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CO W NUMERZE:Drogi Czytelniku! 
Wiosna tego roku przyszła dość wcześnie, 

po prawie bezśnieżnej zimie i nie byłaby jakaś 
szczególna gdyby nie „koronawirus”, który 
sparaliżował na wiele tygodni i miesięcy życie 
w całym kraju.

Także i życie szkolne nabrało innego 
wymiaru bowiem nagle opustoszały klasy 
lekcyjne i ucichł szkolny dzwonek. Rozpoczęła 
się nauka na odległość.

Jak co roku,  WYDANIE SPECJALNE 
Dynowinki zawiera treści poświęcone głównie 
tematyce edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie, bowiem w ciągu 10-ciu miesięcy nauki szkolnej, 
ma w niej miejsce sporo wydarzeń, które pragniemy Państwu w różnych 
opisach przedstawić. 

Jednym z ważnych tematów będzie także postać Patrona Szkoły 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 100. Rocznica urodzin Świętego Jana 
Pawła II.

Przypominamy również, że w maju obchodziliśmy m.in. Dzień Flagi, 
kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MAJA, …. oraz bardzo ważny, 
majowy… „DZIEŃ MATKI”.

 Zapraszamy !!!

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
Dyrektor ZSzZ w Dynowie

Halina Cygan

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

Oddając do rąk Czytelników oprzedni numer „Dy-
nowinki” obejmujący okres od stycznia do marca br., 
nie podejrzewałem, że mimo opisanych w nim proble-
mów związanych z dalszym funkcjonowaniem Towarzy-
stwa i kontynuowaniem wydawania „Dynowinki”, nadej-
dą nowe, trudne dla wszystkich dni, związane z pande-
mią koronawirusa.

Wobec powszechnie znanych ograniczeń związanych 
z pandemią, nie doszło z oczywistych względów do podję-
cia zapowiedzianych decyzji dotyczących dalszego funk-
cjonowania Towarzystwa oraz Redakcji.

Wydana obecnie „Dynowinka” jest całkowicie przed-
sięwzięciem Zespołu Szkód Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Za trud opracowania i wydania gazety, składam na 
ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan serdeczne podzięko-
wania, licząc na dalszą, owocną współpracę.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regio-
nu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
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Beatyfikacja – akt kościelny wydawany przez Ko-
ściół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławio-
ną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze 
lokalnym. Akt taki wydaje się po pozytywnym rozpa-
trzeniu procesu beatyfikacyjnego

Proces beatyfikacyjny
Proces beatyfikacyjny może się rozpocząć najwcześniej 

5 lat po śmierci kandydata, lecz decyzją papieża okres ten 
może ulec skróceniu. Proces beatyfikacyjny obejmuje dwa 
etapy: 

1. najpierw postępowanie w diecezji, 
2. następnie w Kongregacji do Spraw Świętych w Rzy-

mie. 
Dokumentacja zbierana jest na szczeblu lokalnym, 

w diecezji, do której należał kandydat. 
Następnie wniosek o beatyfikację przekazany jest Stoli-

cy Apostolskiej, gdzie rozpatruje go specjalna komisja. Klu-
czowymi momentami procesu są: stwierdzenie heroiczności 
cnót Sługi Bożego oraz kanoniczne potwierdzenie, że za jego 
wstawiennictwem dokonał się co najmniej jeden cud. Brane 
są pod uwagę jedynie cuda, które miały miejsce po śmierci 
kandydata na ołtarze.

Proces beatyfikacyjny Wyszyńskiego trwa od 1989 
roku, 8 lat po jego śmierci, a 3 października 2019 roku pa-
pież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do be-
atyfikacji Prymasa Tysiąclecia. 

Pierwszy ślad cudownego uzdrowienia za wsta-
wiennictwem Stefana Wyszyńskiego sięga dnia pogrzebu 
Prymasa w 1981 roku. 

Zrozpaczona matka modliła się wtedy o zdrowie dla 
swojej rocznej córki. Dziewczynka była tak mocno poparzo-
na, że wszystko wskazywało na to, iż wkrótce umrze. Kobie-
ta, wracając od dziecka ze szpitala, na dworcu kolejowym 
oglądała transmisję z pogrzebu Prymasa. Wówczas resztka-
mi sił zaczęła go błagać o pomoc. Kiedy następnego dnia le-
karz powiedział jej, że dziecko będzie jednak żyło, była nie-
zwykle zdumiona.

Ten właśnie przypadek miał zostać zbadany pod ką-
tem cudu potrzebnego do beatyfikacji Kardynała. Pogrzeb 
bowiem stanowi szczególny moment, w którym utrwala się 

Kardynał Stefan Wyszyński 
– patron Zespołu Szkół Zawodowych

w Dynowie – przed beatyfikacją

Kardynał Stefan Wyszyński został wybrany Patronem 
Zespołu Szkół Zawodowych w roku 2001, a uchwałą Rady 
Powiatu Rzeszowskiego nadano Zespołowi Szkół Zawodo-
wych w Dynowie Imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na 
tę okoliczność, na budynku nowej szkoły została umieszczo-
na pamiątkowa tablica. Poświęcenia tablicy i oddanej do 
użytku nowej szkoły dokonał ks. Infułat dr Stanisław Zy-
garowicz z udziałem ks. Prałata dra Stanisława Janusza 
Dziekana Dekanatu Dynowskiego.

W uroczystości oddania do użytku nowej szkoły oraz 
nadania jej Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzięli 
udział przedstawiciele Rady Powiatu Rzeszowskiego i Sta-
rostwa Powiatowego w Rzeszowie z udziałem władz samo-
rządowych na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Sta-
nisławem Ożogiem, przedstawicieli Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, lokalnych władz, nauczycieli i młodzieży Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie na czele z Dyrektorem 
Panem Stanisławem Tymowiczem.

Beatyfikacja – stanowi jeden z etapów postępowania 
kanonizacyjnego, czyli beatyfikacja zmierza do kanoniza-
cji danej postaci. Słowo pochodzi z języka łacińskiego (be-
atificare – wyróżniać, czynić szczęśliwym) – a oznacza akt 
kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający oso-
bę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult 
Sługi Bożego, ograniczony do jakiegoś kraju, miasta, regio-
nu, diecezji. Taki akt wydaje się po pozytywnym rozpatrze-
niu procesu beatyfikacyjnego. 

Beatyfikacja różni się od kanonizacji tym, że nie naka-
zuje, lecz zezwala na kult publiczny lokalny i nie jest aktem 
papieskim definitywnym, ponieważ jest otwarta na ewentu-
alną kanonizację i jest jednocześnie obowiązkowym etapem 
w drodze do kanonizacji. Formalnymi wymogami do beaty-
fikacji jest stwierdzenie heroiczności cnót albo męczeństwa 
za wiarę oraz jednego cudu dokonanego za wstawiennic-
twem Sługi Bożego po jego śmierci. W przypadku męczeń-
stwa można jednak prosić o dyspensę od cudu wymagane-
go do beatyfikacji.
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sława świętości kandydata na ołtarze. Okazało się jednak, 
że zaginęła dokumentacja medyczna dotycząca dziewczynki.

Znane są przypadki innych uzdrowień za wstawien-
nictwem prymasa Wyszyńskiego.

Czterdziestopięcioletnia mieszkanka Łodzi zachorowa-
ła na nowotwór złośliwy narządów wewnętrznych. Leka-
rze mówili wprost, że nie ma dla niej ratunku. Diagnoza 
brzmiała jak wyrok.

„I wtedy zaczęłam prosić o pomoc prymasa Wyszyńskie-
go, o jego wstawiennictwo mając ze sobą obrazek z wizerun-
kiem Prymasa. – „Patrząc na niego, dostrzegłam w pew-
nym momencie, jakby wyszły z niego promienie, które obję-
ły mnie całą. Wszystko trwało około minuty. Miałam wra-
żenie, jakby ze mnie coś spływało, i od razu poczułam się 
lepiej na duchu”. 

Tydzień później nowotwór się wchłonął. Lekarze byli 
zdumieni, gdyż z medycznego punktu widzenia stan zdro-
wia nie miał prawa się poprawić. Kobieta żyje. Uważa, że 
dzięki wstawiennictwu kard. Wyszyńskiego.

Inny przykład uzdrowienia – ksiądz z archidiecezji 
częstochowskiej, który zachorował na raka prostaty. 

Po operacji lekarz uznał, że choroba w tym stadium 
jest nieuleczalna. Wtedy wiele środowisk zaczęło się modlić 
o zdrowie dla niego za wstawiennictwem Prymasa. Sam ka-
płan natomiast udał się na Jasną Górę i całą noc modlił 
się przed cudownym obrazem Matki Bożej – także za przy-
czyną Wyszyńskiego. Nagle usłyszał wewnętrzny głos: „Zo-
stań w domu!”. „Następnego dnia miałem jechać do Kato-
wic na kolejną operację. Nagle zostałem olśniony łaską zdro-
wia. Odczułem natychmiastowe, cudowne uzdrowienie. Or-
ganizm zaczął normalnie działać, a ból całkowicie ustą-
pił” – wspominał kapłan. 

Lekarz powiedział mu wtedy: „Jeżeli ksiądz przeżyje 
jeden tydzień, uznam to za cud”. Po upływie tygodnia ten 
sam lekarz stwierdził: „Uważam ten przypadek za cud Mi-
łosierdzia Bożego”. A duchowny jest przekonany, że urato-
wał go Prymas.

Na podstawie książki Mileny Kindziuk „Kardynał 
Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia”.

Opracowała Halina Cygan 

…W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki  
w różnych datach, a organizacją zajmował się Polski Czer-
wony Krzyż, podczas okupacji, Dzień Matki (Muttertag) był 
obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernator-
stwie../wikipedia/

Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja.  
W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, 
kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne 
dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie 
matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożo-
ny w wychowanie. 

DZIEŃ MATKI – uśmiechnij się Mamo
Uśmiechnij się, Mamo

Twój uśmiech to wiano
Jakiego mi właśnie potrzeba

Twój uśmiech jest jasny
Jak niebo bez skazy

Lecz stokroć mi bliższy od nieba

Uśmiechnij się, Mamo
Niech będzie tak samo

Jak w czasach dziecinnie najlepszych
Twój uśmiech niech stanie nad wszelkie kochanie

Twój uśmiech niech będzie na wieczność

Droga, Najdroższa Mamo,
w Dniu Twojego Święta składam Ci 

skromne ale najserdeczniejsze życzenia.
„Bądź zdrowa, cierpliwa, 

pełna ciepła i żyj jak najdłużej, 
a skromne moje kwiatki 
i pocałunek na policzku 

niech będą wyrazem mojej wdzięczności 
i miłości do Ciebie.

Tobie Mamo, której już nie ma
 – dziękuję za wszystko”.
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podczas nich przyjmował – na przykład rozciągnięty na pod-
łodze głośno rozmawiał z Kimś w kaplicy napełnionej nie-
codziennym światłem, jak to się zdarzyło przed dniem wy-
jazdu na spotkanie z młodzieżą w Paryżu. 

Bezgranicznie ufał Matce Bożej. Świadkom jego mo-
dlitw do Niej wydawało się niekiedy, że on z Nią rozma-

wia w sposób, jakby Ją widział. Wspo-
mniany kardynał Deskur przytacza ta-
kie wydarzenie. Kiedy po oddaniu Nie-
pokalanemu Sercu Maryi świata (i Ro-
sji), jakiego dokonał w Rzymie 25 mar-
ca 1984 r. udał się tenże kardynał do 
siostry Łucji, słynnej wizjonerki z Fati-
my, aby jej oznajmić o tym fakcie, ona 
mu odrzekła, że Matka Boża zaakcep-
towała to oddanie. Kiedy spytał ją, czy 
ma to przekazać papieżowi, siostra mu 
odrzekła: „nie trzeba, Ona sama mu 
o tym powie”. 

