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Kolejny, wakacyjny numer DYNOWINKI przygotowuje p. Ewa Hadam. Materiały proszę przesyłać na 
adres ewahaddam@poczta.onet.pl
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Kolejny numer „Dynowin-
ki” wydany został staraniem i 
kosztem Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Dynowie. 
Poświęcony jest w całości XXII 
edycji Konkursu Podkarpacka 
Tęcza pod hasłem „Pejzaże Podkarpacia”. Organiza-
torom Konkursu składam serdeczne gratulacje.

W dniu 3 kwietnia 2022 r. uczestniczyłem w wer-
nisażu malarstwa Zdzisława Kudły zorganizowanym 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyni — mala-
rza, reżysera, scenarzysty i scenografa pochodzące-
go z Wesołej koło Dynowa. Zdzisław Kudła rozpoczął 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, zaś 
staraniem i za namową profesora Józefa Witkowskie-
go, ukończył Liceum Plastyczne w Jarosławiu. Aka-
demię Sztuk Pięknych ukończył w Krakowie. Więcej 
o Zdzisławie Kudła napiszemy w następnym nume-
rze „Dynowinki”. W dniu 17 maja br. podobny werni-

Drogi Czytelniku! 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Dynowinki jako wydanie 
specjalne. Większość zamieszczonych artykułów dotyczy spraw szkolnych 
i też takich, które mogą zainteresować każdego Czytelnika. 

Jak co roku, pamiętamy, że w maju obchodzimy m.in. Dzień Flagi, 
kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MAJA…., oraz bardzo ważny, 
majowy…DZIEŃ MATKI. Ten ostatni szczególnie traktujemy i w szer-

szym ujęciu jako „Matki – Ojczyzny” w cza-
sie pokoju, a także z myślą o matkach prze-
żywających, tragedię wojenną w Ukrainie. 

Zachęcamy Państwa do lektury tej  
Dynowinki, ponieważ większość artyku-
łów dotyczy uczniów Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie – Państwa dzieci w nauce, pra-
cy i rozrywce. Prezentujemy prace konkur-
sowe, dyplomy, gratulacje, zdjęcia i teksty, 
które zapewne wiele osób obejrzy i z satys-
fakcją przeczyta. 

 Zapraszamy !!!
 Zespół Redakcyjny 

ZSzZ w Dynowie

saż odbył się w Wesołej i został zorganizowany przez 
Urząd Gminy w Nozdrzcu. Miałem okazję w nim rów-
nież uczestniczyć.

Wydanie poprzedniego numeru „Dynowinki” moż-
liwe było dzięki finansowemu wsparciu Banku Spół-
dzielczego w Dynowie. W imieniu Zarządu Towarzy-
stwa i Redakcji gazety, wyrażam serdeczne podzię-
kowanie.      

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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 Upadł jej z ko lan kłę bek włócz ki. 
 Roz wi jał się w po śpie chu i ucie kał na oślep. 

 Trzy ma ła po czą tek ży cia. 
 Owi ja ła na pa lec ser decz ny jak pier ścio nek, chcia ła uchro nić. 
 To czył się po ostrych po chy ło ściach, cza sem piął się pod górę. 

 Przy cho dził splą ta ny i mil czał. 
 Ni g dy już nie po wró ci na słod ki tron jej ko lan.  

 Wy cią gnię te ręce świe cą w ciem no ści jak sta re mia sto.

Zbigniew Herbert

Usnąć nie pozwól mi, połóż na czoło dłoń, 
ręka niech dobra twa matko złe sny odpędza.

Ucisz tych skrzydeł szum, lotek bomb oddal gwizd, 
niechaj do portów swych flota wraca.

Nie pytaj czemu krzyczę w noc, 
te bomby lecą na nasz dom.

I włosy twe i włosy jej już żywym ogniem palą się. 
Nie pytaj dokąd biegnę w noc. 

Pszenica pali się i ryż i napalm już ogarnia nas 
i nie wiem gdzie się schronić mam…….

     Zespół Blackout

Matka, Mama, Mamusia – Ojczyzna…

26 maja Dzień Matki

MAMO !!!, MAMO !!!, MAMO !!!, MAMO ….
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Dynowinka: W tym roku mija 15 lat sprawowania 
przez Panią, funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 
a w tej szkole jest to już 28. rok pracy nauczycielskiej. 
Jak Pani z tej perspektywy ocenia swój wybór zawodowy?

Dyrektor: Przystępując pierwszy raz do konkursu, wie-
działam już jak wygląda praca na stanowisku kierowni-
czym, ponieważ byłam 8 lat wicedyrektorem, chociaż nie 
sądziłam, że zadań będzie tak dużo i w takim tempie bę-
dzie ich stale przybywało. Pomimo tego, jestem zadowo-
lona z takiego wyboru, ponieważ udało mi się realizować 
wiele zadań np. oddanie do użytku poddasza, nowa Sta-
cja Kontroli Pojazdów, nowoczesny kompleks boisk sporto-
wych, doposażenie klas, modernizacja pomieszczeń (m.in. 
kuchnia, stołówka, łazienki, biblioteka szkolna CKU, po-
szczególne klasopracownie, sala gimnastyczna) itp. a tak-
że wprowadzić innowacje pedagogiczne we wszystkich kla-
sach technikum. 

Dynowinka: Czy w swoich marzeniach miała Pani za-
miar bycia nauczycielem, czy zadecydował przypadek albo 
jakaś inna okoliczność?

Dyrektor: Jako dziecko to pewnie chciałam być i na-
uczycielem, może występować na scenie (w szkole podsta-
wowej często występowałam w przedstawieniach szkol-
nych), albo być modelką…, takie dziecięce marzenia. Do-
piero po zakończeniu szkoły średniej przymierzałam się 
do tego zawodu, bowiem podjęłam studia w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Rzeszowie, chociaż nie był to jeszcze 
taki wyraźny cel.

Dynowinka: Co Panią skłoniło do podjęcia pracy w za-
wodzie nauczycielskim i właśnie w tej szkole, samocho-
dowej ?

Dyrektor: Życiową drogę często wyznaczają przypad-
ki, jakieś okoliczności i tak było ze mną. Po skończonych 
studiach nauczycielskich dowiedziałam się, że jest wol-
ny etat wychowawcy w internacie Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie i tak zaczęła się „nauczycielska przy-
goda”. Ponieważ szkoła się rozwijała zostałam następnie 
nauczycielem historii (zgodnie z wyuczonym zawodem), 
a także nauczycielem bibliotekarzem (po skończonych stu-
diach podyplomowych na UJ w Krakowie w zakresie bi-
bliotekoznawstwa).

Dynowinka: Pierwsze była Pani nauczycielką histo-
rii, wychowawczynią w internacie i jako nauczyciel w bi-
bliotece, a także sprawowała Pani funkcję wicedyrektora 
od 1999 roku. Będąc takim młodym nauczycielem zdecy-
dowała się Pani na przyjęcie funkcji wicedyrektora, jak 
to się stało?

Rozmowa
z Panią Haliną Cygan – Dyrektorem 

Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Dyrektor: Stało się tak niespodziewanie, ów-
czesny wicedyrektor zrezygnował z pełnienia tej 
funkcji z powodów osobistych. Ja miałam wię-
cej czasu, byłam dyspozycyjna i Pan Dyrektor 
Stanisław Tymowicz zaproponował mi tę funk-
cję twierdząc, że widzi we mnie dobrego kandy-
data posiadającego zapał do pracy i dużo ener-
gii. Namówił mnie, (mimo wielu moich obaw), 
abym podjęła się tego zadania, zapewniając, że 
przy Jego pomocy podołam obowiązkom. Uwie-
rzyłam, zdecydowałam się i dałam sobie radę.

Dynowinka: Co jest w pracy dyrektorskiej 
najtrudniejsze, co najciekawsze, a co najbar-
dziej miłe?

Dyrektor: Objęcie takiej funkcji niesie spo-
ro obaw, ale awans, obdarzenie zaufaniem jest 
miłe i ciekawe. Można realizować w pewnym za-
kresie swoje marzenia i plany zawodowe, a naj-
bardziej przyjemne jest wręczać uczniom świa-
dectwa, dyplomy, wyróżnienia, gratulacje i sły-
szeć słowo „dziękuję”, bo wtedy o trudnościach 
i kłopotach się zapomina.

Dynowinka: Co spędza „sen z powiek” jeśli 
ma Pani w myślach szkołę?

Dyrektor: Odpowiedzialność za „wszystko” 
i stale rosnące wymagania w stosunku do szko-
ły, ze strony rodziców, uczniów i resortu, mając 
w zasadzie te same uprawnienia i narzędzia wo-
bec pojawiających się trudności i problemów edu-
kacyjnych, oraz wobec zmieniającego się podej-
ścia uczniów do obowiązków szkolnych.
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Patronat jak przystało na XXII edycją Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka 
Tęcza” pod hasłem „Pejzaże Podkarpacia” sprawowało 23 Instytucje, Firmy i Sto-
warzyszenia: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz 
Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Ar-
chidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Podkarpacki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA - Rozgłośnia Archidiecezji 
Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszo-
wie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszy-
wa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Brzozowiana – portal regionu brzozow-
skiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskie-
go – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Firma Handlowo-Usługowa „SZiK” z Tyczy-

na, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. 

Każdy uczestnik XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Pejzaże Pod-
karpacia”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody, ufundowane przez: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszo-
wie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, Państwo-
wą Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dy-
nów, Firmę Handlowo-Usługową „SziK” z Tyczyna, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, Radę Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a także każda szkoła oraz opiekunowie, otrzymali podziękowania.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz Ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!! Jednocześnie 
bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom – z 52 szkół województwa podkarpackiego oraz ich opiekunom 
– (90 nauczycieli) i zapraszamy serdecznie na XXIII edycję. 

Dyrektor ZSzZ w Dynowie 
Halina Cygan

Dynowinka: W tym roku odbędzie się konkurs na 
stanowisko dyrektora. Czy zamierza Pani przystąpić 
do tego konkursu?

Dyrektor: Tak, chcę kontynuować planowane 
działania gospodarcze i edukacyjne, a najbardziej 
„trzyma” mnie praca z młodzieżą, podnoszenie jako-
ści kształcenia i dążenie do osiągania, przez uczniów, 
wysokich wyników w nauce. Dlatego utrzymujemy 
ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami, Zakłada-
mi Pracy i okolicznymi instytucjami – gdzie techni-
cy odbywają praktyki zawodowe, a także organizu-
jemy dla nich, staże krajowe i zagraniczne (Niemcy, 
Hiszpania). Spośród zadań gospodarczych, w planach 
jest termomodernizacja najstarszych obiektów tj. bu-
dynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i budyn-
ku – dawnego internatu oraz remont elewacji na naj-

PODZIĘKOWANIA
W imieniu całej społeczności 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
serdecznie dziękuję za Patronat, Sponsorowanie i Pomoc w organizacji

XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” 
pod hasłem „Pejzaże Podkarpacia”. 

nowszym budynku dydaktycznym. Jeśli tylko poja-
wiają się możliwości to doposażamy pracownie przed-
miotowe w niezbędny i nowoczesny sprzęt, uzupełnia-
my księgozbiory biblioteczne, a także myślimy o ga-
binecie stomatologicznym. Bardzo dobra współpraca 
z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców, Stowarzysze-
niem Przyjaciół ZSzZ w Dynowie, a przede wszyst-
kim, z Organem Prowadzącym – Powiatem Rzeszow-
skim i Organem Nadzorującym – Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie, mobilizuje mnie do tego, aby dalej 
ubiegać się w konkursie o pełnienie tej funkcji.

Dynowinka. Życzymy Pani wygrania konkursu 
oraz dalszych owocnych lat pracy na stanowisku Dy-
rektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie. Dziękujemy za rozmowę.
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XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu 
Podkarpacka Tęcza pod hasłem 

„Pejzaże Podkarpacia”
XXII edycja cieszące-

go się niegasnącym zain-
teresowaniem Wojewódz-
kiego Konkursu Pod-
karpacka Tęcza, które-
go organizatorem jest Ze-
spół Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Dynowie nosiła w tym roku tytuł „Pejza-
że Podkarpacia”. 

Konkurs objęli patronatem: Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy 
Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archi-
diecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Prze-
myślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji 
Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie 
Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ru-

chu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Po-
licji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszy-
wa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Brzozowia-
na – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Sto-
warzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskie-
go – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Firma Handlo-
wo – Usługowa „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dyno-
wie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie.

Do udziału w konkursie mogli przystąpić uczniowie 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a złożo-
ne prace musiały spełniać wymagania jednej z trzech 
regulaminowych kategorii: plastycznej, fotograficz-
nej lub informatycznej.

Jako pierwsze zostały ocenione prace w kategorii 
plastycznej, a obrady jury odbyły się 29 marca 2022 r. 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie. Inspiracją do samodzielne-
go stworzenia pracy plastycznej miały być słowa Janu-
sza Szubera, sanockiego poety, piewcy Bieszczad, Gór 
Słonnych i Pogórza Karpackiego:

„Mieszkańcy tej krainy 
wykarczowani żelazem i ogniem. 
Zdziczałe od pół wieku sady 
W środku lasów. (…) 
W rezerwatach zwanych skansenami 
Resztki ich gospodarstw, obrzędów 
I drewnianych świątyń”.

