społeczność. To szczęście nie musi być ogra-
niczone w kategoriach doczesności. Jeżeli ono opiera się 

Przemoc w rodzinie 
z problemem alkoholowym
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1Por., A. SArmiento, Małżeństwo chrześcijańskie podręcznik teologii 
małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 344.

2 Por., Tamże, s. 343.
3 Por., S. CAder, Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle na-

uczania Jana Pawła II, Kraków 2004, s. 99.
4 Por., Tamże, s. 100.
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na Miłości Chrystusowej, wtedy będzie szczęściem praw-
dziwym i wiecznym, przekraczającym granicę kresu życia 
ludzkiego i trwającym na wieki.

Analiza problemów rodzinnych – w oparciu o naucza-
nie Kościoła – nie została całkowicie wyczerpana. Poprzez 
ogólne przybliżenie i naświetlenie przynajmniej niektórych 
z nich, może stać się cenną pomocą dla rodzin, a także za-
chętą do głębszego poznawania wiedzy z tym związanej.

 Opracował: ks. Janusz Borek

Wykaz skrótów
FC - Adhortacja Familiaris consortio, Jana Pawła II z 1994 roku, 
KDK - Konstytucja Gaudium et Spes, Soboru Watykańskiego II,
KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego,
LR - List do rodzin, Jana Pawła II z 1994

bez względu na wykształcenie jej członków, status mate-
rialny, rodzaj wykonywanego zawodu itp. Badania poka-
zują, że rodziny, w których występuje problem alkoholowy 
są bardziej narażone na przemoc niż te, w których proble-
mu takiego nie ma.

Sprawca przemocy może stosować wobec ofiar jej różne 
rodzaje. Jedną z najczęściej stosowanych jest przemoc fi-
zyczna – stosowanie fizycznej siły wobec drugiego człowie-
ka. Jej konsekwencje są widoczne gołym okiem - np. sinia-
ki, zadrapania, wyrwane włosy, ślady po przypaleniu pa-
pierosem, złamania.

 Drugi rodzaj to przemoc psychiczna, która może przyj-
mować formę wyzwisk, gróźb, poniżania, straszenia, kryty-
kowania, narzucania własnego zdania. Skutki takiej agresji 
nie są widoczne, jednak ślady pozostają w psychice. 

Trzecim rodzajem przemocy jest przemoc seksualna. 
Przykładem może być zmuszanie do niechcianych i nieak-
ceptowanych przez drugą osobę zachowań seksualnych, 
gwałt, zmuszanie do oglądania pornografii.

Kolejnym rodzajem przemocy jest przemoc ekonomicz-
na, która polega na ograniczaniu dostępu do pieniędzy, wy-
dzielaniu małych kwot na utrzymanie domu, uniemożliwia-

niu podjęcia pracy.
Szczególnym rodzajem przemocy jest zaniedbywa-

nie, czyli niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych lub 
materialnych członków rodziny. Zazwyczaj jest ona 
traktowana jako forma krzywdzenia dzieci . Zanie-

dbywanie może także dotyczyć dorosłych np. star-
szych osób, niepełnosprawnych.

Charakterystyczną cechą przemocy jest jej 
intencjonalność. Celem sprawcy nie jest wy-
rządzenie komuś krzywdy, ale całkowite pod-
porządkowanie sobie drugiej osoby. Przemoc 
i agresja są tylko narzędziem do osiągnięcia 
celu, czyli wyegzekwowania bezwzględnego 
posłuszeństwa.