Jak zewnętrznie przejawiał się – 
zapytajmy – tenże kontakt z Bogiem? 
Ks. kardynał Stanisław Dziwisz w swo-
jej książce „Świadectwo” podaje: „Moż-
na powiedzieć, że przez cały dzień nie 
przestawał się modlić. Nierzadko któ-
ryś z sekretarzy, szukając Ojca Świę-
tego, znajdował go w kaplicy: leżące-
go krzyżem, całkowicie pogrążonego 
w swoich modlitwach lub śpiewające-
go półgłosem podczas codziennej adora-
cji (…) Zatrzymywał się przed różnymi 
ołtarzami, szczególnie przed małym oł-

tarzem z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Zawsze odmawiał 
cały różaniec, swoją umiłowaną modlitwę. W każdy czwartek 
odprawiał godzinę świętą, a w piątki Drogę Krzyżową, nie-
zależnie od miejsca, w którym się znajdował (…) Dla niego 
Msza święta, odmawianie brewiarza, częsta adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, skupienie, pacierze, cotygodniowa 
spowiedź, były podstawowy-
mi elementami jego życia 
duchowego, to znaczy jego 
ustawicznego trwania w bli-
skości Boga” (s. 81). 

Nic więc dziwnego, że to 
sprawiało, iż w jego obecno-
ści działy się również rzeczy 
nadzwyczajne. On napraw-
dę był silny Bogiem! Żyjąc 
z Nim i w Nim na co dzień 
coraz bardziej do Niego się 
upodabniał.

 Trawestując wstęp-
ne zdanie – porzekadło 
można o św. Janie Paw-
le II powiedzieć: „z Ja-
kim przestawał, takim 
się stawał!”. Oto tajem-
nica wielkości tego czło-
wieka.

ks. Stanisław Janusz

Źródło wielkości Św. Jana Pawła II
„Z jakim przestajesz, takim się stajesz”

Na dzień 18. maja 2020 r. przypada stulecie urodzin 
Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji 
Kościół, któremu przewodził przez 27 lat do roku 2005 jako 
następca św. Piotra, poświęca jego wspomnieniu rozliczne 
sympozja, odczyty i nabożeństwa, w których dziękuje Panu 
Bogu za dzieło, jakiego dokonał przez jego posługę. Zaś Sejm 
Rzeczypospolitej, podkreślając jego rolę 
„w walce o wyzwolenie Polski spod 
jarzma komunizmu” ustanowił rok 
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła 
II. Nie ulega wątpliwości, że ten wiel-
ki nasz rodak zasługuje na takie wy-
razy wspomnienia i szacunku. W ten 
piękny jubileusz wpiszmy i ten krót-
ki felieton zamieszczony w naszej Ga-
zetce. Zapytajmy w czym tkwi korzeń 
jego wielkości?

Przyznajemy słuszność powiedze-
niu: „Z jakim przestajesz, takim się 
stajesz”. George Weigel w swojej książ-
ce Świadek Nadziei. Biografia papie-
ża Jana Pawła II przytacza znamien-
ną jego wypowiedź: „Usiłują zrozumieć 
mnie od zewnątrz. Ale mnie można 
zrozumieć tylko od wewnątrz” (s. 18). 
Na co wskazuje ta autodeklaracja? 
Myślę, że w tych słowach jest ukryta 
wskazówka, gdzie należy szukać tak-
że tajemnicy wielkości tego człowie-
ka. Czyż on sam nie widzi swej warto-
ści w relacji z Bogiem? Kiedyś Andre 
Frossard – nawrócony na katolicyzm 
syn założyciela Francuskiej Partii Ko-
munistycznej – zapytał go, jak on jako Namiestnik Chry-
stusowy rozmawia (na modlitwie) ze swoim Szefem Panem 
Jezusem. Oczywiście, otrzymał pokorną odpowiedź, że tak 
jak każdy chrześcijanin, któremu Duch Święty podpowiada. 
Nie taka jednak w rzeczywistości była jego modlitwa. „Kiedy 
jako konspiracyjni seminarzyści przebywaliśmy w kościele 
na modlitwie – wspomina kardynał Andrzej Deskur – każdy 
z nas prędzej czy później rozpraszał się, zaczynał się rozglą-
dać, kto przyszedł do kościoła. To naturalne zjawisko i doty-
czy prawie wszystkich, ale nie jego. Karol wydawał się być 
cały czas po tamtej stronie. Przebywał w świecie Boga”. On 
stale tak żył. Żył, modląc się… Już jako papież, kiedy by-
wał w kaplicy, inni tam przebywający słyszeli, jak on roz-
mawia z Kimś, kto jest blisko niego, a z którym żyje w głę-
bokiej zażyłości. Potwierdzają to słowa Benedykta XVI opu-
blikowane 3 kwietnia „Corriere della Sera” w słowach: „Wy-
starczyło mu (Janowi Pawłowi II) się przyglądnąć, kiedy się 
modlił – dosłownie zatapiał się w Bogu i wydawało się, że 
wszystko w takich chwilach nie istniało”. Tak na tę cechę 
jego mistycznego zatopienia w Bogu często w swych wypo-
wiedziach o nim wskazywał częsty uczestnik ich wspólnych 
wypadów w góry kardynał Stanisław Nagy. „Nagle zatrzy-
mywał się – mówi – nieruchomiał jakby ktoś niewidzialny 
stanął przed nim i skupiał go na sobie do tego stopnia, że 
stawał się nieobecny dla towarzyszących mu osób i dopie-
ro po chwili można było nawiązać z nim kontakt”. Są liczne 
świadectwa, oświadcza ks. Sławomir Oder, postulator pro-
cesu beatyfikacyjnego, o sile jego modlitwy i postaw, jakie 
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Grono Pedagogiczne Zespołu Szkód Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz członko-
wie Stowarzyszenia Przyjaciół tejże szkoły, a w szczególno-
ści Pani Dyrektor Halina Cygan i Pan Prezes Stanisław Ty-
mowicz, od wielu lat ściśle i trwale współpracują, tak z Za-
rządem Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, jak i z Redakcją, 
„kulejącej” dziś, „Dynowinki”.

Tradycją stało się wydawanie co roku, specjalnego wy-
dania „Dynowinki” poświęconego organizowanej edycji Wo-
jewódzkiego Konkursu Podkarpackiej Tęczy promującej 
nie tylko Szkołę, ale również walory naszej małej ojczyzny.

Zespół Szkół udzielił szerokiego wsparcia i był współor-
ganizatorem w siedzibie Szkoły, promocji III numeru Rocz-
nika Historycznego „Dynoviana” poświęconego dynowskie-
mu sacrum.

Nie zabrakło Szkoły, jak również Stowarzyszenia jej 
Przyjaciół w organizowanej promocji IV numeru Roczni-
ka „Dynoviana”, poświęconego instytucjom i organizacjom 
miejskim Dynowa, która miała miejsce w ubiegłym roku 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Dynowie.

Zamieszczone poniżej zdjęcia, zostały wykonane w trak-
cie uroczystej promocji Rocznika w dniu 13.12.2019 r.

Niewątpliwie wszystkie te przedsięwzięcia Szkoły oraz 
Stowarzyszenia jej Przyjaciół możliwe były dzięki zaanga-
żowaniu jej uczniów i wychowanków.

Oddany dziś do rąk czytelników numer „Dynowinki” jest 
kolejnym dowodem zaangażowania Zespołu Szkół w działal-
ność Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, jak również jej pro-
mocji, uczniów i wychowanków, legitymujących się poszu-
kiwanymi kwalifikacjami zawodowymi na miejscowym ryn-
ku pracy.

Andrzej Stankiewicz

SZKOŁA ZAWSZE SŁUŻY POMOCĄ
- GOTOWA DO WSPÓŁPRACY

List gratulacyjny

Dyrektor Halina Cygan Od lewej Dyrektor Józef Stolarczyk, Prezes Andrzej Stankiewicz, 
Dyrektor Halina Cygan
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Niebywale szybko upływa czas. Tę oczywistą prawdę potwierdza fakt, że w bieżącym roku przypada już dwudziesta 
edycja konkursu Podkarpacka Tęcza. Niestety, niespodziewana epidemia bardzo zdezorganizowała życie nie tylko w na-
szym środowisku, ale i na całym świecie. Z tego powodu Podkarpacie musi poczekać na kolejną „tęczową baśń”. Dwudziesta 
edycja imprezy została przełożona na jesień. Tymczasem chcemy Państwu przypomnieć dotychczasowe odsłony konkur-
su. Każda z nich została szczegółowo omówiona na łamach „Dynowinki”, toteż prezentujemy teraz krótkie wspomnienie.

DWADZIEŚCIA LAT WOJEWóDZKIEgO 
KOnKUrSU PODKArPACKA TęCZA 

w Zespole Szkół Zawodowych  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Po raz pierwszy Powiatowy Konkurs „Podkarpacka Tęcza” odbył się w kwiet-
niu 2001 roku, w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dyno-
wie i rozbłysnął wtedy barwami kultury ludowej regionu. Główna ekspozycja zgro-
madziła 300 elementów dawnej kultury użytkowej związanych z pracami rolniczymi oraz 
ponad 1000 zdjęć, co stało się przyczynkiem do powstania szkolnej izby regionalnej.

Inspiracja poznawaniem czterech kultur związanych z Podkarpaciem zro-
dziła kolejną, trzecią edycję Wojewódzkiego już Konkursu „Podkarpacka Tęcza”. Głów-
na ekspozycja prezentowała dawną klasę szkolną, integrującą różne nacje, zamieszkujące 
niegdyś Podkarpacie. Czego tam nie było… stare liczydła, kałamarze, pióra ze stalówka-
mi, elementarz, drewniane tornistry, fartuszki… W czasie imprezy zaprezentował się ze-
spół bandurzystek ze szkoły ukraińskiej w Przemyślu i zespół Połoniny z Rzeszowa z re-
pertuarem muzyki klezmerskiej.

Druga edycja konkursu dotyczyła kultury dworskiej Podkarpacia. Sala gimna-
styczna przeistoczyła się w prawdziwe centrum wystawiennicze, którego najważniejszym 
elementem stał się „salonik sąsiada z Nienadowej – Aleksandra Fredry”. Galę konkurso-
wą uświetnił występ Teatru FREDREUM z Przemyśla.
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Czwarty konkurs poświęcony był ludziom i przyrodzie Podkarpacia. Przygo-
towano ekspozycję zatytułowaną – „Pogórzański zakątek”, która prezentowała faunę i flo-
rę regionu. Jak co roku, młodzież opracowała szereg gazetek tematycznych i licznie wzięła 
udział w konkursach. Podczas programu artystycznego ANTRAKT zaprezentował widowi-
sko – „Z biegiem czasu, z biegiem Sanu”. Byli dynowscy turyści, flisacy, ale i bohaterowie 
podkarpackich legend, jak choćby Biesy i Czady...

Życie w harmonii z przyrodą i potrzeba ochrony środowiska stała się tema-
tem kolejnego konkursu. Uczestników zaproszono do „zdrowego domu”, bo tak zatytu-
łowano główną ekspozycję. Zachęcano do zdrowego stylu życia, używania produktów natu-
ralnych i uprawiania turystyki. Dla wszystkich gości przygotowano pyszne, zdrowe potra-
wy z podkarpackich produktów. Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna Antrakt tym razem 
zaprosiła na program pt.: „Czerwony Eko-Kapturek”.

Szóste spotkanie konkursowe przebiegało na „dynow-
skim jarmarku”. Może niezupełnie… ale udało się przywołać 
i odtworzyć atmosferę dawnego targu. Prezentowano stragany, 
bogate w towary i wyroby rzemieślnicze. Zaproszono twórców 
ludowych z regionu. Przygotowano pokazy ginących zawodów – 
garncarza i plecionkarza. Ozdobą ekspozycji były wyroby Uni-
wersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego z Woli Sękowej.

