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Ślubowanie klas pierwszych 2020/2021 i akcja krwiodawstwa w szkole.

Samochodem w dorosłe życie, spotkanie z policją, akcje: 
sprzątanie świata i sadzenie drzewek.
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Czerwcowy numer DYNOWINKI przygotowuje Pani Ewa Hadam, email: ewahaddam@poczta.onet.pl

Drogi Czytelniku!

W tym „pandemicznym czasie” uda-
ło się nam jak co roku przygotować WY-
DANIE SPECJALNE Dynowinki, które 
poświęcamy głównie prezentacji efektów 
działalności edukacyjno-wychowawczej 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Pomimo wprowadzonego od paździer-
nika 2020 r. zdalnego nauczania, szkoła 
tętniła życiem na tyle, na ile umożliwia-
ły to regulacje prawne.

Zmieniła się w dużej mierze także 
moja rola jako dyrektora szkoły, bowiem 
wiele czynności organizacyjnych, nauczy-
ciele nie byli w stanie zrealizować w szkole 
z powodu nauczania zdalnego, więc trze-
ba było wykonać samemu. Ten rok szcze-
gólnie pokazał jak potrzebna jest nauka, edukacja, wychowanie szkolne 
i nie tylko z potrzeby nabycia wiedzy czy umiejętności ale z potrzeby ob-
cowania w grupie, w zespole klasowym oraz przebywania wśród rówie-
śników i dorosłych.

Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan
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Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie, zgodnie z zapowiedzią zorganizo-
wał w kwietniu br., XXI Edycję Wojewódzkiego Konkur-
su Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Pod-
karpacie”.

„Dynowinka”, którą trzymacie Państwo w ręku zosta-
ła w całości zredagowana przez Zespół Szkół Zawodowych 
a głównym jej tematem jest oczywiście wspomniana Gala 
Wojewódzka Konkursu. Czytelnikom życzę miłej lektury.

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa gratuluje Pani Dy-
rektor Halinie Cygan za trwanie bez względu na kłopo-
ty, które dotknęły również oświatę, w realizacji podjęte-
go przed laty pomysłu Konkursu.

Wydanie majowej „Dynowinki” było możliwe dzięki po-
kryciu przez Zespół Szkół kosztów wydawnictwa. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

RUCH TO ZDROWIE

W zdrowym ciele zdrowy duch -
w tym niezbędny jest nam ruch.
Więc czy młody, czy też stary 
wyjdźmy z domu na wagary
by przywitać się już z wiosną
tak przepiękną i radosną.

 Kto na spacery systematycznie chodzi,
temu żaden wirus, ani bakteria nie zaszkodzi.
Ruch przeciw różnym chorobom uodparnia,
gdyż układ odpornościowy do walki uzdalnia.

Nie szukaj szczęścia tam, gdzie go nie ma... .
Wszak można się obyć bez swojego „mena”,
można się obyć bez „drugiej połowy”,
lecz nie można żyć bez przewietrzonej głowy,
bez świergotu ptaków ćwierkających radośnie,
bez widoku kwiatka co na łące rośnie,
bez soczystej zieleni co w słońcu się mieni,
bez poszumu drzew w zagajniku nad strumykiem,
bez odgłosu zwierząt co zwołują się krzykiem... .

Gdy problemy Cię trapią, lub strach o przetrwanie,
to wybierz się człeku na spacerowanie.
Przy okazji kilka kilogramów zrzucisz
i z pewnością do lepszego zdrowia powrócisz.
    Ewa Świder
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MAMO, MAMUSIU

Dziękuję Ci za to, że dopasowywałaś swoje życie do mojego
Dziękuję za poczucie, że nie ma dla Ciebie nic droższego, 

niż Twoja miłość, miłość do dziecka swojego

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi,
że jesteś najważniejsza i tego nikt nie zmieni

Że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi

DZIEŃ MATKI, 
DZIEŃ MOJEJ KOCHANEJ MAMUSI

Nauczyciel wychowania fizycznego od roku 2001 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefan Wyszyńskiego w Dynowie. Pasjonat sportu, związany z Towarzystwem Sportowym 
„DYNOVIA” Dynów od ponad dwudziestu lat, w którym to obecnie pełni rolę wiceprezesa 
ds. sportowych, jest trenerem Sekcji Juniorów Starszych i czynnym zawodnikiem Sekcji Se-
niorów tego Klubu. 

Oprócz sportu, jego drugą pasją jest muzyka. Jest wokalistą i basistą w punkrockowym ze-
spole OSC, a od niedawna wokalistą i gitarzystą w kolejny raz odrodzonym zespole trash-meta-
lowym POSTMORTEM. Obecnie obydwa te zespoły kończą pracę na nowymi albumami i zamie-
rzają jeszcze w tym roku wejść do studia w celu zarejestrowania materiału. Ale nie tylko sport 
i muzyka to jego pa-
sje. 

Od wielu lat zajmuje się on również 
pisaniem ikon.

Dla relaksu oraz nabrania energii 
i zapału do śpiewu i muzyki wybiera się 
często z wędką „na ryby”, a jest też za-
palonym „grzybiarzem”. 

Zapach grzybów, szum drzew, wę-
drówki po lesie, przynoszą nowe pomy-
sły muzyczne i dają natchnienie do ry-
sowania. 

Gratulujemy !!!

Paweł Gierula 
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W 2020 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XX edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Pięk-
no Podkarpacia – 20.lat Podkarpackiej Tęczy”. Ze względu 
na panujące warunki – zagrożenie zakażeniem COVID-19, trzeba 
było kilka razy przesuwać termin nadsyłania prac, ale mimo tego 
sympatycy szkoły i konkursu nie zawiedli. Mimo jubileuszowej 
edycji, nie organizowano gali konkursowej, a jedynie spotkali się 
jurorzy, aby wybrać najlepsze prace w poszczególnych kategoriach.

 XX edycja Wojewódzkiego Konkursu
Podkarpacka Tęcza pod hasłem 

„Piękno Podkarpacia -
 20. lat PODKARPACKIEJ TĘCZY”

W dniu 07 października 2020 r. odbyły się obrady 
jury, oceniającego prace w kategorii plastycznej. Wa-
runkiem udziału w kategorii plastycznej było przy-
gotowanie różnymi technikami prac plastycznych 
(format A-3), które nawiązywały do tematyki poprzed-
nich, 19. edycji konkursu „Podkarpacka Tęcza”. 

Prace konkursowe oceniali jurorzy w następują-
cym składzie: Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Jo-
lanta Pyś-Miklasz i Pan Janusz Miklasz – właści-
ciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie oraz Pani Ka-
tarzyna Bąk z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale. Jurorzy oceniali prace, m.in. 
według następujących kryteriów: ciekawe rozwiązania 
plastyczne, oryginalność pracy, zdolności plastyczne. 

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, 
fotograficznej i multimedialnej oraz w dwóch grupach wie-
kowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa). 
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Wyniki konkursu:
 Szkoła podstawowa

I miejsce  – Martyna Pilszyk  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
I miejsce  –Wiktoria Jaśkowiak  – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
II miejsce  – Patrycja Gierlach  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
II miejsce  – Patrycja Daraż  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
III miejsce – Gabriel Sawicki  – Zespół Szkół w Niebocku
III miejsce – Julia Szewczyk  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienia:
Karol Pawłowski  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Sylwia Wit  – Zespół Szkół im. ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu
Zuzanna Siekaniec  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Gabriela Bielec  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

 Szkoła ponadpodstawowa 
I miejsce  – Anna Szteliga  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I miejsce  – Izabela Wrotniak  – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie
II miejsce  - Anna Kopala  – Zespół Szkół w Tyczynie
II miejsce  – Marcelina Juras  – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie
III miejsce  – Paweł Bielec  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  – Joanna Góra  – Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

Wyróżnienie: 
Olga Pruchnik – Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

Natomiast w dniu 08 października 
2020 r. odbyły się obrady jury, oceniającego 
prace w kategorii multimedialnej.

Warunkiem udziału w kategorii mul-
timedialnej było przygotowanie prezenta-
cji lub filmu nawiązującego do tematu: „Nie-
zwykłe miejsca, ludzie, zdarzenia woje-
wództwa podkarpackiego”. Pracę należa-
ło wykonać w dowolnym edytorze wideo (np. 
HitFilm, BlackMagic, i inne) o objętości do 
15 slajdów. Prace konkursowe oceniali juro-
rzy w następującym składzie: Pan Adam 
Kus – Kierownik Działu Multimedialnych 
technik upowszechniania kultury Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, 
Pani Maria Sudoł – specjalista ds. hodow-
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li lasu w Nadleśnictwie Dynów, starszy sierżant Mał-
gorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, starszy aspirant 
Tomasz Surowiak - asystent Referatu ds. Profilaktyki Spo-
łecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komen-
dy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Jurorzy oceniali prace, 
m.in. według następujących kryteriów: oryginalność pracy, 
ciekawe ujęcie tematu, szata graficzna, efekt wizualny, ce-
lowe i przemyślane rozwiązania techniczne. Nagrody i wy-
różnienia dla laureatów konkursu w tej kategorii ufundo-
wał Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

 Wyniki konkursu:
I miejsce  – Łukasz Tymowicz  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I miejsce  – Paweł Skubisz  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce  – Patryk Pająk  – Zespół Szkół w Tyczynie
II miejsce  – Miłosz Waśko  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  – Patryk Trzyna  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  – Mateusz Gergont  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wyróżnienia:
Jakub Leja  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Jakub Grab  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
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15 października 2020 r. odbyły się zaś obrady 
jury, oceniającego prace w kategorii fotograficz-
nej. Warunkiem udziału w kategorii fotogra-
ficznej było przygotowanie 1 zdjęcia lub kom-
pletu 3 zdjęć (barwne lub czarno-białe). Zakres 
tematyczny w tej kategorii musiał być związa-
ny z hasłem konkursu „Piękno Podkarpacia”.

Prace konkursowe oceniali jurorzy w nastę-
pującym składzie: Pani Małgorzata Kaczorow-
ska – specjalista ds. stanu posiadania i edukacji 
leśnej w Nadleśnictwie Dynów, Pani Anna Mar-
szałek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dyno-
wie, Pan Marcin Tupaj – inspektor w Starostwie 
Powiatowym w Rzeszowie. 

 
Jurorzy oceniali prace, m.in. według następu-

jących kryteriów: oryginalność pracy, ciekawe uję-
cie tematu, szata graficzna, efekt wizualny, celowe i przemyślane rozwiązania techniczne. 

Wyniki konkursu:
 Szkoła podstawowa

I miejsce  – Amelia Jakielaszek  – Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Nozdrzcu
I miejsce  – Julia Szarek  – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
II miejsce  – Mateusz Chudzikiewicz  – Szkoła Podstawowa w Bachórzu
II miejsce  – Magdalena Łazor  – Szkoła Podstawowa w Łubnie 
III miejsce  – Mariusz Jaworski  – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu 
III miejsce  – Liwia Radoń  – Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienia:
Magdalena Kozdroń  – Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Nozdrzcu
Jacek Jaworski  – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

 Szkoła ponadpodstawowa
I miejsce  – Andżelika Chudzikiewicz  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I miejsce  – Martyna Potoczna  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce  – Łukasz Jasiński  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce  – Dorota Bieniasz  – Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
III miejsce  – Dariusz Tymowicz  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  – Kamil Czenczek  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wyróżnienie:
Kamila Sokolik  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Dominika Cierpiak  – Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
Szymon Ciurkiewicz  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Przemysław Potoczny  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Anna Motylewicz  – Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
Karolina Sokalska  – Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie

Patronat jak przystało na XX edycję konkursu sprawo-
wało 20!!! Instytucji, firm i stowarzyszeń:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Staro-
sta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Mia-
sta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator 
Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Mu-
zeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pel-
czara w Przemyślu, Komendant Miejski Policji w Rze-
szowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiece-
zji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regional-
na Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadle-
śnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszo-
wie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rze-
szowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskie-
go na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Roz-

woju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyja-
ciół Dynowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Dyno-
wie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie. 

Każdy uczestnik XX edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Piękno Podkarpacia – 
20.lat Podkarpackiej Tęczy”, otrzymał pamiątkowy dy-
plom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Staro-
stwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kul-
tury w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszo-
wie, Nadleśnictwo Dynów, Bank Spółdzielczy w Dy-
nowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpac-
ki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, tak-
że każda szkoła oraz opiekunowie otrzymali podziękowania. 

Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan
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Już 21 lat minęło
„PODKARPACKIEJ TĘCZY”

czowych i honorowych, a także różne potrzeby wspiera-
ło indywidualne finansowanie przez nauczycieli. Jakość 
tego konkursu i jego atrakcyjność byłaby mniejsza, gdy-
by nie atrakcyjne nagrody i wsparcie medialne, rzeczowe, 
merytoryczne i finansowe sponsorów takich jak: Starosta 
Rzeszowski, Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, 
Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Miejski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie, Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo 
Przyjaciół Dynowa, Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie, Zarząd Zespołu Parków Krajobrazo-
wych w Przemyślu, Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo 
Dynów, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemy-
ślu, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego, Teatr „Maska” w Rze-
szowie, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu 
brzozowskiego, Muzeum Archidiecezjalne im. świętego Jó-
zefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów S.A., Radio 
FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Ka-
tolickie Radio Rzeszów, Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Krośnie, Bank Spółdzielczy w Dynowie i inni. 
Lista byłaby jeszcze dłuższa bo wymieniłam tylko Tych, 
którzy prawie w każdej edycji mają swój największy udział.

Red. Czym konkurs tak zachwyca, uczniów z całego 
województwa – tych ze szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych?

Dyrektor.:
To nasz region jest taki ciekawy, bo posiada ogromny 

potencjał kulturowy, przyrodniczy, tradycje i ….. jeszcze 
by wiele zalet wymieniać, ale też i organizacja konkursu 
zachęca. Powiem bez przesady, że staramy się dobierać te-
maty, które „leżą na sercu” mieszkańcom, następnie opra-
cowujemy szczegółowy regulamin, który jest ściśle prze-
strzegany. Staramy się także o pełny obiektywizm przy 
ocenianiu występów i prac. Zawsze do poszczególnych ko-
misji konkursowych zapraszamy osoby będące eksperta-
mi w danej dziedzinie i w większości spoza szkoły. Ważną 
zachęta są też nagrody wieńczące wysiłek uczniów i mło-
dzieży oraz to, że każdy laureat otrzymuje stosowną do za-
jętego miejsca czy wyróżnienia, nagrodę rzeczową, a wszy-
scy biorący udział w konkursie dostają podziękowania i dy-
plomy łącznie z opiekunami i Dyrekcjami Szkół. Zawsze 
konkursowi towarzyszą ciekawe pokazy: naukowe, poli-
cyjne i strażackie, żonglerki, tańca, rękodzieła, wywiady, 
spotkania z ciekawymi ludźmi i inne, a także dbamy o to, 
aby przebywając u nas nikt nie był głodny.

Red. Jak wyglądała w tym roku „XXI PDKARPAC-
KA TĘCZA” ?

Dyrektor.:
Jak każdego roku, bardzo interesująco pomimo pan-

demii… ale o szczegółach dowiedzą się Państwo w dalszej 
części opisu XXI Podkarpackiej Tęczy.

Zapraszam do zapoznania się z jego przebiegiem.

Red. Dziękuję Pani za wypowiedź.

Rozmawiamy z Panią Haliną Cygan Dyrektorem  
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana  
Wyszyńskiego w Dynowie. 

Red. Pani Dyrektor. Proszę przybliżyć nam początki 
tego konkursu. Zapewne Pani wszystko pamięta, bo w tej 
szkole jest Pani zatrudniona od 1994 r., od 1999 r. obję-
ła Pani funkcję wicedyrektora, a w 2007 r. została Pani 
dyrektorem szkoły. Jak to było, skąd i czyj pomysł takie-
go konkursu?

Dyrektor.:
Organizowane były różne konkursy szkolne i takie 

o zasięgu powiatowym, wojewódzkim czy krajowym np. 
„Najlepszy uczeń w zawodzie”, a jeszcze wcześniej „Prze-
gląd Kulturalny Szkół” i inne. Nie było jednak takiego 
związanego z naszym regionem. Zrodził się więc pomysł, 
aby przez kolejne lata organizować konkurs pod nazwą 
PODKARPACKA TĘCZA o zmiennym, każdego roku, te-
macie – haśle. Inicjatorami byli nauczyciele szkoły, a wśród 
nich najbardziej w tym aktywni Anna i Jarosław Molo-
wie. Pomysł zyskał poparcie ówczesnego dyrektora szko-
ły Stanisława Tymowicza i całego grona nauczycielskiego 
w tym także mojej skromnej osoby. PODKARPACKA TĘ-
CZA jest rozumiana jako podkarpackie piękno; jego wa-
lory, skarby, zabytki, ludzie w swoich pasjach, kultura 
mieszkańców itd., ukazane w kolorach, barwach optymi-
stycznie i z uznaniem. 

Red. Dysponowaliście specjalnymi środkami na ten 
cel?

Dyrektor.:
Specjalnych środków nie było, ponieważ tylko Rada 

Rodziców mogła przekazywać coś ze swoich skromnych 
wpłat, ale pozyskiwaliśmy sponsorów finansowych, rze-
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XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu  
Podkarpacka Tęcza pod hasłem  

 „NieZapomniane Podkarpacie” 
   

Już po raz XXI. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana 
Wyszyoskiego w Dynowie był organizatorem Wojewódzkiego Konkursu 
Podkarpacka Tęcza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie”. Mottem 
tegorocznego konkursu były słowa Kardynała Stefana Wyszyoskiego, patrona naszej 
szkoły „Gdy gaśnie pamięd ludzka, dalej mówią kamienie”.  

XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem 
„NieZapomniane Podkarpacie” jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem i 
mimo panującej w 

kraju pandemii COViD 19 do konkursu wpłynęła rekordowa liczba 
prac.   

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, 
fotograficznej i informatyczno-krajoznawczej oraz w dwóch 
grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła 
ponadpodstawowa). Ze względów epidemiologicznych nie odbyła 
się uroczysta gala konkursowa a rozstrzygnięcie konkursu odbyło 
się w dniach 14 kwietnia 2021r. - 16 kwietnia 2021r.  

Pierwsze obrady jury, oceniającego prace w kategorii 
fotograficznej odbyły się w dniu 14 kwietnia 2021r. w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego w 
Dynowie. Warunkiem udziału w powyższej kategorii było 
przygotowanie zdjęcia, które tematycznie nawiązywało do 
hasła: „Zapomniane Podkarpacie”.  

 

Zdjęcie mogło przedstawiad ciekawych ludzi i ich pasje, dawne zawody, czynności gospodarskie i zajęcia domowe, 
obrzędy i zwyczaje ludowe, uroczystości związane z rokiem liturgicznym i inne, które według autora odchodzą w zapomnienie i 
warto je uwiecznid w kadrze.  

Anna Kałamucka – ZSzZ w Dynowie 
Nauczycielka przedmiotow branży 
handlowej, informatycznych, organizatorka 
szkolnych konkursów 
Agnieszka Smaroo – ZSzZ w Dynowie 
Nauczycielka przedmiotow ekonomiczych, 
współorganizatorka szkolnych konkursów 

XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu
Podkarpacka Tęcza pod hasłem
„NieZapomniane Podkarpacie”

Już po raz XXI. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem Wo-
jewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod ha-
słem „NieZapomniane Podkarpacie”. Mottem tegorocz-
nego konkursu były słowa Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, patrona naszej szkoły „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie”. 

XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tę-
cza pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie” jak za-
wsze cieszyła się dużym zainteresowaniem i mimo panują-
cej w kraju pandemii COViD 19 do konkursu wpłynęła re-
kordowa liczba prac. 

Zdjęcie mogło przedstawiać ciekawych ludzi i ich pasje, 
dawne zawody, czynności gospodarskie i zajęcia domowe, 
obrzędy i zwyczaje ludowe, uroczystości związane z rokiem 
liturgicznym i inne, które według autora odchodzą w zapo-
mnienie i warto je uwiecznić w kadrze. 

Anna Kałamucka – ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka przedmiotów branży handlo-
wej, informatycznych, organizatorka szkol-
nych konkursów. 

Agnieszka Smaroń – ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka przedmiotow ekonomiczych, 
współorganizatorka szkolnych konkursów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycz-
nej, fotograficznej i informatyczno-krajoznawczej oraz 
w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła po-
nadpodstawowa). Ze względów epidemiologicznych nie odby-
ła się uroczysta gala konkursowa, a rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się w dniach 14 kwietnia 2021 r. – 16 kwietnia 2021 r. 

Pierwsze obrady jury, oceniającego prace w kategorii 
fotograficznej odbyły się w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go w Dynowie. Warunkiem udziału w powyższej kategorii 
było przygotowanie zdjęcia, które tematycznie nawiązywa-
ło do hasła: „Zapomniane Podkarpacie”. 
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Prace konkursowe w tej kategorii oceniali jurorzy w na-
stępującym składzie: Pani Grażyna Paździorny – Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Ks. Robert 
Ryba z Radia „Fara” – Rozgłośni Archidiecezji Przemy-
skiej, Pan Marcin Sowiński z Państwowej Wyższej Szko-
ły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Ks. Marek Woj-
narowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. 
Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu. Jurorzy oceniali 
prace, według następujących kryteriów: oryginalność pracy, 
ciekawe ujęcie tematu, szata graficzna, efekt wizualny, ce-
lowe i przemyślane rozwiązania techniczne. Z nadesłanych 
65 prac jury wybrało najciekawsze. 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od-
były się obrady jury, oceniającego prace 
w kategorii plastycznej. 

Warunkiem udziału w tej kategorii 
było samodzielne przygotowanie plaka-
tu, który będzie reklamował, promował 
Podkarpacie. Miały cechować go umow-
ność znaków i zapisów, skojarzenia gra-
ficzne, symboliczne, czytelny przekaz, 
wyrazistość, intensywność kolorów itp. 
Każdy uczestnik mógł przygotować pra-
cę w postaci plakatu dowolną techniką 
plastyczną (np. malarstwo, rysunek, col-
lage, grafika, techniki mieszane itp.).
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Prace konkursowe oceniali jurorzy w następującym skła-
dzie: Pani Katarzyna Płodzień-Błażej ze Starostwa Po-
wiatowego w Rzeszowie, Pani Jolanta Pyś-Miklasz i Pan 
Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dy-
nowie oraz Pani Karolina Kwiatkowska z Podkarpac-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Ju-
rorzy ocenili aż 178 prac według następujących kryteriów: 
ciekawe rozwiązania plastyczne, oryginalność pracy, zdol-
ności plastyczne. 

Kolejne obrady jury, oceniającego prace w katego-
rii informatyczno-krajoznawczej miały miejsce w dniu 
16 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Warunkiem udzia-
łu w tej kategorii było przygotowanie wirtualnego przewodni-
ka nawiązującego do tematu: „NieZapomniane Podkarpacie”.

teriów: oryginalność pracy, zawar-
tość merytoryczna, ciekawe ujęcie 
tematu, szata graficzna, efekt wi-
zualny, celowe i przemyślane roz-
wiązania techniczne.

Każdy uczestnik XXI edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Podkar-
packa Tęcza pod hasłem: „NieZa-
pomniane Podkarpacie” otrzymał 
pamiątkowy dyplom oraz prze-
piękne nagrody ufundowane przez: 
Starostwo Powiatowe w Rzeszo-
wie, Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo 
Produkcji Kruszywa i Usług Geo-
logicznych KRUSZGEO SA w Rze-

szowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską 
w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Regio-
nalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnic-
two Dynów, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Burmi-
strza Miasta Dynowa, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dy-
nowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwa-
le. Natomiast każda szkoła oraz opiekunowie otrzymali po-
dziękowania. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz 
ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

 Przewodnik miał zawierać przegląd atrakcji turystycz-
nych regionu, informacje o obiektach, miejscach, szlaki tu-
rystyczne, ciekawostki itp. Praca mogła być prezentacją lub 
filmem wykonanym w dowolnym edytorze wideo. Prace kon-
kursowe oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani 
Małgorzata Kaczorowska – specjalista ds. stanu posia-
dania i edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dynów, Pan Adam 
Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upo-
wszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie, Pan Jan Kądziołka Kierownik Biura Handlowego, 
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produk-
cji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rze-
szowie. Jurorzy ocenili 41 prac, według następujących kry-
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Wyniki XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA 
pod hasłem „NieZapomniane Podkarpacie”

Kategoria fotograficzna
Szkoła podstawowa: 

I miejsce  - Wiktor Elwertowski - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie 
I miejsce  - Paweł Kozłowski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie 
II miejsce  - Nikola Ziaja - Zespół Szkół w Malawie 
II miejsce  - Melania Kocyła - Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach 
III miejsce  - Amelia Jakielaszek - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu 
III miejsce  - Julia Wielgos - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie 

Wyróżnienie: 
Mateusz Irzyk - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Daria Kustra  - Szkoła Podstawowa w Łubnie 
Zuzanna Tomaszewska - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie 