 Przemoc jest zjawiskiem, które charak-
teryzuje się cyklicznością. Składają się na nie 
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trzy fazy. Pierwsza to narastanie napięcia, czyli pojawie-
nia się napięcia pomiędzy małżonkami. Najbardziej błaha 
sprawa może doprowadzić do sprzeczek i konfliktów, ostrej 
wymiany zdań. Mimo, że druga strona stara się łagodzić 
sytuację, napięcie narasta, co prowadzi do wybuchu agre-
sji. Faza druga – bicie, krzyki, wyzwiska itp. Ofiara prze-
mocy stara się w jakiś sposób bronić. Wzywa policję, podej-
muje działania, mające na celu zabezpieczenie jej przed 
sprawcą. Po rozładowaniu napięcia fizycznego i psy-
chicznego sprawca zaczyna dostrzegać rozmiar 
szkód, jakie wyrządził, obiecuje poprawę, prze-
prasza, usprawiedliwia się, wyznaje miłość, sta-
je się opiekuńczy, zajmuje się domem, poświę-
ca więcej czasu dzieciom. O tym okresie mówi-
my, że jest to faza miesiąca miodowego. Ofia-
ra przemocy bardzo często w tej fazie odwołuje 
zeznania na policji, wycofuje sprawę rozwodową, 
usprawiedliwia sprawcę przemocy. Wszystko jed-
nak zaczyna się po jakimś czasie od nowa, faza narasta-
nia napięcia, wybuch agresji i okres miesiąca miodowego. 

Doznawanie przemocy w rodzinie może prowadzić do 
różnych konsekwencji np.:
• obrażeń fizycznych - np. zasinienia, zadrapania, złama-

nia, oparzenia, urazy głowy i narządów wewnętrznych,
• dolegliwości psychosomatycznych - np. bóle brzucha, 

zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, moczenie noc-
ne, jąkanie, 

• zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania - np. 
lęk, zaburzenia nastroju, drażliwość, brak poczucia 
wpływu na swoje życie, silna zależność od sprawcy, ni-
skie poczucie wartości, obwinianie siebie za przemoc 
i agresję sprawcy, izolowanie się od ludzi, kłopoty z kon-
centracją; w przypadku dzieci może wystąpić opóźnie-

nie w rozwoju fizycznym i psychicznym, trudności w na-
wiązywaniu i utrzymywaniu związków emocjonalnych.
Jak zatrzymać agresję? Ofiara przemocy musi mieć 

świadomość tego, jak funkcjonuje rodzina z problemem al-
koholowym i agresją, musi sama chcieć coś zrobić ze swo-
im życiem, zmienić je na lepsze, musi mieć świadomość, że 
są instytucje, są procedury, które mogą jej pomóc. Zgodnie 

z polskim prawem, interwencję może podjąć pięć służb: 
policja, pracownicy socjalni, członkowie komisji roz-

wiązywania problemów alkoholowych, przedsta-
wiciele oświaty i ochrony zdrowia. Każda z wy-
mienionych służb jest zobowiązana podjąć dzia-
łania interwencyjne, jeśli w trakcie wykonywa-
nia obowiązków służbowych spotka się z sy-
tuacją, która wzbudza podejrzenia, że spoty-
kamy się z sytuacją przemocy. Ofiarą przemo-

cy może być również osoba nadużywająca alko-
holu, doznaje ona przemocy ze strony rodziny np. 

współmałżonka lub dzieci wtedy, gdy wraca do domu 
pod wpływem alkoholu. Taka osoba ma również prawo zgło-
sić fakt stosowania wobec niej przemocy. Osoba dotknię-
ta przemocą może sama zainicjować działania zmierzające 
do wszczęcia procedury „niebieskiej karty”, która urucha-
mia wszystkie odpowiednie służby do tego, aby jej pomóc. 

 W wychodzeniu z przemocy bardzo ważne jest od-
budowanie poczucia siły i poczucia własnej wartości. Ofiara 
przemocy potrzebuje wsparcia i pomocy z zewnątrz. Sama 
bardzo często nie jest w stanie sobie pomóc. Taką pomoc 
oraz wsparcie można uzyskać w ponad 1700 punktach in-
formacyjno-konsultacyjnych w całej Polsce, gdzie dyżury 
mają psycholodzy, prawnicy, terapeuci. Informacje o dzia-
łalności takiego punktu można znaleźć na stronie interne-
towej każdego urzędu miasta i gminy. 

 Elżbieta Kiszka

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – to ogół środ-
ków i warunków określonych przepisami prawnymi, ma-
jącymi na celu zabezpieczenie osób wykonujących pracę 
przed zagrożeniami dla ich życia lub zdrowia, występują-
cymi podczas pracy. Odnosi się do każdego pracodawcy, 
pracownika oraz ucznia we wszystkich zakładach pracy, 
szkole i w każdym zawodzie.