„Skarby Podkarpacia” odkrywane były podczas piątej edycji konkursu. Wtedy za-
prezentowano to, co najcenniejsze w regionie. Na ekspozycji głównej zgromadzono wyroby ze szkła, 
piaskowca, gliny, wód mineralnych, wikliny oraz przedstawiono historię przemysłu naftowego 
i ludwisarstwa. Na pamiątkę imprezy Odlewnia dzwonów J. Felczyńskiego z Przemyśla wyko-
nała szkolny dzwon, a uczniowie ZSzZ w Dynowie częstowali „skarbami podkarpackiej kuchni”… 
Program ANTRAKTU wprowadzał nas w klimat przedwojennego, podkarpackiego uzdrowiska.
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„Austriackie gadanie” to dwuznaczne hasło ósmej edycji konkursu. Odbyto podróż 
w przeszłość do czasów autonomii galicyjskiej, Franciszka Józefa I Habsburga i oczywiście Józe-
fa Szwejka. Dzięki pomocy wspierających szkołę od lat wielu życzliwych osób i instytucji udało 
się odtworzyć kwaterę dobrego wojaka. Uczestnicy konkursu plastycznego tym razem przygo-
towali karykatury „najdzielniejszego z żołnierzy CK armii”. W widowisku ANTRAKTU wziął 
udział nie tylko Szwejk ze swoimi kompanami i psem, ale i pani Millerowa…

Dziewiąte wędrówki po Podkarpaciu zaprowadziły uczestników do dworu ro-
dziny Trzecieskich z Dynowa. Zaproponowano uczestnikom gali konkursowej pierwszy 
maraton czytelniczy – „Wspomnienia Kingi Moysowej, czyli „Pan Tadeusz” po dynowsku”. 
Zaaranżowano salon i odtworzono dawną siedzibę rodu. Zaproszenie na imprezę przyjęli 
potomkowie dynowskiej linii rodu Trzecieskich. Podczas występu ANTRAKTU zaprezen-
towano między innymi słynną, legendarną dynowską korridę…

Jubileuszowy, dziesiąty konkurs poświęcony zo-
stał służbom mundurowym Podkarpacia. Przygotowa-
na ekspozycja główna prezentowała kolekcje hełmów pa-
radnych, wykonanych przez pp E. i W. Mrozów z Trześnio-
wa, sztandary jednostek straży pożarnych, mundury służb 
funkcjonujących w naszym regionie oraz dawny i współcze-
sny sprzęt gaśniczy. Imprezie towarzyszył profesjonalny po-
kaz pożarniczy a grupa ANTRAKT wystawiła bajkę J. Brze-
chwy pt. „Pali się”.

„Czar PRL-u” to hasło jedenastego konkursu. Wrócono do nie tak odległej „sza-
rej(?) rzeczywistości”, która dla młodego pokolenia znana jest z przekazów rodzinnych i lek-
cji historii. Uczniowie zaangażowali się w odtworzenie wyglądu typowego mieszkania z tego 
okresu. Imprezę wzbogaciły tematyczne wystawy planszowe, udostępnione przez IPN w Rze-
szowie. Żartobliwy program ANTRAKTU przypomniał kilka scen z tamtych czasów – była 
wymowna lekcja wychowawcza, pochód, kolejka i kultowy bar mleczny…



Nr  5/293DYNOWINKA12

Dwunasta impreza nosiła tytuł „Magiczne Podkarpacie”. Zwrócono w niej uwagę 
na niezwykłe miejsca, postacie, obrzędy i zachowania. Zaaranżowano „tajemnicze” wnętrze 
dawnej dynowskiej apteki, należącej do rodziny Baranieckich. Zaproszono „współczesnego 
maga” – Kamila Dzilioskiego, który zaprezentował występ żonglerki kontaktowej oraz ab-
solwentki Politechniki Rzeszowskiej z „Magicznym pokazem chemicznym”. W ANTRAK-
TOWYM widowisku były tutejsze gusła, zabobony, pojawiły się wróżące cyganki a pogodę 
„zamawiał” legendarny płanetnik z Przysietnicy.

Trzynasta edycja konkursu przebiegała pod hasłem – „Dziecięce Podkarpacie”. 
Organizatorzy przygotowali piękną, bajkową ekspozycję. Były stare drewniane zabawki, poży-
czone z Muzeum Budownictwa Ludowego z Sanoka i Muzeum Historycznego w Leżajsku, ale 
i te współczesne, wykonywane przez ludowych twórców z Brzózy Królewskiej. Nie brakowa-
ło lalek, tak porcelanowych, jak szmacianych, drewnianych, gumowych czy plastikowych. Te-
atr Maska z Rzeszowa wypożyczył piękną scenografię z pacynkami i kukiełkami. ANTRAKT 
w swoim widowisku opowiedział o Kopciuszku i laleczce z saskiej porcelany oraz przypomniał 
cudowne, kultowe zabawy podwórkowe…

„Podkarpackie ślady świętości” to wyjątkowa tematyka kolejnej już wojewódz-
kiej imprezy pod hasłem Podkarpacka Tęcza. Organizatorzy przywołali losy podkarpac-
kich świętych i ludzi wielkiej wiary. Wśród nich znaleźli się także tacy, których los na chwi-
lę chociaż wplótł się w podkarpacką historię. Ekspozycję główną stanowił „podkarpacki szlak 
papieski” i zupełnie wyjątkowe pamiątki NASZEGO WIELKIEGO PAPIEŻA. Był jego uko-
chany plecak, laska podróżna ale też ornat z Niegowici, listy, chusteczka czy papieskie czer-
wone buty. Podczas imprezy panowała niezwykła atmosfera. Wszyscy czuli jej wyjątkowość!!!

JUBILEUSZOWA, bo XV edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Podkar-
pacie w drodze”. Główna ekspozycja prezentowała różne formy podróżowania, od tych 
najstarszych, po współczesne. Pojawiły się nie tylko tratwy, łodzie, kajaki, rowery, łyżwy, 
narty, wrotki, aeroplan, ale i najnowocześniejsze HONDY! Przypomniano historię dynow-
skiej „wąskotorówki” i przedwojenną tradycję lotów balonem. ANTRAKT przedstawił baj-
kę „O Janku co psom szył buty”.
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Rok 2018 ma wyjątkowo patriotyczny charakter. Minęło bowiem 100 lat od chwili 
odzyskania przez Polskę niepodległości, co skłoniło organizatorów imprezy do podjęcia tego 
ciekawego tematu. Wśród rywalizacji konkursowych obok kategorii fotograficznej i plastycz-
nej po raz pierwszy zamiast recytacji pojawiła się kategoria wokalna. Wystawa nawiązywa-
ła do poglądów patrona szkoły – Kard. S. Wyszyńskiego na sprawy patriotyzmu. ANTRAKT 
przedstawił współczesne ujęcie tego tematu.

Kolejne spotkanie konkursowe pokazywało nowoczesny obraz regionu. Ekspozycja 
ukazywała zmiany, jakie przebiegały w technizacji życia podkarpackich mieszkaoców. Niewątpli-
wą atrakcją był pokaz robotów i prezentacja działania drukarki 3D. Zaproszeni goście przedstawili 
perspektywy rozwoju naszego regionu. ANTRAKT wystawił bajkę pt. „Dzieci Pana Astronoma”.

Promowanie zdrowego stylu życia stało się tematem kolejnej edycji konkur-
su. Organizatorzy zadbali o możliwość konsultacji z dietetykiem, psychologiem i trenerem 
personalnym. Prezentowana była piramida żywieniowa i sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. 
Wśród występujących znalazły się zespoły tańca sportowego, teatr tańca oraz pokazy JU-
JITSU. Grupa Antrakt przedstawiła program kabaretowy nawiązujący do tematu imprezy.

Opracowali: Jarosław Mol,
 Anna Kałamucka, Alina Paściak

Gala konkursowa XX edycji  
została przeniesiona 

na wrzesień 2020 roku…

Dziewiętnaste spotkanie konkursowe 
odbyło się pod hasłem „Bezpieczne Podkar-
pacie.” Przygotowane ekspozycje, jak i pokazy, 
ukazywały funkcjonowanie służb ratunkowych. 
Organizatorzy zwrócili również uwagę na dzia-
łania, które może podjąd każdy z nas, by czuć 
się bezpiecznie. Ekspozycja główna poświęcona 
była w znacznej mie-
rze sprzętowi ratowni-
czemu, wykorzystywa-
nemu przez straż po-
żarną i służby medycz-
ne. ANTRAKT przed-
stawił program zaty-
tułowany „Krótka pio-
senka o ratowaniu”.
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Naszą relację zaczniemy od zeszłorocznej wyciecz-
ki, która była dla nas ostatnim akcentem roku szkolnego 
2018/2019. Dwudniowej wyprawy w Bieszczady nie zdołały 
zniweczyć nawet ulewne deszcze. Wprawdzie zamiast pla-
nowanego zdobycia Bukowego Berda i Tarnicy, weszliśmy 

jedynie na wysokość schroniska „Chatka Puchatka” na Po-
łoninie Wetlińskiej, ale i tak obcowanie z przyrodą napeł-
niło nas siłą i optymizmem. Mimo niesprzyjającej aury, od-

wiedziliśmy pokazową zagrodę żubrów na terenie leśnictwa 
Muczne, gdzie mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczenia 
uroczego dwudniowego żubrzątka. Nie zabrakło nas także 
w cerkwi św. Michała Archanioła w Smolniku, gdzie prze-
wodnik zapoznał nas z jej skomplikowaną historią, wielo-
wyznaniowością i wielokulturowością. Do całkowitego prze-
moczenia brakowało nam już tylko wody w butach, więc 
pierwszego dnia odwiedziliśmy również wodospad Sikla-
wa Ostrowskich w Wetlinie oraz miejsce, gdzie potok Wo-
łosaty staje się dopływem Sanu, oczywiście chętnie brodząc 
w strumykach i rzeczkach. Po wędrówce udaliśmy się na 
miejsce noclegowe, gdzie zjedliśmy pyszne, świeżo zrobio-
ne dla nas pierogi, a wieczorem bawiliśmy się przy ognisku 
i dźwiękach muzyki. Drugi dzień zaczęliśmy od zwiedzania 
Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, które 
jest jedynym muzeum w Polsce dającym możliwość pozna-
nia kompletnych linii służących do czyszczenia i mielenia 
zboża w młynach z nowoczesnym napędem. Mieliśmy oka-
zję „przenieść się w przeszłość” do XIX wieku, zwanego wie-
kiem „pary i elektryczności”, a także dowiedzieć się, jak waż-
ną rolę pełni zdrowe i świadome odżywianie się. Następnie 

Co nowego w Antrakcie?
Z przyjemnością informujemy, że dzieje się, dzieje … 

odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego, gdzie oprócz wystawy stałej mieliśmy tak-
że okazję obejrzeć wspaniałą diaporamę przyrodniczą o Mię-
dzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 
Wycieczkę zakończyliśmy mocnym akcentem – przejazdem 
drezynami rowerowymi słynną linią kolejową 108. Linię zbu-
dowano w 1872 r. z polecenia władz Cesarstwa Austriackie-
go. Łączyła ona Pierwszą Węgiersko-Galicyjską Kolej Żela-
zną z linią kolejową nr 96. Drezyny, napędzane siłą naszych 
nóg, błyskawicznie pokonały trasę Uherce Mineralne – Ol-
szanica – Uherce Mineralne. 

Rok szkolny 2019/2020 jest dla Szkolnej Grupy Arty-
styczno – Teatralnej „Antrakt” z Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie okresem 
przede wszystkim wytężonej pracy. 22. odsłona Misterium 
Bożonarodzeniowego, zatytułowana „Złota kołyska”, była 
dla nas wszystkim dużym wyzwaniem, gdyż staraliśmy się 
w lekkiej formie przekazać bardzo poważne przesłanie. Jak 
pisał ksiądz Jan Twardowski: „Boże Narodzenie jest dlate-
go, żeby uczyć się miłości, żeby podawać sobie ręce, żeby się 
uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać …”. Dzisiejszy 
świat zapomina o miłości. Posiadanie już dawno stało się 

ważniejsze niż bycie. Gromadzimy wartościowe przedmioty, 
wierząc, że o wartości człowieka lub wydarzenia stanowi ich 
bogata materialnie oprawa. W klimacie świąt Bożego Na-
rodzenia i blasku choinkowych świec, zaprosiliśmy widzów 
do refleksji nad tym, co jest prawdziwą wartością w życiu, 
i mamy nadzieję, że to się udało. Premiera Misterium Bo-
żonarodzeniowego tradycyjnie już odbyła w Domu Pogodnej 
Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie. Wizyta ta zawsze 
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jest bardzo wzruszająca i dla pensjonariuszy i dla młodzie-
ży. Po występie zorganizowaliśmy seniorom koncert życzeń 
i razem śpiewaliśmy ich ulubione kolędy, choć okazało się, 
że nasza publiczność ma znacznie lepszą pamięć i zna wię-
cej zwrotek kolęd niż my. Następnie zaprezentowaliśmy się 
naszym kolegom i koleżankom oraz gronu pedagogicznemu, 
a po przerwie świątecznej mieszkańcom Dynowa i okolic, 
zgromadzonym w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca 
w Dynowie oraz w kościele parafialnym pw. św. Bartłomie-
ja w Bartkówce. Wystąpiliśmy także przed rodzicami, a na 
końcu odwiedziły nas przedszkolaki z Przedszkola Miejskie-
go w Dynowie, które, jak zwykle zresztą, okazały się najbar-
dziej wymagającą publicznością. Po występie chętnie dopy-
tywały o szczegóły przedstawienia, jak i pozowały do wspól-
nych zdjęć z aktorami. Na koniec każdego przedstawienia 
aktorzy tradycyjnie rozdawali słodkości. 