Do oceny rekordowej ilości prac plastycznych za-
proszone zostało jury w następującym składzie: Pani 
Katarzyna Płodzień-Błażej ze Starostwa Powiato-
wego w Rzeszowie, Pani Jolanta Pyś-Miklasz i Pan 
Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” 
w Dynowie oraz Pani Dominika Jasińska z Podkar-
packiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwa-
le. Podczas oceny 215 prac jurorzy zwracali szczegól-
ną uwagę na zastosowane techniki, oryginalność prac, 
a także zdolności plastyczne uczestników. 
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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 Malwina Łoza Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej
II miejsce Patrycja Czop Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich
III miejsce Julia Kufel Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej
III miejsce Zuzanna Sobolak Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

     Wyróżnienia: 
Milena Dykiel    Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej 
Aleksandra Suberlak  Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce 
Kamila Koszela    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie 
Marceli Stasiowski   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
Piotr Knap    Szkoła Podstawowa w Siedliskach
Eliza Ali    Filialna Szkoła Podstawowa w Tywoni 
Maksymilian Solarz   Szkoła Podstawowa w Siedliskach
Rafał Buczyk   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie 
Dina Taslaq   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie 
Emilia Błoż   Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku 
Julia Kałamucka   Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie 
Adam Makarski    Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu 
Amelia Mazur    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Wiktoria Laska    Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu 
Kinga Dutka    Szkoła Podstawowa w Ulanicy    
Jadwiga Leśniak    Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie 
Krzysztof Kolano   Szkoła Podstawowa w Dylągowej
Judyta Partyka    Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu   
Aleksander Myćka  Szkoła Podstawowa w Łubnie    
Miłosz Sacharzec   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Antoni Cwynar    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku 
Wiktoria Gilarska   Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce 
Damian Dykiel    Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej 
Kamila Farbaniec  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

     Szkoła ponadpodstawowa:
I miejsce Agnieszka Majka Zespół Szkół w Tyczynie
I miejsce Katarzyna Gibała Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
II miejsce Alicja Kowal Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
II miejsce Kamila Sokolik Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce Julia Bieniek III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Rzeszowie
III miejsce Sławomir Czyż Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie

      Wyróżnienia:
Marcelina Tomaka  III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Rzeszowie
Szymon Ciurkiewicz  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Zuzanna Kurpyta   III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Rzeszowie
Natalia Gierlach   Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Patrycja Gierlach   Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
Franciszek Mikoś   Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Paweł Bielec   Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Wiktoria Nowak    Zespół Szkół w Tyczynie
Aleksandra Gierula  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Aleksandra Szyszka  III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Rzeszowie
Kacper Welc   Zespół Szkół w Kańczudze

Wyniki XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu 
PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem 

„Pejzaże Podkarpacia”
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Wiktoria Jaśkowiak – I miejsce ZSP w Brzyskach Zuzanna Gierula – I miejsce – PSP Nr 1 w Dynowie

Katarzyna Gibała – I miejsce – LO w Dynowie

Sławomir Czyż – III miejsce – ZSB w Brzozowie Kamila Sokolik – II miejsce – ZSzZ w Dynowie

Adam Makarski – wyróżnienie – ZSiP w Manasterzu

Alicja Kowal – II miejsce – ZSzZ w Dynowie

Aleksander Myćka – wyróżnienie – SP w Łubnie 
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Aleksandra Szyszka – wyróżnienie – III LO w Rzeszowie

Szymon Ciurkiewicz – wyróżnienie – ZSzZ w Dynowie 

Natalia Gierlach – wyróżnienie – ZSzZ w Dynowie

Anna Kopala – wyróżnienie – ZS w Tyczynie

Krzysztof Kolano – wyróżnienie – SP w Dylągowej 

Wiktoria Nowak – wyróżnienie – ZS w Tyczynie 

Kinga Dutka – wyróżnienie – SP w Ulanicy
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Kolejny zespół jurorski, oce-
niający prace w kategorii infor-
matycznej zebrał się 30 marca 
2022 r. w Zespole Szkół Zawodo-
wych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie. Warunkiem 
wzięcia udziału w tej kategorii kon-
kursu było samodzielne przygotowa-
nie krótkiego filmu w formie vide-
obloga zawierającego obraz, muzykę 
i dźwięk oraz promującego osobliwo-
ści przyrodnicze, krajobrazowe lub 
turystyczne np. Doliny Sanu. Pra-
ca mogła być vlogiem, relacją, po-
radnikiem, pamiętnikiem czy też 
dziennikiem umieszczonym na wy-
branej przez siebie darmowej plat-
formie np. YouTube, Vimeo lub Dailymotion, a dłu-
gość trwania filmu musiała się mieścić w przedzia-
le od 3 do 8 minut.

Prace konkursowe oceniło jury w następującym 
składzie: Pani Maria Sudoł – specjalista ds. hodowli 
lasu w Nadleśnictwie Dynów, Pan Adam Kus – Kie-
rownik Działu Multimedialnych technik upowszech-
niania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie, Pan Jan Kądziołka – Kierownik 
Biura Handlowego, Z-ca Dyrektora ds. 
Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji 
Kruszywa i Usług Geologicznych KRU-
SZGEO SA w Rzeszowie, starszy aspirant 
Tomasz Surowiak z Wydziału Prewen-

Kategoria informatyczna

     Wyniki konkursu:
I miejsce  Patryk Trzyna Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I miejsce  Zuzanna Tomaszewska  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie
I miejsce Mateusz Ciećko Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce Weronika Zielińska Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce  Natalia Gierlach Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
II miejsce Kamil Toczek  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce Martyna Potoczna Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce Karol Sarnicki Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

cji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, młodszy 
aspirant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszo-
wie. Jurorzy ocenili oryginalność witryny, zawartość 
merytoryczną, ciekawe ujęcie tematu, szatę graficz-
ną, efekt wizualny, celowe i przemyślane rozwiąza-
nia techniczne. 
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W ostatnim dniu obrad tj. 31 marca 2022 r. za-
proszone jury oceniło prace w kategorii fotograficz-
nej. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie w tej 
kategorii było samodzielne przygotowanie 1 zdjęcia, 
które tematycznie nawiązywało do hasła: „Drzewo 
– pomnik przyrody i pamiątka kultury”. Fotografia 
mogła przedstawiać niepowtarzalne drzewo lub ich 
skupisko, które oddają piękno i niezwykłość podkar-
packiego pejzażu. 

Do oceny rekordowej ilości zdjęć zaproszono jury, 
w skład którego weszli: Pani Grażyna Paździor-
ny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dy-
nowie, Pani Magdalena Misiorowska z Wydzia-
łu Promocji i Komunikacji Społecznej ...Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Pan 
Marcin Sowiński z Państwowej Wyższej Szkoły 

Kategoria fotograficzna

     Szkoła podstawowa 
I miejsce  Aleksandra Czopor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
I miejsce  Małgorzata Kupińska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
II miejsce  Paweł Lorenc Zespół Szkół w Niebocku
II miejsce  Marek Mikoś Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
III miejsce  Maciej Lorenc Zespół Szkół w Niebocku
III miejsce  Amelia Jakielaszek Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

     Wyróżnienia: 
Małgorzata Szymczycha Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce
Mateusz Kupiński  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
Sławomir Szybiak  Szkoła Podstawowa w Pawłokomie
Jakub Kurcoń   Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Baryczy
Gabriela Szarek   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
Karolina Kotula   Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Oceniano zgod-
ność z tematem konkursu, ciekawe rozwiązania i uję-
cie tematu, oryginalność i estetykę pracy, techni-
kę wykonania. Z nadesłanych 151 prac jury wybra-
ło najciekawsze. 

Z uwagi na niepokojącą sytuację na świecie 
i w trosce o bezpieczeństwo uczestników konkursu, 
w tym roku zrezygnowano z organizacji długo ocze-
kiwanej uroczystej gali konkursowej, jednak każdy 
uczestnik XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Pod-
karpacka Tęcza pod hasłem „Pejzaże Podkarpacia” 
otrzymał pamiątkowy dyplom udziału w konkursie. 
Do zwycięzców trafiły dodatkowo atrakcyjne nagro-
dy, których fundatorami byli: Starostwo Powiatowe 
w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geo-

logicznych KRUSZGEO SA w Rze-
szowie, Państwowa Wyższa Szko-
ła Wschodnioeuropejska w Prze-
myślu, Powiatowy Urząd Pracy 
w Rzeszowie, Regionalna Dyrek-
cja Lasów Państwowych w Kro-
śnie, Nadleśnictwo Dynów, Bank 
Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie, Burmistrz 
Miasta Dynowa, Firma Handlowo-
Usługowa „Szik” z Tyczyna, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Dy-
nowie, Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego w Rzeszowie, Pod-
karpacki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale, Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Dynowie. Natomiast każda 
szkoła oraz opiekunowie otrzyma-
li podziękowania. Wszystkim na-
grodzonym i wyróżnionym oraz 
ich opiekunom serdecznie gratu-
lujemy.
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Szkoły podstawowe – nagrodzone i wyróżnione prace

Małgorzata Kupińska – I miejsce – SP w Jabłonce

Marek Mikoś – II miejsce – PSP Nr 1 w Dynowie
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Gabriela Szarek – wyróżnienie – ZSP w Brzyskach Karolina Kotula – wyróżnienie – ZS w Sokołowie Małopolskim

Paweł Lorenc – II miejsce – ZS w Niebocku Amelia Jakielaszek – III miejsce – SP w Nozdrzcu
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Małgorzata Szymczycha – wyróżnienie – SP w Jodłówce Sławomir Szybiak – wyróżnienie – SP w Pawłokomie

Jakub Kurcoń – wyróżnienie – SP w Baryczy
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Dawid Wikiera – I miejsce – ALO w Rzeszowie

Kinga Hap – III miejsce – I LO w Krośnie Paweł Słupek – I miejsce – ZSzZ w Dynowie

     Szkoła ponadpodstawowa:
I miejsce  Paweł Słupek  
 Zespół Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
I miejsce  Dawid Wikiera  
 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
II miejsce  Patrycja Pyś  
 Zespół Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce  Maja Olejnik  
 Zespół Szkół w Tyczynie
III miejsce  Szymon Tobiasz  
 III Liceum Ogólnokształcące 
 im. C.K. Norwida w Rzeszowie
III miejsce  Kinga Hap  
 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
 Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

    Wyróżnienia:
Aleksandra Pinkowicz – Zespół Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Aleksandra Skałuba – Liceum Ogólnokształcące 
 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
Magdalena Łazor – Zespół Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Wiktoria Stanisławczyk –Zespół Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Anna Szteliga –Zespół Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Martyna Kot – Zespół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego 
 w Rzeszowie
Krzysztof Krzywiński – Zespół Szkół Zawodowych 
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
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Maja Olejnik – II miejsce – ZS w Tyczynie 

Aleksandra Pinkowicz – wyróżnienie – ZSzZ w Dynowie Krzysztof Krzywiński – wyróżnienie – ZSzZ w Dynowie

Anna Szteliga – wyróżnienie – ZSzZ w Dynowie
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 Karolina Prokop i Agnieszka Smaroń

W Wielki Piątek, tj. 15 kwietnia 2022 r. o godzinie 
17.15 wierni z Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca 
w Dynowie zgromadzili się przed kościołem parafialnym, 
aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej ulicami miasta. Na-
bożeństwo prowadził ks. Patryk Szałaj, a modlono się 
rozważaniami napisanymi przez ks. Piotra Pawlukiewi-
cza „Przyjacielu, po coś przyszedł”. Wierni nieśli duży 
krzyż przez ulice miasta. Do każdej ze stacji Drogi Krzy-

żowej niosły go różne grupy parafialne. 

Magdalena Łazor – wyróżnienie – ZSzZ w Dynowie Wiktoria Stanisławczyk – wyróżnienie – ZSzZ w Dynowie

 Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa przeszła 
tradycyjnie ulicami Dynowa
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyło 15 marca 2022 r. walne zebra-
nie sprawozdawcze, na którym przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2021,spra-
wozdanie finansowe i także sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej. Dochody stowarzyszenia pochodziły ze skła-
dek członkowski, darowizn osób prywatnych i insty-
tucji oraz z odpisu 1% od podatku. Stowarzyszenie na 
koniec roku 2021 liczyło 56 członków, którzy w ciągu 
roku realizowali przyjęty w 2021 r. plan pracy. Zarząd 

odbył 3 zebrania, w tym 2 zdalnie, na których oma-
wiano stan finansowy stowarzyszenia, realizację planu pracy i spra-
wy bieżące./…/. Podjęto jedną uchwałę, w której Zarząd zdecydował 
o przyjęciu nowych członków i o przekazaniu kwoty około 1 500 zł, 
ze środków 1% odpisu podatkowego przekazanego przez Fundację 
Studencka Młodzi Młodym za rok 2021 na sfinansowanie zakupu 
strojów dla grupy sportowo-tanecznej APLAUZ i drużyny sportowej.

