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Trwają prace organizacyj-
ne związane z przygotowa-
niem Zjazdu Absolwentów 
w 70 – rocznicę powstania 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Dynowie.

Przygotowywana jest mo-
nografia Szkoły. Zamierzamy 
w okresie Zjazdu stosować wydany przez Pocztę Pol-
ską datownik okolicznościowy upamiętniający to waż-
ne dla Dynowa wydarzenie, jak również wydać pocz-
tówki okolicznościowe.

Trwają ostatnie prace redakcyjne nad wydaniem 
w najbliższych miesiącach pierwszego numeru Rocz-
nika historycznego „Dynoviana”.

W dniu 24 czerwca br. o godz. 18 w MOK w Dyno-

wie odbędzie się Walne Zwyczajne Zebranie SPiRRD 
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, które dokona oce-
ny pracy Towarzystwa w 2013 roku, podejmie stosow-
ne uchwały oraz przyjmie program pracy na 2014 rok.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Wraz z budzącą się pięknymi kolorami kwiatów 
i zielenią przyrodą, serca nasze napawa radość z bar-
dzo doniosłego przeżycia jakim była kanonizacja Jana 
XXIII i Jana Pawła II. Szczególnie postać już Święte-
go Jana Pawła II jest nam bliska, bo to przecież Po-
lak, nasz rodak nasz biskup, nasz papież…… nasz 
przyjaciel, nauczyciel. Jest już świętym, chociaż ta-
kim już był jak spotykał się z nami, a jego świętością 
była prostota i ogromne umiłowanie człowieka. Gło-
sił prawdę Bożą w prostym dla nas i zrozumiałym ję-
zyku. Nie używał górnolotnych, wzniosłych słów tyl-
ko w prosty sposób pokazywał jak kochać, miłować, 
szanować, cenić drugiego człowieka. Głosił jak waż-
na w życiu człowieka jest RODZINA, a swoim postę-
powaniem pokazywał nam drogę do realizacji jedne-
go z najtrudniejszych zadań człowieka, jakim jest mi-
łowanie bliźniego swego. 

Jak to zrobić dzisiaj, kiedy wokół nas jest tyle po-
kus, które stwarzają i potęgują wielokrotnie dystans 
do drugiej osoby: majątek, pycha, bogactwo, zazdrość 
posiadania, zawiść ….?

Jak to zrobić jeśli zdobycze cywilizacji sprawiają, 

ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ….

Ojcze Święty Janie Pawle II

Dotknąłeś mej twarzy, a serce mi mocno zabiło
Chciałem Cię trzymać za rękę, tak miło, tak miło.
Pobłogosławiłeś mnie krzyżem, jestem istota mała

Dziękuję, szczęśliwa była i jest dusza moja cała.

że łatwiej jest przebywać w „wypasionym” samocho-
dzie lub z komputerem, laptopem czy telefonem,…. 
niż z rodziną, bliską, czy obcą, młodą czy już w pode-
szłym wieku, osobą?

Odpowiedź jest prosta: należy kochać, szanować, 
miłować drugiego człowieka, ale o wiele trudniejsza 
jest realizacja.

Pięknym, skromny przykładem szacunku, uzna-
nia, miłości do drugiego człowieka była „szczególna 
lekcja” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w ramach XIV 
edycji Wojewódzkiego Konkursu – Podkarpacka Tę-
cza, której tematem były ”Podkarpackie ślady świę-
tości”. Temat tej lekcji realizowała cała społeczność 
szkolna, a do współpracy zaproszono również uczniów 
i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych naszego województwa. Efekty tej lekcji i niektó-
re szczegóły będą Państwo mogli poznać z artykułów 
w tym numerze i z relacji zdjęciowych.

  Z głębokim pokłonem społeczność szkolna 
ZSzZ w Dynowie

Czerwcowy numer „Dynowinki” będzie redagować p. Ewa Hadam,
materiały należy przesłać do 10 czerwca 2014r. na adres: ehaddam@poczta.onet.pl
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Przewodniczący 
Rady Miasta Dynów
informuje

Roman Mryczko

W niniejszym numerze „Dynowin-
ki” chciałbym przedstawić Państwu 
działania, jakie Miasto podejmowało 
w ostatnim czasie. 

1. Przetarg na roboty budowla-
ne związane z kontynuacją rewita-
lizacji miasta. 

W dniu 9 maja br. Miasto ogłosiło 
przetarg na roboty budowlane zwią-
zane z kontynuacją rewitalizacji Ryn-
ku i parku przydworskiego. Po tym jak 
w ubiegłym roku Miasto zerwało umo-
wę z Wykonawcą, opracowano inwen-
taryzację powykonawczą zawierającą 
prace już wykonane oraz przygotowa-
no wszelkie inne dokumenty niezbędne 
do kontynuacji prac związanych z re-
witalizacją miasta. 

Przedmiotem przetargu jest:
• w zakresie rewitalizacji Rynku 

i przyległych ulic: remont płyty 
rynku wraz z wykonaniem urzą-
dzeń małej architektury, budo-
wa fontanny, budowa oświetlenia 
ulicznego, wykonanie urządze-
nia zieleni, wykonanie monitorin-
gu elektronicznego, remont dróg 
i chodników, remont traktu pie-
szego, remont i budowa kanaliza-
cji deszczowej, 

• w zakresie rewitalizacji parku 
przydworskiego w Dynowie: robo-
ty przygotowawcze, roboty w za-
kresie kształtowania terenów zie-
lonych, urządzenie terenów zie-

lonych, instalowanie mebli ulicz-
nych, mała architektura, mon-
taż: ławek, koszy, tablic informa-
cyjnych, wyposażenie placów za-
baw, wykonanie zjazdów, dróg we-
wnętrznych, placów, ścieżek spa-
cerowych, roboty w zakresie bu-
dowy dróg, budowa boiska wielo-
funkcyjnego i kortu tenisowego, 
budowa: budynku techniczno-so-
cjalnego, toalety publiczne, oświe-
tlenie parku.

• Termin składania ofert związa-
nych z prowadzonym postępowa-
niem mija 27.05.2014r., o godz. 
8.30.

Planowany termin zakończe-
nia robót zawarty w przetargu to 
28.11.2014r. 

2. Przetarg na zadanie pn. 
„Przebudowa budynku Urzędu 
Miejskiego w Dynowie”

W dniu 4 kwietnia br. Miasto ogło-
siło przetarg na roboty budowlane 
związane z przebudową budynku Urzę-
du Miejskiego. W wyniku przeprowa-
dzonego postępowania do komisji prze-
targowej wpłynęło 4 oferty, z których 
najkorzystniejsza wybrana zostanie do 
końca maja br. Przebudowa budynku 
Urzędu Miejskiego obejmowała będzie 
wykonanie termomodernizacji oraz 
zmiany konstrukcji dachu i przebudo-
wy klatki schodowej. 

Planowany termin realizacji za-

dania datuje się na koniec paździer-
nika br.

 3. Remont drogi gminnej – 
bocznej do ul. Grunwaldzkiej (dro-
ga do Moeschle)

Jak już wcześniej informowałem 
Miasto otrzymało dofinansowanie 
z Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji na remont ww. drogi. W ra-
mach planowanego remontu wykona-
na zostanie nowa nawierzchnia asfal-
towa na długości około 350 mb, ka-
nalizacja deszczowa na długości około 
200 mb. Wykonany zostanie również 
chodnik z kostki brukowej oraz wyko-
nane zostanie nowe oświetlenie ulicz-
ne obejmujące m.in. ustawienie 7 słu-
pów oświetleniowych. W dniu 30 kwiet-
nia br. Miasto rozstrzygnęło przetarg 
na wykonawcę odpowiedzialnego za 
remont przedmiotowej drogi. W wyni-
ku przeprowadzonego postępowania 
wpłynęło 6 ofert. Najdroższa oferta 
opiewała na kwotę ponad 800 000,00 
zł, natomiast najtańsza złożona przez 
firmę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pruszkowie opiewała na kwotę po-
nad 520 000,00 zł i została wybrana 
jako najkorzystniejsza. W dniu 13 maja 
br. podpisana została umowa z firmą 
STRABAG, a roboty zostaną rozpoczę-
te niezwłocznie po przekazaniu placu 
budowy oraz zawiadomieniu nadzoru 
budowlanego o planowanym rozpoczę-
ciu robót.

Termin zakończenia robót planowa-
ny jest na dzień 15.09.2014r. 

 Podczas realizacji robót będą 
występować utrudnienia związane 
z przejściem i przejazdem przedmio-
tową drogą za co z góry przepraszamy 
i prosimy o wyrozumiałość. 

W następnym numerze miesięczni-
ka przedstawię Państwu kolejne dzia-
łania podejmowane przez Miasto.

Burmistrz Miasta Dynowa 
 Zygmunt Frańczak

Święto Konstytucji 3 Maja to jed-
no z tych świąt, które powinny jedno-
czyć Polaków, również dynowian. Bez 
wspólnej pamięci i symboli wspólno-
ta narodowa, a również nasza lokal-
na, nie przetrwa. Uchwalenie Konsty-

Obchody 223. Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

tucji 3 Maja miało zapobiec upadkowi 
Rzeczypospolitej, było środkiem do za-
chowania niepodległości. Dzisiaj świę-
towanie rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja jest umocnieniem nie-
podległości Naszej Ojczyzny. Tego-
roczne obchody 223. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja połączone były  
z uczczeniem kanonizacji Jana Pawła 
II, za którą mieszkańcy Dynowa dzię-

kowali podczas uroczystości pod pomni-
kiem Świętego na placu kościelnym. 