Jak co roku wzięliśmy także udział w XXIII Dynow-
skim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, zdoby-
wając tym razem wyróżnienie w kategorii zespoły – szkoły 

średnie. Grupa wystąpiła w składzie: Anna Kiełbasa i We-
ronika Fudali (klasa 1THLb), Mariola Tłuścik i Piotr Ko-
packi (klasa 1THLa), Mikołaj Bator, Bartosz Kmiecik i Mar-
celi Grzegorzak (klasa 2TPS), Karol Słaby (klasa 1TPSb), 
Klaudia Gładysz, Klaudia Dudek, Aleksandra Socha i Ju-
styna Kurasz (klasa 2THL), prezentując dwa utwory: „Złotą 
Jerozolimę oraz biedne Betlejem” oraz „Pastorałkę od ser-
ca do ucha”. Natomiast w kategorii soliści – szkoły średnie 
udział wzięły Aleksandra Socha („Anioł pasterzom mówił” 

oraz „Cicho, cicho pastuszkowie”) oraz Anna Kiełbasa („Gore 
gwiazda Jezusowi” oraz „Maleńka miłość”). 

Obecnie nasze plany pokrzyżowała pandemia, ale już 
nie możemy się doczekać przygotowań do 20. Edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza, którego hasłem 
przewodnim jest „Piękno Podkarpacia – 20.lat Podkarpac-
kiej Tęczy” oraz dwudniowej wyprawy w Pieniny.

Kinga Oleksa-Skubisz
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Ogólnopolski projekt „BohaterOn 
– włącz historię!" w naszej szkole

W tym roku szkolnym nasi ucznio-
wie mieli okazję wziąć udział w wyjąt-
kowym projekcie – „BohaterON – włącz 
historię!”, mającym na celu upamięt-
nienie i uhonorowanie uczestników Po-
wstania Warszawskiego oraz promocję 
historii Polski XX wieku i postaw pa-
triotycznych. Czwarta edycja projektu 
odbyła się pod patronatem honorowym 
m.in. Ministra Edukacji Narodowej, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministra Obrony Narodo-
wej, Ministra Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej oraz we współpracy z m.
in. Muzeum Powstania Warszawskie-
go i Instytutem Pamięci Narodowej. 

W ramach akcji uczniowie zapo-
znali się z filmem o Powstaniu War-
szawskim (platforma Youtube, kanał 
„Historia bez cenzury”), a następnie 
wzięli udział w stworzonym przez na-
uczyciela quizie na platformie Kaho-
ot, dotyczącym przebiegu powstania, 
jego uczestników i życia codziennego 
powstańców. Ta część cieszyła się naj-
większym powodzeniem i wyzwoliła 
masę pozytywnych emocji. Ostatnią częścią projektu było 
napisanie listu do jednego z żyjących powstańców. Mło-
dzież, po wcześniejszym wybraniu bohatera, zapoznaniu się 
z jego biogramem i rozmowami w ramach Archiwum Histo-
rii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, na spe-

cjalnie przygotowanych przez nauczy-
ciela kartach podzieliła się swoimi re-
fleksjami na temat Powstania oraz 
złożyła szczere podziękowania uczest-
nikom tamtych dni. Następnie za po-
średnictwem Fundacji Rosa i Fundacji 
Sensoria listy trafiły do rąk własnych 
szacownych adresatów.

Udział w projekcie sprawił, że Po-
wstanie Warszawskie nie jest już dla 
uczniów jedynie kolejnym tematem 
w zeszycie, a ożywioną historią, któ-
ra dzięki ich pamięci zostanie przeka-
zana następnym pokoleniom. Pozna-
jąc historie ludzi żyjących w czasach 
drugiej wojny światowej, wykazują-
cych się patriotyczną postawą – osób, 
które nie chciały zostać bohaterami 
i wcale się za nich nie uważają, nara-
żających swoje zdrowie za walkę o oj-
czyznę, młodzież zyskuje tak potrzeb-
ne w dzisiejszych czasach wzorce do 
naśladowania. Pokazuje też, że nowo-
czesne metody nauczania mają bardzo 
dobry odbiór u uczniów.

Zapraszamy do sprawdzenia swo-
jej wiedzy w quizie (czasem zastoso-

wane są tam skróty myślowe-wymagania aplikacji): https://
play.kahoot.it/v2/?quizId=b0c3728e-ecda-43ca-ae20-b88a-
f0baa4fe.

Koordynatorem projektu była 
Kinga Oleksa-Skubisz.
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W Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie – Szko-
le Promującej Zdrowie działa Szkolna Grupa Sporto-
wo – Taneczna „APLAUZ” w składzie: Andżelika Chu-
dzikiewicz z klasy trzeciej oraz Milena Goleniowska, We-
ronika Fudali, Martyna Hickiewicz, Julia Pietrykow-
ska, Mariola Tłuścik z klasy pierwszej. To dziewczyny, 

które w większości w tym 
roku szkolnym dołączy-
ły do zespołu. Biorąc pod 
uwagę, że jest to ich po-
czątek działalności w tej 
grupie, mają one jeszcze 
przed sobą 3 lub 4 lata, 
podczas których będą mo-
gły kontynuować zapo-
czątkowaną przez ich ró-
wieśników przed 17 laty 
przygodę z tańcem.

Taniec to nie tylko 
forma zabawy, to również 
zdrowie w najczystszej 
postaci. To naturalna ak-
tywność ruchowa, świet-
na forma gimnastyki 
i widowiskowy sport. 
Daje radość, uczy samo-

dyscypliny, wpływa korzystnie na koordynację ruchową, 
zwiększa elastyczność ciała, poza tym dodaje energii i obni-
ża poziom stresu. Jest to nie tylko trening ciała, ale przede 
wszystkim ćwiczenie charakteru. 

Wystarczy odrobina pokory i wytrwałości, aby przeko-
nać się, że taniec to wspaniały sposób na aktywne i zdro-
we życie, dlatego też dziewczyny z dużym zaangażowa-
niem podjęły się tego, aby podtrzymywać wieloletnią trady-
cję Grupy „APLAUZ”, a jed-
nocześnie kształtować i roz-
wijać zainteresowania spor-
towe i taneczne prezentu-
jąc siebie i swoje uzdolnienia 
na scenie. Dzięki bardzo do-
brej współpracy i wsparciu ze 
strony pani Dyrektor Hali-
ny Cygan, Stowarzyszenia 
Przyjaciół ZSzZ w Dyno-
wie i Rady Rodziców, Gru-
pa „APLAUZ”, miała okazję 
i możliwość występować pod-
czas spotkań i uroczystości, 
które odbyły się do tej pory.

W  r o k u  s z k o l n y m 
2019/2020 Grupa Sporto-
wo – Taneczna „APLAUZ” 
zaprezentowała swoje umie-
jętności m.in.: dla uczestni-
ków X edycji Powiatowego 

„Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. 
Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza nad nami 
świat czarujących dźwięków. Łączy harmonijne piękno du-
chowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci”

Lukian Samosat

SZKOLNA GrUPA SPOrTOWO 
TAnECZnA „APLAUZ”

konkursu „Potyczki Logiczne”, dla zawodników oraz ki-
biców Powiatowej Licealiady w piłce siatkowej chłopców, 
dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Dy-
nowie, dla nauczycieli i rodziców oraz uczniów szkół pod-
stawowych biorących udział w zawodach sportowych orga-
nizowanych corocznie w naszej szkole w ramach „Ferii na 
sportowo”.

Mamy nadzieję, że wraz z kolejnym rokiem szkolnym 
Grupa „APLAUZ” z nową energią i pomysłami będzie mo-
gła kontynuować swoją działalność i jeszcze nie raz pozy-
tywnie zaskoczyć publiczność.

Alina Paściak
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Celem Biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest kształtowanie u czy-
telników dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samo-
dzielnego poszukiwania informacji w zasobach biblioteki 
oraz na internetowych stronach edukacyjnych. 

Biblioteka nasza to miejsce pracy i nauki uczniów, wspo-
magające realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych 
szkoły. Promocja i upowszechnianie czytelnictwa należy do 
zadań podstawowych biblioteki,stawia się tu na jakość i róż-
norodność inicjatyw obejmujących pracę z książką i czytel-
nikiem. W tym roku odbyło się wiele przedsięwzięć promu-
jących i upowszechniających czytelnictwo adresowanych za-
równo do młodzieży jak i dorosłych. Poniżej prezentujemy 
najważniejsze z nich:

1. Pomoc w organizacji IX edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktan-
do” dla uczniów szkół podstawowych i szkół po-
nadpodstawowych z województwa podkarpackiego.

2. Przygotowanie uczniów i opieka nad nimi w XIV 
edycji wojewódzkiego konkursu „Moje wzra-
stanie ku pełni człowieczeństwa” pod hasłem 
„Jan Paweł II –krzewiciel miejsc oraz postaci 
historii i kultury naszego kraju.

3. Biblioteka szkolna zorganizowała szkolny konkurs 
„Wiem, bo czytam” sprawdzający umiejętność czy-
tania ze zrozumieniem. Celem jego jest rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.

4. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 
odbywających się na terenie szkoły.

W związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej w wysokości 12000,00 (dwu-
nastu tysięcy złotych) z „Narodowego Programu Rozwo-

Czytajmy, bo czytanie jest życiem drugim

ju Czytelnictwa”, Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań 
uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości wydaw-
niczych, biblioteka szkolna zakupiła: 718 woluminów (no-
wości wydawnicze, lektury, literaturę zawodową, e-booki).

Dzięki staraniom Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie biblioteka szkolna jest wizytówką swojej placów-
ki. Czytelnicy mają tu do dyspozycji: bogaty księgozbiór, pro-
gramy multimedialne, komputery, drukarki, tablicę multi-
medialną, telewizor. Odwiedzający korzystają z dostępnych 
programów, przeglądają interesujące ich strony interneto-
we, przygotowują się do matury. 

Dzięki temu biblioteka stała się Internetowym Cen-
trum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mogą ko-
rzystać również z e-booków - są to wydania zarówno lektur 
szkolnych jak i literatury zawodowej (Informatyka).

Dodatkowo obok biblioteki znajduje się pracownia mul-
timedialna i czytelnia, z których młodzież chętnie korzysta, 
przygotowując zadania z różnych przedmiotów. Miejsce to 
odwiedzane jest podczas przerw, a także po zajęciach lek-
cyjnych.

W bibliotece swoją działalność prowadzi Koło Bibliotecz-
ne, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa i kształ-
towanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych Ponad-
to członkowie Koła współpracują przy organizacji imprez 
i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych takich jak: promo-
cja szkoły, konkursy. Biblioteka współpracuje też z redak-
cją szkolnej gazetki „Elemencik”.

Czytelnia jest miejscem spotkań młodych redaktorów 
z opiekunami. Młodzież redagująca gazetkę korzysta ze 
zbiorów i sprzętu biblio-
tecznego przy opracowywa-
niu kolejnych numerów pi-
sma oraz jego powielaniu. 
Uczniowie pod okiem opie-
kunów uczą się redagowa-
nia i formatowania tek-
stów, pobierania informa-
cji z Internetu.

Wszystkie podejmowa-
ne przez bibliotekę dzia-
łania mają na celu pomoc 
w realizacji programu dy-
daktycznego i wychowaw-
czego szkoły.

Halina Ryba

Józef Ignacy Kraszewski
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Jedną z form spędzania czasu wolnego oraz rozwija-
nia swoich zdolności i zainteresowań jest praca w szkolnej 
gazetce. Taką możliwość mają uczniowie Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
angażując się w działalność szkolnego pisemka „Elemencik”. 

Gazetka jest odzwierciedleniem zainteresowań uczniów, 
umożliwia prezentację ich spojrzenia na szkołę i problemów, 
które ich dotyczą, jest zapisem najważniejszych szkolnych 
wydarzeń, konkursów itp. 

Członkowie zespołu redakcyjnego doskonalą swój warsz-
tat dziennikarski – umiejętności edytorskie i artystyczne, 
podejmują różne inicjatywy oraz wykazują się ogromnym za-
angażowaniem w pracę na rzecz szkoły i jej promocję w śro-
dowisku lokalnym. Nasze pisemko zostało docenione na wie-
lu konkursach gazetek szkolnych, czego dowodem są zebra-
ne pamiątkowe dyplomy.