29.04.2022 r. pożegnaliśmy naszą kole-
żankę HALINĘ RYBĘ w związku z zakoń-
czeniem pracy i przejściem na emeryturę. 
Halina Ryba była zatrudniona w Zespole 
Szkół Zawodowych w Dynowie od roku 
1992 na stanowisku nauczyciela przedmio-
tów zawodowych branży odzieżowej. Pra-
cowała również jako nauczyciel-bibliote-
karz do chwili przejścia na emeryturę. Ko-
leżanka Halina była i jest solidnym pra-
cownikiem, uczynną osobą, która oprócz 
zawodowych zadań wiele czasu poświęca-
ła na przygotowywanie dekoracji na szkol-
ne uroczystości i strojów dla uczniów gru-
py ANTRAKT. DZIĘKUJEMY !!!

Po zakończeniu nabożeństwa wierni 
przyszli do świątyni, gdzie odbyła się litur-
gia Męki Pańskiej.

Zwyczaj odprawiania Drogi Krzyżowej 
powstał w Jerozolimie. W średniowieczu na-
bożeństwo to rozpowszechnili franciszkanie, 
którzy oprowadzając pątników, zatrzymywa-
li się przy stacjach przedstawiających histo-
rię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji 
ustalono w XVII wieku. W kościele katolic-
kim jest to nabożeństwo wielkopostne o cha-
rakterze adoracyjnym, polegające na symbo-
licznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystu-
sa na śmierć i złożenia go do grobu. Wielko-
piątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa 
odniesionego przez umęczonego i ukrzyżo-
wanego Chrystusa. W tym dniu używa się 
czerwonych szat liturgicznych, które symbo-
lizują miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym 
dniu nie używa się również instrumentów 
muzycznych, ani dzwonków.

Nie ma także pieśni na wejście. Na po-
czątku celebrans przez chwilę leży krzyżem 
przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. 
Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego koń-
cząca się opisem Męki Pańskiej z Ewange-
lii św. Jana. Po kazaniu następuje Adoracja 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSzZ 
w DYNOWIE

Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Je-
zusa. Po niej następuje Komunia Święta. 

Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament przenoszony jest w pro-
cesji do Grobu Pańskiego, gdzie przez całą Wielką Sobotę adorowany jest 
przez wiernych. Tradycyjnie w naszym mieście honorową wartę przy Bo-
żym Grobie pełnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie – Przedmieście, a także 
Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Honorowa Straż NSPJ. 

ks. Dominik Majchrowicz
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1)  Stypendyści z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszow-
skiego w roku szkolnym 2021/2022

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

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłow-
skim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyzna-
nia stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2021/2022. Z Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zo-
stało aż 11 osób: 

Klaudia Dudek z klasy 4THL  - średnia ocen 5,81, wychowawca Pani Katarzyna Marcinek
Paweł Bielec z klasy 3TIb  - średnia ocen 5,76, wychowawca Pani Beata Irzyk
Patryk Trzyna z klasy 3THLa  - średnia ocen 5,65, wychowawca Pani Anna Kałamucka
Anna Szteliga z klasy 4THL  - średnia ocen 5,31, wychowawca Pani Katarzyna Marcinek
Miłosz Gredes z klasy 4TI  - średnia ocen 5,25, wychowawca Pani Honorata Mikoś
Krzysztof Krzywiński z klasy 3TPSa  - średnia ocen 5,20, wychowawca Pan Paweł Gierula
Łukasz Tymowicz z klasy 3TPSa  - średnia ocen 5,20, wychowawca Pan Paweł Gierula
Natalia Gierlach z klasy 3TIa  - średnia ocen 5,14, wychowawca Pani Barbara Ślemp
Martyna Potoczna z klasy 3TIa  - średnia ocen 5,10, wychowawca Pani Barbara Ślemp
Szymon Ciurkiewicz z klasy 4TI  - średnia ocen 5,07, wychowawca Pani Honorata Mikoś
Aleksandra Gierula z klasy 2THL  - średnia ocen 5,06, wychowawca Pani Renata Łybacka

Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu 
Rzeszowskiego na rok szkolny 2021/2022 zostały wrę-
czone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego 2021/2022 przez Dyrektora szkoły Panią Hali-
nę Cygan i Wicedyrektora Szkoły Pana Piotra Zdeba. 

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 bardzo 
dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniż-

szych warunków: uzyskali tytuł laureata olimpiady przed-
miotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopol-
skim lub międzynarodowym, posiadali osiągnięcia artystycz-
ne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogól-
nopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była 
bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, 
nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszow-
skim, ponieważ na 25 przyznanych stypendiów, aż 11 otrzy-
mali uczniowie ZSzZ w Dynowie. Od początku funkcjonowa-
nia Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, tj. od 

Od lewej: stypendyści – Łukasz Tymowicz, Anna Szteliga, Krzysztof Krzywiński, Miłosz Gredes, Klaudia Dudek, Paweł 
Bielec, Szymon Ciurkiewicz, Natalia Gierlach, Martyna Potoczna, Patryk Trzyna, Aleksandra Gierula, Dyrektor ZszZ 
– Pani Halina Cygan
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2009 r. wszystkie wnioski stypendialne były i są przygoto-
wane przez dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. W cią-
gu 13. edycji istnienia programu 84 uczniów było i jest sty-
pendystami

2)  Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 
w roku szkolnym 2021/2022
19 stycznia 2022 r. w Podkarpackim Urzędzie Wo-

jewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie 
Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół po-
nadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczy-
stego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani 
Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorza-
ta Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

441 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Sty-
pendium PRM. Na uroczystość ich wręczenia zaproszono 2 
uczniów z każdego powiatu jako przedstawicieli wszystkich 
stypendystów z regionu (z uwagi na obecną sytuację epide-
miologiczną). Pozostałe dyplomy zostały przesłane pocztą 
na adresy szkół.

Powiat Rzeszowski reprezentował Patryk Trzyna 
z klasy 3THLa z 5-letniego Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie w zawodzie technik logistyk. W wyniku klasyfi-

kacji za rok szkolny 2020/2021 uzyskał średnią ocen 5,65 
i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2020/2021 był 
stypendystą Prezesa Rady Ministrów i stypendystą 
z POKL projektu realizowanego przez Urząd Marszał-
kowski województwa podkarpackiego, „Wsparcie stypen-
dialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok 
szkolny 2020/2021”. Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 
jest stypendystą z Programu Stypendialnego Powia-
tu Rzeszowskiego.

Drugim stypendystą Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów jest Klaudia Dudek z klasy 4THL z 4-letniego 
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w zawodzie technik 
logistyk. W wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2020/2021 
uzyskała średnią ocen 5,81 i zachowanie wzorowe. 
W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 to także stypen-
dystka z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszow-
skiego.

W uroczystości wzięła udział Pani Halina Cygan, dy-
rektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie. Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych 
uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem doj-
rzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję 
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szko-

le średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnie-
nia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzy-
skując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 
 Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie 

gratulujemy!!!
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3)  Stypendyści Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
zawodowe – rok szkolny 2021/2022”

W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne dla 
uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkol-
ny 2021/2022” realizowanego 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. Projekt jest skierowany 
do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych, któ-

rych niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w roz-
woju edukacyjnym. 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 358/7207/22 za-
twierdził listę rankingową wniosków o przyznanie sty-
pendium dla uczniów szkół zawodowych w ramach projek-
tu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych 
– szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie – 18 uczniów znalazło się 
w gronie 322 uczniów z całego województwa podkarpac-
kiego, którym przyznano takie stypendia, dla których zo-
stały przygotowane i złożone wnioski konkursowe, a są to:

3 – letnia Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Jakub Baran (2a)   – opiekun Pan Bogdan Sieńko
Szymon Krawiec (3b)  – opiekun Pan Tomasz Chrapek
Marcin Sobejko (3a)  – opiekun Pan Krystian Serwatka
Michał Winiarz (2a)  – opiekun Pan Marcin Kałamucki 
Konrad Żak (2a)   – opiekun Pan Grzegorz Pietrykowski
 

4 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Mikołaj Bator (4TPS)  – opiekun Pan Paweł Łukasiewicz
Piotr Zawadzki (4TPS)  – opiekun Pan Ryszard Dymczak

5 – letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Krzysztof Krzywiński (3TPSa)  – opiekun Pan Piotr Cygan
 

4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk

Jakub Grab (4TI)   – opiekun Pan Wojciech Hamerla
Jakub Piejko (4TI)   – opiekun Pan Sławomir Litwin
Wojciech Piątek (4TI)  – opiekun Pani Honorata Mikoś
Przemysław Potoczny (3TIb)  – opiekun Pan Adam Bogusz

5 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk

Natalia Gierlach (3TIa)  – opiekun Pani Karolina Prokop

4 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk

Aleksandra Socha (4THL)  – opiekun Pani Katarzyna Marcinek
Anna Szteliga (4THL)  – opiekun Pani Agnieszka Smaroń

5 – letnie Technikum w zawodzie technik logistyk

Aleksandra Gierula (2THL)  – opiekun Pani Renata Łybacka 
Patryk Trzyna (3THLa)  – opiekun Pani Agnieszka Smaroń 
Weronika Zielińska (2THL)  – opiekun Pani Maria Szmul
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Po prawej: Dyrektor ZSzZ w Dynowie – Pani Halina Cygan oraz stypendyści w roku szkolnym 2021/22 z opiekunami

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 2020/2021, 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 
2020/2021, 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 2021/2022.

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, 2019/2020, 2020/2021.

Należy podkreślić, że w technikum uczniowie 
w ciągu jednego roku szkolnego mają ponad 20 róż-
nych przedmiotów, a w szkole branżowej I stopnia po-
nad 16, bo są to przedmioty zarówno ogólnokształcą-
ce jak i zawodowe. Tym bardziej należy szczególnie 
docenić wszystkich stypendystów. Warto znaleźć się 
w gronie najlepszych, bo stawką są uznanie, poczucie 
własnej wartości oraz stypendium pieniężne na reali-
zację zadań zawartych w Indywidualnym Planie Roz-
woju Edukacyjnego.

Magdalena Wolańska
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 W listopadzie 2021 r. po raz kolejny społeczność szkolna Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie wykazała się wielkim sercem, chętnie rejestrując się jako poten-
cjalni dawcy komórek macierzystych w ramach „Dnia Dawcy Szpi-
ku”. Rejestracja została poprzedzona spotkaniami i rozmowami in-
dywidualnymi z uczniami na temat dawstwa szpiku oraz białacz-
ki, prowadzonymi przez nauczycielkę naszej szkoły, a zarazem ko-
ordynatora akcji z ramienia Fundacji DKMS – panią Kingę Olek-
sę-Skubisz. Pełnoletni uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz rodzi-

ce uczniów chętnie przystąpili do rejestracji. Czasami na przeszkodzie stawała zbyt 
mała waga ciała (minimalnie 50 kg), wiek (wymagany przedział wiekowy wynosił 
18-55 lat) lub stan zdrowia, lecz mimo tego już przed godziną 12.00 zarejestrowano 
maksymalną liczbę, czyli aż 100 nowych potencjalnych dawców szpiku. Akcja była 
nagłośniona przez redakcje: Radia „Eska Rzeszów”, Polskiego Radia Rzeszów, ser-
wisu Nowiny24, redakcji portalu Brzozowiana.pl, Radia „VIA” i Radia „Fara” oraz 
promowana w mediach społecznościowych. 

Olbrzymią odpowiedzialnością i zaangażowaniem wykazali się również wolon-
tariusze: Natalia Wandas, Klaudia Dudek, Klaudia Gładysz, Natalia Kowal, Kami-
la Sokolik, Wiktoria Kądziołka, Bartłomiej Kubrak, Michał Hałas i Miłosz Wolań-
ski, którzy przez cały dzień fantastycznie pomagali chętnym w procesie rejestracji, 
dając przykład jako pierwsi zarejestrowani. Dzięki pomocy Dyrektora szkoły, Pani 

Haliny Cygan, akcja prze-
biegła sprawnie i z zacho-
waniem ścisłego reżimu 
sanitarnego. Przypomnij-
my, że w poprzedniej ak-
cji w 2017 r. wśród zare-
jestrowanych znalazła się 
nasza uczennica z klasy 
4THL, która wkrótce po re-
jestracji otrzymała telefon 
z prośbą o oddanie szpiku. 
Pokazuje to sens i wagę po-
dejmowania takich dzia-
łań w społecznościach szkol-
nych i lokalnych w nierównej walce z nowotworami krwi. Każ-
da zarejestrowana osoba zwiększa szanse osób chorych na nowo-
twory krwi na znalezienie swojego „bliźniaka genetycznego” oraz 
na drugie życie. Akcja jest także wspaniałą lekcją wychowaw-
czą, uświadamiającą uczniom, że ich zaangażowanie, zrozumie-

nie i chęć niesienia pomocy innym 
mają realną wartość. 