Każda praca, również ta wykonywana przez uczniów 
podczas zajęć praktycznych, powinna być prowadzona 
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z re-
gulaminami zakładowymi według obowiązujących prze-
pisów prawnych. Na początku każdego roku szkolnego 
wszyscy uczniowie odbywający praktyczną naukę zawo-
du w Centrum Szkolenia Ustawicznego zostają zapoznani 
i przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz udziela się im instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach 
i pracowniach szkolnych, w celu zabezpieczenia przed 
działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
czynników, a także ze względu na wymagania sanitarno-
higieniczne, zaopatruje się w niezbędne środki ochrony in-
dywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i in-
nych urządzeniach, uczniów zaznajamia się z zasadami 
i metodami pracy, dokumentacją techniczno-ruchową, za-
pewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wyko-
nywaniu czynności na stanowisku roboczym.

Bezpieczeństwo pracy na zajęciach praktycznych

Przemoc w Rodzinie
Centrum Kształcenia Ustawicznego Z

SzZ
 w Dynowie

Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu 
i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan:

maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji 
elektrycznej, narzędzi pracy, a także inne warunki śro-
dowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa uczniów.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które wypo-
sażone są warsztaty są utrzymywane w stanie zapewnia-
jącym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pra-
cy i nauki. Przepisy nakładają także obowiązek wywiesza-
nia w widocznym miejscu:
• instrukcji bezpiecznej obsługi przy maszynach i innych 

urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu,
• regulaminu określającego zasady bhp.

Szkoły, pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świado-
mie inwestują w BHP wiedzą, że w ten sposób nie tylko 
zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pra-
cą, ale również budują pozytywny wizerunek instytucji. 

W celu likwidacji barier architektonicznych i utrud-
nień występujących w budynku, które ze względu na roz-
wiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użyt-
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Do czego potrzebne mi doradztwo zawodowe?
cjatyw. W czasie gry młodzież 
bardzo angażuje się emocjonal-
nie. „Chłopska szkoła biznesu”, 
to tylko jeden z przykładów za-
jęć grupowych. Jej fenomen po-
lega na tym, że sama prowa-
dzi młodych ludzi do wyciąga-
nia wniosków i podejmowania 
decyzji. Świadome planowanie 
przyszłości zawodowej, pomaga 
młodym ludziom uniknąć wie-
lu błędów oraz skróci czas po-
święcony do osiągniecia sukce-
su zawodowego. Bardzo często, 
podczas takich spotkań, młody człowiek poznaje siebie na 
nowo, odkrywamy swoje zalety, pasje i zamiłowania, moc-
ne strony a także te słabe, których świadomość jest równie 
ważna, uczy się walczyć ze swoimi słabościami.

Ktoś kto korzysta z usług poradnictwa zawodowego, 
jest bardziej pewny siebie, zna trudne prawa współczesnego 
rynku pracy, wie co daje ukończenie danej szkoły. Ale naj-
ważniejszym wartością takich spotkań jest fakt, że młodzi 
ludzie poznają samych siebie i odkrywają w sobie nieznane 
dotąd talenty, umiejętności i zdolności, zwiększając tym sa-
mym swoje poczucie wartości. Budzi się w nich chęć osiąga-
nia w życiu sukcesów oraz tak ważna motywacja do życia. 

Warto spotkać się z doradcą zawodowym, warto skorzy-
stać z możliwości jakie są stworzone, by wzmocnić w mło-
dym człowieku przekonanie na temat tego, że sam jest „ko-
walem swojego losu’. Młodzieżowe Centra Kariery, Ochotni-
cze Hufce Pracy, Urzędy Pracy, Mobilne Centra Informacji 
Zawodowej oferują usługi z zakresu doradztwa zawodowego. 

Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie działa Szkol-
ny ośrodek Kariery „twoja Przyszłość”, który dyspo-
nuje wszystkimi potrzebnymi materiałami w zakresie do-
radztwa zawodowego oraz lokalną ofertą szkoleń i kursów 
zawodowych.