Redagowanie gazetki szkolnej jest cennym narzędziem 
wychowawczym. Uczy współpracy w grupie rówieśniczej 
i umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów. 

Kształtuje również umiejętność planowania własnych 
działań oraz ich celowości. Umożliwia sukces indywidualny 
i zespołowy oraz partnerstwo między nauczycielem a ucznia-
mi. Spełnia jedno z zadań szkoły – wdrażać uczniów do peł-
nienia wielu ról i przygotować ich do życia w społeczeństwie. 

Skład redakcji w roku szk. 2019/2020 to: Magdalena 
Boroń, Julia Sowa, Jakub Karnas, Marek Stanisław-
czyk, Kamil Czenczek, Mateusz Gergont, Kamil Osta-
fiński, Wojciech Piątek, Marcin Dubas, Jakub Grab 
– uczniowie technikum kształcącym w zawodzie technik lo-
gistyk i technik informatyk.

Opiekunami grupy redakcyjnej są Pani Beata Irzyk – 
opiekun merytoryczny oraz Pani Renata Mazur – opiekun 
techniczny. Koordynatorem działalności gazetki jest Pani 
Dyrektor szkoły Halina Cygan, która aktywnie wspiera 

„Elemencik”
– gazetka szkolna w Zespole Szkół Zawodowych  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

działania młodzieży. W wydaniu Nr 44 Marzec 2020 „Ele-
mencika” znalazły się m.in. informacje na temat XX – lecia 
Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”, w którym 
dokonano krótkiego bilansu wszystkich edycji wzboga-
conego archiwalnymi zdjęciami laureatów konkursu, 
wystaw prac plastycznych, fotograficznych itp., eks-
pozycji okolicznościowych, inscenizacji w wykonaniu 
grupy artystyczno – teatralnej „Antrakt” oraz wystę-
pów zaproszonych gości podczas uroczystych gal kon-
kursowych. Na wycieczkę po Podkarpaciu ukazują-
cą piękno regionu zabrała nas Julia Sowa opowiada-
jąc o rezerwatach przyrody, zamkach, skansenach, zabytko-
wych kościołach i dworach. Na łamach tego numeru przed-
stawiliśmy również proces beatyfikacyjny Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego – patrona naszej szkoły, zaprezentowa-
liśmy sylwetki Żołnierzy Wyklętych w związku z 8. edycją 
biegu Ich pamięci organizowanego w dniu 1 marca 2020 r. 
przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” przy współpracy 
z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie. 

Opisaliśmy sukces uczniów klasy 3TI (technik infor-
matyk): Jakuba Karnasa, Marka Stanisławczyka, Kami-
la Czenczka, Mateusza Gergonta i Krzysztofa Durysa, któ-
rzy za przygotowanie gry planszowej „Nadmorskie przygo-
dy” w ogólnopolskim konkursie „Morze Perspektyw” zajęli 
I miejsce. Podjęliśmy również temat akcji charytatywnych, 
w które angażują się uczniowie naszej szkoły. W tym roku 
były to: „Góra 
grosza”, „Ro-
dacy Roda -
kom”, „Szla-
chetna pacz-
ka” oraz ak-
cja „Budowa 
szkoły podsta-
wowej w Li-
bambami (Za-
mbia)”. W ar-
tykule „Akcja 
segregacja!” poruszyliśmy ważny problem segregacji odpa-
dów i ekologii. Nie zabrakło również kącika rozrywki, w któ-
rym młodzi redaktorzy przygotowali garść żarcików rysun-
kowych z serii „Humor szkolny”. 

Zachęcamy do lektury naszej szkolnej gazetki.
Renata Mazur
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W październiku 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w pro-
jekcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Lekcja o Fundu-
szach Europejskich. Przedsiębiorczość III”. Celem przed-

sięwzięcia jest popula-
ryzacja wśród młodzie-
ży szkoły ponadpodsta-
wowej idei przedsię-
biorczości w kontek-
ście Funduszy Euro-
pejskich, w tym Pro-
gramu Polska Wschod-
nia (POPW), budowa-
nie przedsiębiorczych 
postaw, informowanie 
o tym, jak Fundusze 
Europejskie wspiera-
ją tworzenie i rozwój 
firm, w tym na roz-
wój własnego biznesu 
(start-up).

Format tegorocz-
nej edycji opierał się na 
dwóch jednostkach lek-
cyjnych. W pierwszej 
części uczniowie zapo-
znali się m.in. z termi-
nami takimi jak star-
t-up, dotacja, Platfor-
ma startowa dla no-
wych pomysłów oraz 

Business Model Canvas (jedno z narzędzi, które służy do 
opracowywania modelu biznesowego). Następnie pracowali 
na planszach schematu modelu biznesowego Business Mo-
del Canvas i wnioskach do Platformy startowej dla nowych 
pomysłów. Druga część była zdecydowanie bardziej żywio-
łowa, gdyż uczniowie wcielili się w role młodych przedsię-
biorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu za 
pomocą gry planszowej „Czas na Start-up!”. Podzieleni na 
4-osobowe zespoły, rozwijali swój własny start-up, aby stwo-
rzyć ten najlepszy na rynku. Zwycięzcy z każdej grupy zo-
stali nagrodzeni gromkimi brawami.

Finałem projektu była możliwość zgło-
szenia drużyny na rozgrywki wojewódzkie. 
Podczas etapu wojewódzkiego, który był roz-
grywany w Rezydencji Alabaster w Rzeszo-
wie, a wzięło udział w nim 270 uczniów z ca-
łego województwa podkarpackiego, 5-osobo-
wa drużyna z klasy 1THLb uzyskała wysoką 
lokatę oraz otrzymała drobne upominki. Do-
datkowo szkolny koordynator projektu – p. 
Kinga Oleksa-Skubisz, wzięła udział w kon-
kursie zorganizowanym przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej na hasło 
promujące Fundusze Europejskie, a dzięki 
jej zwycięstwu – nasza szkoła wzbogaciła się 
o kolejną tablicę multimedialną.

Akcja po raz kolejny pokazuje, że ak-
tywizujące metody nauczania są najbar-

„Lekcja o Funduszach Europejskich.
Przedsiębiorczość III”

 – już po raz szósty w naszej szkole!
dziej efektywne, a ilość projektów realizowanych przez na-
uczycieli ZSzZ w Dynowie sprawia, że każdy nasz uczeń 
ma szansę z nich skorzystać i w atrakcyjny sposób posze-
rzać swą wiedzę.

Kinga Oleksa-Skubisz
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Kilka pytań i odpowiedzi na temat zdrowego od-
żywiania dzieci i młodzieży

Zdrowe odżywianie

Co to znaczy zdrowe odżywianie? 
Zdrowe odżywianie to spożywanie odpowiednich ilości 

niezbędnych składników odżywczych, minerałów i witamin 
korzystnych dla zdrowia i zapewniających prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu człowieka. Jeśli chodzi o zdrowe od-
żywianie polskich dzieci i polskiej młodzieży, to bywa z tym 
różnie. Na podstawie dostępnych informacji można powie-
dzieć, że w skali globalnej problem nadwagi i otyłości doty-
czy około 10% małych dzieci (w wieku 0-3 lat), 30% dzieci  
(w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym) oraz 22% młodzieży 
(do 17 roku życia). W Polsce sytuacja nie jest lepsza. Dane 
Polskiego Instytutu Żywności i Żywienia pokazują że pro-
blem nadwagi u dzieci i młodzieży dotyczy 10% dzieci w wie-
ku 0-3 lata, 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkol-
nym oraz 22% młodzieży w wieku 15 lat (dane z 2018 r.). 
Problem ten dotyczy częściej chłopców niż dziewcząt. 29,7% 
chłopców oraz 14,3% dziewcząt cierpi na nadwagę. Stwier-
dzono, że odsetek uczniów z nadwagą nie maleje lecz rośnie. 
Jak pokazują dane statystyczne problem nadwagi u dzieci 
i młodzieży jest poważny. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, 
że nadwaga prowadzi do chorób, to musimy zadać sobie py-
tanie co zrobić, by ta sytuacja uległa poprawie?

Właściwe odżywiane zakłada, że dziecko powinno zja-
dać w ciągu dnia pięć posiłków. 

Dlaczego regularne spożywanie posiłków jest tak 
ważne? 

Organizm domaga się regularnego dostarczania energii, 
którą wydatkuje przez cały dzień. Przy zbyt długich prze-
rwach pomiędzy posiłkami może dochodzić do znacznego 
spadku poziomu glukozy we krwi, co wpływa na zmniejsze-
nie się koncentracji i wydolności fizycznej. Dochodzi także 
do gromadzenia przez organizm energii co w konsekwencji 
prowadzi do otyłości. Dziecko powinno spożywać posiłki co 
3 lub 4 godziny. Powinny być to posiłki dostosowane do wie-
ku dziecka. Czyli produkty mleczne, warzywa, owoce i mię-
so. Słodyczy jak najmniej, a najlepsze są przekąski, które 

zawierają naturalny cukier występujący w owocach i wa-
rzywach (sezonowe). 

Dlaczego dziecko powinno unikać słodyczy i słod-
kich przekąsek? 

Słodycze, słodkie napoje, słodzone jogurty oraz tak bar-
dzo popularne chipsy tłumią uczucie głodu, ale nie dostar-
czają organizmowi odpowiedniej ilości składników odżyw-
czych. Są bardzo kaloryczne i powodują przyrost wagi. Sprzy-
jają rozwojowi chorób np. cukrzycy. Dlaczego dzieci nie po-
winny jeść żywności typu fast-food? Posiłki tego typu czy-
li frytki, hamburgery, zapiekanki, kebaby czy hot-dogi do-
starczają mnóstwo energii (kalorie z tłuszczów i węglowo-
danów) mają mało składników odżywczych, witamin i mi-
nerałów, przez co sprzyjają powstawaniu nadwagi. Bada-
nia pokazują, że czworo z pięciu otyłych dzieci w życiu do-
rosłym ma problemy z otyłością. 

A co ze śniadaniem? 
Bardzo często zdarza się tak, że dzieci nie jadają śnia-

dań, pierwszy posiłek spożywają w przedszkolu czy szko-
le. Pełnowartościowe śniadanie nie dość, że dostarcza sub-
stancje odżywcze to daje energii i siły na cały dzień, poma-
ga skoncentrować się i sprawnie przyswajać wiedzę. Spra-
wą najważniejszą jest wyrabianie u dzieci już od najmłod-
szych lat zdrowych nawyków żywieniowych, ponieważ od 
tego zależy ich kondycja zdrowotna w okresie późniejszym, 
dorosłym życiu. Tych dobrych nawyków żywieniowych po-
winni nauczyć dziecko rodzice. 

Dobry przykład rodziców jest nieoceniony w zakresie 
kształtowania prawidłowego odżywiania.

Dlatego warto pamiętać o kilku praktycznych ra-
dach:

• dziecko powinno zabierać ze soba do szkoły dru-
gie śniadanie,

• przed wyjściem do szkoły powinno zjeść pierwsze 
śniadanie,

• w szkole uczeń powinien mieć możliwość zjedze-
nia obiadu,

• zamiast słodyczy warto dziecku dać owoce lub wa-
rzywa pokrojone i przygotowane do spożycia, pro-
dukty mleczne, orzechy,

• ruch i aktywność fizyczna pozwalają kontrolować 
masę ciała,

• rodzice powinni zadbać o to, aby dziecko przez cały 
dzień miało dostęp do pitnej wody,

• rodzice powinni zwracać uwagę na skład produk-
tów, które kupują swoim dzieciom, im mniej skład-
ników, tym lepiej,

• jeśli jest taka możliwość, korzystanie z produk-
tów własnej produkcji (różnego rodzaju przetwo-
ry) i z własnej hodowli (warzywa i owoce z własne-
go ogródka),

• zwracanie szczególnej uwagi na zawartość ilości cu-
kru i soli w kupowanych produktach, sprawdzanie 
daty ważności kupowanej żywności.

Nadwaga to zdrowotny problem, który dotyczy popula-
cji całego świata. Dotyka wciąż coraz większej liczby dzie-
ci i młodzieży. Zdarza się dość często, że otyłe dzieci nie bu-
dzą należytego niepokoju u rodziców. Tymczasem otyłe dzie-
ci to bardzo często przyszli otyli dorośli, narażeni na liczne 
choroby. Dbajmy więc o prawidłowe i racjonalne odżywia-
nie naszych dzieci.