Na program tegorocznej 223. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w Dynowie złożyły się:
• Msza Święta w intencji Ojczyzny, 

którą celebrował ks. Dziekan Sta-
nisław Janusz i ks. Mariusz Mul 
z udziałem Pocztów Sztandaro-
wych, Orkiestry Dętej,
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• okolicznościowe przemówienia Burmistrza Miasta Zyg-
munta Frańczaka,

• złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II,
• część artystyczna w wykonaniu uczniów Liceum Ogól-

nokształcącego w Dynowie,
• koncert dynowskiej Orkiestry Dętej,
• przemówienie ks. Dziekana Stanisława Janusza podsu-

mowujące uroczystość. 
Pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom wzajemnej życz-

liwości, wytrwałości w dążeniu do celu i spełnienia marzeń, 
aby czas w którym żyjemy, był czasem pokoju i sprawiedliwo-
ści społecznej, aby rządzący i rządzeni mieli poczucie współ-
odpowiedzialności za dalsze losy naszego społeczeństwa. 

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim tym 
Państwu, którzy przygotowali tę uroczystość i tym, którzy 
tak licznie w niej uczestniczyli. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia 
foto – relacji z uroczystości na stronie internetowej:

www.dynow.pl  
Przewodniczący Rady Miasta Dynów 

Roman Mryczko
 Fot. Jan Prokop
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Jan Paweł II Wielki
Od niepamiętnych czasów, człowiek w dowód uznania, 

czci czy wdzięczności dla wielkich postaci stawiał im pomni-
ki. I tak na głównych placach znajdujemy wielkich królów, 
przywódców powstań, generałów i wodzów. Ich nieodłącz-
nym atrybutem jest zawsze miecz, włócznia, szabla lub pi-
stolet; ich twarze zawsze pełne są butnej wyniosłości zasty-
głej w kamieniu lub w brązie. 

Od jakiegoś czasu na rynkach, przy głównych alejach 
spacerowych, w miejscach eksponowanych daje się zaobser-
wować zwyczaj umieszczania ławeczki, na którą sadza się 
postać człowieka związanego z danym miejscem, miastecz-
kiem lub instytucją. Przy tej spiżowej „osobistości” można 
sobie usiąść, zrobić zdjęcie albo po prostu odpocząć. Jest 
ona o wiele bliższa człowiekowi od górującej nad głowami 
wszystkich postaci pomnikowej.

Doczekaliśmy się tej chwili, kiedy Jan Paweł II został 
ogłoszony świętym Kościoła katolickiego! Pytanie brzmi: 
Jaki pomnik stawiamy naszemu Świętemu? Do uroczysto-
ści kanonizacyjnych pewnie nie wiedzielibyśmy, jakim go 
opatrzymy napisem? Odpowiedzi na drugie pytanie udzielił 
Ojciec święty Franciszek, który podczas homilii powiedział: 
„W tej posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był papie-
żem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zo-
stać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkre-
ślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzi-
nie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba to-
warzyszy i go wspiera.”

Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu schodził z wy-
sokości swojego urzędu piotrowego, aby być bliżej człowie-
ka. Gdziekolwiek przybywał ten Wielki Papież, pochylał się 
nad chorymi, skłaniał głowę przed małym dzieckiem, aby 
popatrzeć mu w oczy. Przy nim żadne dziecko nie płakało, 
nie bało się go, jak zwyczajnie małe dziecko boi się obcej 
twarzy. Wręcz przeciwnie - nawet te najmniejsze wyciąga-
ły do niego ręce. Szedł do skazanych, tulił nieszczęśliwych, 
aby nieść nadzieję i miłość Boga. Jana Pawła II już za ży-
cia, w różnych publikacjach, zaczęto nazywać Wielkim, ale 
była to wielkość, jaką wszyscy doceniali albo wręcz kochali.

Jan Paweł II Święty
Trzeba sobie tylko życzyć, aby w mentalności ludzi - ty-

tuł Święty, jaki nabył Jan Paweł II w niedzielę Miłosier-
dzia Bożego - nie przeniósł go do grona tych świętych, któ-
rych co prawda czcimy, ale którzy ze swoją świętością wy-
dają się być bardzo odlegli od zwyczajnego człowieka i co-
dziennego życia. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, jak rozumiał Jan Pa-
weł II świętość. W Starym Sączu 16 czerwca 1999 r., wyno-
sząc do chwały ołtarzy Świętą Kingę wypowiedział słowa: 
„Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdoby-
waniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie ta-
kie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zro-
bić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski 
i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi 
świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce 
Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając du-
chowy wzrost każdego człowieka? Wszyscy święci i błogosła-
wieni dają odpowiedź: potrzeba świadectwa. Potrzeba od-
wagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Po-
trzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło 
to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne 
życie, ale wpływa na kształt całych społeczności. Dzisiejszy 
świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczaj-
nych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmu-

Święty Jan Paweł II - Papież Rodziny
ją swoje codzienne obowiązki; 
którzy pragnąc spełniać wolę 
Stwórcy i na co dzień służyć lu-
dziom, dają odpowiedź na Jego 
przedwieczną miłość.”

W swej promocji świętych 
Papież dawał dowód odważnej 
wiary w możliwą przemianę 
świata niejednokrotnie odcho-
dzącego od Boga. Beatyfikował 
dzieci, którym Matka Boża ob-
jawiła się w Fatimie; rodziców 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus; matkę Teresę z Kalkuty; 
Joannę Berettę Molla – matkę, która ratując życie dziec-
ka, wybrała własną śmierć; Piotra Frassatiego – studen-
ta, który na nartach zmierzał do świętości; kanonizował 
Brata Alberta i Urszulę Ledóchowską, którzy zapominając 
o sobie, poświęcili się najbardziej potrzebującym, czy Mak-
symiliana Kolbe i Edytę Stein – ofiary zbrodni nazistow-
skich. I setki innych!

Ojciec Święty dał niejednokrotnie dowód swej niebywa-
łej odwagi w trudnych sytuacjach życia. Jednak dzisiaj ko-
niecznie należy podkreślić fakt, iż nie bał się jawnego dą-
żenia do świętości osobistej, która ujawnia się w człowie-
czeństwie i może być realizowana przez każdego. Czynił to 
zwyczajnie, prosto i niezwykle konsekwentnie. Odnosiło się 
wrażenie, że pragnienie świętości jest jego codziennym za-
jęciem, o którym nie zapominał w żadnej chwili życia: pod-
czas modlitwy, pracy, studium, twórczej aktywności, spo-
tkania z człowiekiem, uprawiania sportu, odkrywania pięk-
na przyrody, sprawując posługę kapłana, biskupa i papieża. 
Podczas spotkań indywidualnych i wielkich liturgii, w chwi-
lach zamyśleń i w kierowaniu Kościołem, kiedy pochylał się 
z czułością nad biedą człowieka. W każdej sytuacji z odwa-
gą stawał po stronie świętości, godności człowieka i rodziny

Jan Paweł II - Papież Rodziny
Chcąc ukazać Jana Pawła II jako wielkiego duszpaste-

rza rodzin, trzeba uwzględnić całość jego życia kapłańskie-
go. Koncepcja służenia rodzinie oraz życiu ludzkiemu doj-
rzewała w jego posłudze zarówno kapłańskiej, biskupiej 
jak i papieskiej. Jakie są zatem najistotniejsze rysy papie-
skiej wizji rodziny?

Zainteresowania ks. Karola Wojtyły, później bisku-
pa krakowskiego i Papieża Jana Pawła II problematyką 
rodzinną sięgają lat 50-tych i jego pracy duszpasterskiej 
z grupą młodzieży akademickiej przy kościele św. Floriana 
w Krakowie. Na spotkaniach z tą grupą, która nazywała go 
,,wujkiem”, podejmował problemy związane z życiem mał-
żeńskim, rodzicielstwem, wiernością małżeńską. Omawia-
no sprawy ojcostwa i macierzyństwa, przekazywania wiary 
dzieciom, wychowania i przygotowania do życia dorosłego.

Później swoimi obserwacjami i przemyśleniami teolo-
giczno-filozoficznymi dzielił się z małżeństwami, które po-
wstały w prowadzonej przez niego grupie akademickiej. Po-
znawani ludzie: młodzież, narzeczeni, rodzice, dzieci, star-
si, a wśród nich szczególnie chorzy, nigdy nie byli dla niego 
obojętni. Zawsze były to osoby, bliskie Jego sercu i pamię-
ci. Ludzie ci stawali się jego wielką rodziną, jego wspólnotą 
życia i służby. Owocem osobistych rozmyślań i bardzo licz-
nych rozmów ze świeckimi była jego słynna książka „Mi-
łość i odpowiedzialność”.

Według Jana Pawła II, jednym z istotnych zadań mał-
żeństwa jest służba życiu poprzez jedność człowieka z Bo-
giem. Fundamentem służby życiu jest miłość małżeńska, 
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która jest odbiciem miłości Boga do człowieka: ofiarna, słu-
żebna, wzajemna, gotowa do poświęceń. Papież Jan Paweł 
II uważał, iż każda rodzina jest architekturą Boską i ludz-
ką, stanowiąc swego rodzaju kościół domowy.