Kinga Oleksa-Skubisz

Dzień Dawcy Szpiku 
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
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„ODDAJĄC WŁASNĄ KREW, DOBROWOLNIE I BEZINTERESOWNIE,
TO JEST GEST O WYSOKIEJ WARTOŚCI MORALNEJ I OBYWATELSKIEJ. TO DAR ŻYCIA”

       - św. Jan Paweł II

POMAGANIE MAMY WE KRWI
AKCJA KRWIODAWSTWA

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Krew jest jak dotychczas lekiem, którego 
nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna 
jest w wielu stanach zagrożenia życia (ma-
sywne krwotoki, urazy, wypadki), jak rów-
nież w leczeniu niedokrwistości towarzyszą-
cej wielu chorobom, w tym nowotworowym. 
Od wielu lat społeczność Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie uczestniczy w akcjach krwio-

dawstwa przeprowadzanych przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. 
Są to zarówno akcje odbywające się na terenie na-
szej szkoły, jak i wyjazdowe. 

 W dniu 26 kwietnia 2022 r. do naszej szko-
ły przyjechał zespół z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszo-
wie. To już druga w tym roku szkolnym akcja po-
boru krwi organizowana w ZSzZ w Dynowie. Pierw-
sza miała miejsce 20 października 2021 r. W myśl zasady 
„Pomaganie mamy we krwi” i tym razem można było li-
czyć na pełnoletnich uczniów i pracowników szkoły. Nie za-
wiedli także mieszkańcy Dynowa i okolic. Pobór krwi odby-

Piotr Marcinek
Honorowy Dawca Krwi

wał się na sali gimnastycz-
nej od godz. 9:00 do godz. 
13:00. Po zakończeniu do-
nacji okazało się, że w su-
mie zebrano ponad 10 li-
trów krwi. Warto zazna-
czyć, że w tym roku szkol-
nym oddaliśmy już około 
20 litrów tego bezcennego daru.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli bezintere-
sownie podzielić się najcenniejszym darem, jakim jest 

krew. To bardzo budujące, że kolejna grupa uczniów, 
jak i absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie przyłącza się do naszej akcji krwiodawstwa, któ-
rą udało mi się wśród młodzieży zaszczepić. Szcze-
gólne podziękowania składam Personelowi RCKiK 
w Rzeszowie, który przyjmuje zaproszenia i doko-

nuje wyjazdowych poborów krwi w naszej szkole oraz Pani 
Dyrektor Halinie Cygan za możliwość przeprowadza-
nia akcji krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie. Mam nadzie-
ję, że w kolejnych latach również będziemy kontynuować 

tak szczytne akcje, dlatego już dziś zapraszamy do 
współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro 
drugiego człowieka.
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Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powoli nabiera rozpędu, dlatego 
chcielibyśmy przybliżyć nieco uczniom kończącym szkołę podstawową, możliwości 
i zalety kształcenia zawodowego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie – Jednostki Organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego.

Wykształcenie zawodowe to inaczej efekty edukacji, które zdobywa się w czasie okre-
ślonego cyklu kształcenia. Wykształcenie takie, możemy uzyskać na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia, na poziomie technikum, a także na poziomie szkoły wyższej. Kompetencje, 
w dość swobodnym ujęciu, rozumiemy jako opanowanie określonego zakresu wiedzy, naby-

cie umiejętności i posiadanie woli, jak zdobytą wiedzę wykorzystać. Kwalifikacje w zawodzie to potwierdzone egzami-
nem zawodowym nabyte efekty kształcenia w postaci wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych 
i społecznych, niezbędnych do wykonywania zawodu.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE 
PRIORYTETEM W NADCHODZĄCYCH LATACH

Szkołą, w której można uzyskać wykształcenie 
zawodowe, nabyć kompetencje i uzyskać określone 
kwalifikacje, jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Szkoła 
dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną, profesjo-
nalną kadrą nauczycielską, zapewnia przyjazną at-
mosferę, oferuje uczniom bogatą ofertę edukacyjną, 
uwzględniającą innowacyjność w procesie nauczania, 
rozwój zainteresowań i zdolności poprzez zajęcia po-
zalekcyjne i dodatkowe. „Droga do sukcesu. Szkoły 
Powiatu Rzeszowskiego Bliżej Rynku Pracy”, „Szko-
ła Fachowych Kompetencji Zawodowych” i „Podkar-
pacie Stawia na Zawodow-
ców”, to realizowane projekty 
w Zespole Szkół Zawodowych 
w Dynowie, które mają w du-
żym stopniu wpływ na jakość 
kształcenia w:
• BRANŻOWEJ SZKOLE 

I STOPNIA – zawód: me-
chanik pojazdów samocho-
dowych,

• TECHNIKUM – zawo-
dy: technik pojazdów sa-
mochodowych, technik 
informatyk, technik han-
dlowiec i technik logi-
styk, a poszerzenie ofer-
ty edukacyjnej o innowa-
cje pedagogiczne: eduka-

Szkoła licznych możliwości

cja transgraniczna – administracja celna i bezpie-
czeństwo wewnętrzne, obsługa ruchu turystycznego, 
nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem, po-
zwoliły na nawiązanie współpracy z rzeszowskimi uczel-
niami wyższymi jak: WSPiA – Rzeszowską Szkołą Wyż-
szą, WSIiZ, Politechniką Rzeszowską, a także z PWSW 
w Przemyślu. Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom młodych pasjonatów motoryzacji, mechaniki, in-
formatyki, logistyki czy handlu, stworzyła możliwość 
wszechstronnego rozwoju ich zainteresowań oraz stwo-
rzyła warunki do uzyskania dodatkowych kwalifikacji. 
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W ramach realizowanych projektów „Szkoła facho-
wych kompetencji zawodowych” i „Droga do sukce-
su. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego Bliżej Rynku Pra-
cy”, na uczniów czekają staże zagraniczne w Hiszpanii (od-
byty - sierpień 2021 i do realizacji - lipiec 2022), praktyki 
w renomowanych zakładach pracy na terenie kraju, wyjazdy 
studyjne, kursy i szkolenia np. obsługi wózków widłowych, 
spawania metodą TIG, programowanie obrabiarek CNC, 
kurs kas fiskalnych, obsługi ruchu turystycznego – agrotu-
rystyka i inne.

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne, doposażenie sal lek-
cyjnych w specjalistyczny sprzęt i programy komputerowe 
dla logistyków i handlowców, hala z oprogramowaniem do 
diagnostyki pojazdowej, spawalnia, pracownia pojazdów sa-
mochodowych, Szkoła Nauki Jazdy z dwoma samochodami 
oraz możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B, to propozycje 
dla uczniów chcących zdobyć zawód, a w przyszłości pracę. 

Bazę szkoły stanowi też Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego z pracownią diagnostyki pojazdowej oraz serwisem ogu-
mienia, przygotowujące przyszłych mechaników i diagnostów 
do wejścia na rynek pracy oraz nowoczesna Stacja Kontro-
li Pojazdów świadcząca usługi w zakresie badań technicz-
nych pojazdów samochodowych, przyczep lekkich i ciągników.

Szkoła w swej działalności edukacyjno-wychowawczej kła-
dzie duży nacisk na edukację zdrowotną, ekologiczną, regional-
ną i informatyczną. ZSzZ w Dynowie posiada certyfikaty: Szko-
ła Promująca Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, 
Szkoła Przedsiębiorczości, Złote Szkoły NBP, Szkoła za 
Życiem, Szkoła Promująca Honorowe Oddawanie Krwi.

Stworzone z myślą o uczniach Szkolne Centrum In-
formacji Multimedialnej, to miejsce, gdzie młodzież samo-
dzielnie i pod kierunkiem nauczycieli realizuje zajęcia, mają-
ce na celu rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności. 
Uczniowie ze swoimi wychowawcami i nauczyciele podejmu-
ją działania na rzecz promocji regionu, ekologii i osób potrze-
bujących wsparcia.

Nie samą nauką żyje uczeń

Entuzjaści i miłośnicy sztuki teatralnej mogą realizo-
wać swoje zainteresowania w grupie artystyczno-teatralnej 
„ANTRAKT”, miłośników tańca sportowego zrzesza grupa 
„APLAUZ”, natomiast adepci dziennikarstwa swoich sił mogą 
spróbować w redakcji gazetki szkolnej „ELEMENCIK”. 

Cykliczną uroczystością na poziomie wojewódzkim, pro-
mującą nasz region, jest organizowany od 22 lat Wojewódz-
ki Konkurs „Podkarpacka Tęcza” a także inne, jak: moto-
ryzacyjny – „Samochodem w dorosłe życie”, ortograficz-
ny – „Leśne dyktando”, przedmiotowe – „OMNIBUS”, „Po-
tyczki Logiczne”, sportowy – „Ferie na sportowo”, eko-
logiczny – „Święto Drzewa”, pomocowe – „Góra Grosza”, 
„Światełko dla Łyczakowa” itp. Większość wymienionych 
inicjatyw podejmowanych jest przez uczniów w ramach dzia-



Nr  5/304DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE28

łalności Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli, we współpracy 
z Radą Rodziców, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie, Nadleśnictwem Dynów i miejscowymi or-
ganizacjami, przy bardzo dużym wsparciu i zaangażowaniu Dy-
rektora szkoły Pani Haliny Cygan, Wicedyrektora Pana Pio-
tra Zdeba, Kierowników – Pana Macieja Tymowicza i Pana 
Marcina Kałamuckiego. 

Nieodzowną pomocą w realizacji zadań edukacyjno-wycho-
wawczo-opiekuńczych, jest rozumienie potrzeb szkoły przez Sta-
rostę Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Wicestaro-
stę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Naczelnika Wydziału 
Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka, a także przez 
Radę Powiatu na czele z Przewodniczącym, Panem Tomaszem 
Wojtonem. 

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie oraz podjęcia edukacji w tej doskonale 
przygotowanej i wyposażonej Jednostce Organizacyjnej Powiatu 
Rzeszowskiego.

Halina Cygan i Stanisław Tymowicz

Prawda jest taka, że im starsze dziecko 
tym trudniej zbudować z nim dobre relacje. Na 
pewno trzeba starać się od pierwszych dni życia 
dziecka, od samego początku. Warto pamiętać 
o kilku kwestiach, które mogą w tym pomóc.

Słuchaj: tak naprawdę słuchanie nie 
jest łatwe. W słuchaniu chodzi przede wszyst-
kim o uczucie, o świadomość, że zostało się wy-
słuchanym. Słuchanie nie jest czymś łatwym, 

bo cały czas trzeba uważać, żeby nie komentować, żeby nie 
przerywać, żeby nie wtrącać się mówiącemu ze swoim zda-
niem. Tak naprawdę dzieciom nie jest łatwo mówić o swoich 
problemach i kłopotach. Dlaczego tak się dzieje? Rodzice za-
zwyczaj mają swoje określone poglądy i przekonania na dany 
temat. Nastolatek, który zaczyna wyrażać swoje opinie róż-
niące się od opinii rodziców naraża się na brak zrozumienia 
z ich strony. Jeśli podczas rozmowy rodzice nie słuchają do 
końca, bo lepiej wiedzą o co dziecku chodziło albo nie pozwala-
ją skończyć zaczętej myśli – trudno mówić o dobrym klimacie 
do mówienia o swoich problemach i kłopotach. W takiej sytu-
acji dziecko nabiera przekonania, że nie warto mówić bo i tak 
rodzic wie wszystko lepiej. Dostrzega, że jego zdanie i poglą-
dy nie są brane pod uwagę. 

Jak słuchać by słuchanie było prawdziwe? Najważniejsze 
to pozwolić dziecku wypowiedzieć do końca to co chce powie-
dzieć. Podczas rozmowy siedzieć twarzą w twarz, żeby dać sy-
gnał, że jest słuchane. Nie proponować gotowych rozwiązań 
zanim się nie dowiemy o co chodzi. Dziecko zniechęca się do 
dalszego mówienia kiedy rodzic nie może się powstrzymać od 
dawania dobrych rad. 

Nie obrażaj się: trudną sytuacją dla każdego dziec-
ka jest obrażający się rodzic, którego potem trzeba przepra-
szać. Rodzic obrażanie się na dziecko traktuje jako metodę 
wychowawczą. Np. „wycofuje się z naszej relacji dopóki nie 
naprawisz tego co zrobiłeś”. Bardzo często dzieci nie wiedzą 
jak trzeba sytuację rozwiązać, co zrobić. Przepraszają żeby 
zakończyć temat a nie dlatego, że czują skruchę i są przeko-
nane, że trzeba przeprosić. W takich sytuacjach dziecko uczy 
się, że na miłość trzeba sobie zasłużyć, że jest czymś warun-
kowym. Jeśli się nie spełni określonych warunków to na mi-
łość się nie zasłużyło. Takie zachowanie rodzica utwierdza 
dziecko w przekonaniu, że swoje prawdziwe uczucia trzeba 
ukrywać. W miejsce zaufania pojawia się podejrzliwość, dy-
stans i brak zaufania.