Szkoła ponadpodstawowa:
I miejsce - Aleksandra Gierula - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
I miejsce - Joanna Popowczak - Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku 
II miejsce  - Krzysztof Krzywiński - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
II miejsce  - Izabela Toczek - Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie 
III miejsce  - Miłosz Gredes - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
III miejsce - Mateusz Sieńko  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

Wyróżnienie: 
Kamil Czenczek  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
Jakub Cichoń  - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie 
Łukasz Tymowicz  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
Aleksandra Szpak - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie 
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Kategoria plastyczna

Szkoła podstawowa:
I miejsce  - Wiktoria Jaśkowiak  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
I miejsce  - Zuzanna Gierula  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
II miejsce  - Judyta Zubel  - Zespół Szkół w Niebocku
II miejsce  - Maciej Bobruś  - Filialna Szkoła Podstawowa w Tywoni
III miejsce  - Gabriela Miazgab  - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
III miejsce  - Yasmina Taslaq  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienie:
Kacper Kucharczyk  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dubiecku
Wiktoria Wielgos  - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie
Klaudia Strzempa  - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej
Maja Oleksa-Skubisz  - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
Zuzanna Rokicka  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dubiecku
Miłosz Sacharzec  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski Dynowie
Natalia Gierula  - Szkoła Podstawowa w Łubnie
Miłosz Wancio  - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie
Jakub Radzyniak  - Filialna Szkoła Podstawowa w Tywoni
Maja Prorok  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dubiecku
Ewa Pleśniak  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Martyna Twardak  - Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
Dina Taslaq  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Gloria Rebizak  - Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Szkoła ponadpodstawowa:
I miejsce  - Paweł Bielec  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I miejsce  - Izabela Wrotniak  - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
II miejsce - Franciszek Mikoś  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce  - Adam Dziura  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  - Klaudia Dudek  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  - Julia Dobrowolska  - Zespół Szkół w Tyczynie

Wyróżnienie:
Oliwia Tworzydło  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Izabela Toczek  - Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie
Anna Szteliga  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Marcelina Juras  - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
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Kategoria informatyczno-krajoznawcza

Szkoła podstawowa:
I miejsce  - Wiktoria Kulas  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie
I miejsce  - Wiktoria Krasny  - Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Paderewskiego w Rzeszowie
II miejsce  - Patryk Gratkowski  - Zespół Szkół w Niebocku
II miejsce  - Aleksandra Grzesik  - Zespół Szkół w Błażowej
III miejsce  - Maja Cag  - Zespół Szkół w Błażowej
III miejsce  - Oliwia Wiśniowska  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach

Wyróżnienie:
Weronika Banat  - Zespół Szkół w Błażowej
Adrian Dymek  - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie
Kacper Ślączka  - Zespół Szkół w Błażowej
Mateusz Byjoś  - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce

Szkoła ponadpodstawowa:
I miejsce  - Natalia Gierlach  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I miejsce  - Grzegorz Bieńczak  - Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie
II miejsce  - Miłosz Gredes  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce  - Szymon Ciurkiewicz  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  - Karol Sarnicki  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce  - Patryk Trzyna  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wyróżnienie:
Aleksandra Gierula  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Julita Czepiel  - Zespół Szkół w Kańczudze
Kamil Toczek  - Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
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Anna Kałamucka, Agnieszka Smaroń
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UCZNIOWIE ZSZ W DYNOWIE 
NA TROPIE HISTORII

Izabela Jach – ZSzZ w Dynowie
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogiczne-
go im. KEN w Krakowie, nauczycielka historii 
i wos, pasjonatka kultury Dalekiego Wscho-
du oraz wycieczek rowerowych.

Historia jest nudna? Nic podobnego, a przynajmniej 
nie dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, któ-
rym nawet zdalne nauczanie nie przeszkodziło w aktyw-
nym uczestnictwie w konkursach związanych z historią na-
szej ojczyzny. 

Fani XX wieku zmagali się z testem wiedzy o historii naj-
nowszej Polski, biorąc udział w listopadzie 2020 r. w Ogólno-
polskim Konkursie Historycznym „Krąg”, otrzymując w na-
grodę dyplomy.

Uczniowie z klas 2TIa i 1TI poznali dzieje sławnego pol-
skiego niszczyciela z okresu II wojny światowej ORP Bły-
skawicy i w ramach Konkursu historyczno – marynistyczne-
go Armada 2020, stworzyli prace plastyczne ukazujące do-
konania okrętu w walce. Troje uczestników awansowało do 
etapu ogólnopolskiego.

Na tym nie koniec! Nasi młodzi historycy wspominali 
również znaczenie chrztu polskiego, tworząc prezentacje mul-
timedialne w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Chrzest 
Polski’’ oraz trudzili się nad losami wojny polsko-bolszewic-
kiej w kolejnej odsłonie Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego „Krąg’’. W oczekiwaniu na wyniki powyższych kon-
kursów (trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik) ucznio-
wie nie próżnują… i przygotowują się do kolejnych histo-
rycznych wyzwań! 

 Izabela Jach



Nr  5/299DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE18

SZKOLNA GRUPA 
ARTYSTYCZNO-TEATRALNA „ANTRAKT”

– WSPOMNIEŃ CZAR

Kinga Oleksa-Skubisz – ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka języka angielskiego, opiekun-
ka grupy „ANTRAKT”. Zainteresowania lin-
gwistyką kognitywną, neurodydaktyką oraz 
psychologią rozwojową. Uwielbia muzykę al-
ternatywną oraz czytanie.

Miniony rok nie był łaskawy dla chętnych wrażeń i wy-
zwań członków „Antraktu”. Niestety kolejna premiera wi-
dowiska jasełkowego musiała zostać przełożona (mamy na-
dzieję, że z powodzeniem) na zimę 2021 r. 

 

Uczniowie z utęsknieniem czekają również na trady-
cyjny wyjazd krajoznawczy, lecz pozostają bezsilni wobec 
wszechobecnych obostrzeń pandemicznych. Młode talenty 
z klas pierwszych muszą jeszcze poczekać na swój debiut, 
a tymczasem tegorocznym ósmoklasistom, a zarazem przy-
szłym uczniom naszej szkoły chcieliśmy zaprezentować na-
szą działalność. 

 

Grupa „Antrakt” działa w szkole już 23 lata, a zespół zo-
stał założony w dużym stopniu z inicjatywy uczniów. Inicja-
torami i długoletnimi opiekunami byli Państwo Anna i Ja-
rosław Molowie, obecnie już na emeryturze, jednak działal-
ność grupy jest z powodzeniem kontynuowana, dając moż-
liwość ekspresji artystycznej oraz nabywania doświadcze-
nia w występowaniu przed publicznością kolejnym roczni-
kom uczniów.
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 W zespole znajdzie się miejsce nie tylko dla osób z zacięciem aktorskim, ale i dla uczniów uzdolnionych muzycznie, 
plastycznie czy też literacko. „Antraktowicze” oprócz własnych występów, często tworzą także trzon pozostałej działalno-
ści szkoły, uczestnicząc w akademiach czy licznych konkursach.

Można śmiało stwierdzić, że będąc w „Antrakcie” nie sposób się nudzić podczas roku szkolnego. Zapraszamy do gale-
rii zdjęć, dokumentującej wieloletnią aktywność grupy.

Kinga Oleksa-Skubisz
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„Elemencik” – gazetka szkolna
w Zespole Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Renata Mazur – ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka matematyki, także informa-
tyk, opiekunka zespołu redakcyjnego gazet-
ki „Elemencik”, współorganizatorka konkur-
su OMNIBUS.

W roku szkolnym 2020/2021 mimo zawieszenia zajęć 
stacjonarnych w szkołach redakcja pisemka „Elemen-
cik” nie zaprzestała swej działalności. Na spotkaniach 
online zespół przygotował propozycje stałych kolumn i do-
konał wyboru tematyki kolejnego numeru, zwracając uwagę 
na jej atrakcyjność i pomysłowość. W ten sposób powstał eg-
zemplarz Nr 45 Kwiecień 2021. 

Opiekunami grupy redakcyjnej są: Pani Beata Irzyk 
i Pani Renata Mazur. Działalność gazetki od lat koordynuje 
Dyrektor szkoły – Pani Halina Cygan.

dualnych uczniów jak: sport, muzyka, film, książki. Stara-
my się, aby w każdym numerze znalazło się miejsce na hu-
mor, zwłaszcza związany ze szkołą.

Skład redakcji w roku szk. 2020/2021 to: Kamil Czen-
czek, Mateusz Gergont, Marek Stanisławczyk, Jakub 
Karnas, Kamil Ostafiński, Miłosz Gredes, Szymon 
Ciurkiewicz, Jakub Grab, Wojciech Piątek, Marcin 
Dubas, Aleksandra Gierula, Oliwia Tworzydło, Wik-
toria Stanisławczyk i Weronika Zielińska – ucznio-
wie technikum kształcącym w zawodzie technik informa-
tyk, technik logistyk, technik handlowiec oraz technik po-
jazdów samochodowych.

W wydaniu Nr 45 Kwiecień 2021 „Elemencika” znalazł 
się m.in. artykuł pt. „Jak wybrać zawód?”, w którym znaj-
dziemy wskazówki, czym kierować się planując karierę za-
wodową. Podejmujemy aktualną tematykę zdalnego na-
uczania w czasach pandemii. Informujemy jak radzić so-
bie z nauką i stresem związanym z tą trudną dla wszyst-
kich sytuacją. Przedstawiamy wyniki sondażu przeprowa-
dzonego w grupie uczniów naszej szkoły na temat eduka-
cji online. W artykule „Czy warto mieć hobby?” wskazuje-
my zalety posiadania pasji i zachęcamy do jej odnalezienia. 
Mateusz Gergont w artykule „Savoir-vivre naszych czasów” 
przeprowadza nam krótką lekcję dobrych manier, a nasze 
redakcyjne koleżanki prezentują nam swoje prace fotogra-
ficzne i poetyckie. Nie zabrakło też miejsca na kącik infor-
matyczny, krzyżówkę i humor numeru.

Zachęcamy do lektury naszej szkolnej gazetki.
Renata Mazur

Praca w redakcji pisemka rozwija przede wszystkim 
umiejętności polonistyczne młodzieży. Uczeń doskonali umie-
jętność redagowania tekstów o charakterze publicystycznym: 
doniesień prasowych, artykułów, esejów, wywiadów, recen-
zji, sprawozdań oraz rozwija zainteresowania literackie (pi-
sanie wierszy, opowiadań). Działalność w zespole redagują-
cym czasopismo szkolne kształtuje również umiejętności spo-
łeczne poprzez współdziałanie w grupie, wpływa na zdobywa-
nie nowych doświadczeń, rozwija inicjatywę, odpowiedzial-
ność i samodzielność młodzieży. Taka forma pracy pozwa-
la wartościowo spędzić wolne chwile oraz sprzyja integracji 
uczniów, co w obecnym czasie jest lekarstwem na stres zwią-
zany z izolacją podczas nauki zdalnej.

Tematy poruszane w gazetce to informacje o najważniej-
szych wydarzeniach z życia szkoły (uroczystościach szkolnych, 
konkursach przedmiotowych, zawodach i rozgrywkach spor-
towych, imprezach klasowych), prezentowanie sylwetek cie-
kawych ludzi mieszkających w naszym regionie, ukazywanie 
problemów młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań indywi-
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Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie dokłada wszelkich starań, by chro-
nić ślad, naród, kulturę i społeczeństwo. 

Widać to wymownie w pracy z młodzieżą, czy też prze-
glądając zbiory biblioteczne. Znaleźć tu można woluminy li-

Halina Ryba – ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka przedsiębiorczości i bibliote-
karz. Społeczniczka, świetna dekoratorka 
projektantka strojów i kostiumów, uczynna 
i dyspozycyjna.

Biblioteka Szkolna – Multimedialne Centrum
„Czytać to znaczy czuć całym sobą świat, 

w który nas zabiera książka” 

teratury pięknej, podręczniki jak i książki o tematyce zawo-
dowej. Młodzi czytelnicy mogą tu poznać twórczość pisarzy 
awangardowych, niemodnych, zapomnianych a także dzie-
ła pozostające z boku głównego nurtu kultury i sztuki. Duża 
to zasługa Dyrekcji szkoły, która przeznacza corocznie środ-
ki na zakup nowości, lektur.

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie ma grono wiernych czytelników, którym otwiera umy-
sły, dbając o unikatowe potrzeby każdej jednostki. Bibliote-
karze oferują pomoc źródłową potrzebną przy odrabianiu za-
dań domowych, ćwiczeniu umiejętności w szukaniu i rozwi-
janiu zainteresowań pozaszkolnych. Dostosowując się do po-
trzeb młodzieży biblioteka, adoptuje nowe rozwiązania, by 
sprostać nadchodzącym wyzwaniom. 