Szczególnym wyrazem troski o rodzinę była inicjatywa 
Światowych Spotkań Rodziny. Pierwsze z nich odbyło się 
w 1994 roku w Rzymie. Z tej okazji Ojciec Święty napisał 
specjalny „List do rodzin”, w którym poruszył najistotniej-
sze problemy i perspektywy rodzin. Kolejne spotkania odby-
ły się w Rio de Janeiro, Meksyku i innych częściach świata. 
Troska Papieża o rodzinę miała wiele wymiarów. 

W „Liście do rodzin” z 1994. Jan Paweł II pisał: „Pośród 
tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu wzglę-
dów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za 
każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, 
tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą 
drogą, od której nie może się człowiek odłączyć. Wszak nor-
malnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, moż-
na więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się sam fakt by-
cia człowiekiem”.

Na zakończenie pozwolę sobie na apostrofę, będąc wy-
razicielem wielu serc szczerze kochających Jana Pawła II: 
Umiłowany Ojcze Święty! Janie Pawle II! Z pewnością je-
steś w otoczeniu Świętych u boku Boga Ojca Niebieskiego, 
chcemy pamiętać o Twoich słowach: «Święci nie przemija-
ją. Święci wołają o świętość. Święci żyją świętością i pra-
gną świętości Nie lękajcie się bycia świętymi!». Tajemnica 
świętych obcowania upewnia nas, że jako syn polskiej zie-
mi nie staniesz się martwym pomnikiem minionych cza-
sów, ale że żyjesz wśród nas i dzisiaj kierujesz wciąż ak-
tualne wezwanie — abyśmy byli mocni w wierze, abyśmy 
byli mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, 
abyśmy nigdy nie zwątpili w Chrystusa, który jest źródłem 
życia, abyśmy mieli ufność nawet wbrew każdej słabości, 
abyśmy nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „naj-
większa”, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie 
ludzkie nie ma korzenia, ani sensu, abyśmy zawsze potra-
fili otwierać drzwi na oścież Chrystusowi, drzwi naszych 
serc, drzwi naszych sumień.

xJS

Wymownym symbolem powyższych słów stał się wyjątkowy 
obraz dynowskiej artystki Pani Jolanty Pyś – Miklasz, nama-
lowany specjalnie na naszą imprezę. Przedstawia najważniej-
szych świętych związanych z Podkarpaciem. Autorka sportreto-
wała 18 postaci, które tworzą imponujący korowód, pielgrzymują-
cy ku wieczności, na tle pagórkowatego, podkarpackiego pejzażu. 
Odnajdujemy tu znane miejsca – a to dynowską kapliczkę „pod 
brzozą” a to łąki na działach czy górę Cergową. Przewodniczką 
tej niecodziennej procesji jest Matka Boża. Za nią podążają ko-
lejno: Józef Sebastian Pelczar, Zygmunt Gorazdowski, Andrzej 
Bobola, Jan z Dukli, Jan Nepomucen, Jan Bejzym, Jan Paweł 
II, Szczęsny Feliński, Ignacy Kłopotowski, Jozefat Kuncewicz, 
Marcelina Darowska, Wasyl Wełyczkowski, Bronisław Markie-
wicz, Jan Adalbert Balicki, Siostra Ewa od Opatrzności Bożej, 
Hilary Paweł Januszewski, Marta od Jezusa. Kolejne postacie 
są trudne do zidentyfikowania i symbolizują rzesze anonimo-
wych świętych wywodzących się z podkarpackiej ziemi. Wśród 
nich autorka pozostawiła miejsce dla tych, którzy mają jeszcze 
dołączyć do tego błogosławionego orszaku.

10.04.2014r. po burzliwych przygotowaniach w ZSzZ 
w Dynowie kolejną barwą rozbłysła „PODKARPAC-
KA TĘCZA”. Tym razem światło dobra, miłości i wia-
ry połączyło organizatorów i uczestników. Podkarpa-

XIV edycja WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
PODKARPACKA TĘCZA 

pod hasłem “PODKARPACKIE ŚLADY ŚWIĘTOŚCI”
 w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
JUż ZA NAMI!!!

cie ukazało się nam jako miejsce, które na przestrzeni 
wieków zrodziło wielu ludzi o wrażliwym sercu. To oni 
stanęli w długim szeregu świętych i błogosławionych, 
to oni wytyczają współczesnym szlaki dobra i prawdy.

Na podkarpackich trasach odcisnął swe ślady nasz 
wielki PAPIEŻ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II. Bywał na tej 
ziemi wielokrotnie, początkowo jako ksiądz, następ-
nie biskup a później jako Ojciec Święty. Wędrował po 
bieszczadzkich szlakach, zdobywał Tarnicę, zachwy-

cał się pięknem Jeziorek Duszatyńskich, odpoczywał 
w Komańczy a nawet płynął kajakiem po Sanie, na tra-
sie Przemyśl – Leżajsk. Wracał tu także jako Papież, 
pielgrzymując do Przemyśla, Lubaczowa, Dukli, Rze-
szowa czy Krosna. Uczył nas wiary, miłości do drugie-
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go człowieka, odwagi i prawdy. Teraz, kiedy już nie ma Go wśród 
nas, na podkarpackiej ziemi pozostały wymowne ślady Jego obec-
ności – pomniki, tablice, szlaki turystyczne. Wiele obiektów nosi 
Jego imię. Pamiątki związane z osobą Jana Pawła II są skrzętnie 
przechowywane w prywatnych kolekcjach lub trafiają na wysta-
wy i do muzeów. Na szczególną uwagę zasługują zbiory Muzeum 
Archidiecezjalnego w Przemyślu i Ośrodka Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu.

Dzięki ludziom wielkiego serca udało się i tę naszą szkolną ekspozy-
cję wzbogacić o prawdziwie unikatowe eksponaty. Zwiedzający mogli zo-
baczyć pamiątki - z pielgrzymki Papieża do Krosna (fotel, zastawę obia-
dową), z czasów wędrówek po podkarpackich szlakach (plecak, materac, 
laska podróżna z dzwonkiem) a także oso-
biste przedmioty (ornat, piuska, buty pa-
pieskie, skarpetka czy chusteczka). Trudno 
wymienić tu wszystkie przedmioty, bo było 
ich ponad 60. To wyjątkowe „ślady święto-
ści”, które przemawiały do wszystkich wy-
wołując powagę, zadumę i prawdziwie od-
świętną aurę. Właściwie zwrócili na to uwa-
gę wszyscy uczestnicy, że w sali wytworzył 
się jakiś nieuchwytny klimat dostojeństwa 
a obcowanie z tą „świętą materią” sprawiło, 
że przez chwilę chociaż poczuliśmy się lepsi. 

W kolejnych artykułach spróbujemy przybliżyć 
Państwu problematykę naszej imprezy. Przywołane 

zostaną tematy ekspozycji przygotowanych przez na-
uczycieli i uczniów ZSzZ w Dynowie.  

 Anna i Jarosław Molowie

Wymownym elementem dekoracyjnym tegorocznej ekspozycji była plansza ilustrująca hasło Nasz Papież święty Jan 
Paweł II. Portret Ojca Świętego został otoczony setkami fotografii mieszkańców naszego regionu. W ten sposób wyra-
ziliśmy naszą sympatię wobec osoby Jana Pawła II i gotowość realizowania prawd zawartych w Jego nauczaniu. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pozytywnie zareagowali na nasz apel i zgodzili się użyczyć swoich fotografii potrzebnych do 
zrealizowania naszego pomysłu. 
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•	 18 maja 1920 r.- przed godziną 18 w Wadowicach przychodzi na 
świat Karol Józef Wojtyła jako najmłodsze, trzecie dziecko Emilii 
i Karola Wojtyłów;

•	 20 czerwca 1920 r.- chrzest Karola Wojtyły
•	 25 maja 1929 r.- Pierwsza Komunia Święta;
•	 6 maja 1938 r.- bierzmowanie Karola;
•	 14 maja 1938 r.- matura- same bardzo dobre wyniki!
•	 październik 1942 r.- Karol wstępuje do krakowskiego seminarium 

duchownego;
•	 1 listopada 1946 r.- wyświęcenie na księdza; 

ŚW. JAN PAWEŁ II - BIOGRAFIA

•	 4 lipca 1958 r.- Karola Wojtyła zostaje krakowskim biskupem pomocniczym; 
•	 28 czerwca 1967 r.- Karol Wojtyła otrzymuje biret kardynalski;
•	 16 października 1978 r., godz. 18.44- „Mamy Papieża: Kardynała Karola 

Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II”. W kraju wybucha euforia 
i rośnie nadzieja na zmiany. Przez cały pontyfikat papież wspiera działania 
niepodległościowe Polski;

•	 13 maja 1981 r.- zamach na Ojca Świętego; Jan Paweł II przebaczył 
zamachowcowi Mehmetowi Ali Agcy. 

•	 26 grudnia 1994 r.- amerykański tygodnik „Time” ogłasza Jana Pawła II 
Człowiekiem Roku;

•	 17 sierpnia 2002 r.- Papież w Łagiewnikach zawierza świat Bożemu 
Miłosierdziu;

•	 2 kwietnia 2005 r., 21.37- ojciec Święty Jan Paweł II umiera; Jego najbliżsi 
współpracownicy usłyszeli chwilę przedtem z ust Jana Pawła II słowa:

     „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”.