„Zapraszamy”.                                    
  Anna Fara

kowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu 
osobom niepełnosprawnym., został zrealizowany projekt 
„Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” tj. jest 
zapewnienie odpowiednio przystosowanych toalet w bu-
dynku Warsztatów Szkolnych (CKU),

Usunięcie przeszkód technicznych powinno spowo-
dować sprawniejsze działanie takich osób w społeczno-
ści szkolnej i umożliwić wydajniejsze ich funkcjonowanie.

Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy jest wykonywanie przez ucznia lub pracow-
nika pracy w sposób produktywny, bez narażania go na 
nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej 
oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Marcin Kałamucki

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. KArD. StEfAnA WYSZYńSKiEgO W DYnOWiE 
PODStAWOWA StACJA KOntrOLi POJAZDÓW

CZYnnA: OD POniEDZiAŁKU DO PiĄtKU 7.00 – 18.00; SOBOtA 7.00 – 15.00
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Czy warto i dlaczego warto spotkać się z doradcą 
zawodowym? Pytanie z który wielu młodych ludzie 
się spotyka, czego można spodziewać się po takiej wi-
zycie. Ale dopóki nie skorzystamy z usług doradcy za-
wodowego to nigdy się nie dowiemy. 

Młodzi ludzie uważają, że jeśli przyjdą do doradcy za-
wodowego to dostaną gotowe wytyczne co do dalszej przy-
szłości zawodowej. Ze doradca powie im, jaką szkołę wybrać 
i kim ma zostać. Nic bardziej mylnego. Praca doradcy po-
lega na ukierunkowaniu młodego człowieka, a jej efekty 
zależą w głównej mierze od osoby zainteresowanej. Sama 
praca doradcy zawodowego zawiera w sobie różne elemen-
ty i formy pracy: są to zajęcia grupowe, gdzie młody czło-
wiek ma okazję poznać samego siebie, sprawdzić jak radzi 
sobie w kontaktach z grupą, poznać wartości jakie nim kie-
rują oraz porady indywidualne, gdzie podczas pracy z do-
radcą zawodowym wykorzystując ciekawe i różnorodne for-
my pracy, ma okazję dogłębnie przeanalizować swój zawo-
dowy potencjał. 

„Chłopska Szkoła Biznesu” – jest to jedna z cieka-
wych lekcji w której ma okazję uczestniczyć młodzież ucząca 
się w naszej szkole. Gra została opracowana przez Małopol-
ski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyj-
ne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą.

Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego ryn-
ku, na którym można obserwować takie zjawiska jak po-
daż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, nego-
cjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działal-
ności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego 
ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Niewątpliwą za-
letą gry „Chłopska Szkoła Biznesu” jest to, że rozgrywa się 
ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie inte-
rakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich silne emo-
cje i zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logiczne-
go myślenia i planowania! Podczas gry młodzież wykorzy-
stuje podstawy programowe, podstawowe pojęcia ekono-
miczne, świetne integruje grupę, kształtuje postawy przed-
siębiorcze, uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ry-
zyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania 
kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu, roz-
wija kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowanie ini-
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie liczy 48 członków zwyczajnych. W dniu 
15 marca 2019 r. w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie, odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzy-
szenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Stowarzyszenie swo-
ją działalność prowadzi społecznie, a środki finansowe po-
chodzą ze składek członkowskich, darowizn osób prywat-
nych i instytucji oraz odpisu 1% od podatku przekazywa-
nego przez Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, na pod-
stawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem.

Zebranie, które prowadził wiceprezes stowarzyszenia – 
Piotr Krupa, podsumowało kolejny rok działalności stowa-
rzyszenia, na którym zostały przedstawione sprawozdania:
• merytoryczne z działalności SP ZSzZ w roku 2018 przez 

prezesa Stanisława Tymowicza, w którym m.in. przed-
stawiono informacje, że .. Zarząd odbył 6 zebrań, na 
których omawiano stan finansowy stowarzyszenia, re-
alizację planu pracy i sprawy bieżące. Omawiano za-
kup nagród dla uczniów na różne konkursy, dofina-
sowanie wyjazdu grupy sportowej do Kołobrzegu, do-
finansowanie materiałów promocyjnych szkoły i re-
klamowych, włączenie się w środowiskowe uroczysto-
ści takie jak: otwarcie nowej części Miejskiego Przed-
szkola w Dynowie, przyznanie tytułu Zasłużony dla 
Miasta Dynowa, Jubileusz Antraktu, Aplauzu i in….. 
Prezes wyraził również podziekowanie Dyrektor ZSzZ 

w Dynowie – Pani Halinie Cygan za bardzo dobrą cało-
roczną współpracę.
• finansowe – przez księgową Agnieszkę Bielec ,
• komisji rewizyjnej – przez przewodniczącego KR Paw-