Halina Ryba

Pomimo pandemii, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie nie zapo-
minają o pomocy potrzebującym. W czasie tych pierwszych, i miejmy nadzieję ostatnich świąt Bożego Narodzenia, jakie 
obchodziliśmy w ścisłym reżimie sanitarnym, wielu ludzi stanęło przed trudną perspektywą spędzenia świąt samotnie. 
W drugiej połowie grudnia 2020 r., dzięki akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”, uczniowie z kla-
sy 2THLb (technik handlowiec/technik logistyk) wraz z wychowawcą, tj. ze mną – Kingą Oleksa-Skubisz, włączyli się 

Kolejna edycja akcji MEN w naszej szkole „Razem na Święta”

w inicjatywę pomocy starszym i schorowanych człon-
kom naszej lokalnej społeczności. W ramach projektu 
uczniowie samodzielnie przygotowywali słodkie upo-
minki oraz ozdoby świąteczne, a następnie obdaro-
wywali nimi sąsiadów albo osoby potrzebujące z naj-
bliższej okolicy. 

Spora grupa biorących udział w akcji pomogła oso-
bom chorym lub starszym w przedświątecznych za-
kupach, ale nie tylko – można na nich było także li-
czyć przy odbiorze leków z apteki czy przedświątecz-
nych porządkach. Klasa nie zapomniała o zwierzę-
tach przybywających w schroniskach i wirtualnie kar-
miła zwierzaki na stronie https://www.olx.pl/lp/na-
karm-psa, dzięki czemu i one miały w Święta pełne 
miski. Mamy nadzieję, że okazane serce pozwoliło ob-
darowanym pełniej cieszyć się świętami Bożego Na-
rodzenia, zwłaszcza, że uczniom nie brakowało pomy-
słów ani zaangażowania. Akcja w sensie społecznym 
zdecydowanie wzmacnia budowanie wspólnot i więzi 
międzypokoleniowych oraz kształtuje poczucie odpo-
wiedzialności za drugą osobę. 

Kinga Oleksa-Skubisz
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„APLAUZ” to Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna, 
która działa w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – Szkole Promują-
cej Zdrowie już od 18 lat. Obecnie tworzą ją dziewczyny 
z klas II – IV.: Andżelika Chudzikiewicz, Milena Gole-
niowska, Weronika Fudali, Martyna Hickiewicz, Ma-
riola Tłuścik oraz spora grupa zainteresowanych uczennic 
z klasy pierwszej, które niestety nie miały okazji zaprezen-
towania swych umiejętności ze względu na obecny trudny 
czas związany z pandemią koronawirusa. 

SZKOLNA GRUPA 
SPORTOWO-TANECZNA „APLAUZ” 

Alina Paściak – ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka wychowania fizycznego ZSzZ 
w  Dynowie, miłośniczka tańca sportowe-
go, opiekunka-trenerka szkolnego zespo-
łu “APLAUZ”.

Forma aktywności, jaką jest taniec, od zawsze cieszyła 
się dużym zainteresowaniem młodzieży. Bardzo więc cieszy 
fakt, że prezentuje ona swoje uzdolnienia na scenie, jedno-
cześnie kształtując i rozwijając swoje pasje sportowe i ta-
neczne. Efektami swoich działań Grupa „APLAUZ” mogła 
pochwalić się podczas wielu wspaniałych występów przed 
szeroką publicznością, co podtrzymuje wieloletnią już tra-
dycję Grupy „APLAUZ”.

Taniec to nie tylko forma zabawy, to również zdrowie 
w najczystszej postaci. To naturalna aktywność ruchowa, 
świetna forma gimnastyki i widowiskowy sport. Daje ra-
dość, uczy samodyscypliny, wpływa korzystnie na koordy-
nację ruchową, zwiększa elastyczność ciała, poza tym doda-
je energii i obniża poziom stresu. 

Jest to nie tylko trening ciała, ale przede wszystkim ćwi-
czenie charakteru. Wystarczy odrobina pokory i wytrwało-
ści, aby przekonać się, że taniec to wspaniały sposób na ak-
tywne i zdrowe życie. 
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Mając na względzie powyższe korzyści wypływające 
z tańca, członkowie Grupy „APLAUZ” już od lat promu-
ją tę dziedzinę aktywności zarówno w środowisku szkolnym 
jak i pozaszkolnym, biorąc udział w różnych przeglądach 
form tanecznych oraz prezentując się podczas wielu spotkań 
i uroczystości. Są to „Dni otwarte szkoły”, Szkolne Prezen-
tacje Artystyczne „SZPAK”w Dynowie, „Ferie na sportowo”. 
Grupa występuje także podczas wielu edycji Wojewódzkiego 
Konkursu „Podkarpacka Tęcza” i innych, konkursów, czego 
dowodem jest bogaty zbiór pamiątkowych zdjęć, dyplomów 
oraz nagrań. Ponadto dużym sukcesem grupy w 2017 roku 
było zdobycie VI miejsca w Finale Wojewódzkim Licealia-
dy w aerobiku w Rzeszowie. 

Wszelkie dotychczasowe prezentacje Grupy „APLAUZ” 
były możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy i wsparciu 
ze strony Pani Dyrektor Haliny Cygan, Stowarzysze-
nia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie oraz Rady Rodziców.

Pandemia koronawirusa bardzo mocno ograniczyła nie 
tylko bezpośrednie kontakty uczniów, ale także podejmo-
wane przez nich dotychczasowe aktywności, w tym również 
zajęcia taneczne.

 Dla uczniów był to rok pełen ograniczeń, wyrzeczeń 
i zmian w wielu obszarach życia. Mamy nadzieję, że wraz 
z powrotem do szkół wzrośnie zainteresowanie uczniów 
w wszelkie aktywności ruchowe i podejmą oni z jeszcze więk-
szym zaangażowaniem działania na rzecz zdrowego i ak-
tywnego życia. 

Wierzę również, że z kolejnym rokiem szkolnym człon-
kowie Grupy „APLAUZ” będą mogli rozwinąć działalność 
w jeszcze większym zakresie i wraz z nową energią i pomy-
słami kontynuować swoją przygodę z tańcem. 

Alina Paściak 
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Ks. Paweł Bar – ZSzZ Dynów
Katecheta parafii Dynów, nauczyciel religii 
w ZSzZ, przyjaciel młodzieży, świetny głosi-
ciel Słowa Bożego.

 Tegoroczna Ewangelia trzeciej Niedzieli Wielkanocnej 
(Łk 24, 35-48) stanowi źródło osobistych rozważań, przemy-
śleń, którymi pragnę w tym miejscu podzielić się właśnie 
z Tobą. Zanim jednak przeczytasz poniższą refleksję, za-
chęcam abyś sięgnął po Biblię, otworzył Nowy Testament, 
a w nim Ewangelię wg Św. Łukasza, rozdział 24, wersety 
25-48. Następnie uważnie, z wielkim skupieniem, kilka razy 
przeczytaj wybrany fragment…

Zapewne zgodzisz się ze mną drogi Czytelniku, iż patrząc 
na nasze rodziny, przyjaciół, znajomych, kolegów i koleżan-
ki, osoby duchowne, artystów, polityków czy ludzi ze świa-
ta biznesu, dostrzegamy nie tylko ich sukcesy, osiągnięcia, 
zwycięstwa, lecz bardzo często dostrzegamy ich błędy i upad-
ki, jednym słowem grzechy. Wszyscy doświadczamy słabości 
i upadków, dlatego z pokorą dostrzegamy grzesznika rów-
nież we własnej osobie. Tak, grzesznika! Jednak w tym na-
szym pogmatwanym „świecie grzeszników”, pośrodku zawsze 
jest obecny On – jedyny Sprawiedliwy, Święty, Doskonały, 
nasz Pan i Zbawiciel – Jezus Chrystus, który wciąż przy-
pomina: To Ja jestem (zob. Łk 24, 39). Jezus jest zawsze 
obecny, choć pewnie znając siebie w głębi serca uważasz, że 
z innymi – lepszymi od Ciebie, Jezus może się przyjaźnić, 
ale z Tobą? „To niemożliwe, przecież doskonale wiem kim 
jestem; nie jestem święty”.

Apostołowie po śmierci Jezusa, schronili się w Wieczer-
niku. Drzwi zamknięte, a ich serca pełne lęku i trwogi. Nie 
ma z nimi Mistrza, boją się ludzi, chcą za wszelką cenę oca-
lić życie. Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji wszyst-
ko skończone. Nie będzie już lepiej! Jednak po trzech dniach 
ciemności, mimo drzwi zamkniętych, On sam stanął pośród 
nich i rzekł do nich: Pokój wam. „Zatrwożonym i wylę-
kłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości bu-
dzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce 
i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie 

cja z Bogiem może być mocna tylko wtedy, gdy „dotknę Je-
zusa”. Dokonuje się to szczególnie w każdej Mszy św. (Eu-
charystii), gdy przyjmuję do czystego serca, z wielką czcią 
i szacunkiem Ciało Pańskie. W tym momencie wypełnia się 
obietnica Pana: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20 b). Podobna rze-
czywistość ma miejsce wówczas, gdy podejmujemy decyzję 
o powrocie do Pana Boga przystępując do spowiedzi. Jedni 
częściej, inni sporadycznie, mają odwagę, aby uciec się do 
Bożego Miłosierdzia, które jest jedynym ratunkiem dla za-
gubionej ludzkości. Również wtedy, gdy upadasz na kolana, 
aby się modlić, czy też z uwagą słuchasz słów Pisma Świę-
tego, przekonujesz się, że w życiu nie jesteś sam, Jezus jest 
zawsze przy Tobie, wciąż czeka abyś Go dotknął przekonu-
jąc się, że żyje i jest prawdziwy. To Ja jestem… (zob. Łk 
24, 39) – słowa te przypominają nam wszystkim, że Jezus 
Chrystus to nie tylko duch; On jest realnie obecny i działa-
jący w sakramentach, słowie Bożym, Kościele (Ludzie Bo-
żym). Trzeba tylko w swoim życiu poświęcić odrobinę czasu, 
zatrzymać się, zastanowić, a wówczas i Ty, drogi Czytelni-
ku, usłyszysz zapewnienie Pana: Odwagi! Ja jestem. Nie 
bójcie się! (zob. Mt 14, 27).

 Wiara musi być rozumiana jako żywa relacja z Bogiem. 
Tradycja to za mało! Św. Jakub przypomina, że (…) wiara, 
jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama 
w sobie (zob. Jk 2, 17). Prawdziwa wiara jest pewnego rodza-
ju „hamulcem”, pozwala nam nieco w życiu zwolnić, a niekie-
dy na moment zatrzymać się w sytuacjach, kiedy pędzimy 
naprzód, często na oślep, nie dostrzegając wyraźnego celu. 
Pośpiech w naszym życiu możemy porównać do gry kompu-
terowej, gdzie zbieramy różne bonusy, nagrody, chcemy za-
wsze wygrywać, być najlepszym naiwnie myśląc, że mamy 
jeszcze kilka żyć „szans”. Tymczasem prawda jest taka, że 
życie nie jest grą, masz tylko jedno życie, które należy prze-
żyć godnie, z szacunkiem, po ludzku. Dlatego należy dostrzec 
prawdziwą obecność Chrystusa w naszej codzienności, ponie-
waż tylko On pozwala odnaleźć celowość i sens życia, które 
przekraczają granice naszej ziemskiej egzystencji, a cel na-
szej wiary – zbawienie dusz (zob. 1P 1, 9). Dlatego Pan Je-

To Ja jestem. 
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się… (zob. Łk 24, 39) 

się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 
mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 
(zob. Łk 24, 36-40).

Wiara w Jezusa jest nie tylko kwestią ducha czy we-
wnętrznych przekonań. Zmartwychwstały udowadnia, że 
jest bardziej realny niż nam się wydaje: To Ja jestem. Do-
tknijcie Mnie i przekonajcie się… (zob. Łk 24, 39). Rela-
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zus w innym miejscu nas przestrzega: Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bój-
cie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić 
w piekle (zob. Mt 10, 28). Przyjaźń z Jezusem pozwala na-
brać dystansu do świata i samych siebie. Obieramy właści-
wy kierunek, idziemy naprzód; mimo wielu trudów nie pod-
dajemy się, bo z nami idzie Jezus. Tak, gdy odkryjesz Jego 
obecność, wszystko się zmienia, nabiera sensu i wartości. 