Oceniaj problem, z którym przychodzi 
a nie dziecko: chodzi o to, aby nie przyklejać dziecku 
etykietek, nie szufladkować, nie oceniać na podstawie tego 
co zrobiło. Np. jeśli nasze dziecko spóźniło się do szkoły z ja-
kiegoś powodu to jest spóźnione a nie spóźnialskie, jeśli za-
pomniało zrobić zadanie to nie wywiązało się ze swoich obo-
wiązków a nie jest leniuchem, jeśli krzyczy z jakiegoś powo-
du to się po prostu zdenerwowało a nie jest złośnikiem. Cho-
dzi o to, aby nie przypisywać dziecku etykiety np. leniwego, 
spóźnialskiego itp. Etykietowanie powoduje, że dziecko za-
czyna o sobie myśleć w sposób jaki określają go rodzice. Dla-
tego trzeba być tutaj bardzo ostrożnym.

Dbaj o drobiazgi: w relacjach z drugim człowiekiem, 
w rodzinie, w małżeństwie, w przyjaźni ważne są drobiazgi, 
„małe rzeczy”. To one mówią o tym jak i czy jeszcze się lubi-
my. Szczególnie trudnym okresem dla rodziców jest okres do-
rastania. Bunt, fochy, napady złości sprawiają, że owszem ko-
chamy nasze dziecko, ale przestajemy je lubić. Jak lubić swo-
je dziecko pomimo pojawiających się burz emocjonalnych i dać 
do zrozumienia nie tylko słowem, ale zachowaniem, że je ko-
chamy. Bardzo pomagają tutaj wcześniej przywołane drobia-
zgi. Np. zrobienie kanapek z tym co dziecko lubi, a nie z czym-
kolwiek, kupienie na szkolny wyjazd bez pytania ulubionego 
batonika. Napisanie sms, że „Lubię cię synu. Mama”. Takie 
drobiazgi pokazują, że mimo wszystko rodzice są przy dziec-
ku i myślą o nim. 

Nie zniechęcaj się: nie zniechęcaj się tym, że nie 
robi tego o co prosisz, że nie wyciąga wniosków z kolejnych 
błędów, że nie ma szóstek a ledwo trójki, że zdolne ale leni-
we, że dalej nie ścieli łóżka. Uwierz w to, że chce się starać. 
Ale czasami coś nie wychodzi albo po prostu nie potrafi albo 
nie wie jak zrobić. Coś co dla ciebie jest proste i oczywiste dla 
niego takie nie jest. Umiejętność przewidywania to jeszcze 
nie jego poziom rozwoju. Nie zniechęcaj się, że twoje dziecko 
czegoś jeszcze nie potrafi a już by mogło, że nie jest takie ja-
kie mogłoby być. Pamiętaj, że wypowiadanie stwierdzeń typu 
„z ciebie nic nie będzie”, „ty chyba jesteś głupi”, „jak możesz 
tego nie wiedzieć” są zabójcze dla relacji pomiędzy tobą a two-
im dzieckiem i dają sygnał, że je nie kochasz.

Bycie rodzicem nie jest łatwe, bycie dzieckiem jeszcze 
trudniejsze. W relacji rodzic dziecko ważne jest to, aby się 
wspierać i akceptować. Nie zawsze wszystko wychodzi, ale 
warto się starać i próbować po to, aby mieć poczucie, że dla 
swojego dziecka zrobiło się wszystko co było możliwe. A dziec-
ko? Doceni i odpłaci miłością.

 Elżbieta Kiszka

Jak budować dobrą relację z dzieckiem



Nr  5/304 DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE 29

Kto się kształci – ten się rozwija, w szkole 
ma dobre wyniki, a na rynku pracy uzyskuje 
szansę na poprawę swojej pozycji lub awans 
w miejscu, gdzie pracuje. Ciągły rozwój za-
wodowy to wymóg rynku pracy. Potrzebne są 
szkolenia oraz kursy zawodowe. 

Szkoleniem określamy rodzaj naucza-
nia, mający na celu zwiększenie wiedzy i kom-

petencji w określonym obszarze. To forma edukacji polega-
jąca na rozwijaniu kompetencji nabytych już wcześniej. In-
nymi słowy, ktoś, kto posiada określony zawodów i zajmu-
je określone stanowisko udaje się na szkolenie by podnieść 
swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności z obszaru, którym 
zajmuje się na co dzień. Zwykło się uważać, że szkolenia cha-
rakteryzują się stosunkowo krótkim czasem trwania – za-
zwyczaj realizowane są w wymiarze jedno- lub kilkudnio-
wym. Inaczej jest z kursami. 

Kurs zawodowy, to forma kształcenia, umożliwiają-
ca doskonalenie umiejętności już nabytych lub naukę od 
podstaw nowej kwalifikacji. Program takiego kursu musi 
być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i kończyć się egzaminem, mającym potwierdzać naby-
te kwalifikacje w określonym zakresie. Osoba, która korzy-
stała z takiej formy kształcenia jest zobligowana do przystą-
pienia do egzaminu ze specjalizacji, której dotyczył ów kurs. 
Dzięki temu osoba ta może uzyskać nową profesję i popra-
wić swoją pozycję na rynku pracy. 

Szkolenia i kursy są rodzajami edukacji. Ich celem jest 
więc przekazywanie wiedzy, niezbędnej do nabycia określo-
nych umiejętności. I po jednej, i po drugiej formie kształce-
nia, uczestnik dostaje dokument potwierdzający ukończenie 
wybranych zajęć, podczas których uczy się nie tylko teorii, 
ale również praktyki. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie realizuje projekt pt. „Droga do 
sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej ryn-

ku pracy”, złożonego w ramach konkursu RPO WP na lata 
2014-2020. Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia za-
wodowego. Beneficjent projektu jest Powiat Rzeszowski, 
a jego wartość wynosi: 627 354,00 zł i jest realizowany od 
01.06.2021 r. do 30.09.2023 r. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zdobędą nowe 
kwalifikacje zawodowe oraz pogłębią swoją wiedzę teoretycz-
ną i umiejętności praktyczne, przez udział w stażach i prak-
tykach w zakładach pracy, gdzie nabiorą doświadczenia za-
wodowego, co spowoduje, że staną się bardziej konkurencyj-
ni i atrakcyjni dla pracodawców na rynku pracy, łatwiej znaj-
dą zatrudnienie, lub założą własną działalność gospodarczą. 
Szkoła podniesie jakość procesu dydaktycznego, dzięki pod-
wyższeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprzez do-
skonalące kursy zawodowe, nawiązaniu współpracy ze szko-
łami wyższymi i pracodawcami na rynku lokalnym. Wyko-
rzystując nowoczesne pomoce dydaktyczne w procesie kształ-
cenia zmobilizuje się uczniów do systematycznej nauki, lep-
szych wyników egzaminów zawodowych, rozwinie ich zainte-
resowania i pasje zawodowe. 

Kształcenie zawodowe 
– szkolenia, dodatkowe kursy

Projekt został tak zaplanowany, aby unowocześnił, zmodyfikował 
kształcenie zawodowe i przyczynił się do wzrostu zatrudnienia absol-
wentów szkoły. Uczestniczący w projekcie uczniowie, uzyskają dodatko-
we kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mogli pracować nie tylko 
w wyuczonym zawodzie, ale także w zawodach pokrewnych co sprawi, 
że łatwiej będzie im znaleźć pracę po ukończeniu szkoły. Główne zada-
nia jakie będą realizowane w projekcie to kursy zawodowe dla uczniów: 
• kurs obsługi wózków widłowych – kierowca operator wózka 

jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej, 
• kurs spawania metodą TIG z uzyskaniem Książeczki Spawa-

cza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świa-
dectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 
firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane 
na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim,

• kurs obsługi kas fiskalnych dla uczniów technikum w zawodzie 
technik handlowiec, technik logistyk - umiejętność potrzebna w każ-
dej firmie usługowo – handlowej.

• kurs programowania obrabiarek CNC, z wykorzystaniem naj-
nowocześniejszego oprogramowania SinuTrain – Siemens.

Marcin Kałamucki
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Po kilkunastomiesięcznej przerwie spowodowanej 
pandemią i ograniczeniem działalności szkół, nowy rok 
szkolny 2021/2022 dał nadzieję na powrót do normal-
ności. Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „Antrakt” 
stanęła przed nowymi wyzwaniami, związanymi głów-
nie z reintegracją członków oraz przyjęciem kolejnych 
chętnych. Drugoklasiści w końcu dostali szansę na swój 
debiut, na który czekali cały zeszły rok. Do grupy dołą-
czyli także najmłodsi uczniowie naszej szkoły, z wiel-

kim sercem i zaangażowaniem uczestnicząc w naszych spotkaniach. 
Ciągła niepewność epidemiczna, oraz kwarantanny i zachorowa-

nia, nie pozwoliły wprawdzie na wystawienie przedstawienia z peł-
nym podziałem na role i zaprezentowania szerokiego spektrum uzdol-
nień aktorskich uczniów, jednak kolejną odsłonę Misterium Bożona-
rodzeniowego zaliczamy do udanych. Tegoroczne przedświąteczne spo-
tkanie naszej szkolnej społeczności poświęcone było refleksji nad wła-
snym życiem i nadziei na lepsze jutro. Stanowiło montaż słowno - mu-
zyczny, gdzie słowa poetów przeplatane pięknymi kolędami i pasto-
rałkami, pozwalały na zatrzymanie się, zastanowienie nad własnymi 
wartościami, lękami, obawami, marzeniami. Samotność, towarzyszą-
ca tak wielu z nas, mimo przebywania w tłumie, niezrozumienie, brak 
wsparcia, cierpienie – te wszystkie problemy chociaż na chwilę owinę-
liśmy w miękki puch wiary, nadziei i miłości. Podsumowanie stanowi-
ła zachęta do refleksji nad wartością życia przeżywanego bez fałszu, 
z wszystkimi jego radościami, ale i problemami. 

Kończąc, serdecznie zapraszamy obecnych ósmoklasistów do na-
szej szkoły, no i „Antraktu”! W zespole znajdzie się miejsce nie tyl-
ko dla osób z zacięciem aktor-
skim, ale i dla uczniów uzdolnio-
nych muzycznie, plastycznie czy 
też literacko. „Antraktowicze” 
oprócz własnych występów, czę-
sto tworzą także trzon pozosta-
łej działalności szkoły, uczest-
nicząc w akademiach czy licz-
nych konkursach. Można śmia-
ło stwierdzić, że będąc w „An-
trakcie” nie sposób nudzić się 
podczas roku szkolnego. 

Kinga Oleksa-Skubisz 

Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „Antrakt”
– nowe wyzwania
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„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze dzia-
ło się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, 
nie przeszkadzał, nie dokuczał. Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pil-
nował porządku i praworządności. To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porząd-
nych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości.” 

       Janusz Korczak

Trudno nie przyznać racji 
wspaniałemu wychowawcy dzie-
ci i młodzieży, jakim był Janusz 
Korczak w spojrzeniu na istotę 
samorządności. Wspólna praca, 
zaufanie, kreatywność, właściwe 
podejmowanie decyzji, odpowie-
dzialność i pomoc potrzebującym, 
to cechy, którymi charakteryzuje się młodzież zaanga-
żowana w działalność Samorządu Uczniowskiego w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Dynowie. 

 Razem możemy wiele – Samorząd Uczniowski 
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Ku radości uczniów i opiekunów powrót do nauki stacjonarnej w tym 
roku szkolnym sprzyjał podjęciu aktywnej pracy na rzecz społeczno-
ści uczniowskiej i środowiska lokalnego. W działalności Samorządu 
Uczniowskiego nie zabrakło przedsięwzięć wynikających z przygotowa-
nego we wrześniu planu pracy samorządu, a także z aktywności twór-
czej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej oraz organizacji i instytu-
cji współpracujących z naszą szkołą. Podjęte przez Samorząd Uczniow-
ski takie działania jak „Sprzątanie Świata” oraz „Święto drzewa” 
uczą dbałości o środowisko naturalne. Dzień Edukacji Narodowej, 
pamięć o zmarłych uczniach i pracownikach szkoły oraz Dzień 
Kobiet – to z kolei wspaniałe lekcje wychowawcze. 

Przeprowadzona w jesieni na rzecz podopiecznych czworonogów 
z Ośrodka Adopcyjnego Zwierząt „Arka” w Przemyślu akcja charyta-
tywna „DOGadaj się i pozwól bym MIAU pełny brzuszek”, przy-
czyniła się do zbiórki wielu kilogramów karmy dla potrzebujących po-
mocy zwierząt. 

Zbiórka symbolicznych grosików na rodzinne domy dziecka w ra-
mach akcji charytatywnej „Góra Grosza” oraz akcja pomocy dla 
Ukrainy pokazały, że jako społeczność szkolna razem możemy zdzia-
łać wiele dobrego. 