Elżbieta Kiszka
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W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie odnieśli ogromny sukces sportowy, bowiem nasza 
szkoła znalazła się w gronie najlepszych szkół ponadgim-
nazjalnych, zajmując II miejsce w województwie w katego-
rii Licealiady. Pola ustąpiliśmy tylko Zespołowi Szkół Spor-
towych z Rzeszowa. Należy nadmienić, że jest to najlepszy 
wynik Szkół Powiatu Rzeszowskiego w historii rywalizacji 
sportowej w ramach zarówno Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady i Licealiady. 

W dniu 30 września 2019 roku w sali widowiskowej 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się Wo-
jewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego 
szkół, gmin, powiatów i klubów za rok szkolny 2018/2019. 
Patronat nad klasyfikacją szkół objęła Pani Małgorzata 
Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, która wręczy-
ła na ręce Dyrektora Szkoły Pani Haliny Cygan oraz 
nauczycieli wychowania fizycznego Pana Pawła Gieruli 
i Pana Marka Paściaka piękny grawerton. Jest to naj-
większy sukces sportowy w historii naszej szkoły, 
mamy nadzieję, że nie ostatni. 

W roku szkolnym 2019/2020 młodzież Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 
tak jak w poprzednich latach, bierze aktywny udział w ry-
walizacji sportowej szkół średnich powiatu rzeszowskiego. 
Występuje niemalże we wszystkich konkurencjach spor-
towych jakie proponuje Podkarpacki Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy. Największe sukcesy reprezentan-
tów naszej szkoły to:

*III miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w sztafe-
towych biegach przełajowych chłopców,

*IX miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w piłce 
koszykowej 3x3 chłopców,

*XIII miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w piłce 
koszykowej 3x3 dziewcząt,

*III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady w uni-
hokeju dziewcząt,

*III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady w 
badmintonie dziewcząt,
*V miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady w bad-

mintonie chłopców,
*VIII miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady 

w pływaniu chłopców,
*VI miejsce w Rejonowej Licealiadzie w sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt,
*VII miejsce w Rejonowej Licealiadzie w szachach 

drużynowych,
*IV miejsce w Rejonowej Licealiadzie w piłce siatko-

wej chłopców,
*III miejsce w Rejonowej Licealiadzie w tenisie stołowym 

dziewcząt.
Pozostałe wyniki:
*II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszyko-

wej chłopców,
*II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w sztafetowych 

biegach przełajowych dziewcząt,
*II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej 

chłopców,

OSIĄgnIęCIA SPOrTOWE 
ZESPOŁU SZKóŁ ZAWODOWYCH 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Koszykówka 3x3 – reprezentacja chłopców

Piłka Siatkowa – reprezentacja ZSZ

*III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszy-
kowej dziewcząt,

*III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w tenisie 
stołowym chłopców,

*IV miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej 
dziewcząt,

*V miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce siatko-
wej dziewcząt.

Podsumowanie roku sportowego
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100 uczniów szkół podstawowych Pogórza Dynowskiego. Do-
datkowo nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowa-
li również Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Siatkowej chłop-
ców i Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt. 
Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, bo-
wiem udział w nich wzięło 14 drużyn klasowych. 

Stowarzyszenie Aktywny Dynów wraz z Zespołem Szkół 
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie byli organizatorami 8 Edycji Biegu „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dynowie. W biegu, któ-
rego start, meta i całe biuro zawodów miało miejsce w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie wzięło udział 200 osób, każda z nich otrzymała 

Osiągnięć mogłoby być więcej, ale niestety, przez panu-
jącą pandemię koronowirusa część imprez sportowych naj-
prawdopodobniej zostanie odwołana. Wśród tych imprez są: 
Licealiada w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, finał woje-
wódzki w lidze lekkoatletycznej chłopców oraz drużynowe 
biegi przełajowe w dwóch kategoriach. Należy zaznaczyć, iż 
w ubiegłych latach nasza szkoła miała bardzo dobre wyni-
ki w tych dyscyplinach. 

W tym miejscu naszym uczniom gratulujemy osiągniętych 
wyników i dziękujemy za godne reprezentowanie ZSzZ w Dy-
nowie oraz życzymy kolejnych sukcesów sportowych. 

Ponadto podobnie jak w latach ubiegłych w czasie ferii 
zimowych Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem kolejnej edycji 
rozgrywek sportowych w halowej piłce nożnej chłopców oraz 
w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt, w ramach „Fe-
rii na sportowo”. W tych zmaganiach udział wzięło około 

Piłka koszykowa – reprezentacja ZSZ
Badminton – reprezentacja dziewcząt

Unihokej chłopcy – reprezentacja ZSZ Tenis stołowy – reprezentacja ZSZ

Liga Lekkoatletyczna – reprezentacja ZSZ Sztafetowe Biegi Przełajowe – chłopcy
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pakiet startowy, w którym znalazły się, m.in. pamiątkowe 
koszulki z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych. 

Sztafetowe biegi przełajowe 
 – reprezentacja chłopców

Sztafetowe biegi przełajowe 
 – reprezentacja dziewcząt

Unihokej dziewczęta – reprezentacja ZSZ Piłka Koszykowa – reprezentacja dziewcząt

Ze sportowym pozdrowieniem - nauczyciele wychowania 
fizycznego ZSzZ w Dynowie. 

Opracowali: Tomasz Chrapek, Paweł Gierula

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Staro-
stą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wice-
starostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem przy-
znał na rok szkolny 2019/2020 dziewiętnaście stypendiów 
z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego. Dzie-
sięć z nich otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie. Stypendystami zostali: 
• Magdalena Boroń z klasy 4THL (zawód technik lo-

gistyk) – średnia ocen 5,75, wychowawca Pani Maria 
Szmul,

• Dominik Birak z klasy 4TI (zawód technik informa-
tyk) – średnia ocen 5,56, wychowawca Pani Bogusła-
wa Pinkowicz, 

• Marek Stanisławczyk z klasy 3TI (zawód technik in-
formatyk) – średnia ocen 5,38, wychowawca Pani Re-
nata Mazur,

• Kamil Olejarz z klasy 4TPS (zawód technik pojazdów 
samochodowych) – średnia ocen 5,07, wychowawca Pan 
Piotr Cygan,

• Julia Gierula z klasy 3TL (zawód technik logistyk) – 
średnia ocen 5,06, wychowawca Pani Renata Łybacka, 

• Anna Szteliga z klasy 2THL (zawód technik logistyk) 
– średnia ocen 5,0, wychowawca Pani Katarzyna Mar-
cinek, 

• Mateusz Gergont z klasy 3TI (zawód technik infor-
matyk) – średnia ocen 4,94, wychowawca Pani Rena-
ta Mazur,

• Dominik Dulkiewicz z klasy 4TPS, (zawód technik 
pojazdów samochodowych) – średnia ocen 4,93, wycho-
wawca Pan Piotr Cygan, 

• Łukasz Pancerz z klasy 3TPS (zawód technik pojaz-
dów samochodowych) – średnia ocen 4,88, wychowaw-

STYPEnDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

1) Stypendyści z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2019/2020
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ca Pan Piotr Marcinek, 
• Aleksandra Socha z klasy 2THL (zawód technik 

logistyk) – średnia ocen 4,82, wychowawca Pani Kata-
rzyna Marcinek.
Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu 

Rzeszowskiego na rok szkolny 2019/2020 zostały wrę-
czone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego 2019/2020 przez Pana Marka Sitarza Wicesta-
rostę Rzeszowskiego i Panią Halinę Cygan Dyrekto-
ra 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 maturalnych przez 

Od lewej: Wicestarosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz, stypendyści – Magdalena Boroń, Dominik Birak, Dominik 
Dulkiewicz, Mateusz Gergont, Julia Gierula, Kamil Olejarz, Łukasz Pancerz, Aleksandra Socha, Anna Szteliga, Marek 
Stanisławczyk, Dyrektor ZszZ – Pani Halina Cygan

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane 
są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję 
z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej 
szkole lub wykazują szczególne uzdolniania w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

W dniu 4 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypen-
diów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodsta-
wowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wrę-
czenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani Ewa Le-
niart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch 
Podkarpacki Kurator Oświaty.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie stypendystką została Magda-

okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zosta-
ło przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku 
szkolnym średnią ocen co najmniej 4,8 i co najmniej bar-
dzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z po-
niższych warunków:

1. uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej 
bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopol-
skim lub międzynarodowym,

2. posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia 
sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim 
lub międzynarodowy.

W szkole rywalizacja o zdobycie stypendium była bar-
dzo zacięta a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych.

2)   Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020
lena Boroń z klasy 4THL z 4 – letniego Technikum w za-
wodzie technik logistyk, której wychowawcą jest Pani Ma-
ria Szmul.

Magdalena Boroń za rok szkolny 2018/2019 uzyska-
ła średnią ocen 5,75 i zachowanie wzorowe. W roku 
szkolnym 2019/2020 kolejny rok z rzędu jest również sty-
pendystką z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszow-
skiego i stypendystką w ramach projektu „Wsparcie stypen-
dialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok 
szkolny 2019/2020” realizowanego przez Województwo Pod-
karpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Spor-
tu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uczennicy oraz Jej Rodzicom serdecznie gratulu-
jemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Od lewej: stypendystka Magdalena Boroń wraz z Dyrektor ZSzZ Panią Haliną Cygan oraz podczas wręczenia 
dyplomów stypendialnych
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19 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 98/2327/19 zatwier-
dził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla 
uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pn. „Wspar-
cie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
zawodowe – rok szkolny 2019/2020”. 

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkar-
packie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackie-
go w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priory-
tet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Dzia-
łanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddzia-
łanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdol-
nych – szkolnictwo zawodowe. Skierowany jest do szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, których nie-
korzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju 
edukacyjnym. 

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie – 11 uczniów znalazło się 
w gronie 338 uczniów z całego województwa podkarpac-
kiego, którym przyznano takie stypendia, a są to: 

• Dominik Birak (4TI) z 4 – letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan 
Sławomir Litwin,

• Magdalena Boroń (4THL) z 4 – letniego Techni-
kum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani 
Maria Szmul,

• Dominik Dulkiewicz (4TPS) z 4 – letniego Techni-
kum w zawodzie technik pojazdów samochodowych 
– opiekun Pan Piotr Cygan,

• Mateusz Gergont (3TI) z 4 – letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk –opiekun Pani 
Barbara Ślemp,

• Julia Gierula (3TL) z 4 – letniego Technikum 
w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Renata 
Łybacka,

• Jakub Grab (2TI) z 4 – letniego Technikum w za-
wodzie technik informatyk – opiekun Pani Honorata 
Mikoś,

3) Stypendia przyznane w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkol-
nictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020

• Patryk Kudła (4TPS) z 4 – letniego Technikum 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych – 
opiekun Pan Paweł Łukasiewicz, 

• Kamil Olejarz (4TPS) z 4 – letniego Technikum 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych – 
opiekun Pani Anna Fara,

• Wojciech Piątek (2TI) z 4 – letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Ry-
szard Dymczak,

• Marek Stanisławczyk (3TI) z 4 – letniego Tech-
nikum w zawodzie technik informatyk – opiekun 
Pan Adam Bogusz,

• Sebastian Tarała (3a) z 3 – letniej Branżowej 
Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych – opiekun Pan Ryszard Dymczak.

Aby otrzymać takie stypendium, należało spełnić m.in. 
następujące kryteria obowiązkowe:

a. pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,
b. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa pod-

karpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpod-
stawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, któ-
rej siedziba znajduje się na terenie województwa 
podkarpackiego,

c. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie 
nie niższym niż 4,8 (technikum) i 4,00 (branżowa 
szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo 
szkolne z roku 2018/2019, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

d. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów 
z grupy przedmiotów zawodowych i/lub przedmio-
tów „ogólnych” powiązanych z zawodem na pozio-
mie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (bran-
żowa szkoła I stopnia) obliczona w oparciu o świa-
dectwo szkolne z roku 2018/2019, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, z za-
strzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmio-
tów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot 
zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie 

niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (bran-
żowa szkoła I stopnia),
e. opracowany Indywidualny Plan 
Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidua-
lizowany program rozwoju edukacyjnego  
ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany 
do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. 

Kryteria dodatkowe: 
• osiągnięcia edukacyjne w zakresie 
przedmiotów zawodowych lub przedmiotów 
„ogólnych” powiązanych z zawodem lub osią-
gnięcia zawodowe,
• osiągnięcia w zakresie aktywno-
ści społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego.