     Oprac.: Magdalena Wolańska, Agnieszka Kędzierska, 
Kinga Oleksa-Skubisz 
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Jan Paweł II był niestrudzonym pielgrzymem. Odwie-
dzał wiernych na wszystkich kontynentach. Chętnie przy-
bywał do swej ojczyzny, którą odwiedził na VIII oficjalnych 
pielgrzymkach. Przybywał do miejsc ważnych dla Niego 
i dla Polaków – odwiedzał największe miasta, sanktuaria, 
miejsca pamięci narodowej, wyższe uczelnie, miejsca pra-
cy oraz swoje ukochane Tatry. Papież spotykał się nie tyl-
ko z ważnymi osobistościami ale także ze zwykłymi ludź-
mi. Rozmawiał z robotnikami, politykami, studentami jak 
również z wyznawcami innych wyznań. Na spotkania z nim 
przybywali ludzie z różnych stron kraju oraz obywatele in-
nych państw. Papież przybywał do Ojczyzny by modlić się 
wraz z rodakami, by ożywiać naszą wiarę, by pocieszać i da-
wać nadzieję. Przypominał nam, co jest dobre a co złe, po-
uczał  jak mamy żyć, aby osiągnąć zbawienie. Często pod-
czas tych wizyt wyświęcał Polaków, którzy swoim życiem 
pokazali jak kochać Boga i ludzi. 

I Pielgrzymka trwała 
od 2 do 10 czerwca 1979 r. 
i przebiegała pod hasłem: 
GAUDE MATER POLO-
NIA. Jej celem był udział w ob-
chodach 900. rocznicy śmierci 
św. Stanisława - patrona Pol-
ski. Ojciec Św. odwiedził m.in. 
Warszawę, Gniezno, Często-
chowę, Kraków, Kalwarię Ze-
brzydowską, Wadowice, Oświę-
cim, Nowy Targ. Pielgrzym-
ka ta była ogromnym wyda-
rzeniem dla Polaków. Papie-
ża witały i słuchały tłumy lu-
dzi, mimo utrudnień ze stro-
ny władz państwowych. Jej 
przesłaniem stało się obudze-
nie społeczeństwa polskiego 
z letargu. 

II Pielgrzymka trwała 
od 16 do 23 czerwca 1983 r. 
i przebiegała pod hasłem: PO-
KÓJ TOBIE, OJCZYZNO 
MOJA. Miała charakter dzięk-
czynienia za sześćset lat obec-
ności Matki Bożej w  wizerun-
ku częstochowskim. Jako wo-
tum Matce Bożej na Jasnej Gó-
rze Papież zostawił pas sutan-
ny, przestrzelony 13 maja 1981 
r., podczas zamachu na jego ży-
cie, na Placu św. Piotra. Doko-
nał również trzech beatyfika-
cji: Urszuli Ledóchowskiej, Al-
berta Chmielowskiego i Rafa-
ła Kalinowskiego. Odwiedził: 
Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Jasną Górę, Po-
znań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków. Oj-
ciec Święty przypomniał zasady sprawiedliwości społecznej, 
zawarte w Ewangelii. Wskazał na konieczność rzetelnej pra-
cy i odnowy moralnej narodu. Mówił o pojednaniu, posza-
nowaniu i dialogu społecznym, określając zasady współży-
cia swoich rodaków w dzisiejszej Polsce. 

Pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski

III Pielgrzymka trwa-
ła od 8 do 14 czerwca 1987 
r.  i przebiegała pod hasłem: 
DO KOŃCA ICH UMIŁO-
WAŁ a jej głównym celem 
był udział w II Krajowym 
Kongresie Eucharystycznym 
oraz beatyfikacja Karoliny 

Kózkówny i bpa Michała Kozala. Trasa pielgrzymki prze-
biegała przez: Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szcze-
cin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę,  Łódź i Warszawę. Piel-
grzymka miała charakter religijny, zawierając jednocześnie 
treści moralne i społeczne. Jej przewodnią myślą było powią-
zanie Eucharystii z innymi sakramentami w wymiarze oso-
bistym i społecznym. Wskazał główne kierunki pracy dusz-
pasterskiej Kościoła w Polsce oraz zadania ludzi wierzących 
w życiu osobistym, zawodowym i publicznym. 

IV Pielgrzymka  prze-
b i ega ła  w  dwóch  e ta -
pach: od 1 do 9 czerwca 
oraz od 13 do 16 sierpnia 
1991 r. Myślą przewodnią 
było  hasło: BOGU DZIĘ-
KUJCIE... DUCHA NIE 
GAŚCIE. Była to pierwsza 
pielgrzymka do wolnej Pol-

ski. Głównym motywem 
było dziękczynienie, jakie 
pragnęliśmy złożyć Bogu 
za dokonujące się w Oj-
czyźnie przemiany. Ojciec 
Św. dokonał rozpoczęcia 
II Ogólnopolskiego Syno-
du Plenarnego oraz beaty-
fikacji bp. Józefa Pelczara, 
matki Bolesławy Lament, 
o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy. Papież odwiedził: 
Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, 
Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa 
(Cz.I) oraz Kraków, Wadowice, Częstochowę, Kraków (cz. 
II). W sierpniu spotkał się z młodzieżą w Częstochowie, 
na Światowym Dniu Młodych. Przybył do nas z orędziem 
miłości, prawdy i pokoju.

V Pielgrzymka miała miejsce 22 maja 1995 r. i prze-
biegała pod hasłem: WIZYTA DUSZPASTERSKA. Była 
to szczególna wizyta, bowiem Papież przybył do Polski 

nieoficjalnie, pielgrzymując do miejsca urodzenia kanoni-
zowanego dzień wcześniej w Ołomuńcu, podczas pielgrzym-
ki do Czech - Jana Sarkandra. Odwiedził Skoczów,  Żywiec 
i Bielsko-Białą, miasto, z którego wywodził się ród Wojty-
łów i gdzie przedwcześnie zmarł starszy brat Papieża, Ed-
mund. W skoczowskim kościele pod wezwaniem Trójcy Świę-
tej miało miejsce spotkanie Ojca Świętego z wiernymi Ko-
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nonizował bł. Kingę i be-
atyfikował 111 osób - 108 
Męczenników z okresu II 
wojny światowej, ks. Ste-
fana Frelichowskiego, m. 
Reginę Protman i  Ed-
munda Bojanowskiego. 
Odbyły się także spotka-
nia  z przedstawicielami 
Kościołów chrześcijań-
skich i wspólnot religij-
nych, a na Umschlagplat-
zu w Warszawie Ojciec Święty modlił się w intencji ofiar 
Holocaustu. Później odwiedził swoje rodzinne miasto - Wa-
dowice. Wspominał czasy dzieciństwa i młodzieńcze,szko-
łę, maturę, pierwsze spotkania z teatrem oraz powołanie 
do kapłaństwa. 

VIII Pielgrzymka trwała od 16 do 19 sierpnia 2002 r. 
i przebiegała pod hasłem: BÓG BOGATY W MIŁOSIER-
DZIE. Papież odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską, 
obchodzącą 400-lecie istnienia. Głównym celem pielgrzymki 
było poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie - Łagiewnikach, miejsca, gdzie spoczywają relikwie 
Apostołki Bożego Miłosierdzia, świętej siostry Faustyny 
Kowalskiej. Beatyfikował abp. Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma, s. San-
cję Szymkowiak. Podczas tej ostatniej, pożegnalnej wizy-
ty w Ojczyźnie Jan Paweł II nawiedził Katedrę Wawelską  
i modlił się przy grobie rodziców, na cmentarzu Rakowic-
kim. Przeleciał też nad Tatrami i Wadowicami, swoim ro-
dzinnym miastem.     

Oprac.: Anna Kałamucka, 
Renata Łybacka, Agata Krupa

ścioła ewangelicko-augsbur-
skiego.

VI Pielgrzymka trwa-
ła od 31 maja do 10 czerw-
ca 1997 r.  i przebiegała pod 
hasłem: JEZUS CHRY-
STUS WCZORAJ, DZIŚ 
I NA WIEKI. Jej przesła-
niem była ekumeniczna jed-
ność wszystkich chrześci-
jan oraz polityczne zjedno-
czenie Europy. Papież przy-
był na 46. Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny do 
Wrocławia. Przewodniczył 
obchodom 1000-lecia śmierci 
św. Wojciecha i uczestniczył 
w jubileuszu 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dokonał także dwóch ka-
nonizacji i dwóch beatyfikacji. Papież odwiedził: Wrocław, 
Legnicę, Gorzów Wlkp., Gniezno, Poznań, Kalisz, Często-
chowę, Zakopane, Kraków, Duklę, Krosno, Kraków, Bali-
ce. W Gnieźnie wziął udział w spotkaniu z prezydentami 
siedmiu państw związanych z działalnością św. Wojciecha: 
Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 

VII Pielgrzymka trwała od 5 do 17 czerwca 1999 r. 
Przebiegała pod hasłem: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, a głów-
nym jej celem było zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu  
Plenarnego. Trasa pielgrzymki obejmowała: Gdańsk, Pelpin, 
Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Licheń, Ełk, Wigry, Siedl-
ce, Drohiczyn, Warszawę, Sandomierz, Zamość, Radzymin, 
Warszawę, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wado-
wice, Kraków, Gliwice, Kraków, Balice. Ojciec Święty ka-

Pielgrzymki Jana Pawła II na Podkarpacie
Papież Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu odwie-

dził nasze województwo w czasie 
IV i VI pielgrzymki do Ojczyzny.
Czwarta pielgrzymka (1-4 czerwca 1991r.) odbywała 

się pod hasłem „BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GA-
ŚCIE”. Wśród miast na trasie tej pielgrzymki znalazły się: 
Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów.