Ostatnie miesiące, czas pandemii, zachwiał w jednej 
chwili naszym przewidywalnym życiem. Wszyscy bez wyjąt-
ku próbujemy odnieść się do danej rzeczywistości. Jedni są 
zagubieni, pełni obaw, inni patrzą z przymrużeniem oka na 
całą sytuację, a jeszcze inni szybko przyzwyczaili się do no-
wych zasad. W tym miejscu chciałbym spojrzeć na ten pro-
blem z perspektywy naszej wiary chrześcijańskiej. 

Piąte przykazanie Dekalogu „Nie zabijaj” zobowiązuje 
nas do troski o zdrowie i życie własne oraz innych ludzi, lecz 
z drugiej strony towarzyszy nam świadomość, że pokłada-
nie nadziei jedynie w drugim człowieku, czy własnych pomy-
słach, jest bałwochwalstwem sprzeciwiając się tym samym 
pierwszemu przykazaniu, które mówi: „Nie będziesz miał 
bogów cudzych przede Mną”. Nieste-
ty okazuje się, że czas pandemii wy-
stawił na próbę nie tylko nasze mię-
dzyludzkie relacje czy też świat gospo-
darki, ale również zachwiał naszą re-
lacją z Panem Bogiem. 

Okazuje się, że w sprawach co-
dziennego życia:

praca, zakupy, wypoczynek, spo-
tkania, osobiste zainteresowania, 
itp., niejednokrotnie jesteśmy w sta-
nie podjąć ryzyko kontaktu z drugim 
człowiekiem, ponieważ jesteśmy prze-

konani, że oto czekają na nas sprawy konieczne i słuszne, 
służące naszemu dobru i pełni życia. Natomiast co do relacji 
z Bogiem, który jest przecież Dawcą Życia, naszym Stwór-
cą, niektórzy pod pretekstem troski o zdrowie, życie, w imię 
dobra wspólnego, odpowiedzialności, itd., bez głębszej re-
fleksji, szybko odcinają się od Źródła Życia. Ich zdaniem 
Bóg oraz sprawy dotyczące Niego wciąż mogą poczekać, nie 
są na tyle istotne. Niekiedy jesteśmy całkowicie pochłonię-
ci sobą! A zatem troska o zdrowie, codzienne życie jest ko-
nieczna, ale nie możemy zapominać jako chrześcijanie o re-
lacji z Bogiem, której fundamentem jest pokładanie całej uf-
ności w Bożej Opatrzności. 

Drogi Czytelniku, jeśli teraz zagubimy Boga, jeśli osłab-
nie z Nim nasza relacja, pochłonie nas całkowicie lęk i bez-
sens życia. Wówczas w naszym świecie, będzie jedynie li-
czył się ten kto jest silny, zdrowy, piękny i majętny. Nie bę-
dzie już miejsca na współczucie, wzajemną pomoc, czy ludz-
ką solidarność. Epidemia nie zwalnia nas z głębszej reflek-
sji i zdroworozsądkowego podejścia do życia. Dlatego z co-
raz większą mocą rozlega się wołanie naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa: To Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonaj-

cie się… (zob. Łk 24, 39). 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, 

że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). 
Wielu czeka na kolejny cud, który po-
ruszy ludzkie serca, zadziwi świat, ale 
Bóg uczynił już wszystko co mógł. In-
nego cudu nie będzie, póki Ty nie od-
powiesz na Bożą Miłość. Teraz decy-
zja należy do Ciebie, tylko pamiętaj, 
że „czas ucieka, wieczność czeka”.

 Ks. Paweł Bar

Zważywszy na to, że rozgrywki sportowe w ramach Li-
cealiady ze względu na pandemię Covid 19 są w roku szkol-
nym 2020/2021 zawieszone, to pragniemy przedstawić naj-
lepsze osiągnięcia sportowe Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na przełomie 
ostatnich piętnastu lat. 

Ostatnie zawody sportowe zostały rozegrane w roku 
szkolnym 2019/2020 i pomimo, że wiosną roku 2020 nie uda-
ło się już przeprowadzić żadnych zawodów, to Podkarpacki 

UROK SPORTOWYCH WSPOMNIEŃ 

Chrapek Tomasz – ZSzZ Dynów
Nauczyciel wychowania fizycznego i  nauki 
jazdy, sportowiec, trener dziecięcych dru-
żyn sportowych.

Paweł Gierula – ZSzZ Dynów
Nauczyciel wychowania fizycznego, trener 
Dynovii, sportowiec, miłośnik muzyki, w wol-
nych chwilach maluje ikony.

Szkolny Związek Sportowy postanowił jednak z rozegranych 
zawodów przeprowadzić ogólną klasyfikację drużyn z woje-
wództwa podkarpackiego. Należy przypomnieć o tym, że na-
sza szkoła zajęła wysokie, 16 miejsce w całym województwie 
podkarpackim. Miejsce mogłoby być znacznie wyższe, ale nie 
zostały rozegrane zawody w dyscyplinach, które w ostatnich 
latach przynosiły sporo punktów do ogólnej klasyfikacji, a są 
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to: drużynowe biegi przełajowe, Finał Ligi Lekkoatletycznej 
i piłka nożna w kategorii dziewczyn i chłopców. 

 Gdyby tak cofnąć się w historii, to przez długi okres na-
sza szkoła plasowała się na trzecim miejscu w powiecie, co 
dawało miejsca w czwartej dziesiątce w ogólnej klasyfika-
cji wojewódzkiej.

Od pewnego momentu awansowaliśmy na drugie miej-
sce w Powiecie, co przyczyniło się do zajmowania wyższych 
lokat w województwie. Z czasem wyniki uczniów naszej szko-
ły były coraz lepsze i plasowaliśmy się już w drugiej dzie-
siątce ogólnej klasyfikacji wojewódzkiej. 

Przełomowym okazał się rok 2017/2018, w którym to po 
wielu latach nasi szkolni sportowcy uplasowali się na pierw-
szym miejscu w powiecie, co dało bardzo wysokie, dzie-
wiąte miejsce w województwie. 

W roku szkolnym 2018/2019 nadal kontynuowaliśmy 
świetną passę co przyczyniło się do osiągnięcia największego 
sukcesu sportowego naszej szkoły. Bowiem do ogólnej kla-
syfikacji Licealiady zgromadziliśmy 771 pkt., co dało 
nam drugie miejsce w województwie. 

Należy tutaj przypomnieć, że jest to najlepszy wynik 
osiągnięty przez szkoły Powiatu Rzeszowskiego w historii 
rozgrywek. Pierwsze miejsce w powiecie udaje się utrzymy-
wać do dnia dzisiejszego i będziemy walczyć o to, żeby jak 
najdłużej na nim pozostać. Nie byłoby to możliwe bez za-
angażowania nauczycieli wychowania fizycznego oraz chę-
ci młodzieży, która aktywnie uczestniczy w zajęciach spor-
towych, a także w zawodach. 

Pomóc ma nam w tym baza sportowa, która uległa grun-
townym zmianom. 

Na dzień dzisiejszy szkoła posiada przepiękny nowocze-
sny kompleks sportowy, w skład którego wchodzą: boisko 
o sztucznej nawierzchni typu Orlik 25x50, wielofunkcyjne 
boisko o wymiarach 20x40, tartanowa bieżnia z możliwością 
biegania na 60 i 100 m, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia 
do skoku w dal oraz zewnętrzna siłownia. 

Spora jest w tym zasługa Dyrekcji Szkoły, która nam, 
jako nauczycielom wychowania fizycznego zawsze daje „zie-
lone światło” na działania sportowe. 
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Oczywiście nie byłoby to możliwe bez Starostwa Powia-
towego w Rzeszowie, które nadzorowało całość prac od stro-
ny technicznej i finansowało inwestycję. Wspomnieć należy 
również o wsparciu finansowym ze strony Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Na koniec chcielibyśmy przedstawić najlepsze wyni-
ki uczniów naszej szkoły osiągnięte na przełomie ostatnich 
piętnastu lat. 

II miejsce w Finale Wojewódzkim w unihokeju dziew-
czyn (Mielec 2008 r.) opiekun Gierula Paweł,

V miejsce w Finale Wojewódzkim w sztafetowych bie-
gach przełajowych chłopców (Kolbuszowa 2012 r.) opiekun 
Gierula Paweł,

IV miejsce w Finale Wojewódzkim w Finale Ligi LA 
chłopców (Rzeszów 2012 r.) opiekun Gierula Paweł,

V miejsce w Finale Wojewódzkim w Finale Ligi LA 
chłopców (Rzeszów 2013 r.) opiekun Gierula Paweł,

V miejsce w Finale Wojewódzkim w unihokeju chłop-
ców (Mielec 2014 r.) opiekun Paściak Marek,

III miejsce w Finale Wojewódzkim w Finale Ligi LA 
chłopców (Rzeszów 2017 r.) opiekun Paściak Marek,
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Zakończył się czteroletni okres nauki dla uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a pozostałe klasy otrzymają świa-
dectwa promocyjne pod koniec czerwca 2021 r. Ten rok był – jest ogromnie trudny, tak 
dla nas nauczycieli jak i dla uczniów oraz ich rodziców w związku z nauczaniem zdalnym. 
Trwająca już kilkanaście miesięcy pandemia zakłóciła normalną naukę, zwykłe koleżeń-
skie kontakty, wymusiła inną organizację zajęć szkolnych, życia zawodowego i prywatne-
go, tak dorosłych jak i uczącej się młodzieży.

Gratuluję uczniom klas czwartych, otrzymanych nagród, wyróżnień i świadectw ukoń-
czenia średniej szkoły zawodowej-technikum, dającej uprawnienia do pracy w wyuczonym 
zawodzie. Życzę wszystkim powodzenia na egzaminie maturalnym, sukcesów w pracy za-
wodowej, którą zapewne większość podejmie w niedługim czasie, lub dalszej nauki na stu-
diach. Wyrażam przekonanie, że uczniowie klas pozostałych również wykażą się pozytyw-
nymi wynikami, aby z zadowoleniem można było wręczyć każdemu, świadectwo promo-
cyjne w dniu zakończenia tego roku szkolnego. 

Pani Dyrektor Halinie Cygan , nauczycielom i pozostałym pracownikom Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, już teraz, życzę w okresie wa-

kacji dużo odpoczynku, pogodnych dni i przekona-
nia, że kolejny 2021/2022 rok szkolny będzie prze-
biegał normalnie. 

Stowarzyszenie również ograniczyło swoją działalność ale mimo nawet trudne-
go okresu, przeprowadzone zostało walne zebranie, patronowaliśmy szkolnym kon-
kursom, zakupione zostały nagrody dla uczniów, a ze środków 1% podatku, szkol-
na drużyna sportowa otrzymała nowe stroje. 

Dofinansowano także materiały promocyjne dla szkoły, związane z naborem do 
klas pierwszych na rok 2021/2022. 

Dziękuję Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, za ofiarność, 
aktywność społeczną i całoroczną działalność oraz życzę Wszystkim dużo zdrowia, 
sił i optymizmu w tych trudnych czasach.

Prezes SP ZSzZ w Dynowie
 Stanisław Tymowicz

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie 

II miejsce w Finale Wojewódzkim w sztafe-
towych biegach przełajowych chłopców (Krosno 
2017 r.) opiekun Paściak Marek,

XIII miejsce w Finale Wojewódzkim w pił-
ce siatkowej chłopców (Leżajsk 2017 r.) opiekun 
Gierula Paweł,

III miejsce w Finale Wojewódzkim w bad-
mintona dziewczyn (Nowa Dęba 2017 r.) opiekun 
Paściak Alina, 

VI miejsce w Finale Wojewódzkim w aero-
biku dziewczyn (Rzeszów 2017 r.) opiekun Pa-
ściak Alina,

IV miejsce w Finale Wojewódzkim w sztafe-
towych biegach przełajowych chłopców (Kolbuszo-
wa 2018 r.) opiekun Paściak Marek, 

II miejsce w Finale Wojewódzkim w Finale 
Ligi LA chłopców (Rzeszów 2018 r.) opiekun Pa-
ściak Marek. Awans do finału krajowego, który od-
był się w Kołobrzegu. Drużyna zajęła V miejsce.

V miejsce w Finale Wojewódzkim w badmintona dziew-
czyn (Nowa Dęba 2018 r.) opiekun Gierula Paweł, 

VII miejsce w Finale Wojewódzkim w badmintona 
chłopców (Nowa Dęba 2018 r.) opiekun Gierula Paweł,

III miejsce w Finale Wojewódzkim w drużynowych bie-
gach przełajowych chłopców (Pustynia 2019 r.) opiekun Pa-
ściak Marek,

I miejsce w Finale Wojewódzkim w unihokeju dziewczyn 

(Sanok 2019 r.) opiekun Gierula Paweł. Awans do finału kra-
jowego, który odbył się w Elblągu. Drużyna zajęła IV miejsce. 