Samorząd Uczniowski aktywnie włączał się także 
w przygotowanie uroczystości szkolnych i patriotycznych 
tj. uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, 
pożegnania uczniów klas maturalnych oraz uczestni-
czył w gminnych obchodach 103. Rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. Czynnie współpracował 
także z Przedszkolem Miejskim w Dynowie przy orga-
nizacji Dnia Pluszowego Misia. Szczególnym uznaniem 
wśród społeczności szkolnej cieszą się imprezy organizowa-
ne przez Samorząd Uczniowski dla samych uczniów tj. mi-
kołajki szkolne, czy „Dzień bez plecaka”.



Nr  5/304DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE32

Wyżej wymienione działania mogły i mogą być nadal re-
alizowane dzięki wspaniałym uczniom naszej szkoły, którzy 
wykazują dużą pomysłowość i inicjatywę w swojej pracy. Im 
samym dostarcza to wiele radości i satysfakcji, a uzyskiwane 
efekty cieszą się uznaniem wszystkich osób w szkole. Jako 
opiekunki Samorządu Uczniowskiego dziękujemy młodzie-
ży i tym wszystkim, którzy aktywnie pracują na rzecz na-
szej społeczności szkolnej i wspierają działania SU w ZSzZ 
w Dynowie. Szczególne podziękowania należą się tegorocz-
nym maturzystom, którzy bardzo aktywnie działali w naszej 
szkole, są to: Klaudia Dudek, Patryk Nahacz, Klaudiusz 
Kazienko, Joanna Kuś, Gabriela Prokop, Remigiusz 
Krupa, Klaudia Gładysz, Emilia Siry i Anna Szpak – 
uczniowie klasy 4THL, Radosław Stokłosa, Jakub Leja 
– uczniowie klasy 4TI oraz Piotr Zawadzki – uczeń klasy 
4TPS. Serdecznie ich żegnamy i życzymy powodzenia w wy-
borze dalszej drogi życiowej. 

 Honorata Mikoś i Katarzyna Marcinek 
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W listopadzie 2021 r. kla-
sy 3THLb (4-letnie technikum 
w zawodzie technik logistyk/
technik handlowiec) oraz 4TI 
(4-letnie technikum w zawo-
dzie technik informatyk) w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie wzięły udział 

w ogólnopolskim projekcie „BohaterON – włącz historię!”, 
mającym na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestni-
ków Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Pol-
ski XX wieku i postaw patriotycznych. Nazwa akcji stano-
wi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angiel-
skiego „ON”, czyli „włączyć”. 

W ramach akcji uczniowie uczestniczyli w zajęciach de-
dykowanych zatytułowanych: „Głód, brud i wesela – życie co-
dzienne podczas Powstania Warszawskiego”, zgodnie ze sce-

Ogólnopolski projekt „BohaterON – włącz historię!”
po raz kolejny w naszej szkole

nariuszem zaproponowanym przez organizato-
rów. Młodzież miała także niepowtarzalną oka-
zję odbyć muzyczną podróż w czasie w poezję Po-
kolenia Kolumbów, czyli obejrzeć spotkanie po-
etycko-muzyczne, podczas którego aktorzy zna-
ni polskiej publiczności z ról filmowych oraz se-
rialowych, których akcja osadzona jest w czasie 
wojny i Powstania Warszawskiego, zaprezento-
wali poezję Pokolenia Kolumbów. Wiersze m.in. 
Tadeusza Gajcego, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Krystyny Krahelskiej czy Józefa „Ziut-
ka” Szczepańskiego recytowali i interpretowali: 
Agnieszka Więdłocha, Karolina Gorczyca, Maciej 
Zakościelny i Michał Czernecki. Gościem specjal-
nym była uczestniczka Powstania Warszawskie-
go, Pani Hanna Katarzyna Zawistowska-Nowiń-
ska pseudonim „Hanka Zerwicz”. 

Ostatnią częścią projektu było napisanie li-
stu do jednego z żyjących powstańców. Młodzież, 
po wcześniejszym wybraniu bohatera, zapozna-
niu się z jego biogramem i rozmowami w ra-
mach Archiwum Historii Mówionej Muzeum 
Powstania Warszawskiego, na specjalnie przy-
gotowanych przez nauczycieli kartach podzieli-
ła się swoimi refleksjami na temat Powstania 
oraz złożyła szczere podziękowania uczestnikom 
tamtych dni. Dostarczeniem listów do rąk wła-
snych szacownych adresatów zajęła się Funda-
cja Rosa i Fundacja Sensoria. 

Udział w projekcie sprawił, że Powstanie 
Warszawskie nie jest już dla uczniów jedynie 
kolejnym tematem w zeszycie, a ożywioną histo-
rią, która dzięki ich pamięci zostanie przekaza-
na następnym pokoleniom. Poznając historie lu-
dzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej, 
wykazujących się patriotyczną postawą – osób, 
które nie chciały zostać bohaterami i wcale się 
za nich nie uważają, narażających swoje zdro-
wie za walkę o ojczyznę, młodzież zyskuje tak 
potrzebne w dzisiejszych czasach wzorce do na-
śladowania. 

 Izabela Jach i Kinga Oleksa-Skubisz
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Toruński festiwal światła „Bella Sky-
way Festiwal”, który miałam okazję oglądać 
w 2021 r. podczas wakacyjnej eskapady, zro-
bił na mnie piorunujące wrażenie. W nocnej 
scenerii miasta Kopernika, na budynku Col-
legium Maximum UMK zaprezentowany zo-
stał magiczny mapping (audiowizualny pokaz) 
pod nazwą „Wielkie Święto Księżniczek: Nie-

bo pełne odwagi i dobroci”. Podczas niezwykłe-
go widowiska widzowie zobaczyli sceny i postacie z bajek Di-
sneya – ciekawą świata Ariel z „Małej syrenki”, niestrudzo-
ną Tianę z „Księżniczki i żaby”, rzucającą się w wir przygód 
Roszpunkę z „Zaplątanych”, niezależną Meridę z „Meridy 
Walecznej”, Vaianę – nieustraszoną odkrywczynię z filmu 
„Vaiana: Skarb oceanu” oraz królowe Annę i Elsę z „Kra-
iny lodu”. Bajki na ścianie w wymiarze 3D wzbudzały za-
chwyt zarówno „małych” jak i „dużych”. Dla mnie stały się 
okazją do refleksji. 

O tym jak ważna jest rola bajki w życiu dziecka napi-
sano już wiele naukowych rozpraw. Niniejszy tekst nie jest 
kolejnym wywodem na ten temat. Proponuję Państwu sen-
tymentalną podróż do magicznego świata dzieciństwa, nie 
tylko za sprawą ruchomych iluminacji, ale statycznych ob-
razów wyświetlanych na ścianie za pomocą diaskopu. 

Bajkowy seans rodzinny

Diaskop to inaczej rzutnik przeźroczy, projektor ob-
razkowy, popularny w latach 80. Marzeniem każdego dziec-
ka było posiadanie „Ani”, „Jacka” lub „Bajki”, które produko-
wały Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „PREXER”. Umożli-
wiały one wyświetlanie przeźroczy w warunkach domowych. 
Bajki z rzutnika, bo o nich mowa, mogą wydawać się nie-
modne w dobie pokazów 3D, telewizyjnych animacji i kreskó-
wek z youtuba. Nic mylnego! O dziwo, choć 5 dekad przele-
żały na strychach zakurzone i zapomniane, wracają do łask. 

Jak wyglądało kino domowe sprzed 50 lat? 
Wystarczył ciemny pokój, biała ściana, diaskop „Ania” 

lub „Jacek”, bajki na celuloidzie i seans był gotowy. Rolkę 
filmu umieszczano w rzutniku, a następnie za pomocą po-
krętła zmieniano klatki z obrazkami. 

Cały proces projekcji opierał się na wychodzącej z rzutni-
ka wiązce światła, która przechodząc przez film – celuloido-
wą kliszę i obiektyw – wiernie odtwarzała na ekranie zare-
jestrowany obraz napisami. W rolę lektora oczywiście wcie-
lali się rodzice lub dziadkowie. Gdy rozpoczynał się bajko-

wy seans rodzinny, wszyscy z ogromnym podekscytowaniem 
oglądali historie „Sierotki Marysi”, „Czerwonego Kapturka”, 
„Małpy w kąpieli”, czy „Legendę o Królu Łokietku”, „Baśń 
o Zaklętym Rumaku”, „Jak to ze lnem bywało”... W tych sta-
rych bajkach kryło się wiele mądrych treści.

Diaskopy to dziś eksponaty muzealne. Zostały zastąpio-
ne projektorami multimedialnymi. Można je jednak obejrzeć 
w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach czy Muzeum Za-
bawek w Krynicy Zdroju. Dla mnie wiążą się z nimi nieza-
pomniane wspomnienia z dzieciństwa, aura niesamowitości 
oraz wspólne wieczory z rodzeństwem i rodzicami.

Episkop – umożliwia rzutowanie (wyświetlanie) na 
ekran projekcyjny lub np. ścianę pomieszczenia obrazu 

 powstającego poprzez odbicie od oświetlonego materia-
łu do prezentacji .

Diaskop – umożliwia prezentację w powiększeniu ma-
teriałów, które można oświetlić światłem przez nie przecho-
dzącym np. przez klisze fotograficzna, folie…

Epidiaskop – to urządzenie, które w jednej obudowie, 
łączy episkop z diaskopem

Beata Irzyk 
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Kiedy zastanawiam się nad rolą współ-
czesnej biblioteki, staje mi przed oczami 
plakat wydany z okazji Światowego Dnia 
Książki. Przedstawia on dużą księgę, na 
okładce której znajduje się dziurka od klu-
cza, odsłaniająca piękny, barwny, górzysty 
krajobraz. Stojący przed tym tomem czło-
wiek z zaciekawieniem i nieśmiałością przy-

gląda się pejzażowi. Na jego twarzy, rozświetlonej świa-
tłem bijącym z dziurki od klucza, maluje się zachwyt. Ko-
lorystyka plakatu została celowo dobrana w spo-
sób kontrastowy – pierwszy plan, czyli książka 
i czytelnik są ukazani w ciemnych barwach 
a krajobraz i twarz postaci w jasnych. Ob-
raz ten symbolizuje, że człowiek poprzez 
obcowanie z literaturą nie tylko poznaje 
nowe rzeczywistości, zjawiska, ale też 
sam się zmienia. Niepostrzeżenie sam 
staje w centrum światła, prawdy. Tak 
rozumiem rolę biblioteki, także, a może 
przede wszystkim biblioteki szkolnej.

Oprócz wielu działań edukacyjnych 
odpowiada ona także za rozwój zaintere-
sowań i pasji uczniów. Oczywiście główną 
rolą biblioteki szkolnej jest udostępnianie 
książek, zachęcanie do czytelnictwa i dbanie 
o rozwój młodzieży. Poszerzenie księgozbio-
ru to kolejne ważne zadanie spoczywające 
na nauczycielach – bibliotekarzach. Dzię-
ki zaangażowaniu i wsparciu Pani Dyrek-
tor Haliny Cygan, został on powiększony 
w roku szkolnym 2021/2022 o 143 książki, 
głównie lektury i obecnie liczy 13501 wo-
luminów. Zbiory biblioteki Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie stanowią lek-
tury, literatura piękna, książki młodzie-
żowe oraz publikacje specjalistyczne z zakresu uczonych 
w szkole zawodów. Uczniowie chętnie sięgają po różne 
książki w celu zgłębiania wiedzy. Cieszy oczywiście sta-
łe grono użytkowników biblioteki, zwłaszcza, że średnio 
na jednego ucznia naszej szkoły przypada aż 5 przeczyta-
nych książek, co we współczesnym świecie, podążającym 
jedynie za nowymi technologiami, jest wysokim wynikiem. 
Czytelnicy przychodzą nie tylko po lektury, czy literatu-
rę fachową, ale także po pozycje, które mają za zadanie 
oderwać ich od codziennych zmartwień, odpowiedzieć na 
dręczące pytania, czy zwyczajnie umilić czas. Tu, przy po-
mocy bibliotekarza zbierają materiały potrzebne do przy-
gotowania prac domowych, konkursowych czy referatów.

Biblioteka szkolna, także i nasza, rozwija pasje oraz 
pokazuje nowe, ciekawe możliwości spędzenia wolnego 
czasu. W tym roku szkolnym, uczniowie wspólnie z Panią 
Beatą Irzyk zbierali artefakty związane z dzieciństwem 
swoich pradziadków, dziadków i rodziców. Młodzież prze-
szukiwała albumy rodzinne, zakamarki strychów, by do-
trzeć do starych zdjęć i dawnych zabawek. 