Po przybyciu do Rzeszowa, w niedzielę 2 czerwca 1991r. 
Jan Paweł II odprawił Mszę św., podczas której dokonał be-
atyfikacji dawnego biskupa diecezji przemyskiej, Józefa Se-
bastiana Pelczara (1842-1924). W centrum papieskiej homi-
lii znajdowało się drugie przykazanie Boże. „Święci i błogo-

sławieni - stwierdził Jan Paweł II - to chrześcijanie w naj-
pełniejszym tego słowa znaczeniu. Jeżeli jesteś chrześcija-
ninem, niech to nie będzie używaniem imienia Pana Boga 
nadaremnie”. W homilii Papież wyraził m.in. wielkie uzna-
nie dla ówczesnego Pasterza diecezji przemyskiej, bpa Igna-
cego Tokarczuka.

Z Rzeszowa Papież udał się do stolicy diecezji - Prze-
myśla. W czasie modlitwy w katedrze polecił Bogu Prze-
myśl i całą diecezję, ogłaszając na zakończenie, że jej or-
dynariusza, bpa Ignacego Tokarczuka, podnosi do godno-
ści arcybiskupiej.

Pierwsze w Polsce spotkanie Ojca Świętego z wiernymi 
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Jan Paweł II był człowiekiem pełnym energii, charyzmy, otwartym na Boga 
i świat. Miał bardzo pogodne usposobienie, niezwykły urok osobisty, dar 

przekonywania, uwielbiał żartować i uśmiechać się do ludzi. Przez cały swój 
pontyfikat kroczył z radosnym uśmiechem na twarzy. W jego nauczaniu odna-
leźć można wiele refleksji nawołujących do radości: 

„Nie czekać na szczęście wieczne, ale być szczęśliwym każdego dnia 
w ziemskim świecie”, 

„Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę”, 
„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”,
„Uśmiechajcie się uśmiechem dziecka, by móc cieszyć się z rzeczy 

drobnych”,
„Człowiek jest istotą stworzoną do radości, nie do smutku”.

obrządku bizantyjsko-ukraińskiego odbyło się w przemy-
skim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotka-
nie miało formę nabożeństwa. Kładąc kres bolesnym spo-
rom, Ojciec Święty oddał „na wieczną własność” grekokato-
lickiej diecezji przemyskiej kościół Serca Pana Jezusa, usta-
nawiając go katedrą. 

Do Lubaczowa Ojciec Święty przybył w godzinach wie-
czornych, 2 czerwca 1991r. i pierwsze kroki skierował do 
miejscowej prokatedry, gdzie w krótkim przemówieniu przy-
pomniał wielkie tradycje Kościoła na tych terenach. 

W poniedziałek, 3 czerwca o godz. 8.30 Jan Paweł II od-
prawił Mszę św. na stadionie w Lubaczowie. W homilii na-
wiązującej do trzeciego przykazania Bożego Papież podjął 
aktualny w Polsce temat neutralności światopoglądowej 
państwa, a po Mszy św. ukoronował wizerunek Matki Bo-

skiej Tartakowskiej.
Mottem przewodnim szóstej 

pielgrzymki Ojca Świętego do 
kraju (6-10 czerwca 1997r.) były 
słowa: „JEZUS CHRYSTUS 
WCZORAJ, DZIŚ I NA WIE-
KI”. Podczas tej wizyty w Ojczyź-
nie Jan Paweł II przybył m.in. do 
Dukli i Krosna.

W poniedziałek, 9 czerwca 
1997 r. Papież udał się do klasz-
toru ojców bernardynów w Dukli. 
Po słowach pozdrowienia metropo-
lity przemyskiego Ojciec Święty 

powiedział: „Jakże radu-
je się moje serce, że dane 
mi jest dzisiaj na moim 
pielgrzymim szlaku sta-
nąć w mieście, w którym 
urodził się błogosławiony 
Jan z Dukli”.

O godz. 21 Papież za-
intonował Apel Jasno-
górski, po czym udzielił 
zebranym apostolskiego 
błogosławieństwa. Noc 
spędził w klasztorze.

Następnego dnia 10 
czerwca 1997r., w dro-
dze z Dukli do Krosna, 
Jan Paweł II zatrzymał 
się na kilka minut przed 
kościołem księży micha-
litów w Miejscu Piasto-
wym.

Przed monumentalnym ołtarzem ustawionym na lotni-
sku w Krośnie, Proprefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych rozpoczął obrzęd kanonizacyjny, przedstawiając Papie-
żowi prośbę o wyniesienie do chwały świętych Jana z Dukli. 
Gdy zgromadzeni odśpiewali Litanię do Wszystkich Świę-
tych, Jan Paweł II wypowiedział formułę kanonizacyjną. 

Przed obrzędem rozesłania Jan Paweł II pobłogosławił 
korony, które następnie zostały nałożone na Pietę z Haczo-

wa oraz na obrazy z Jaślisk 
i Wielkich Oczu. Poświęcił 
także kamienie węgielne pod 
budowę nowych świątyń i do-
mów pomocy dla najbiedniej-
szych. Widzialnym pomni-
kiem obecności Biskupa Rzy-
mu na Podkarpaciu pozostał 
zbudowany w Krośnie kościół 
pod wezwaniem św. Piotra 
i św. Jana z Dukli, który Pa-
pież poświęcił po Mszy św. ka-
nonizacyjnej. O godz. 16.45 
Ojciec Święty opuścił Krosno.
Oprac.: Honorata Mikoś, 

Bogusława Pinkowicz, 
Maria Szmul

ANEGDOTY ZWIĄZANE 
Z żYCIEM PAPIEżA
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W życiu Jana Pawła II pełno było zabawnych anegdot i sytuacji, ukazu-
jących Go jako „zwykłego”, a zarazem „niezwykłego” Papieża, mającego 

dystans do samego siebie i funkcji, jaką pełnił. Żartował z siebie i innych. Jego 
żart był subtelny, trochę uszczypliwy, choć nikogo nie obrażał. Poniżej prze-
gląd najzabawniejszych momentów, epizodów z Jego życia, które są dowodem, 
że przełamywał sztywną, watykańską etykietę, po to, by przypomnieć chrze-
ścijańską cnotę – poczucie humoru. 

PODRYW NA KSIĘDZA 
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. 

Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wę-
drówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej się na 
uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się.

- Zapomniał pan zegarka, co?
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła.
- Z doświadczenia - odrzekła - Jest pan dziś już dziesiątym mężczy-

zną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, 
wieczorem dansing...

- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał jej zawstydzony Wojtyła
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma - podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz.

CESARZOWA CHIŃSKA 
Pewnego razu Jan Paweł II siedział w swoim gabinecie i pracował. W pew-

nym momencie wykręcił numer szpitala w Szwajcarii, gdyż leżał tam jego cho-
ry przyjaciel, ks. biskup Andrzej Deskur. Bez trudności uzyskał rozmowę tele-
foniczną ze szpitalem i wtedy poprosił o połączenie z pokojem, gdzie leżał cho-
ry biskup. Dociekliwa telefonistka zapytała: - A kto mówi?

- Papież! Padła lapidarna odpowiedź.
Kobieta na chwilę zaniemówiła, a potem odpowiedziała rezolutnie: - Z pana 

taki papież, jak ze mnie cesarzowa chińska!
Gdy wszystko wyszło na jaw, chciano ponoć zwolnić z pracy ową urzędnicz-

kę, ale Ojciec Święty natychmiast się za nią wstawił, gdyż - jak sam 
wyznał - „setnie się ubawił”.

NIE MOGĘ, SZEF ZA BLISKO 
Osobisty lekarz Jana Pawła II opowiadał jak podczas jednej z podróży 

Ojciec Święty nie czuł się zbyt dobrze, po wcześniej zjedzonych plackach 
ziemniaczanych. Doktor zaproponował kilka kropel „Napoleona”. Papież 
zapytał wtedy na jakiej są wysokości. Lekarz poszedł zapytać, wrócił i po-
dał pułap, na jakim znajdował się samolot. Ojciec Święty wzniósł rękę 
do góry i powiedział: „Nie mogę, Szef za blisko”. 

NAJPRZYSTOJNIEJSZY KARDYNAŁ
Kiedyś, podczas wizytacji jednej z podhalańskich parafii przejęta z wraże-

nia gaździna pomyliła przygotowany tekst powitania kardynała Karola Woj-
tyły i zamiast zatytułować go „najdostojniejszym”, powiedziała „Witojcie nom 
najpsystojniejsy księze kardynale”. On zaś spojrzał na nią z filuternym bły-
skiem w oku i odparł: „No, coś w tym jest”.

Anegdoty zaczerpnięte zostały z książek „Kwiatki Jana Pawła II”, „Śmiej-
my się z Papieżem”.