ła Gierulę.
W toku zebrania, po wysłuchaniu sprawozdań i prze-

prowadzonej dyskusji, zebranie podjęło 7 uchwał, na pod-
stawie których zostało udzielone Zarządowi Stowarzy-
szenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie absolutorium za rok 
2018. Ustalono również i zatwierdzono plan działania na 
rok 2019

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
ZSzZ W DYNOWIE

W związku z tym, że dotychczasowa księgowa Pani 
Halina Wandas zmienia miejsce pracy i z tego powodu 
też zrezygnowała z prowadzenia księgowości stowarzysze-
nia, przekazano Jej pamiątkowe podziekowanie za solid-
ną kilkuletnią społeczną pracę.

Stanisław Tymowicz
Prezes SP ZSzZ w Dynowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Z
SzZ

 w Dynowie
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także upominków specjalnych. Pani Ewa Chodakow-
ska przekazała zestaw książek i płyt z autografem, Pan 
jakub Błaszczykowski - piłkę nożną oraz książkę z de-
dykacją, Pan Sebastian Fabiański oraz Pani Agata 
Czubik z warszawskiej „ZA” agencji aktorów i realizato-
rów filmowych – plakat z autografem Pana Fabiańskie-
go z filmu „Kamerdyner” oraz filmy i płyty z muzyką fil-
mową. Do życzeń dołączyła także piosenkarka Sarsa, któ-
ra przesłała swoje płyty ze specjalną dedykacją dla dzie-
ci oraz słowami wsparcia. Przekazaliśmy również specjal-
nie przygotowaną dla naszej rodziny kartkę świąteczną 
z życzeniami, naszymi podpisami oraz opłatek świątecz-
ny. Paczki z darami trafiły następnie do magazynu Szla-
chetnej Paczki, a w niedzielę 8 grudnia 2018 r. zostały 
ofiarowane wybranej przez społeczność szkolną rodzinie. 
Otrzymaliśmy także relację ze spotkania Wolontariusza 
z rodziną przy wręczeniu paczki, której obszerny fragment 
prezentujemy poniżej: „Wspólnie z panią Józefą i dziećmi 
przenieśliśmy paczki do niewielkiej kuchni. Kuba sprytnie 
wypatrzył specjalnie opisane i oznaczone paczki dla każ-
dego członka rodziny. Zaproponowałam, żeby zajrzeć do 
nich na końcu, bo zapewne będzie to coś naprawdę wyjąt-

kowego. Najwięcej emocji okazywała Łucja, która co chwi-
lę, zwracając się do babci, wykrzykiwała: „Patrz, babcia, 
mikser, naprawdę zobacz. Taki z podstawką, nie będzie 
Cię już ręka bolała. I patelnia! Nowa!”. Pani Józefa zaru-
mieniona raz po raz chwytała się za twarz: „Boże jak dużo 
tego, nie spodziewałam się.” Gdy zobaczyła piękny kom-
plet talerzy, nie mogła powstrzymać łez. Po prostu ukry-
ła twarz w dłoniach i cicho szlochała. Nowe ręczniki dla 
Super Babci i Super Dziadka, ciepłe, milutkie koce, koł-
dra – wszystko to wywoływało szerokie uśmiechy, niedo-