Uczniowie podchwycili pasję nauczycielki i z dużym 
zaangażowaniem włączyli się w wyszukiwanie dawnych 
i ciekawych zabawek oraz pamiątkowych fotografii z dzie-
ciństwa swoich przodków. Zgromadzono pokaźny zbiór 
bajek, misiów, lalek, samochodów, gier itp. W przyszłym 
roku szkolnym pomysłodawczyni wraz z młodzieżą planu-
ją stworzenie wystawy. Zdobyta wiedza na temat dawne-
go dzieciństwa posłużyła uczniom do napisania pracy lite-
rackiej pt. „Gdyby zabawki umiały mówić …”, którą wy-
słano na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”. Czekamy na 

ogłoszenie wyników. 
Podczas pobytów w czytelni uczniowie 

pod opieką wszystkich bibliotekarzy przy-
gotowują się także do różnych konkur-
sów literackich, plastycznych, recyta-
torskich, dziennikarskich czy innych. 
To doskonały sposób nie tylko na zdo-
bywanie nowych umiejętności, zacie-
śnianie więzi uczeń – nauczyciel, ale 
także pogłębianie swojego warsztatu 
i uczenie się samodzielności. Dzięki 

tej pracy nasi uczniowie odnieśli suk-
cesy nie tylko na poziomie rejonowym, 

wojewódzkim, ale też i ogólnopolskim. 
W XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu 

„Podkarpacka Tęcza” przygotowane przez 
młodzież prace plastyczne i fotograficzne 
pod kierunkiem Pani Bogusławy Pinko-
wicz, Pani Beaty Irzyk i Pani Katarzyny 
Stpiczyńskiej uzyskiwały wysokie uzna-
nie komisji konkursowych, czego efek-
tem są przyznane wyróżnienia. 

W bibliotece szkolnej młodzież ma 
możliwość rozwijania swoich pasji, ale 
także zgłębiania tajników, niezna-
nych do tej pory, technik artystycz-

nych. Dwie uczennice z klasy 3THL przez miesiąc poświę-
cały swój pozalekcyjny czas wykonując pracę konkurso-
wą w technice daimond painting. Zachęcone przykładem 
nauczycielki - pani Katarzyny Stpiczyńskiej, zdecydowa-
ły się na misterne wyklejanie obrazka małymi diamen-
cikami. Sama technika jest niezwykle pracochłonna, ale 
jej efekt jest zawsze spektakularny, co i tym razem po-
twierdziły wyniki rywalizacji konkursowej Kamili i Na-
talii. W w konkursie plastycznym „Jan Paweł II i Kardy-
nał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży uczen-
nice zdobyły I miejsce. Ponadto Kamila zdecydowała się 
także na poznanie techniki znanej dobrze jeszcze naszym 
prababciom – a mianowicie haftu krzyżykowego. Cieszy 
fakt, że jej trud i starania także zostały docenione przez 
jury i przyznanie jej II miejsca w XXII edycji Wojewódz-
kiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”. 

Pamiętajmy, że biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie zachęca wszystkich do odwiedzin i korzysta-
nia z różnorodnych możliwości rozwoju, wykorzystując 
pozycje książkowe, multimedia, źródła internetowe, któ-
re proponuje czytelnikom to miejsce.

Katarzyna Stpiczyńska 

Biblioteka miejscem działań twórczych
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Każdy z nas ma osobowość. Jest to cha-
rakterystyczny, względnie stały sposób re-
agowania osoby na środowisko, a także spo-
sób wchodzenia z nim w interakcje. Jest 
to zestaw cech charakteru i zachowań, ja-
kie każdy z nas na co dzień przejawia. To 
od nich zależy, jak się zachowamy w kon-
takcie z innymi lub w nagłych sytuacjach. 

Wielu psychologów i badaczy próbowa-
ło zgłębić tajniki osobowości, tworząc modele pokazujące 
jej składowe. Jednym z najbardziej znanych narzędzi do 
badania osobowości jest Pięcioczynnikowy Model Osobo-
wości (w skrócie PMO) autorstwa Paula Costy i Roberta 
McCrae, zwany też „Wielką Piątką” (ang. big five). Bada-
cze stwierdzili, że ludzie różnią się między sobą pod wzglę-
dem następujących czynników: ekstrawersja, neurotycz-
ność, sumienność, życzliwość oraz otwartość na doświad-
czenie (Karolina Oleksa, 2016). 

Oprócz wymiarów osobowości każdy z nas posiada 
temperament, czyli zdeterminowany biologicznie zespół 
stałych w czasie właściwości, które warunkują sposób, 
w jaki wyrażamy swoją energię, a także to, gdzie ją kie-
rujemy. Chociaż pierwsze typologie temperamentu po-
wstały wieki temu, jedna z nich do dzisiaj się utrzymuje 
i adekwatnie oddaje specyfikę temperamentów. Tą typo-
logią jest podejście Hipokratesa-Galena, które wyróżnia 
cztery główne temperamenty: melancholik, chole-
ryk, flegmatyk i sangwinik. 

Pięcioczynnikowy Model Osobowości według 
Paula Costy i Roberta McCrae 

dzać czas z innymi. Jeżeli niski to pokazuje, ze jest sku-
piony na sobie. 

Neurotyczność – odzwierciedla przystosowanie emo-
cjonalne albo emocjonalne niezrównoważenie, czyli skłon-
ność do silniejszego przeżywania negatywnych emocji 
(strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy. 

Otwartość na doświadczenie – wyraża tendencję 
do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, 
tolerancję na nowe przeżycia i ciekawość świata. Osoba 
z niskim wynikiem na tej skali nie przepada za sponta-
nicznością, woli sprawdzone rozwiązania.

Ugodowość – ten wymiar odnosi się do nastawienia 
do innych ludzi, albo jesteśmy skłonni iść na kompromis, 
albo bronimy swojego zdania. 

Sumienność – osoby z wysokim wynikiem na tej 
skali są zazwyczaj wytrwałe, wykonują pracę dokładnie, 
skupiają się na celu. Osoby z niskim wynikiem są w pra-
cy bardziej chaotyczne, nie przepadają za planowaniem, 
raczej idą na żywioł.

Każdy z nas może mieć inną osobowość oraz układ 

5 WYMIARÓW OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

Ekstrawersja – odnosi się do jakości i ilości kontak-
tów społecznych oraz poziomu aktywności, a także zdolno-
ści do doświadczania pozytywnych emocji. Jeżeli badany 
ma wysoki wynik na tej skali, oznacza to, że jest ekstra-
wertykiem, kierującym energię do ludzi i lubiącym spę-

poszczególnych typów. Zatem nie jest możliwe, abyśmy 
wszyscy byli zawsze energiczni, uśmiechnięci, zadowo-
leni i spontaniczni. Aby poznać swoją osobowość, można 
wypełnić różne testy, udać się do psychologa, albo poddać 
analizie opisane wymiary i zastanowić się, który z nich 
jest nam bliższy. Na to jak się zachowujemy, jakie podej-
mujemy wybory w życiu oraz jakimi jesteśmy ludźmi ma 
wpływ nasza osobowość. Ludzie są różni i właśnie to jest 
w nich najbardziej interesujące. Wyobraźmy sobie, że gdy-
byśmy wszyscy byli tacy sami byłoby po prostu nudno. To, 
jaki mamy temperament wpływa na nasze predyspozycje 
zawodowe. Sprawdź którym z 5 typów osobowości w pracy 
jesteś. Ułatwi Ci to zrozumienie siebie oraz innych i spra-
wi, że łatwiej będzie znaleźć pracę, która pasuje do Two-
ich predyspozycji zawodowych.

Anna Fara 



Nr  5/304 DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE 37

W swojej pracy szkoła opiera się m.in. na 
samorządności uczniów, którzy mają realny 
wpływ na kształtowanie otaczającej ją rzeczy-
wistości. Taką możliwość mają uczniowie Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie angażując się 
w działalność szkolnego pisemka „Elemencik”. 

Gazetka jest odzwierciedleniem zaintere-
sowań uczniów, umożliwia prezentację ich spoj-

rzenia na szkołę i problemów, które ich dotyczą, jest zapisem 
najważniejszych szkolnych wydarzeń, uroczystości, konkur-
sów, zawodów i rozgrywek sportowych, dokumentuje udział 
młodzieży w różnorodnych programach i projektach, ak-
cjach itp. 

Członkowie zespołu 
redakcyjnego rozwijają 
swoje zdolności oraz do-
skonalą warsztat dzien-
nikarski – umiejętno-
ści edytorskie i plastycz-
ne, podejmują różne ini-
cjatywy oraz wykazu-
ją się ogromnym zaan-
gażowaniem w pracę na 
rzecz szkoły i jej promocję 
w środowisku lokalnym. 

 Redagowanie gazetki szkolnej jest cennym narzędziem 
wychowawczym. Rozwija umiejętności społeczne poprzez 
współdziałanie w grupie oraz zdobywanie nowych doświad-
czeń. Wzmaga inicjatywę, odpowiedzialność i samodzielność. 
Kształtuje również umiejętność planowania własnych dzia-
łań i ich celowości. Taka forma pracy pozwala wartościowo 
spędzić wolny czas oraz sprzyja integracji uczniów. Spełnia 
jedno z zadań szkoły - wdrażać uczniów do pełnienia wielu 
ról i przygotować ich do życia w społeczeństwie. 

Skład redakcji w roku szk. 2021/2022 to: Jakub Grab, 
Marcin Dubas, Wojciech Piątek, Miłosz Gredes, Szymon 
Ciurkiewicz, Oliwia Tworzydło, Wiktoria Stanisławczyk, 
Aleksandra Gierula, Alicja Kowal, Weronika Zielińska – 
uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik logi-
styk, technik handlowiec i technik informatyk.

Opiekunami grupy redakcyjnej są Pani Beata Irzyk – 
opiekun merytoryczny oraz Pani Renata Mazur – opiekun 

techniczny. Koordynatorem działalności gazetki jest Pani Dy-
rektor szkoły Halina Cygan, która aktywnie wspiera dzia-
łania młodzieży.

„E l e m e n c i k”– gazetka szkolna 
w Zespole Szkół Zawodowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

 W wydaniu Nr 46 Marzec 2022 „Elemencika” znalazły 
się m.in. informacje na temat udziału naszej szkoły w II edy-
cji ogólnopolskiego programu popularyzującego wiedzę eko-
nomiczną „ZŁOTE SZKOŁY NBP”, którego ideą jest przy-
gotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poru-
szania się w świecie finansów. Motto tegorocznej edycji pro-
gramu to „Bezpieczni w finansach osobistych”, a zadaniami 
do wykonania były: „Lekcja z ekonomią”, „Szkolna debata”, 
„Warsztat uczniowski”.

W gazetce opisaliśmy sukces naszych koleżanek i kole-
gów, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali stypendium 
Prezesa Rady Ministrów oraz stypendia w ramach projektu: 
„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
zawodowe – rok szkolny 2021/2022” realizowanego przez Wo-
jewództwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji. We-
ronika Zielińska w artykule „Gdyby zabawki umiały mówić 
…” zabrała nas w podróż do przeszłości zapoznając nas z za-
bawkami naszych rodziców, dziadków i pradziadków. Na ła-
mach pisemka zaprezentowała stare fotografie drewnianych 
i szmacianych zabawek udostępnione z prywatnych zbiorów 
koleżanki – Anety Wanic i p. Beaty Irzyk. Kilka słów w ga-
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Rok szkolny 
2021/2022 może 
okazać się bardzo 
udany pod wzglę-
dem sportowym, 
gdyż młodzież na-
szej szkoły odnio-

sła już sporo suk-
cesów na arenach zmagań sportowych. Chyba wszyscy by-
liśmy zmęczeni i przygnębieni realiami i sytuacją, które 
wymogła sytuacja epidemiczna stąd też czekaliśmy z utę-
sknieniem na powrót do sportowej normalności. Po pande-
micznym zawieszeniu rywalizacja rozpoczęła się na dobre 
na wszystkich szczeblach i we wszystkich rozgrywkach pro-
ponowanych przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy. Najważniejszym osiągnięciem uczniów naszej 
szkoły jest wygranie przez drużynę chłopców Finału Wo-
jewódzkiego w drużynowych biegach przełajowych 
(Kolbuszowa, 21.04.2022 r.), co daje prawo startu w Fi-
nale Krajowym, który odbył się 10 maja br. w Alek-
sandrowie Łódzkim – IV miejsce. W tym miejscu nale-
ży wspomnieć o tym, że droga do tego sukcesu biegła przez 
eliminacje powiatowe (Dynów, 29.03.2022 r.) oraz rejono-
we (Leżajsk, 07.04.2022 r.), w których to nie daliśmy więk-
szych szans przeciwnikom zajmując I miejsca i zostawia-
jąc za sobą bardzo utytułowane „ekipy”. Opiekunem druży-

ny przygotowującej się do Finału Krajowego był p. Paweł 
Gierula. Sporym sukcesem zakończył się również udział 
męskiej reprezentacji naszej szkoły w sztafetowych bie-
gach przełajowych, która jak „burza” przeszła eliminacje 
powiatowe i awansowała do Finału Wojewódzkiego. W fi-
nale uplasowaliśmy się na III miejscu. O miejsce to toczy-
liśmy bój do ostatnich metrów, a sukces zapewnił nam Ka-
mil Pyrcz, finiszujący w iście olimpijskim stylu. Opieku-
nem drużyny był p. Marek Paściak. W tym miejscu nale-
ży również wspomnieć o sukcesie naszych koszykarzy, któ-
rzy pod wodzą „coacha” Pawła Gieruli pewnie wygrali eli-
minacje powiatowe i pierwszy raz w historii szkoły awanso-
wali do rozgrywek na szczeblu rejonowym. Po niezłym wy-
stępie na arenie MOSiR w Łańcucie ostatecznie uplasowa-
li się na III miejscu. Gratulacje należą się także naszym 
tenisistką i tenisistom stołowym, którzy pod okiem p. Pio-
tra Marcinka godnie zaprezentowali się w Finale Woje-
wódzkim zajmując tam IX miejsce – drużyna dziewczyn 
i XIII miejsce – drużyna chłopców. O awans do Finału Wo-
jewódzkiego postarała się również drużyna chłopców w ra-
mach Ligi Lekkoatletycznej. Po eliminacjach rejonowych 
plasujemy się na niezłym VII miejscu z dużą szansą na po-
prawę wyniku na dalszym etapie rywalizacji. Opiekunem 
teamu lekkoatletów jest p. Marek Paściak. 