Oprac.: Beata Irzyk, Halina Ryba 
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 Lista polskich świętych i błogosławionych jest trudna 
do dokładnego oszacowania, ale według niektórych źródeł 
wynosi ona ponad 300 osób. Znaczna część z tych postaci 
pochodziła lub działała na Podkarpaciu. 

Oto niektóre z nich: 
 Józef Sebastian Pelczar (ur. 

17 stycznia 1842r. w Korczynie, 
zm. 28 marca 1924r. w Przemyślu) 
17 lipca 1864r. przyjął święcenia 
kapłańskie. W 1891r. poddał myśl 
utworzenia Bractwa NMP Królo-
wej Korony Polskiej, które oprócz 
celów religijnych opiekowało się 
rzemieślnikami, biednymi, siero-
tami i sługami (zwłaszcza chorymi 
i pozbawionymi pracy). W 1894r. 
założył w Krakowie Zgromadzenie 
Służebnic Najświętszego Serca Je-
zusowego, „stawiając mu za cel sze-
rzenie Królestwa miłości Serca Jezusowego”. Dbał o naj-
uboższych mieszkańców swej diecezji. Z jego inicjatywy po-
wstawały ochronki dla dzieci, kuchnie dla ubogich, schro-
niska dla bezdomnych, szkoły gospodarcze dla dziewcząt, 
bezpłatna nauka w seminarium duchownym dla chłopców 
z ubogich rodzin. Józef Sebastian Pelczar został beatyfiko-
wany w Rzeszowie przez papieża Jana Pawła II, 2 czerwca 
1991r. podczas IV pielgrzymki do Polski. Jego kanonizacja 
odbyła się 18 maja 2003r. na placu św. Piotra w Rzymie. 
Po utworzeniu diecezji rzeszow-
skiej został jej patronem.

 Andrzej Bobola (ur. 30 li-
stopada 1591r. w Strachocinie 
k. Sanoka, zm. 16 maja 1657r. 
w Janowie Poleskim) – polski du-
chowny katolicki, jezuita, misjo-
narz, kaznodzieja, męczennik, 
święty Kościoła katolickiego, au-
tor tekstu ślubów lwowskich kró-
la Jana Kazimierza. Jeden z pa-
tronów Polski.

ŚWIĘCI NA PODKARPACIU
16 maja 1657 r. w zamęcie konfliktów roznieconych 

przez powstanie Chmielnickiego dostał się we wsi Mohilno 
w ręce Kozaków. Był torturowany, a potem został zamor-
dowany w rzeźni w Janowie Poleskim przez Kozaków za to, 
że nawracał ludność prawosławną na wiarę katolicką. 30 
października 1853 r. został beatyfikowany, a 17 kwietnia 
1938 r. kanonizowany przez papieża Piusa XI. 

Jan z Dukli (ur. ok. 1414r. 
w Dukli, zm. 29 września 1484r. 
we Lwowie) – polski święty ka-
tolicki, pustelnik, franciszka-
nin, pod koniec życia w surow-
szej gałęzi zakonu: bernardy-
nach.

W młodości przebywał 
w pustelni na wzgórzu Zaśpit 
w Trzcianie, koło Dukli. Opu-
ściwszy pustelnię (ok. 1434), 
wstąpił do Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych – fran-
ciszkanów. Studiował w Krako-
wie. W zakonie pełnił funkcję 
gwardiana klasztoru w Krośnie. 

 Inni święci związani z Podkarpaciem to: Zygmunt Go-
razdowski, Bronisław Bonawentura Markiewicz. 

Oprac.: Sławomir Litwin

“Podkarpackie ślady świętości” – pod takim hasłem Ze-
spół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dyno-
wie zorganizował, już po raz XIV, Wojewódzki Konkurs “Pod-
karpacka Tęcza”. Tegoroczna edycja zbiegła się z kanoniza-
cją Jana Pawła II. Dlatego też głównym celem konkursu było 
popularyzowanie wiedzy na temat życia, działalności i nauki 
Ojca Świętego, podkreślenie Jego związków z Podkarpaciem 
oraz pokazanie miejsc kultu religijnego upamiętniających 
świętych i błogosławionych pochodzących z naszego regionu. 

10 kwietnia 2014 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie odby-
ło się uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z roz-
daniem dyplomów i nagród zwycięzcom poszczególnych ka-

“PODKARPACKIE ŚLADY ŚWIĘTOŚCI” 
- FINAŁ XIV edycji WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU “PODKARPACKA TĘCZA”

tegorii. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły Halina 
Cygan, która powitała zaproszonych gości, uczestników kon-
kursu, laureatów oraz ich opiekunów. 

O tym, że hasło konkursu spodobało się, świadczy liczba 
zgłoszeń - 187 z 21 szkół. Uczestnicy rywalizowali w trzech 
kategoriach konkursowych: plastycznej, fotograficznej i re-
cytatorsko - inscenizacyjnej. Organizatorzy przygotowali też 
konkurs - niespodziankę. Zadanie konkursowe polegało na 
podaniu tożsamości znajdujących się na fotografii osób. Zwy-
ciężczynią została Daria Marcinek – chórzystka „Sanc-
ta Musica” z Tyczyna. Na unikatowym zdjęciu byli: bł. 
Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński i Kardynał 
Stanisław Dziwisz. 
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Prałat dr Stanisław Janusz, Pro-
boszcz Parafii Ulanica - ks. Jan Koszałka, ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. 
św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Kowal-
ska. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Naczelnik 
Wydziału Społeczno - Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - Adam Kozak, koordynator biura promo-
cji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Iwona Zawadzka, Adam Ziobro z działu promocji Starostwa Powiato-
wego w Rzeszowie, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego - Aleksander Stochmal, a także Zastępca Podkarpackie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu - Izabela Kazimierz, Dyrektor Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzębski, Burmistrz Miasta Dynowa - Zygmunt Frańczak, Przewodni-
czący Rady Miasta Dynów - Roman Mryczko, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnie, były Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie - Stanisław Tymowicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie - Ane-
ta Pepaś, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Henryka Papiernik, Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Dynowie - Anna Wandas, Prezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie - Małgorzata Koch-
man – Tymowicz i Zastępca Prezesa Spółdzielni Inwalidów w Dynowie - Gertruda Marszałek, Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Dynowie - Grażyna Paździorny, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dy-
nowie – Krystyna Dżuła, z Nadleśnictwa Dynów: Zastępca Nadleśniczego - Adam Tarabuła i Małgorzata Ka-
czorowska, oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko - Dynowskiego; Kazimierz Żak - Dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Tadeusz Święs - Dyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Krzysztof Kę-
dzierski - Dyrektor Zespołu Szkół w Harcie, Wiesława Marszałek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dyno-
wie i Maria Biernasz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie. 

 Gali towarzyszyła ciekawa scenografia. 
Główna ekspozycja poświęcona została syl-
wetce Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Orga-
nizatorzy zainscenizowali bieszczadzki szlak 
papieski, na którym znalazły się, m.in. pa-
miątki i zdjęcia papieskie ze zbiorów Józefa 
Rybczyńskiego z Przemyśla, zbiory z Mu-
zeum Archidiecezjalnego im. świętego Józefa Se-
bastiana Pelczara w Przemyślu i z Ośrodka Kul-
tury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy 
Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, pamiątki z po-
bytu bł. Jana Pawła II w Krośnie, repliki nie-
istniejących cerkwi bieszczadzkich z kolek-
cji Leszka Rejmańskiego z Leska, a tak-
że zbiory prywatne. Bardzo ważnym elemen-
tem ekspozycji były zdjęcia mieszkańców Po-
górza Przemysko–Dynowskiego obok portre-
tu Ojca św. Jana Pawła II. Zostały też przy-
gotowane tablice edukacyjno – informacyjne – „Jan Paweł 
II – biografia”, „Pielgrzymki Jana Pawła II do kraju”, „Piel-
grzymki Jana Pawła II na Podkarpacie”, „Przesłania papie-
skie”, „Anegdoty związane z życiem papieża”, „Podkarpac-
cy święci i błogosławieni”. Wystawę główną wzbogaciły na-
desłane na konkurs prace – 67 rysunków oraz 80 fotografii. 

Finał konkursu był okazją do zaprezentowania twórczo-
ści lokalnych artystów, wyrobów cukierniczych i potraw re-
gionalnych. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę rzeźby Bo-
gusława Kędzierskiego, prac artystycznych Jolanty i Ja-
nusza Miklaszów, degustować wyroby piekarni Gmin-
nej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety 

i Wiesława Dominów z Bachórza, Cu-
kierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dy-
nowa. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
„kremówek papieskich”, proziaków, chleba 
ze smalcem (przygotowane przez „Karcz-
mę pod Semaforem” z Bachórza), były 
też krokiety z barszczem. Swoje stanowisko 
z materiałami promocyjnymi przygotowało 
Nadleśnictwo Dynów. 