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, 
gdyż stawką jest uznanie, poczucie własnej 
wartości oraz stypendium pieniężne na re-
alizację zadań zawartych w indywidualnym 
Planie Rozwoju edukacyjnego.

Magdalena WolańskaStypendyści wraz z opiekunami oraz Dyrektor ZSzZ Pani Halina Cygan



Nr  5/293 DYNOWINKA 27

Poza reprezentowaniem uczniów, dbaniem 
o ich prawa i umożliwianiem większej liczbie osób 
współdecydowania o szkolnych sprawach, samo-
rząd uczniowski pełni jeszcze jedną ważną rolę. 

Jest to umożliwianie uczniom realizacji wła-
snych pomysłów związanych z uatrakcyjnieniem i or-
ganizacją szkolnego życia.

Żeby działanie samorządu uczniowskiego moż-
na było uznać za dobre, muszą być spełnione pew-
ne kryteria. 

Po pierwsze muszą być one odpowiedzią na praw-
dziwe potrzeby uczniów szkoły. Po drugie, powinny an-
gażować zasoby dostępne w społeczności szkolnej, czy-
li talenty i zainteresowania uczniów oraz 
ich kreatywność w realizacji projektów. 

Dlaczego warto pracować w samo-
rządzie uczniowskim? Ponieważ działa-
nia te realizowane są przez uczniów dla 
uczniów, a to wzmacnia poczucie identyfi-
kacji uczniów z ich samorządem i szkołą. 

Życie szkolne staje się bardziej barw-
ne, urozmaicone i atrakcyjne – zarówno 
dla uczniów, jak i nauczycieli!

W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd 
Uczniowski w ZSzZ w Dynowie rozpoczął 
we wrześniu 2019 roku swoją pracę ze 
zdwojoną siłą. Wprowadził zmiany w Re-
gulaminie Pracy Samorządu Uczniowskiego dotyczące wy-
boru zarządu SU, zorganizował Wieczorek zapoznawczy 
dla uczniów klas pierwszych, włączył się w ekologiczną ak-
cję „Sprzątania Świata” oraz „Święta Drzewa”, współ-
pracując z Urzędem Miasta Dynów oraz z Nadleśnic-
twem Dynów.

W październiku członkowie SU współorganizowali aka-
demię z okazji Święta Edukacji Narodowej, dziękując pe-
dagogom za ich trud wychowawczy symbolicznym kwiatem, 
a przed Świętem Zmarłych przygotowali wiązanki na gro-
by zmarłych pracowników i uczniów szkoły. 

W listopadzie samorząd uczniowski włączył się czynnie 
w pomoc dla osób pokrzywdzonych przez los. 1 listopada 
przedstawiciele uczniów ZSzZ kwestowali na rzecz pod-
opiecznych Towarzystwa Św. Brata Alberta w Dyno-
wie. Po raz pierwszy w tym roku uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w projekcie Fundacji DOBRA FARMA pod 
hasłem. „Budowa szkoły podstawowej w Libambami 
(Zambia)” – w skrócie SUKULU 2019, w ramach której 
cała społeczność szkolna brała udział w zbiórce funduszy zor-
ganizowanej przez samorząd uczniowski na rzecz budowy 
szkoły w Afryce. Listopad, to także miesiąc, w którym ob-
chodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji w ra-
mach współpracy naszej szkoły z Przedszkolem Miejskim 
w Dynowie, dzieci w przedszkolu odwiedził pluszowy miś. 
W tym roku był nim uczeń klasy 2THL.

Grudzień w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie jest 

DZIAŁAnIA UCZnIóW

miesiącem szczególnie lu-
bianym przez uczniów. Or-
ganizacja mikołajek szkol-
nych dla wszystkich uczniów 
i pracowników szkoły, a tak-
że świątecznych dekora-
cji na szkolnych korytarzach, 
wprowadza w magiczny czas 
Bożego Narodzenia. Członko-
wie samorządu uczniowskiego 
włączyli się również w ogólno-

polską akcję „Szlachetna Paczka” i przekazali szkolnemu 
koordynatorowi zakupione z własnych środków zabaw-
ki i materiały szkolne dla małego chłopca. 

Wielką radością są dla młodzieży również spotkania 
z przedszkolakami podczas wizyty Świętego Mikoła-
ja w dynowskim przedszkolu. W tym roku orszak Świę-
tego Mikołaja tworzyli przedstawiciele SU z klas drugich 
Technikum. 

W styczniu podsumowana została akcja „Góra Grosza 

w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego 
w Zespole Szkól Zawodowych  

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  
w roku szkolnym 2019/2020
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zaniechaliśmy swojej działalności. Przenieśliśmy ją w świat 
wirtualny. 

Nie zapomnieliśmy o swoich koleżankach i kolegach, 
którzy w tym roku szkolnym ukończyli szkołę ponadgimna-
zjalną, a także staramy się promować Zespół Szkół Zawodo-
wych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po-
przez social media.

Jako opiekunki pragniemy gorąco podziękować wszyst-
kim, którzy brali i biorą udział w działaniach SU, za za-
angażowanie w życie szkoły, uśmiech, życzliwość i wiecz-
ny optymizm. 

Było i jest nam niezmiernie miło współpracować z Wami.
Opiekunki SU 

Katarzyna Marcinek, Honorata Mikoś

2019”, w ramach której samorząd od 25 listopada zbierał 
wśród całej społeczności szkolnej środki pieniężne 
dla Towarzystwa Nasz Dom.

 Luty jest miesiącem, w którym tradycyjnie samorząd 
uczniowski nie zapomina o zakochanych. Z okazji ich świę-
ta – 14 lutego zorganizował w naszej szkole „Pocztę Wa-
lentynkową”.

W marcu męska część samorządu uczniowskiego przy-
gotowała własnoręcznie zrobione kartki dla wszystkich 
pań pracujących w naszej szkole z okazji obchodzonego 8 
marca Międzynarodowego Dnia Kobiet. Został także 
zorganizowany konkurs na „Najsympatyczniejszą Dziew-
czynę Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie”, którą 
została uczennica klasy 4THL.

Oprócz wyżej wymienionych działań samorząd uczniow-
ski był także odpowiedzialny za pełnienie dyżurów porządko-
wych podczas konkursów szkolnych i międzyszkolnych jakie, 
odbywały się w naszej szkole. Dbał o porządek i ład podczas 
przerw lekcyjnych, współpracował z Zespołem Wychowaw-
ców organizując już po raz drugi konkurs na „Najlepszą 
frekwencję klasy”, pomagał nauczycielom wychowania fi-
zycznego podczas organizacji „Ferii na sportowo”, uczest-
niczył z pocztem sztandarowym w uroczystych obcho-
dach Święta Niepodległości oraz w ostatniej drodze 
śp. ks. kan. Zbigniewa Kotyrby. Włączył się w promocję 
szkoły, a także przygotował nagrody dla uczniów klas czwar-
tych, którzy aktywnie pracowali w Samorządzie Uczniow-
skim podczas swojej czteroletniej nauki w naszej szkole.

W tym roku szkolnym podziękowania składamy Mag-
dalenie Boroń z klasy 4THL oraz Dawidowi Hadamowi 
i Michałowi Niedźwiedź 
z klasy 4TI za szczegól-
ne zaangażowanie w or-
ganizację imprez i uroczy-
stości szkolnych na rzecz 
uczniów i całej społeczno-
ści Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie. Dzięku-
jemy również tym absol-
wentom, którzy chętnie po-
magali w pracach Samorzą-
du Uczniowskiego i działa-
li na rzecz szkoły. Serdecz-
nie ich żegnamy i życzymy 
powodzenia w wyborze dal-
szej drogi życiowej.

Obecnie sytuacja epi-
demiologiczna zmusiła nas 
do przerwania swoich pro-
jektów w szkole, jednak nie 
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21 lutego 2020 r. w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie, odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzysze-
nia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Stowarzyszenie swoją dzia-
łalność prowadzi społecznie, a środki finansowe pochodzą ze 
składek członkowskich, darowizn osób prywatnych i insty-
tucji oraz z odpisu 1% od podatku przekazywanego przez 
Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, na podstawie zawar-
tej umowy ze Stowarzyszeniem.

Zarząd odbył 7 zebrań w roku 2019, na których oma-
wiano stan finansowy stowarzyszenia, realizację planu pra-
cy i sprawy bieżące. Omawiano zakup nagród dla uczniów 
na różne konkursy, dofinasowanie wyjazdu grupy sportowej 
na zawody, udzielenia pomocy finansowej dla potrzebującej 
uczennicy (w postaci zakupu pralki i środków czystości), do-
finansowanie materiałów promocyjnych szkoły i reklamo-
wych, włączenie się w środowiskowe uroczystości takie jak: 
przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Dynowa, Jubileusz 
Elemencika, rocznice państwowe i inne wydarzenia, w któ-
rych uczestniczyli członkowie stowarzyszenia.

Założenia planu pracy zostały zrealizowane we współ-
udziale także osób nie będących członkami stowarzyszenia, 

a zatrudnionych w Zespole 
Szkół Zawodowych w Dy-
nowie. 

Skład Stowarzysze-
nia powiększył się w roku 
2019 o dwie osoby i liczy 
50 członków. Stowarzysze-
nie współpracuje z rzeszow-
skim stowarzyszeniem NA-
SZ-DOM Rzeszów oraz lo-
kalnymi organizacjami po-
zarządowymi, instytucjami 
na terenie Dynowa i okolic. 
Na szczególna uwagę za-
sługuje współpraca z Nadleśnictwem Dynów i Miejską Bi-
blioteką Publiczna w Dynowie, Stowarzyszeniem Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwem Przyja-
ciół Dynowa i innymi. Realizacja planu pracy możliwa jest 
dzięki dobrej współpracy i dużej przychylności Pani Haliny 
Cygan – Dyrektora Zespołu Szkól Zawodowych w Dynowie.

Zarząd Stowarzyszenia we współpracy z Dyrekcją ZSzZ 
w Dynowie i wychowawczynią jednej z klas technikum, pod-
jął decyzję o sfinansowaniu zakup pralki i środków czystości 
dla jednej z uczennic ZSzZ w Dynowie, ze względu na trud-
ną sytuację finansową. Do akcji włączyli się członkowie sto-
warzyszenia i nauczyciele przekazując na konto stowarzy-
szenia także pewne kwoty na ten cel. 

Druga akcja wsparcia polegała na dofinansowaniu dłu-
gotrwałego leczenia jednej z uczennic Szkoły Podstawowej 
w Dynowie. Środki Przekazano na konto: Fundacja Dzie-
ciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, która finansuje część kosz-
tów leczenia. 

Dziękuję wszystkim członkom stowarzyszenia i osobom 
niezrzeszonym za dar serca, za wspieranie naszej działalno-
ści i pracę na rzecz innych.

Prezes SP ZSzZ w Dynowie
Stanisław Tymowicz 

STOWArZYSZEnIE PrZYJACIóŁ
Zespołu Szkół zawodowych w Dynowie

„Twoja praca wypełni większość Twojego życia, jedynym sposobem, aby osiągnąć 
satysfakcję, jest wiara w to, że wykonujesz dobrą pracę. Jedyną drogą do 
wykonania dobrej pracy jest kochanie tego, co się robi. Jeśli tego jeszcze nie 
znalazłeś – szukaj, nie rezygnuj. Kiedy poczujesz to w sercu, będziesz wiedział, 
że to znalazłeś”. Steve Jobs

Szukaj – aż znajdziesz. Zadaniem doradców jest zachęcanie młodych ludzi i wprowadzanie 
ich w doświadczenia, na ile to oczywiście możliwe.

Testy predyspozycji zawodowych dla uczniów

Najbardziej powszechnym celem stosowania testów predyspozycji zawodowych jest pomoc 
w zidentyfikowaniu mocnych stron danego ucznia oraz podpowiedź, jakiego rodzaju zawód 
będzie dla niego najbardziej odpowiedni. Z pewnością bardzo pomocne w wyborze przyszłej 

Dokąd zmierzasz młody człowieku?
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drogi edukacyjno-zawodowej jest wykonanie testu, który za 
zadanie ma wskazać kierunek zainteresowań i zdolności 
ucznia. Taki test ma charakter pytań zamkniętych. 