Pozostałe osiągnięcia naszych sportowców przedstawia-
ją się następująco: 

zetce poświęciliśmy opisowi objawów depresji – poważnej 
choroby, na którą popada coraz więcej młodych osób. Jedno-
cześnie w artykule „Pozytywne myślenie podstawą do osią-
gnięcia sukcesu” pokazaliśmy jak bardzo optymistyczne my-
ślenie pomaga w radzeniu sobie z rzeczywistością i tłuma-
czeniu problemów, które nas spotykają.

W kąciku ekologicznym zachęcamy do ochrony środowi-
ska. Mogłoby się wydawać, że nic nie możemy zrobić, aby po-
wstrzymać dewastację środowiska. Jednak i my, swoimi co-
dziennymi decyzjami mamy wpływ na to, ile wody marnu-
jemy, jakim powietrzem oddychamy oraz w jaki sposób se-
gregujemy śmieci, które mogą zostać później powtórnie wy-
korzystane.

Na wycieczkę na wzgórze Dębnik nad Sanem zabrała 
nas Oliwia Tworzydło opowiadając o jednej z najstarszych 

i najpiękniejszych drewnianych świątyń Kościoła Wschod-
niego w Polsce tzn. cerkwi pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Uluczu. Ciekawostkę stanowi fakt, iż w najbliższym oto-
czeniu świątyni znajduje się płyta pamiątkowa poświęcona 
księdzu Michałowi Werbyckiemu, który zasłynął jako autor 
tekstu do hymnu narodowego Ukrainy. 

W kąciku motoryzacyjnym prezentujemy futurystyczną 
wizję samochodu przyszłości tj. Cadillaca InnerSpace – w peł-
ni autonomicznego, luksusowego coupe z elektrycznym na-
pędem. W numerze 46 Marzec 2022 nie zabrakło również 
kącika rozrywki, w którym młodzi redaktorzy przygotowali 
garść żarcików rysunkowych z serii „Humor numeru” oraz 
„Krzyżówkę dla zakochanych”.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z opisany-
mi artykułami.

Renata Mazur

SPORT I REKREACJA 
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

– III miejsce chłopców oraz IV miejsce dziewcząt w Półfinale Wojew. w badmintonie 
                               (op. p. Paweł Gierula i p. Alina Paściak)
– II miejsce w Powiatowej Licealiadzie  - w piłce koszykowej dziewczyn  (op. p. Alina Paściak)
– IV miejsce w Powiatowej Licealiadzie  - w piłce siatkowej dziewczyn  (op. p. Tomasz Chrapek)
– V miejsce w Powiatowej Licealiadzie  - w piłce siatkowej chłopców  (op. p. Paweł Gierula)
– II miejsce w Powiatowej Licealiadzie  - w piłce ręcznej chłopców  (op. p. Marek Paściak)
– III miejsce w Powiatowej Licealiadzie  - w piłce ręcznej dziewczyn  (op. p. Tomasz Chrapek i p. Paweł Gierula)
– III miejsce w Powiatowej Licealiadzie  - w szachach drużynowych  (op. p. Piotr Marcinek)
– II miejsce w Rejonowej Licealiadzie  - w unihokeju dziewczyn  (op. p. Paweł Gierula)
– III miejsce w Rejonowej Licealiadzie  - w unihokeju chłopców  (op. p. Marek Paściak)
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W kalendarzu imprez sportowych na ten rok 
szkolny pozostały jeszcze: Powiatowa Licealiada 
w piłce nożnej chłopców oraz dziewcząt, których to or-
ganizacją zajmie się nasza szkoła, półfinał wojewódz-
ki w unihokeju dziewcząt i chłopców, finał koszyków-
ki 3x3 w obydwu kategoriach oraz Finał Wojewódzki 
w Lidze Lekkoatletycznej chłopców. 

Finał Wojewódzki Licealiady w sztafetowych biegach 
przełajowych – II miejsce, Kolbuszowa 18.10.2021 r. 

Finał wojewódzki – drużynowe biegi przełajowe – I miejsce, 
Kolbuszowa 21.04.2022 r.

Rejonowa Licealiada w piłce koszykowej chłopców – III miejsce, 
Łańcut 13.04.2022 r.

Rejonowa Licealiada w unihokeju dziewczyn – II miejsce,  
Kamień 30.03.2022 r.

Rejonowa Licealiada w drużynowych biegach przełajowych 
chłopców – I miejsce, Leżajsk 07.04.2022 r.

Miejmy nadzieję, że nasza uzdolniona sportowo młodzież nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa i przyniesie nam jeszcze spo-
ro radości i dumy z osiągniętych wyników, a własna satysfakcja 
umotywuje ją do dalszej pracy nad sobą i osiąganiem wymarzo-
nych celów sportowych. Będzie jeszcze o nas głośno!!!

Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycz-
nego. 
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Tomasz Chrapek, Paweł Gierula i Marek Paściak
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Szkolna Grupa Sportowo 
– Taneczna „APLAUZ” działa 
w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie – Szkole Pro-
mującej Zdrowie, a tworzą ją 
uzdolnione, dziewczyny w składzie: 
Martyna Hickiewicz, Mariola 

Tłuścik, Weronika Fudali, Oliwia Makuch, 
Martyna Szeremeta, Oliwia Tworzydło oraz 
Sandra Kudła, które są pełne zapału, pomysłu 
i motywacji do pracy.

Ze względu na wprowadzane w ostatnim cza-
sie obostrzenia związane z pandemią, dziewczyny 
szczególnie te, które niedawno dołączyły do zespo-
łu nie miały jeszcze okazji pokazać się na więk-
szej scenie. Dlatego też teraz razem z pozostałymi 
dziewczynami z grupy, z dużym zaangażowaniem 
podjęły się zadania, aby nadal podtrzymywać wie-
loletnią tradycję zespołu Aplauz, a jednocześnie 
kształtować i rozwijać zainteresowania sporto-
we jak i taneczne prezentując swoje uzdolnienia. 

Do tej pory, dzięki różnym choreografiom, 
dziewczyny prezentowały się dostarczając wielu 
ciekawych wrażeń i emocji. Przy dużym wspar-
ciu ze strony pani Dyrektor Haliny Cygan, 
Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSzZ w Dynowie 
i Rady Rodziców zaskakują nowymi kreacjami, 
które są równie ważnym elementem scenicznym.

Praca nad ciągłym doskonaleniem poszcze-
gólnych elementów tanecznych pozwala dziew-
czynom na zdobywanie nowych umiejętności, 
a jednocześnie na rozwijanie swoich zaintereso-
wań. Kreatywność i staranność, z jaką przykła-
dają się do swoich występów, skutkuje pozytyw-
nymi efektami, a ich niesłabnąca pasja do tań-
ca cieszy i daje dużo satysfakcji im samym, opie-
kunowi grupy jak i widowni. Grupa Aplauz nie 
może się już doczekać, aby zaprezentować kolej-
ny przygotowany układ choreograficzny, który na 
pewno bardzo pozytywnie zaskoczy publiczność.

Alina Paściak

SZKOLNA GRUPA SPORTOWO-TANECZNA 
„APLAUZ” 
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W dniach 10.05.2022 r. – 11.05.2022 r., Ze-
spół Szkół Zawodowych im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie byli organizatorami XIII edycji kon-
kursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod 
patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty Pani Małgorzaty Rauch oraz Starosty Rze-

szowskiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów szkół 
podstawowych Pogórza Przemysko-Dynowskiego w katego-
rii język angielski i matematyka. Konkurs miał formę dwu-
dniową – w pierwszym dniu uczniowie zmagali się z zadaniami 
z matematyki, a w drugim – z języka angielskiego. Uczestnicy 
reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski 
i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z za-
kresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycz-
nych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych 
i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. 

Wzięło w nim udział 20 szkół podstawo-
wych: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Sło-
wackiego w Babicach, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Bachórcu, Szkoła Podstawo-
wa im. św. Królowej Jadwigi w Dydni, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twór-
ców Niepodległej Polski w Dynowie, Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk 
Chłopskich w Harcie, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Izdebkach, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ja-
worniku Polskim, Szkoła Podstawowa im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce, 
Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Ze-
spół Szkół w Niebocku, Szkoła Podstawowa 
im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Szkoła 
Podstawowa w Dylągowej, Szkoła Podsta-
wowa im. Sybiraków w Bachowie, Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie, Ze-
spół Szkół w Nienadowej, Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Pie-
choty w Krzywczy, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Olszanach, Szkoła Podsta-
wowa w Łubnie, Szkoła Podstawowa im. św. 
Jana Kantego w Futomie, Szkoła Podstawo-
wa w Szklarach.

W konkursie rywalizowało 133 uczniów z 20 
szkół przygotowanych przez 40 nauczycieli. Komi-
sja konkursowa, w skład której weszli: Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, 
opiekunowie uczestników oraz nauczyciele mate-
matyki i języka angielskiego z naszej szkoły do-
konała oceny prac, a wyniki przedstawiają się na-
stępująco: 

XIII edycja konkursu interdyscyplinarnego 
język angielski i matematyka „Omnibus 2022”

w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
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KATEGORIA MATEMATYKA: 
I miejsce – Julia Jęczalik – Zespół Szkół w Nienadowej 
II miejsce – Emilia Sokołowska – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej 

Jadwigi w Dydni
III miejsce – Agnieszka Pawełek – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
Wyróżnienia: Zofia Homa – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twór-

ców Niepodległej Polski w Dynowie, Natalia Mudryk – Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, Kornelia Golonka 
– Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach, Liwia 
Radoń – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej Polski w Dy-
nowie, Marek Marszałek – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi 
w Dydni, Szymon Romański – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu, 
Martyna Rapiej – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Niepodległej 
Polski w Dynowie.

KATEGORIA JĘZYK ANGIELSKI
I miejsce – Eliza Tyka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Nie-

podległej Polski w Dynowie
II miejsce – Oliwia Kozubal – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twór-

ców Niepodległej Polski w Dynowie
III miejsce – Filip Matwijczyk – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwi-

gi Królowej Polski w Izdebkach
Wyróżnienia: Filip Piróg – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Jaworniku Polskim, Wiktor Czerkies – Zespół Szkół w Niebocku, Julia 
Żak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Oliwia 
Owsiany – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdeb-

kach, Seweryn Chrapek – Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Twór-
ców Niepodległej Polski w Dynowie, 
Adam Szczutko – Szkoła Podstawo-
wa im. św. Jana Kantego w Futomie, 
Martyna Rapiej – Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Twórców Niepodle-
głej Polski w Dynowie. 

Każdy uczestnik konkursu otrzy-
mał pamiątkowy dyplom, egzem-
plarz gazetki szkolnej „Elemen-
cik”, a szkoły i opiekunowie po-
dziękowania. Natomiast zwycięz-
com poszczególnych kategorii kon-
kursowych zostały przekazane prze-
piękne nagrody ufundowane przez: 
Starostwo Powiatowe w Rzeszo-
wie, Państwową Wyższą Szkołę 
Wschodnioeuropejską w Prze-
myślu, Powiatowy Urząd Pra-
cy w Rzeszowie, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, Dyrekcję szko-
ły oraz nauczycieli szkoły. 

W czasie przerwy konkursowej 
uczniowie skorzystali z poczęstun-
ku w stołówce szkolnej, zapoznali 
się z ofertą edukacyjną szkoły oraz 
uczestniczyli w pokazach przygoto-
wanych przez Państwową Wyż-
szą Szkołę Wschodnioeuropej-
ską w Przemyślu, a także obejrzeć 
występ Szkolnej Grupy Sporto-
wo-Tanecznej „Aplauz”.

Wszystkim ofiarodawcom ser-
decznie dziękujemy! Uczniom 
oraz ich opiekunom gratulujemy 
i zapraszamy za rok na XIV edy-
cję konkursu!

Wicedyrektor Piotr Zdeb
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OFERTA EDUKACYJNA na rok 2022/2023
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