IV miejsce w Finale Wojewódzkim w unihokeju chłop-
ców (Sanok 2019 r.) opiekun Paściak Marek, 

XI miejsce w Finale Wojewódzkim w tenisie stołowym 
chłopców (Nowa Sarzyna 2019 r.) opiekun Marcinek Piotr. 

Ze sportowymi pozdrowieniami nauczyciele wychowa-
nia fizycznego 

Paweł Gierula i Tomasz Chrapek



Nr  5/299 DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE 31

Od lewej: Wicestarosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz, sty-
pendyści: Paweł Bielec, Kamil Czenczek, Mateusz Gergont, 
Jakub Grab, Wioletta Grządziel. Jakub Karnas, Marek Sta-
nisławczyk, Dyrektor ZSzZ – Pani Halina Cygan

STYPENDYŚCI 
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Magdalena Wolańska – ZSzZ Dynów
Nauczycielka języka angielskiego, zaintere-
sowania to historia II wojny światowej, lite-
ratura faktu, teatr oraz podróże bliskie i te 
do odleglejszych zakątków ziemi. Lubi goto-
wać oraz aktywnie spędzać swój wolny czas.

1)  Program Stypendialny Powiatu Rzeszowskiego 
w roku szkolnym 2020/2021 uchwalony został przez 
Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą 
Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wice-
starostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem.

Osiem osób – uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie otrzy-
mało takie stypendium: 
• Paweł Bielec z klasy 2TIb (zawód technik informa-

tyk) – średnia ocen 5,45, wychowawca Pani Beata Irzyk,
• Marek Stanisławczyk z klasy 4TI (zawód technik in-

formatyk) – średnia ocen 5,31, wychowawca Pani Re-
nata Mazur, 

• Klaudia Dudek z klasy 3THL (zawód technik handlo-
wiec) – średnia ocen 5,25, wychowawca Pani Katarzy-
na Marcinek, 

• Jakub Grab z klasy 3TI (zawód technik informatyk) 
– średnia ocen 5,2, wychowawca Pani Honorata Mikoś,

• Jakub Karnas z klasy 3TI (zawód technik informatyk) 
– średnia ocen 5,06, wychowawca Pani Renata Mazur, 

• Kamil Czenczek z klasy 4TI (zawód technik informa-
tyk) – średnia ocen 5,0, wychowawca Pani Renata Mazur, 

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

• Wioletta Grządziel z klasy 4TL (zawód technik lo-
gistyk) – średnia ocen 4,94, wychowawca Pani Rena-
ta Łybacka.

Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu 
Rzeszowskiego na rok szkolny 2020/2021 zostały wrę-
czone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego 2020/2021 przez Pana Marka Sitarza Wice-
starostę Rzeszowskiego i Panią Halinę Cygan Dyrek-
tora 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 
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 międzynarodowym.

Rywalizacja o zdobycie stypendium była bardzo zacię-
ta, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko 
w naszej szkole, ale i w Powiecie Rzeszowskim.

2) Stypendia przyznane w ramach projektu „Wsparcie sty-
pendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodo-
we – rok szkolny 2020/2021” otrzymało w tym roku szkol-
nym 14 uczniów:

• Kamil Czenczek (4TI) z 4-letniego Technikum w za-
wodzie technik informatyk – opiekun Pani Anna Fara,

• Mateusz Gergont (4TI) z 4-letniego Technikum w zawo-
dzie technik informatyk – opiekun Pani Renata Mazur,

• Julia Gierula (4TL) z 4-letniego Technikum w zawo-
dzie technik logistyk – opiekun Pani Agnieszka Smaroń,

• Jakub Grab (3TI) z 4-letniego Technikum w zawodzie 
technik informatyk – opiekun Pan Ryszard Dymczak,

• Wioletta Grządziel (4TL) z 4-letniego Technikum w za-
wodzie technik logistyk – opiekun Pani Renata Łybacka,

• Krzysztof Krzywiński (2TPSa) z 5-letniego Technikum 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun 
Pan Krystian Serwatka,

• Jakub Leja (3TI) z 4-letniego Technikum w zawodzie 
technik informatyk– opiekun Pani Honorata Mikoś, 

• Wojciech Piątek (3TI) z 4-letniego Technikum w zawo-
dzie technik informatyk– opiekun Pani Barbara Ślemp,

• Przemysław Potoczny (2TIb) z 4-letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Wojciech 
Hamerla,

• Aleksandra Socha (3THL) z 4-letniego Technikum 
w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Maria 
Szmul,

• Anna Szteliga – (3THL) z 4-letniego Technikum w za-
wodzie technik logistyk – opiekun Pani Katarzyna Mar-
cinek,

• Marek Stanisławczyk (4TI) – 4-letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Sławo-
mir Litwin,
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Stypendyści ZSzZ w Dynowie w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor ZSzZ – Pani Halina Cygan, stypendyści z Rodzi-
cami i Wychowawcami.

• Patryk Trzyna (2THLa) – 5-letniego Technikum w za-
wodzie technik logistyk – opiekun Pani Anna Kałamuc-
ka,

• Przemysław Trzyna (3a) z 3-letniej Branżowej Szko-
ły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodo-
wych – opiekun Pan Piotr Cygan.

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkar-
packie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego 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, Działa-
nie 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. 

Stypendyści ZSzZ w Dynowie w roku szkolnym 2020/2021
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 podkar-

packiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej 
prowadzącej kształcenie zawodowe, której siedziba znaj-
duje się na terenie województwa podkarpackiego,

c) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie 
nie niższym niż 4,8 (technikum) i 4,00 (branżowa szko-
ła I stopnia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne 
z roku 2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, bez zaokrągleń,

d) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z gru-
py przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów „ogól-
nych” powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym 
niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżowa szkoła I stop-
nia) obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 
2019/2020, z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-
ku, bez zaokrągleń, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wy-
branych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej je-
den przedmiot zawodowy z oceną klasyfikacyjną na po-
ziomie nie niższym niż 5,00 (technikum) i 4,00 (branżo-
wa szkoła I stopnia),

e) opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, 
tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego 
ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do reali-
zacji w roku szkolnym 2020/2021. 
Kryteria dodatkowe: 

a) osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawo-
dowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z za-
wodem lub osiągnięcia zawodowe,

b) osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osią-
gnięć edukacyjnych lub zawodowych uzyskane w roku 
szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020.

 
3)  Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkol-

nym 2020/2021 z Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w otrzymali:

• Paweł Bielec z klasy 2TIb z 4-letnie-
go Technikum w zawodzie technik infor-
matyk, którego wychowawcą jest Pani 
Beata Irzyk,

• Patryk Trzyna z klasy 2THLa z 5-let-
niego Technikum w zawodzie technik lo-
gistyk, którego wychowawcą jest Pani 
Anna Kałamucka.
Obydwaj uczniowie za rok szkolny 

2019/2020 uzyskali taka samą średnią 
ocen 5,45 i zachowanie wzorowe. 

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 Wolańska



Nr  5/299 DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE 33

Samorząd Uczniowski to organizacja, którą stanowią 
wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu stają się 
automatycznie w chwili przyjęcia ich do ZSzZ w Dynowie. Sa-
morząd Uczniowski działa na rzecz uczniów i jest zarządza-
ny przez uczniów. Poprzez swoje działanie wywiera wpływ 
na życie szkoły i może współdecydować o sprawach jej do-
tyczących. To uczniowie poszczególnych klas decydują, ja-
kimi sprawami w danym roku szkolnym będzie się zajmo-

Katarzyna Marcinek ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, 
informatyki, opiekun SU, aktywistka spo-
łeczna.

Honorata Mikoś –ZSzZ w Dynowie
Nauczycielka, chemii, przedm. informatycz-
nych, propagatorka działań ekologicznych, 
organizatorka wielu akcji na rzecz ochrony 
środowiska.

w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
– w czasie pandemii

wał. Dlatego pole działania samorządu ogranicza jedynie wy-
obraźnia jego przedstawicieli, a w tym roku szkolnym tak-
że trwająca pandemia.

Samorząd Uczniowski jest organizacją demokratyczną, 
więc co roku we wrześniu uczniowie wybierają swoich repre-
zentantów w demokratycznych wyborach.

W roku szkolnym 2020/2021 Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stanowią:

• Przewodniczący: Patryk Nahacz,
• Zastępca: Klaudiusz Kazienko, 
• Skarbnik: Jakub Leja i Patryk Trzyna,
• Sekretarz: Klaudia Dudek.

Samorząd Uczniowski w naszej szkole od lat podejmuje 
szereg działań zaplanowanych w Planie Pracy SU. Nieste-
ty, w tym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemicz-
ną większość z nich realizowana jest zdalnie, czyli przenie-
siona w świat wirtualny. 

W czasie nauki stacjonarnej udało się zorganizować 
wspomniane wybory do SU, przeprowadzić akcje ekolo-
giczne tj. Sprzątanie Świata, obchody Święta Drzewa, 
a także współorganizować akademię z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej oraz uczcić pamięć zmarłych pracowni-
ków i uczniów szkoły poprzez wykonanie i rozwiezie-
nie wiązanek na ich groby z okazji Święta Zmarłych. 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego włączyli się rów-
nież w pomoc w przygotowaniu wystawy konkursowej prac 
wykonanych przez uczniów różnych szkół w kategoriach pla-
stycznej i fotograficznej z okazji XXI edycji Wojewódzkiego 
konkursu „Podkarpacka Tęcza”.
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Nie zapomniano również o działalności charytatywnej. Od początku roku 
szkolnego kontynuowano zbiórkę zużytych telefonów komórkowych, baterii 
i plastikowych nakrętek, które pod koniec roku szkolnego zostaną przeka-
zane osobom potrzebującym.

Ponadto tuż przed wprowadzeniem nauki zdalnej Samorząd Uczniow-
ski przeprowadził zbiórkę pieniężną na rzecz chorej na raka Justy-
ny – absolwentki naszej szkoły. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSzZ w Dynowie starają 
się również pracować aktywnie podczas epidemii koronawirusa. W grudniu 
przygotowano wystrój szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wyko-
nano drobne prezenty mikołajkowe i stroiki świąteczne. 

W tym trudnym czasie SU uświetnił Dzień Zakochanych oraz Dzień Ko-
biet, przygotowując okolicznościowe życzenia na stronę internetową szkoły 
oraz przygotował dla całej społeczności szkolnej życzenia z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocnych.

Obecnie Samorząd Uczniowski pracuje, uczestnicząc w zebraniach on-li-
ne, dyskutuje o ważnych i mniej ważnych sprawach, szukając inspiracji do 
poprawy humoru uczniom i nauczycielom, aby codzienność zdalnego naucza-
nia była mniej przytłaczająca. 

Do tradycji naszej działalności należy pożegnanie uczniów klas czwar-
tych, którzy podczas edukacji w naszej szkole aktywnie pracowali w Samo-
rządzie Uczniowskim.

Dlatego na łamach „Dynowinki” pragniemy złożyć serdeczne podziękowa-
nia dla Sławomira Kędry z klasy 4TPS, Julii Gieruli i Wioletty Grzą-
dziel z klasy 4TL oraz Marka Stanisławczyka, Mateusza Gergonta, 
Jakuba Karnasa i Kamila Czenczka z klasy 4TI za szczególne zaan-
gażowanie w organizację imprez i uroczystości szkolnych na rzecz uczniów 
i całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Dziękujemy, że 
zawsze byliście chętni do pracy. 

Serdecznie żegnamy także wszystkich czwartoklasistów i życzymy im 
powodzenia w wyborze dalszej drogi życiowej.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie także nowych uczniów – przyszłych absolwentów Szkół 

Podstawowych Pogórza Dynowskiego. Będzie 
nam bardzo miło pracować z Wami i wdra-
żać Wasze pomysły w nasze szkolne życie.