Odpowiadając na pytania, ciężko jest nieraz młodemu 
człowiekowi ocenić samego siebie czy stwierdzić, jak 
zachowałby się w danym momencie i jaka byłaby jego reakcja 
na określoną sytuację. W sytuacji, gdy nastolatek szukający 
właściwej ścieżki edukacyjno-zawodowej, ścieżki swojej 
kariery, dostaje gotowy wynik testu, to może odczuć ulgę, 
że nie musi się już więcej zastanawiać. Ma już odpowiedź 
na pytanie, co dalej. To wygodne. Ale takie podejście może 
skutkować brakiem odpowiedzialności za swoje życie 
i wybory w obszarze edukacyjno-zawodowym. Dlatego, 
jeśli zdecydujemy się na zrobienie testu określającego 
predyspozycje zawodowe uczniów, to po jego wykonaniu 
powinniśmy go dokładnie z uczniami omówić. Jeśli będziemy 
starali się uczyć młodych ludzi brania odpowiedzialności 
za swoje życie, swoje wybory i decyzje, to skonfrontowanie 
się z niepowodzeniem czy rozczarowaniem w wyborze nie 
będzie dla nich tak bolesne, jak w sytuacji, gdy podjęciu 

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie jest realizowane w 5-letnim technikum oraz 
3-letniej branżowej szkole I stopnia a także na kwalifika-
cyjnych kursach zawodowych. Celem kształcenia zawodo-
wego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pra-
cy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniają-
cym się rynku pracy. Absolwent szkoły zawodowej powi-
nien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowy-
mi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych 
uprawnień zawodowych.

SZKOŁA ZAWODOWA 
– fachowe kompetencje

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest inte-
growanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowe-
go, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych 
w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych 
etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej 
powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do podniesie-
nia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół 
zawodowych, a tym samym zapewnia im możliwość spro-
stania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Zadania szkoły i centrów kształcenia ustawicznego pro-
wadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realiza-

cji są uwarunkowa-
ne zmianami zacho-
dzącymi w otoczeniu 
gospodarczo-społecz-
nym, na które wpły-
wają w szczególno-
ści: nowe techniki 
i technologie, idea go-
spodarki opartej na 
wiedzy, globalizacja 
procesów gospodar-
czych i społecznych, 
rosnący udział han-
dlu międzynarodowe-
go, mobilność geogra-
ficzna i zawodowa, 
a także wzrost ocze-
kiwań pracodawców 
w zakresie poziomu 
wiedzy i umiejętności 
pracowników. 

Bliska współpraca 
szkół prowadzących 
kształcenie zawodo-
we z pracodawcami 

decyzji towarzyszy lęk lub chęć zrzucenia winy na kogoś 
innego. Warto pamiętać, że człowiek jest w ciągłym procesie 
i zmianie. Test może wykonać zarówno uczeń, nauczyciel, 
jak i rodzic.

Chciałabym podkreślić, że głównym zadaniem doradców 
jest przede wszystkim towarzyszenie młodemu człowiekowi 
podczas jego poszukiwań, wyborów, które dotyczą wyboru 
ścieżek edukacyjno-zawodowych. To nigdy nie jest 
wybór jednorazowy, lecz cały proces decyzyjny, który 
pomaga w planowaniu swojej ścieżki kariery zawodowej 
i edukacyjnej. Niestety, wielu młodych ludzi podejmuje 
takie decyzje w sposób niewłaściwy – szkoła była blisko, 
kolega tam poszedł więc i ja też, mama kazała, gdzieś indziej 
było za daleko. Skutki takich decyzji mogą niekorzystnie 
wpływać na przyszłość oraz jakość życia zawodowego 
i osobistego człowieka. Dlatego bądźmy uważni i kreatywni, 
spostrzegawczy, a przede wszystkim – każdy niech BĘDZIE 
SOBĄ!

Anna Fara
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stanowi istotny element nowoczesnego kształ-
cenia, odpowiadającego potrzebom współcze-
snej gospodarki. Szkoła prowadząca kształce-
nie zawodowe realizuje to kształcenie w opar-
ciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna 
nauka zawodu odbywa się w jak największym 
wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy, 
w odpowiednio wyposażonych pracowniach za-
wodowych oraz u pracodawców w ramach prak-
tyk zawodowych i staży, dzięki którym ucznio-
wie są bardziej konkurencyjni na rynku pracy, 
co przyczynia się do wzrostu zatrudnienia ab-
solwentów szkoły.

Szkoła zawodowa musi podnosić jakość pro-
cesu dydaktycznego dzięki podwyższeniu kwa-
lifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów 
zawodowych przez ukończenie studiów podyplo-
mowych i doskonalących kursów zawodowych, 
nawiązaniem współpracy ze szkołami wyższymi 
i pracodawcami na rynku lokalnym, oraz wy-
korzystując nowoczesne pomoce dydaktycznych 
w procesie kształcenia, co mobilizuje uczniów do 
systematycznej nauki, lepszych wyników egza-
minów zawodowych, rozwija ich zainteresowa-
nia i pasje zawodowe. 

W Centrum Kształcenia Ustawicznego 
uczniowie uzyskają dodatkowe kwalifikacje za-
wodowe, dzięki którym będą mogli pracować nie 
tylko w wyuczonym zawodzie, ale także w za-
wodach pokrewnych co sprawi że łatwiej będzie 
im znaleźć pracę po ukończeniu szkoły.

Centrum oferuje kursy zawodowe dla uczniów:

• kurs obsługi wózków widłowych – 
kierowca operator wózka jezdnio-
wego z bezpieczną wymianą butli 
gazowej – ukończenie kursu upraw-
nia do przystąpienia do państwowe-
go egzaminu przed Komisją Urzędu 
Dozoru Technicznego w celu otrzyma-
nia Zaświadczenia Kwalifikacyjne-
go do obsługi urządzeń transportu bli-
skiego – wózki jezdniowe podnośniko-
we z wyłączeniem specjalizowanych;

• kurs spawania metodą MMA, MAG, 
MIG, TIG, CIĘCIA PLAZMĄ – dzię-
ki współpracy ZDZ Rzeszów przepro-
wadzenie kursu umożliwia uzyska-
nie Książeczki Spawacza ze stosow-
nym wpisem zgodnym z Polską Normą, 
a także Świadectwo Egzaminu Spa-
wacza zgodnie z normą PN EN ISO 
9606-1 firmowane przez Instytut Spa-
walnictwa w Gliwicach, honorowane na 
całym świecie, dostępne w językach: an-
gielskim i niemieckim;

• kurs obsługi kas fiskalnych – umie-
jętność potrzebna w każdej firmie usłu-
gowo – handlowej;

• kurs programowania obrabi -
arek CNC ,  z  wykorzystaniem 
najnowocześniejszego oprogramowa-
nia SinuTrain – Siemens.

Kałamucki Marcin 
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STACJE KOnTrOLI POJAZóW
– co warto wiedzieć

Stacje kontroli pojazdów oprócz tego, że często towarzy-
szą innej działalności związanej z serwisowaniem samocho-
dów, mogą funkcjonować na mocy odpowiednich przepisów 
przy szkołach, które kształcą mechaników pojazdów samo-
chodowych i techników pojazdów samochodowych.

Są dwa typy stacji kontroli pojazdów:
• Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów, które 

mogą kontrolować wszystkie pojazdy, o dopuszczal-
nej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

• Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów, które 
mogą przeprowadzać badania wszystkich pojazdów, 
bez względu na ich masę i gabaryty.

Stacje kontroli pojazdów odpowiednio do swoich 
uprawnień muszą być przystosowane zarówno do kontro-
li samochodów osobowych, motocykli, jak i autobusów oraz 
ciężarówek. 

Przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie od 1992 r. funkcjonuje Podstawowa 

Stacja Kontroli Pojazdów. Stosownie do ustawowych prze-
pisów została wyposażona w odpowiedni sprzęt diagnostycz-
ny. Stopniowo modernizowana i doposażana funkcjonuje do 
dnia dzisiejszego. Ponieważ zachodzi potrzeba kolejnej mo-
dernizacji i wymiany linii diagnostycznej, decyzją Zarządu 
Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Panem Józefem 
Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem 
Sitarzem, a następnie uchwałą  Rady Powiatu Rzeszowskie-
go postanowiono wybudować nową stację, a dotychczasową 
przekształcić w pracownię-laboratorium do nauki techników 
i mechaników pojazdów samochodowych.

Na ogólnie nakreślonym przez dyrekcję i kierownic-
two szkoły planie, firma projektowa wykonała opracowanie 
wstępne, a po ogłoszonym przez Powiat Rzeszowski prze-
targu powstał w 2019 r. projekt  budowlany SKP, następ-
nie w marcu 2020 r.  ogłoszono przetarg na wyłonienie fir-
my wykonawczej. W kwietniu rozpoczęto budowę, która ma 
się zakończyć do 30 października 2020 r. 

Maciej Tymowicz

Koncepcja projektowo-wizualna przyszłej Stacji Kontroli Pojazdów  
przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie w trakcie budowy
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W ramach projektu Deutsch Plus, do którego 
przystąpił Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefa-

na Wyszyńskiego w Dy-
nowie, uczniowie szko-
ły wzięli udział w Ogól-
nopolskim Konkursie 
na Reklamę Promującą 
Ideę Carsharingu (wyna-
jem samochodu na godzi-
ny). Organizatorem kon-
kursu był Goethe Insti-

tut z siedzibą w Warszawie, a partnerem BMW Group 
Polska. Celami konkursu były: przygotowanie filmu re-
klamowego w języku niemieckim,  nauka języka niemiec-
kiego skierowana na działanie, rozwiniecie kompetencji ję-
zykowych w zakresie języka użytkowego, rozwinięcie kom-
petencji medialnych uczniów, zachęcenie uczniów szkół do 
nauki języka niemieckiego, zwiększenie świadomości na te-
mat zrównoważonego rozwoju.

ZDALnE nAUCZAnIE

Ogólnopolski Konkurs na reklamę 
Promującą Ideę Carsharingu

W konkursie mogły wziąć udział drużyny max. pięcio-
osobowe, a każda szkoła mogła zgłosić max. pięć  zespołów. 
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu filmu re-
klamującego  ideę carsharing. Film powinien trwać max.  
1 min. Językiem pracy był język niemiecki. Naszą szkołę 
reprezentowały dwa zespoły, które zdobyły: 

Zespół 1 zdobył wyróżnienie w następującym skła-
dzie: Dominik Dulkiewicz kl. 4TPS, Julia Gierula – kl. 
3TL, Krystian Ziemba – kl. 3TL, Remigiusz Krupa 
– kl.2THL, Łukasz Pancerz – kl. 3TPS – opiekun Pani 
Agata Krupa.

Zespół 2 zdobył III miejsce w następującym składzie: 
Mateusz Gergont, Marek Stanisławczyk, Jakub Kar-
nas, Kamil Czenczek, Krzysztof Durys – uczniowie kl. 
3TI – opiekun Pani Agnieszka Kędzierska.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Goethe Institut oraz firmę BMW 
Group Polska. 

Koordynator projektu 
Deutsch Plus - Agata Krupa

Nikt nie przewidział, a jeśli tak to mało kto przypusz-
czał, że nagle codzienne życie zmieni się nie do poznania.

Stało się to za sprawą „złego przybysza z zagranicy”, do-
tarł do nas groźny koronawirus. Na mocy odpowiednich roz-
porządzeń rządowych i ministerialnych nauka w szkołach 
została zawieszona. Opustoszały klasy, podobnie jak ulice, 
zostaliśmy niemal wszyscy zatrzymani w domach - oczywi-
ście oprócz pracy niezbędnych służb. Chwilowy szok powo-
li przeminął i rozpoczęto „naukę na odległość” – po jednej 
stronie nauczyciele, a po drugiej uczniowie i rodzice. Wy-
dawać by się mogło, że „swoboda” dla uczniów, a „luz” dla 

nauczycieli. W rzeczywistości stało się inaczej; kłopoty dla 
uczniów, a harówa dla nauczycieli, bo przecież nie wszyscy 
maja ekrany przed sobą i platformę do komunikacji video? 

Pomijając szczegóły techniczne z wielkim uznaniem trze-
ba odnieść się do zaangażowania rodziców, uczniów oraz na-
uczycieli aby zrealizować nieco okrojone programy, a przede 
wszystkim nauczyć. Okazało się, znane są różne platformy 
edukacyjne więc także z tym zadaniem szkoła – nauczycie-
le, przy dużym wsparciu Pani Dyrektor Haliny Cygan, dali 
sobie świetnie radę  

Stanisław Tymowicz
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