Ważnym momentem finału było wrę-
czenie nagród laureatom konkursu. Nagro-
dzonych zostało 36 osób. Podczas gali pu-
bliczność obejrzała widowisko przygotowa-
ne przez Szkolną Grupę Artystyczno – Te-
atralną ANTRAKT pt. „Angelologia po 
dynowsku”. Uroczystość zakończył kon-
cert chóru „Sancta Musica” z Tyczyna 
pod dyrekcją Agnieszki Fudali oraz kon-

cert skrzypcowy w wykonaniu studentki 3. roku Guidhall 
School of Music and Drama w Londynie Sabiny Ko-
łodziej, która reprezentowała Szkołę Muzyczną I stopnia 
w Dynowie. Głos zabrali również zaproszeni goście - ks. Pra-
łat dr Stanisław Janusz - Dziekan Dekanatu Dynowskie-
go, Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski, Zygmunt Frań-
czak - Burmistrz Miasta Dynowa, Anna Kowalska - Radna 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Podsumowując, „Podkarpacka Tęcza” to wartościowe 
przedsięwzięcie ze względu na cel, ale także satysfakcjonu-
jące dla młodzieży ze względu na możliwość zaprezentowa-
nia swoich talentów oraz atrakcyjne ze względu na nagrody 
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ufundowane przez hojnych darczyńców - Starostwo Powia-
towe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie, Nadleśnictwo Dynów oraz Państwo Annę i Mi-
chała Ostafińskich. A było kogo obdarowywać, bo nagro-
dzonych było wielu. Poniżej szczegółowe wyniki. 

No cóż... uczestnicy konkursu wrócili do swoich domów 

WYNIKI XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PODKARPACKA TĘCZA: 

Kategoria plastyczna
I miejsce  – Martyna Szczepańska – Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Błażowej, 
opiekun: Małgorzata Zielińska
II miejsce  – Dawid Łach – Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej
II miejsce  – Magdalena Sowa - Gimnazjum w Hyżnem, opiekun: Dorota Noworól 
Wyróżnienia:
Miłosz Hardulak, Karolina Sowa, Weronika Prokop, Kinga Juras, Elżbieta Szymańska - Zespół Szkół w Dynowie,
opiekun: Małgorzata Galej
Patrycja Hałys  – Zespół Szkół nr 2 w Manasterzu, opiekun: Maria Zgłobicka
Martyna Dmitrzak  – Gimnazjum w Dydni, opiekun Adam Bieleń
Bartłomiej Wasieńko - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Kałamucka
Dominika Podczaszy, Emilia Biesiada – Zespół Szkół w Niebocku, opiekun Halina Żak – Ruszel
Katarzyna Sieńko  - Zespół Szkół w Łubnie, opiekun: Tomasz Tereszak
Natalia Słupek  - Zespół Szkół w Harcie, opiekun: Agata Zawadzka

Kategoria fotograficzna
I miejsce  - Bartłomiej Bajda - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Jarosław Mol  
II miejsce  - Jadwiga Korszniak - Gimnazjum w Hyżnem, opiekun: Dorota Noworól
III miejsce  - Karolina Sowa - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Monika Mączyńska 
Wyróżnienia:
Iwona Szałęga - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Halina Ryba
Grzegorz Boroń, Justyna Młynarska - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Beata Irzyk
Aleksandra Uryć - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Honorata Mikoś
Konrad Makuch - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Mol
Adam Głąb – Gimnazjum w Jaśle, opiekun ks. Robert Śliwa
Justyna Bednarczyk - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Katarzyna Marcinek
Weronika Szelest  - Gimnazjum w Dydni, opiekun Adam Bieleń

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna
Gimnazja
I miejsce - Izabela Mazur – Gimnazjum w Dydni, opiekun: Zofia Sokołowska – Chorążak 
II miejsce - Antonina Kaweńska-Zespół Szkół nr 2 w Manasterzu,opiekun: Regina Szmulik
III miejsce - Anna Nowak- Gimnazjum w Dydni, opiekun: Zofia Sokołowska – Chorążak
Wyróżnienia:
Magdalena Niemiec - Zespół Szkół w Łubnie, opiekun: Renata Trzyna
Nikola Mędzela - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Monika Mączyńska

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Izabela Fortuna- Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie, 
opiekun: Małgorzata Syrda
II miejsce - Samuela Łach – II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, opiekun: Barbara Bembenek
III miejsce - Klaudia Łach - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, 
opiekunowie: Elżbieta Klaczak – Łach, Katarzyna Kłyż 
Wyróżnienie:
Jadwiga Kustra i Bartłomiej Wasieńko -Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Mol

zadowoleni, teraz cieszą się zdobytą sławą , nagrodami, a or-
ganizatorzy planują kolejną edycję. I oby była równie uda-
na, co XIV! 

 Przygotowała: Beata Irzyk 
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• Ks. Prałatowi Stanisławowi Januszowi Dziekanowi Dekanatu Dynów za pomoc organizacyjną. 
• Panu Józefowi Jodłowskiemu Staroście Rzeszowskiemu i Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za pa-

tronat, ufundowanie nagród oraz pomoc organizacyjną.
• Pani Annie Kowalskiej Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego za pomoc organizacyjną.
• Panu Zygmuntowi Frańczakowi Burmistrzowi Miasta Dynowa za patronat,  pomoc techniczną i finansową.
• Panu Adamowi Chrobakowi Wójtowi Gminy Dynów za pomoc organizacyjną.
• Panu Jackowi Wojtasowi Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za patronat. 
• Pani Grażynie Stojak Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z siedzibą w Prze-

myślu za patronat i pomoc organizacyjną.
• Ks. Markowi Wojnarowskiemu Dyrektorowi Muzeum Archidiecezjalnego im. świętego Józefa Sebastia-

na Pelczara  w Przemyślu za patronat i pomoc organizacyjną.
• Ks. Janowi Bielcowi Proboszczowi Parafii św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie za pomoc organizacyjną.
• Ks. Rafałowi Wojdyła  z Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jen-

ke w Jarosławiu za pomoc organizacyjną.
• Panu Wojciechowi Władyczynowi Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 

za patronat.
• Panu Markowi Jastrzębskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie za patronat, 

ufundowanie nagród i pomoc organizacyjną.
• Polskiemu Radiu Rzeszów S.A za pomoc organizacyjną.
• Panu Adamowi Pilchowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dynów za patronat, sadzonki, materiały i ekspo-

naty do wykonania dekoracji, ufundowanie nagród,  pomoc organizacyjną i finansową.
• Pani Anecie Pepaś Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za patronat,  pomoc organiza-

cyjną i finansową.
• Pani Agnieszce Fudali i  Chórowi „Sancta Musica” z  Tyczyna za pomoc organizacyjną.
• Pani Sabinie Kołodziej z Rzeszowa za pomoc organizacyjną.
• Panu Jerzemu Kołodziejowi Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie za pomoc organizacyjną. 
• Panu Janowi Wolakowi administratorowi strony portalu Brzozowiana.pl  za patronat i  pomoc techniczną. 
• Panu Andrzejowi Stankiewiczowi Prezesowi Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskie-

go – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa za pomoc organizacyjną.
• Panu Leszkowi Rejmańskiemu z Leska za udostępnienie eksponatów.
• Panu Józefowi Rybczyńskiemu z Przemyśla za udostępnienie eksponatów.
• Pani Grażynie Paździorny Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za pomoc organizacyjną.
• Państwu Elżbiecie i Wiesławowi Dominom z Piekarni – Cukierni z Bachórza za produkty spożywcze.
• Panu Janowi Nosalowi Prezesowi Gminnej Spółdzielni „SCh” w Dynowie za produkty spożywcze.
• Pani Małgorzacie Kochman Prezes Spółdzielni Inwalidów z Dynowa za udostępnione materiały.
• Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa za produkty spożywcze. 
• Firmie Handlowo – Usługowej „BEWA” z Dynowa za produkty spożywcze.
• Zakładom Przetwórstwa Mięsnego „BŁAŻOWIAK” z Błażowej za produkty spożywcze.
• Państwu Marii i Romanowi Nowakom Właścicielom sklepu wielobranżowego za produkty spożywcze.
• Państwu Annie i Michałowi Ostafińskim za ufundowanie nagród i pomoc organizacyjną.
• Pani Liliannie Szarudze Właścicielce sklepu  spożywczego za produkty spożywcze.
• Panu Wojciechowi Szarudze Właścicielowi hurtowni „U Wojtka” z Dynowa za materiały.
• Pani Irenie  Kopackiej - Karczma pod „Semaforem” z Bachórza za ufundowane posiłki.
• Panu Piotrowi Krupie Właścicielowi ZUH „KRUPP” z Dynowa za dofinansowanie.
• Panu Bogusławowi Kędzierskiemu za udostępnienie prac artystycznych i pomoc organizacyjną
• Państwu Jolancie i Januszowi Miklaszom za udostępnienie prac artystycznych i pomoc organizacyjną.
• Panu Witoldowi Socha z Dynowa za pomoc organizacyjną. 
• Radzie Rodziców naszej szkoły za dofinansowanie.
• Innym osobom prywatnym za udostępnione materiały i eksponaty.

DZIĘKUJEMY
ZA SPONSOROWANIE I POMOC W ORGANIZACJI
XIV EDYCJI KONKURSU PODKARPACKA TĘCZA

„PODKARPACKIE ŚLADY ŚWIĘTOŚCI”
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Dynów znowu biegał!
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” już po raz kolejny postanowiło uczcić święto 

narodowe biegiem. Tym razem zorganizowany został Bieg Konstytucji 3-go Maja. 
Na starcie pojawiło się 48 osób. Co prawda nie udało pobić się rekordu, który wy-
nosi 62 osoby, ale liczba uczestników była jak najbardziej zadowa-
lająca! Warto dodać, że wśród tej liczby biegaczy, znalazła się 
siódemka dzieci poniżej 10 roku życia. Najmłodszy uczest-
nik miał 3 latka i dzielnie radził sobie na trasie!