W dniach 19.11.2018 r. – 07.12.2018 r. cała społecz-
ność Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie (Dyrekcja, grono peda-
gogiczne, pracownicy administracji i obsługi, Rada Rodzi-
ców, uczniowie) włączyła się w ogólnopolską akcję charyta-
tywną Fundacji Wiosna „Szlachetna Paczka”. Rodzina, 
którą wybraliśmy (dziadek, babcia, 14-letnia dziewczynka 
i 11-letni chłopiec) mieszka na terenie Pogórza Przemy-
sko-Dynowskiego i zmaga się na co dzień z wieloma trud-
nościami oraz chorobami, ale najbardziej potrzebuje na-

dziei na lepszą przyszłość. Wierzymy, że zrobiliśmy wszyst-
ko co w naszej mocy, aby uśmiech zagościł znów na ich 
twarzach. Zbieraliśmy fundusze na zakup rzeczy potrzeb-
nych rodzinie (m.in. odzież i buty zimowe, talerze, ręczni-
ki) oraz artykuły żywnościowe i środki czystości. Dzięki 
ofiarności i zaangażowaniu wielu osób udało nam się ze-
brać prawie 2000,00 zł oraz wiele darów, co pozwoliło na 
spełnienie najpilniejszych potrzeb rodziny. Nie zabrakło 

Szlachetna Paczka 
w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Dynowie
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wierzanie, że to naprawdę wszystko trafiło pod ten skrom-
ny dach. Kuba nie krył podekscytowania specjalnymi pacz-
kami opisanymi symbolami Super Bohaterów. Z powo-
du emocji w pierwszej chwili nie zwrócił uwagi, że na pił-
ce znajduje się autograf Kuby Błaszczykowskiego. Gdy się 
zorientował, z jego ust padło krótkie : „O kurcze”, a Łucja 
skomentowała: „On chyba będzie z nią dzisiaj spał”. Pani 
Józefa mierzyła ciepłe zimowe buty idealnie dopasowane, 
uśmiechnięta oglądała czapki, kolorowe sweterki. Szczegól-
nie przypadł jej do gustu ten w kolorze bladofioletowym. 
Podniosła go i powiedziała: „O akurat będę miała na wto-
rek, jak pojadę do lekarza”. Pan Marcin bardzo cieszył się 
z dresów, swetra oraz butów.

Nie mógł uwierzyć, że wszystko jest nowe i tak dobrze 
dobrane: „Wszystko, co pani mówiłem, to jest”. Łucja co 
chwilę powtarzała: „Nie mogę uwierzyć. Sarsa mi się podpi-
sała. Patrz babcia piórnik, już nie będziesz mi musiała ku-
pować.” Szczególnie podobały się jej czarne sportowe buty 
i leginsy. Książki z autografami Ewy Chodakowskiej, Anji 
Rubik, mnóstwo materiałów szkolnych, gry – wydobywając 
je po kolei z paczki na buzi pojawiały się coraz bardziej pło-
mienne rumieńce. Nie sposób było nadążyć za słowami za-
chwytu, okrzykami podekscytowania. W pewnym momencie 
usiadła obok mnie na kanapie i bardzo mocno mnie przytu-
liła.. Emocje, których dostarczyli Państwo rodzinie, na dłu-
go dadzą jej „supermoc”, która tak bardzo jest im potrzeb-

na każdego dnia. Pani Józefa w imieniu całej rodziny 
dziękowała wszystkim, którzy włączyli się w przygoto-
wanie paczki. Była zdziwiona ilością osób zaangażowa-
nych w przygotowanie paczki. Nie mogła uwierzyć, że 
marzyła o talerzach i właśnie na nie patrzy. Słowo „dzię-
kuję” padło tego grudniowego popołudnia wiele razy.” 

 Szlachetna paczka jest jedynym społecznym projek-
tem, w którym to konkretny człowiek pomaga konkret-
nemu człowiekowi. Fundacja nie pomaga biedzie rosz-
czeniowej, lecz szuka ludzi, których dotknął los, jest im 
ciężko, ale którzy chcą jednak walczyć o swoją przy-
szłość. Mamy nadzieję, że dzięki paczce nasza rodzina 
będzie silniejsza i gotowa do walki z trudną codzienno-
ścią. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Halinie Cy-
gan za życzliwość i zaangażowanie w akcję. Dziękuję 
także całej szkolnej społeczności za bardzo pozytywny 
odbiór akcji i pomoc w jej przeprowadzeniu.

Szkolny Koordynator akcji 
Kinga Oleksa-Skubisz

Szlachetna Paczka
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