Wierzymy, że ten trudny dla wszystkich 
czas pandemii wkrótce przeminie i będzie-
my mogli się spotkać w naszej szkole. Tego 
Wam i sobie życzymy

Katarzyna Marcinek
Honorata Mikoś

Kończąc szkołę podstawową, młodzież jest na trudnym 
etapie dalszego wyboru. Jest to trudna faza przechodzenia 
z dzieciństwa ku dorosłości. Szkoły starają się przygotować 
dzieci do wejścia w dorosłość, w życie zawodowe, do świado-
mego stanowienia o sobie, wytyczania własnej ścieżki kariery 
zawodowej poprzez wzmocnienie swoich mocnych stron czy za-
interesowań. Dlatego bardzo ważne na tym etapie edukacji jest do-
radztwo zawodowe i kontakt z doradcą zawodowym oraz umiejętność radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 Absolwent musi znać system kształcenia ponadpodstawowego, oferty szkół 
ponadpodstawowych, świat zawodów a także rynek pracy. Nowoczesne społe-
czeństwo wymaga aktywnego zachowania oraz umiejętności podejmowania traf-
nych decyzji. Wszelkie decyzje na etapie wyboru kwalifikacji zawodowych czy kon-
kretnego wykształcenia wymagają coraz większej wiedzy o sobie, rynku edukacyj-
nym czy rynku pracy. 

Ważne jest, aby uczeń dokonując takich wyborów, kierował się zdolnościami, pasjami, zainteresowaniami, a nie nie-
spełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami klasowych rówieśników. 

Anna Fara – ZSzZ Dynowie
Nauczycielka przedmiotów zawodowych z za-
kresu krawiectwa, przepisów ruchu drogowe-
go i doradca zawodowy.

Doradztwo zawodowe w czasie pandemii
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Doradztwo zawodowe 
powinno być realizowane 
w duchu uczenia się przez 
całe życie i być wspierane 
przez prace wszystkich na-
uczycieli, a nie tylko same-
go doradcę.

Lekcje z doradztwa 
zawodowego mają zapo-
biec złym i nieprzemyśla-
nym decyzjom dotyczącym 
ścieżki edukacyjno-zawo-
dowej natomiast działa-
nia podjęte na tych zaję-
ciach powinny gwaranto-
wać dzieciom wsparcie w procesie decyzyjnym. 

 
 W szkołach podstawowych doradztwo jest obowiązko-

we. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych tylko szko-
ły zawodowe (technika i szkoły branżowe) mają taką moż-
liwość. Licea ogólnokształcące nie mają obowiązku zatrud-
niania doradców zawodowych – co więc za tym idzie – mło-
dzież tam się ucząca nie ma takiego wsparcia. Jedną z ta-
kich szkół, gdzie regularnie prowadzi się tego typu zajęcia 
jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-

Depresja u dzieci i młodzieży – objawy, przy-
czyny i leczenie.

Czasami zdarzają się dni, gdy nie jesteśmy w formie – od-
czuwamy smutek, a nawet zmęczenie. Jeśli taki stan zda-
rza się sporadycznie, to nie ma powodu do niepokoju. Jeśli 
utrzymuje się dłuższy czas wymaga konsultacji ze specjali-
stą. Do niedawna naukowcy zajmowali się głównie depre-
sją u ludzi dorosłych. Okazało się, że problem ten coraz czę-
ściej dotyczy dzieci i młodzieży. Obecnie zaburzenia o cha-
rakterze emocjonalnym są jednym z poważniejszych proble-
mów psychicznych dotykającym młode pokolenie. Okres pan-
demii i związana z tym konieczność spędzania dużej części 

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

szyńskiego gdzie Szkolny Ośrodek Kariery prowadzi dorad-
ca zawodowy wraz z pedagogiem szkolnym. Dzięki tym za-
jęciom młodzież może korzystać z profesjonalnego wsparcia. 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły, a młodzież koń-
czącą szkoły podstawowe do wyboru właśnie naszej placów-
ki jako miejsce kształcenia ponadpodstawowego. 

Anna Fara

Elżbieta Kiszka – ZSzZ w Dynowie
Nauczyciel wychowania do życia w  rodzi-
nie, pedagog szkolny, opiekun młodzieży, 
doradca.

czasu w domu, w zamknięciu, bez możliwości bezpośrednie-
go kontaktu z rówieśnikami źle wpływa na stan psychicz-
ny dzieci i młodzieży.

Depresję zaliczamy do zaburzeń nastroju. Gdy mówimy 
„mam depresję”, zwykle chodzi nam o to, że jesteśmy po pro-
stu smutni, przygnębieni. Natomiast z medycznego punk-
tu widzenia jest to zespół objawów obejmujących sferę emo-
cjonalną, zachowanie i funkcjonowanie poznawcze. Depre-
sji mogą również towarzyszyć objawy somatyczne (ból gło-
wy, brzucha, problemy ze snem itp.).

Jakie są przyczyny depresji?
Przyczyn depresji może być wiele. Zazwyczaj wymienia 

się czynniki:
• genetyczne,
• rodzinne,
• osobowe,
• stres. 

Według naukowców występowanie depresji u rodziców 
aż trzykrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
tego zaburzenia u ich dzieci. Badania pokazują, że na de-
presję choruje od 20 do 50 proc. dzieci rodziców zmagających 
się z tą chorobą. Dowody na genetyczny czynnik występowa-
nia depresji są dość silne.

Należy jednak zaznaczyć, iż same geny nie są jedyną 
przyczyną, która warunkuje pojawienie się depresji. Musi 
zaistnieć odpowiedni bodziec: środowisko, w którym człowiek 
żyje. Dopiero takie oddziaływanie może prowadzić do zabu-
rzenia. Środowisko rodzinne ma istotne znaczenie w poja-
wieniu się depresji. 

Czynnikami sprzyjającymi mogą być:
• konflikty w rodzinie,
• śmierć bliskiej osoby,
• przemoc,
• zaniedbania czy uzależnienia rodziców. 



Nr  5/299DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE36

Ważnym czynnikiem jest też jakość więzi między rodzi-
cami a dzieckiem. Brak wrażliwości pomiędzy bliskimi, nie-
dostateczne wsparcie czy nieprawidłowe postawy rodziciel-
skie mogą sprzyjać zaburzeniu. Wśród czynników psycholo-
gicznych z kolei wymienia się wysoki poziom lęku u dzieci 
czy niską samoocenę. Dzieci, które są zbyt krytyczne wobec 
siebie, mają tendencje do perfekcjonizmu, są bardziej nara-
żone na rozwój depresji. Stres, jakiego doświadczyło dziec-
ko, również może prowadzić do depresji. Przyczyny napięcia 
mogą być różne, m.in. zawody miłosne, zerwane przyjaźnie, 
problemy w szkole, kłopoty ze zdrowiem. 

 

Depresja u dzieci i młodzieży – objawy. 
Objawy depresji u dzieci mogą różnić się od tych wystę-

pujących u osób dorosłych. Należy przy tym zaznaczyć, że 
jak wśród osób dorosłych, tak i u dzieci objawy depresji mogą 
się nieco różnić. Przez długi czas uważano, że dzieciom czy 
młodzieży nie grożą poważne zaburzenia nastroju.

Jako argument podawano niedojrzałość procesów psy-
chicznych. Pogląd na ten temat zmienił się na przestrzeni 
lat. W połowie XX wieku po raz pierwszy została opisana. 
Jej objawy mogą pojawić się już u dzieci poniżej 1. r.ż. jako 
reakcja na oddzielenie od opiekunów. 

Maluchy wówczas: 
• są płaczliwe i kapryśne,
• nie chcą jeść,
• mniej przybierają na wadze,
• mają zaburzenia snu i czuwania.

U dzieci i młodzieży natomiast po-
jawia się zwykle m.in.:
• drażliwość,
• depresyjny nastrój,
• niezdolność do odczuwania przy-

jemności,
• irytacja,
• lęk,
• obawa,
• pobudzenie lub opóźnienie reakcji psychomotorycznych,
• zmęczenie,
• zaburzenia snu,
• bóle brzucha, głowy – charakterystyczne dla depresji 

u dzieci,
• utrata apetytu lub nadmierny apetyt,
• zmiana masy ciała,
• zmiany nastroju w ciągu dnia (rano gorsze),
• wycofanie się ze związków rówieśniczych,
• słabe wyniki w nauce,
• odmowa chodzenia do szkoły,
• negatywna ocena siebie, świata, przyszłości,
• poczucie winy (rzadziej u dzieci, częściej u młodzieży 

i dorosłych),
• myśli samobójcze,
• niemożność koncentracji,
• nieumiejętność podejmowania decyzji,
• skupianie się na negatywnych aspektach sytuacji

Warto również zaznaczyć, iż u dzieci częściej niż u do-
rosłych pojawia się drażliwość, rzadziej natomiast wystę-
puje nastrój depresyjny. W przypadku młodzieży depresja 
może mieć również charakter atypowy, gdzie występują ta-
kie objawy, jak:
• hipersomnia (nadmierna senność),
• znaczny przyrost masy ciała,
• uczucie ciężkości kończyn,
• pobudzenie.

Depresja u dzieci i młodzieży – rodzaje
Depresja jest zaburzeniem afektywnym (związanym 

z obniżeniem nastroju), które ma różne postaci. Może wystą-
pić jako problem przewlekły, gdzie objawy i siła ich występo-
wania będą stałe lub mogą nawracać i przyjmować charakter:

• łagodny,
• umiarkowany,
• ciężki.

Mogą również wystąpić zaburzenia depresyjne i lękowe 
mieszane (liczne kombinacje łagodnych objawów zaburzeń 
lękowych i depresyjnych).

U dzieci i młodzieży występuje zwykle depresja przewle-
kła lub nawracająca i nie mija ona wraz z wiekiem. Młodzi 
cierpią również jako osoby dorosłe. Wg naukowców jeśli dziec-
ko doświadczyło epizodu depresyjnego, istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że wystąpi on kolejny raz.

Szacuje się, że depresji doświadczy ponownie od 30 do 
70 proc. dzieci jeszcze w tym samym okresie życia, podczas 
dorastania lub w dorosłości. 

Depresja u dzieci i młodzieży – jak często wy-
stępuje?

Według najnowszych badań zachorowalność 
na depresję wśród dzieci i młodzieży wzrasta. 
Dane wskazują, że depresja występuje częściej 
wśród dorastającej młodzieży niż wśród dzieci. 
W przypadku maluchów jest to od 0,4 do 2,5 proc., 
a wśród młodzieży wskaźniki występowania wa-
hają się między 2 a 8 proc.

U dzieci nie ma różnic płciowych w występo-
waniu zaburzenia. Natomiast w wieku dojrzewa-
nia depresja częściej występuje u dziewcząt. Po-
dejrzewa się, że nawet 20 proc. nastolatków przed 
ukończeniem 18 r.ż. może za-
paść na depresję. 

Rozpoznania depre-
sji u dzieci i młodzieży zwykle do-
konuje psycholog na podstawie wy-
wiadu i odpowiednich testów. 

Leczenie w zależności od sta-
nu pacjenta obejmuje psychotera-
pię lub psychoterapię i farmako-
terapię.

Numery telefonów dla dzieci i młodzieży:

Młodzieżowy Telefon Zaufania: 19 288
(czynny od poniedziałku do piątku 15.00 – 19.00)

Forum Przeciw Depresji, telefon zaufania dla dzie-
ci i młodzieży: 116 11 
(czynny od poniedziałku do piątku),

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzie-
ży: 800 080 222 (czynna 7 dni w tygodniu)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bez-
pieczeństwa dzieci: 800 100 100 
(czynny od poniedziałku do piątku 12.00 – 15.00),

Infolinia dla wychowawców – pierwszy ogólnopol-
ski telefon zaufania dla nauczycieli:
0801 800 967
(poniedziałek, środa, czwartek od 17.00 – 19.00),

Elżbieta Kiszka
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Maciej Tymowicz – ZSzZ w Dynowie
Kierownik Gospodarczy i Stacji Kontroli Po-
jazdów, pasjonat samochodów i  diagnosta 
samochodowy.

19.11.2020 r. została oddana do o użytku nowoczesna 
Stacja Kontroli Pojazdów, która ma zastąpić dotychczaso-
wą aby dalej świadczyć usługi dla ludności oraz stanowić 
również element bazy szkoleniowej dla techników i mecha-
ników pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. 

Nowa Stacja Kontroli Pojazdów
w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Dzięki usilnym staraniom Dyrektora Szkoły Pani Hali-
ny Cygan, oraz działań wspomagających Kierownika Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego Pana Marcina Kałamuckie-
go oraz mnie – Kierownika Gospodarczego i Stacji Kontroli 
Pojazdów Macieja Tymowicza, udało się sprawnie przygoto-
wać koncepcję budowy stacji, a w dalszej kolejności dopro-
wadzić do przyjęcia, przez Radę Powiatu jako zadania bu-
dżetowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, jej budowy. 

Inwestycję prowadziło Starostwo Powiatowe w Rzeszo-
wie, reprezentowane przez Starostę Rzeszowskiego Pana 
Józefa Jodłowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego Pana 
Marka Sitarza, a zadanie realizowała Fir-
ma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak 
ze Strzyżowa. Dobre tempo prac i sprzy-
jająca aura spowodowały, że wykonaw-
ca oddał obiekt w planowanym terminie 
(04.2020-11.2020r.). 

Od końca listopada 2020 r. kierowcy – właściciele pojaz-
dów, z terenu dynowszczyzny i nie tylko, korzystają z usług 
w zakresie obowiązkowych badań technicznych pojazdów 
samochodowych na nowoczesnej linii, co przekłada się na 
wzrost bezpieczeństwa na drogach, a także przyczynia się 
do wyższego poziomu kształcenia przyszłych techników i me-
chaników pojazdów samochodowych w Technikum i w Bran-
żowej Szkole I Stopnia w Dynowie, funkcjonujących w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie. 

 Postęp techniczny w elektronice, cybernetyce czy mo-
toryzacji sprawia, że także w tej branży następują istotne 
zmiany. Występujące układy elektroniczne w pojazdach sa-
mochodowych wymagają odpowiedniej klasy fachowców, dla-
tego szkoląc uczniów – przyszłe młode kadry, musimy dys-
ponować, nowoczesnym sprzętem, urządzeniami i narzędzia-
mi. Wprawdzie dobre oko i ucho mechanika samochodowego 
jest i nadal będzie „na wagę złota”, ale niezbędnym się jed-
nak staje komputer, narzędzia specjalistycznej, sprzęt i inne 
drogie i kosztowne urządzenia diagnostyczne. 

Taką, na miarę obecnych i nadchodzących zmian w tech-
nice i motoryzacji, jest nowa Stacja Kontroli Pojazdów w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie.

Maciej Tymowicz
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Praca w współczesnym warsztacie samochodowym to nie 
tylko profesjonalna wiedza, fachowe umiejętności, ale tak-
że wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi, które znacz-
nie ułatwiają prace, a nawet nie można bez nich wykonać 
poprawnie naprawy pojazdu. Przysłowiowy „klucz, młotek 
i śrubokręt” to dziś stanowczo za mało, aby naprawić samo-
chód czy w ogóle go zdiagnozować, czyli sprawdzić co się ze-
psuło i na przykład dlaczego nam się świeci jakaś „dziwna 
kontrola” na desce rozdzielczej pojazdu. 

Dzisiejsze samochody to jeżdżące systemy informatycz-
ne powiązane ze sobą, z dużą ilością elektroniki, czujników 
i elementów wykonawczych, które pomagają kierowcy pro-
wadzić samochód, dbają o komfort, bezpieczeństwo jego i in-
nych użytkowników drogi. Warsztaty zajmujące się serwiso-
waniem samochodów bardzo często specjalizują się w kon-
kretnych czynnościach lub przeprowadzaniu napraw mode-
li wybranych marek. Aktualna liczba podzespołów w nowo-
czesnych autach jest ogromna i wymaga posiadania skraj-
nie różnych narzędzi – także tych bardzo drogich i skom-
plikowanych.

Narzędzia dostosowane do poszczególnych elementów 
i zadań zapewniają szybki postęp, oszczędzają energię i za-
pobiegają wypadkom. Dobry sprzęt zapewnia płynny prze-
pływ pracy, zwiększa wydajność i obniża koszty. W zależno-
ści od branży, środowiska pracy, zadań i osobistych prefe-
rencji, zapotrzebowanie na urządzenia może obejmować od 
dobrze zaopatrzonej szafki narzędziowej, po optymalnie wy-
posażone warsztaty z maszynami, elektronarzędziami i ma-
teriałami eksploatacyjnymi.

Aby móc diagnozować i naprawiać współczesne pojazdy 
trzeba dysponować nowoczesnymi narzędziami takimi jak: 
specjalistyczne testery, komputery diagnostyczne do komu-
nikowania 

się z systemami informatycznymi w samochodzie, oscy-
loskopy, dzięki którym możemy sprawdzić przebiegi prądo-
we różnych elementów elektronicznych, myjki ultradźwię-
kowe, dzięki którym możemy umyć dokładnie czę-
ści i podzespoły w miejscach nawet niedostępnych. 
Ważną role spełnia też odpowiednio wyposażo-
na Stacja Kontroli Pojazdów gdzie nie tylko moż-
na wykonać obowiązkowe okresowe badania tech-
niczne, ale także sprawdzić usterki jakie wystąpi-
ły podczas eksploatacji pojazdu, oraz kontrolować 
pojazd przed lub po wykonaniu naprawy. 

Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu codzien-
na nauka i praca są o wiele prostsze i sprawiają 
większą przyjemność. Centrum Kształcenia Usta-
wicznego działające przy Zespole Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
jest bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne na-
rzędzia, pomoce dydaktyczne dzięki organowi pro-
wadzącemu Powiatowi Rzeszowskiemu, który do-

Nowoczesne narzędzia
w fachowym warsztacie

Marcin Kałamucki– ZSzZ w Dynowie
Kierownik Szkolenia Praktycznego - nauczy-
ciel przedmiotów zawodowych branży tech-
nicznej, diagnosta i rzeczoznawca samocho-
dow.

posaża szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne, jak rów-
nież poprzez udział w różnego rodzaju projektach współfi-
nansowanych z Funduszy Europejskich, dzięki którym do-
posaża się pracownie kształcenia zawodowego. Wysokie ja-
kości narzędzia zapewniają wydajną pracę. Miejsce nauki 
i pracy wyposażone w fachowe narzędzie, odpowiednie ma-
szyny i wydajny sprzęt jest bardzo ważna.

Marcin Kałamucki
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6. Przeanalizuj przedstawioną obok wieżę z kostek do gier planszowych. Ile oczek ma ścianka na 
spodzie wieży? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Oto nowe reguły gry w kółko i krzyżyk: przegrywa ten, kto ma trzy znaki w jednym wierszu, 

jednej kolumnie lub po przekątnej. Załóżmy, że aktualna sytuacja wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twoje jest kółko i ruch jest Twój. Gdzie powinieneś postawić znak, by wygrać? 
 
8. Z zapałek układamy figurę:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy przełożyć cztery zapałki, tak aby otrzymać trzy trójkąty równoboczne. 
 
9. Jaka jest następna liczba poniższego szeregu? 
 
        4, 8, 15, 30, 37, 74, x 
 
 
 
 
 
10. Jedenaście tarcz tej układanki zawiera wszystkie liczby od 1 do 11, po 
jednej w każdej tarczy. Suma liczb napisanych w trzech lub pięciu tarczach 
ułożonych w każdej linii prostej jest zawsze równa 22.  
Wpisz liczby od 4 do 10 w brakujące tarcze. 
 
 

 

1. Dodaj tylko jedną kreskę, aby poniższe równanie było 
prawdziwe.

2. Które pola (1-8) powinny być zamalowane także na 
zielono?

3. Rozwiąż rebus

4.  Jaka liczba powinna znaleźć się w miejscu znaku za-
pytania:

7   4   5   3
1   6   3   7
3   8   1   7
6   1   8   ?

5.  Rozwiąż rebus

Należy przełożyć cztery zapałki, tak aby otrzymać trzy 
trójkąty równoboczne.

9. Jaka jest następna liczba poniższego szeregu?

4,  8,  15,  30,  37,  74,  x

10. Jedenaście tarcz tej układanki zawiera wszystkie licz-
by od 1 do 11, po jednej w każdej tarczy. Suma liczb 
napisanych w trzech lub pięciu tarczach ułożonych 
w każdej linii prostej jest zawsze równa 22.
Wpisz liczby od 4 do 10 w brakujące tarcze.

ŁAMIGŁOWKI – REBUSY – KRZYŻÓWKI

 

 

6. Przeanalizuj przedstawioną obok wieżę z kostek do gier planszowych. Ile oczek ma ścianka na 
spodzie wieży? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Oto nowe reguły gry w kółko i krzyżyk: przegrywa ten, kto ma trzy znaki w jednym wierszu, 

jednej kolumnie lub po przekątnej. Załóżmy, że aktualna sytuacja wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twoje jest kółko i ruch jest Twój. Gdzie powinieneś postawić znak, by wygrać? 
 
8. Z zapałek układamy figurę:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy przełożyć cztery zapałki, tak aby otrzymać trzy trójkąty równoboczne. 
 
9. Jaka jest następna liczba poniższego szeregu? 
 
        4, 8, 15, 30, 37, 74, x 
 
 
 
 
 
10. Jedenaście tarcz tej układanki zawiera wszystkie liczby od 1 do 11, po 
jednej w każdej tarczy. Suma liczb napisanych w trzech lub pięciu tarczach 
ułożonych w każdej linii prostej jest zawsze równa 22.  
Wpisz liczby od 4 do 10 w brakujące tarcze. 
 
 

 

 

 

6. Przeanalizuj przedstawioną obok wieżę z kostek do gier planszowych. Ile oczek ma ścianka na 
spodzie wieży? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Oto nowe reguły gry w kółko i krzyżyk: przegrywa ten, kto ma trzy znaki w jednym wierszu, 

jednej kolumnie lub po przekątnej. Załóżmy, że aktualna sytuacja wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twoje jest kółko i ruch jest Twój. Gdzie powinieneś postawić znak, by wygrać? 
 
8. Z zapałek układamy figurę:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy przełożyć cztery zapałki, tak aby otrzymać trzy trójkąty równoboczne. 
 
9. Jaka jest następna liczba poniższego szeregu? 
 
        4, 8, 15, 30, 37, 74, x 
 
 
 
 
 
10. Jedenaście tarcz tej układanki zawiera wszystkie liczby od 1 do 11, po 
jednej w każdej tarczy. Suma liczb napisanych w trzech lub pięciu tarczach 
ułożonych w każdej linii prostej jest zawsze równa 22.  
Wpisz liczby od 4 do 10 w brakujące tarcze. 
 
 

 

 

 

6. Przeanalizuj przedstawioną obok wieżę z kostek do gier planszowych. Ile oczek ma ścianka na 
spodzie wieży? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Oto nowe reguły gry w kółko i krzyżyk: przegrywa ten, kto ma trzy znaki w jednym wierszu, 

jednej kolumnie lub po przekątnej. Załóżmy, że aktualna sytuacja wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twoje jest kółko i ruch jest Twój. Gdzie powinieneś postawić znak, by wygrać? 
 
8. Z zapałek układamy figurę:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy przełożyć cztery zapałki, tak aby otrzymać trzy trójkąty równoboczne. 
 
9. Jaka jest następna liczba poniższego szeregu? 
 
        4, 8, 15, 30, 37, 74, x 
 
 
 
 
 
10. Jedenaście tarcz tej układanki zawiera wszystkie liczby od 1 do 11, po 
jednej w każdej tarczy. Suma liczb napisanych w trzech lub pięciu tarczach 
ułożonych w każdej linii prostej jest zawsze równa 22.  
Wpisz liczby od 4 do 10 w brakujące tarcze. 
 
 

 

 

 

6. Przeanalizuj przedstawioną obok wieżę z kostek do gier planszowych. Ile oczek ma ścianka na 
spodzie wieży? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Oto nowe reguły gry w kółko i krzyżyk: przegrywa ten, kto ma trzy znaki w jednym wierszu, 

jednej kolumnie lub po przekątnej. Załóżmy, że aktualna sytuacja wygląda następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twoje jest kółko i ruch jest Twój. Gdzie powinieneś postawić znak, by wygrać? 
 
8. Z zapałek układamy figurę:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy przełożyć cztery zapałki, tak aby otrzymać trzy trójkąty równoboczne. 
 
9. Jaka jest następna liczba poniższego szeregu? 
 
        4, 8, 15, 30, 37, 74, x 
 
 
 
 
 
10. Jedenaście tarcz tej układanki zawiera wszystkie liczby od 1 do 11, po 
jednej w każdej tarczy. Suma liczb napisanych w trzech lub pięciu tarczach 
ułożonych w każdej linii prostej jest zawsze równa 22.  
Wpisz liczby od 4 do 10 w brakujące tarcze. 
 
 

 

6.  Przeanalizuj przedstawioną obok wieżę 
z kostek do gier planszowych. Ile oczek 
ma ścianka na spodzie wieży?

7.  Oto nowe reguły gry w kółko i krzyżyk: przegrywa ten, 
kto ma trzy znaki w jednym wierszu, jednej kolumnie 
lub po przekątnej. Załóżmy, że aktualna sytuacja wy-
gląda następująco:

Twoje jest kółko i ruch jest Twój. Gdzie powinieneś 
postawić znak, by wygrać?

8. Z zapałek układamy figurę:
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DEN – nagrodzeni nauczyciele i pracownicy, nowe boiska 
szkolne, stołówka, klasy lekcyjne po doposażeniu 

i odnowieniu oraz w bibliotece.
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