Bieg w rekreacyjnym tempie odbył się na dystan-
sie około 1,7 km w zwartej grupie prowadzonej przez 
policję. W naszej zabawie wiek nie miał znaczenia! 
Liczyły się chęci i super atmosfera. Oczywiście nie 
było też zwycięzców i pokonanych. Cała grupa ra-
zem dotarła do mety. Na mecie na siódemkę naj-
młodszych biegaczy czekały pamiątkowe medale 
oraz słodycze ufundowane przez Delikatesy „Zie-
lony Koszyk”. A już 1 czerwca zapraszamy wszyst-
kich, szczególnie najmłodszych na bieg na Dzień 
Dziecka. Oczywiście po raz kolejny najmłodsi zo-
staną nagrodzeni!                                             

Łukasz Domin
 

Zbudowane tarasy widokowe na terenie miasta są pięknie usytuowane, bowiem 
można z nich podziwiać uroki Dynowszczyzny. Wprawdzie dojścia nie są najlepsze i miej-
scami trudne z racji podłoża - chociaż niektórzy twierdzą, że to specjalnie, aby dodać 
wrażeń wędrówce, ale pomimo tego warto się na nie wybrać. Jeśli zaraz po wybudowa-
niu można było szczycić się ich posiadaniem i wykorzystywać dla relaksu to „dzisiaj”, 
niestety zaszła potrzeba poważnego remontu. Problem jest w tym, że niektórzy korzy-
stający nie potrafią zostawić je takie, jakie zastali, a efekty było widać wyraźnie. Poła-
mane oraz spalone części ogrodzenia i balustrady platformy widokowej, dodatkowo po-
niesione koszty. Czyżby niewiedza?, złośliwość, a może głupota? 

Wprowadzony od 1 lipca 2013 r. nowy system odbioru odpadów komunalnych, 
mimo ustalenia stosunkowo wysokiej ceny jednostkowej, chyba został w naszym mieście 

TARAS WIDOKOWY ……. po kilku latach
i 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ….. po kilku miesiącach
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Miast, miasteczek, osad, siół jest w Polsce tysiące. Na-
wet najdoskonalszy mózg, najbardziej wyspecjalizowany 
geograf nie będzie w stanie zapamiętać wszystkich. Często 
więc, na zadane pytanie: „skąd jesteś?”, musimy używać 
uproszczeń, ulokować gdzieś na mapie Polski naszą miej-
scowość tak, aby interlokutor mógł, mniej więcej, zorien-
tować się w temacie. Orzysz, Baligród, Czeladź, Krasno-
bród – nazwy tych miejscowości nie istnieją w powszech-
nej świadomości Polaków jako odrębne byty. Natomiast, 
kiedy wspomnimy o Mazurach, Bieszczadach, Śląsku czy 
Roztoczu każdy, nawet średnio zorientowany, człowiek 
w mig zorientuje się, o jakiej okolicy mówimy.

„Dynów? A gdzie to jest?” – niejeden mieszkaniec gro-
du z bykiem w herbie spotkał się pewnie z podobnym py-
taniem. Jak odpowiedział? Nie wiem, mogę jedynie przy-
puszczać, że wybrnął, wspominając coś o „miasteczku pod 
Rzeszowem”, „drodze na Bieszczady” zapominając, że Dy-
nów, wraz z okolicą stanowi zupełnie integralny obszar 
geograficzny. Z ogromnym – należy dodać – potencjałem 
turystycznym.

Pogórze jest niezależnym bytem, obszarem geograficz-
nym o określonym położeniu i konkretnych granicach. Po-
górze Travel to oddolna inicjatywa ludzi, których teore-
tycznie dzieli wiele: miejsce zamieszkania, wiek, profesja, 
być może nawet zapatrywanie na świat i rzeczywistość, łą-
czy jedno - świadomość ogromnego potencjału, który cho-
wa się pod wciąż nierozpoznawalnym, nieco enigmatycz-
nym hasłem: Pogórze. Skarb, w postaci urokliwej doliny 
Sanu, unikatowej, nienaruszonej przez ekspansywne dzia-
łania człowieka przyrody, pagórkowatej okolicy z zapie-
rającymi dech w piersi widokami, atrakcji zarówno histo-
rycznych, jak i architektonicznych, wynikających z daw-

nej wielokulturowości regionu, jest wciąż zakopany. Jego 
odkrycie stanowi, w mniemaniu grupy, ogromną szansę 
dla całego regionu i mieszkańców – trudno bowiem zna-
leźć bardziej atrakcyjne miejsca pod kątem turystyki ro-
dzinnej i rekreacyjnej.

Stowarzyszenie obrało za cel działania na wielu płasz-
czyznach. Dzięki realizowaniu głównej idei, polegającej na 
promocji i nagłośnieniu marki „Pogórze”, dąży do uświado-
mienia społeczności ogromnego potencjału okolicy, w któ-
rej mieszkają, jak również zawiązaniu i zazębieniu współ-
pracy między różnymi podmiotami, funkcjonującymi już 
w branży turystycznej. Zachęcamy więc do współpracy za-
równo osoby, działające już na pograniczu turystyki, jak 
i tych, rozkochanych w Pogórzu, którzy pomysłami i ideami 
chcieliby wzbogacić ofertę turystyczną naszego regionu. 

Żaden z obszarów geograficznych nie jest wcale skaza-
ny na turystykę – to tylko jedna z koncepcji rozwoju re-
gionu. Automatycznie nasuwa się jednak ważne pytanie: 
czy ktoś wymyślił, zaproponował inną, alternatywną dro-
gę dla miasta i jego mieszkańców? Czy istnieje inny po-
mysł na przerwanie letargu, zatrzymanie fali odpływu 
młodych mieszkańców, zniechęconych brakiem perspek-
tyw? Przy potędze możliwości, jakie daje wyjątkowe poło-
żenie Dynowa, turystyka rodzinna i rekreacyjna zdaje się 
być najlepszym rozwiązaniem.

Więcej informacji o inicjatywie można poczytać na stro-
nie http://pogorzetravel.pl/ , dostępnej również w zakładce 
na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, oraz 
fanpage https://www.facebook.com/pogorzetravel  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: 
pogorzetravel@gmail.com                                                 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Pogórze Travel”

Z Dynowa, czyli skąd?

przyjęty ze zrozumieniem przeważającej większości mieszkań-
ców. Jak zwykle przy wprowadzaniu nowych rozwiązań wystę-
pują obawy i drobne problemy ale upływający czas sprawia, że 
przyzwyczajamy się i akceptujemy to co wcześniej było wąt-
pliwe. W miarę jak „docierają„ się poszczególne elementy tego 
systemu, wydawać by się mogło, że problem dzikich wysypisk 
zniknął całkowicie, ale tak niestety nie jest. Mimo dużej po-
prawy w tym zakresie jest jeszcze sporo niezrozumienia, nie-

dbalstwa czy niedobrych przyzwyczajeń. 
Myślę, że powinniśmy wszyscy zwracać uwagę tym 

co zapominają, gdzie śmietnik lub nie mają nawyku czy-
stości i porządku. 

Maj 2014                                      Zdjęcia i opis 
Stanisław Tymowicz         
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim 
jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

To przesłanie Naszego Wielkiego Papieża towarzyszyło obec-
nym na otwarciu wystawy pod hasłem „Jan Paweł II w znakach 
pocztowych”. Miało ono miejsce 29 marca 2014 r. w Miejskim 
Ośrodku Kultury, który był współorganizatorem tego wydarze-
nia. Głównym organizatorem było natomiast Towarzystwo Przy-
jaciół Dynowa, a rzeczywistym jego sprawcą – prezes dr Andrzej 
Stankiewicz, który tym razem okazał się zapalonym filatelistą. 
Na wystawie prezentowane są walory filatelistyczne z prywat-
nych zbiorów pana prezesa.

Jan Paweł II na polskich znaczkach pocztowych „zagościł” od 
chwili pierwszej wizyty w Ojczyźnie w 1979 r. Wszystkie wizy-
ty - pielgrzymki do Polski znalazły wyraz w wydanych przez Pocz-
tę znaczkach pocztowych. Znaczki z wizerunkiem Papieża ukazy-
wały się również dla upamiętnienia rocznicy jego urodzin, rocz-
nicy pontyfikatu, światowego dnia młodzieży, dnia papieskiego 
itp. Ostatnio Jan Paweł II „zagościł” na znaczkach z okazji beaty-
fikacji, a obecnie kanonizacji. Z tej ostatniej okazji ukazało się, 
zresztą jak poprzednio, wydanie wspólne znaczków Poczty Pol-
skiej z Pocztą Watykanu.

Na wystawie są prezentowane obok znaczków również karty 
pocztowe oraz koperty pierwszego dnia obiegu.

MJ

WYSTAWA ZNACZKÓW POCZTOWYCH

Andrzej Stankiewicz, Rafał Bilski, Dariusz Błotnicki, Państwo Iwańscy, Państwo Radoniowie

Maciej Jurasiński, Andrzej Stankiewicz, Aneta Pepaś, Państwo Iwańscy, Państwo 
Radoniowie

Otwarcie wystawy, Maciej Jurasiński, Andrzej Stankiewicz

 Fragment wystawy

Przyznaję, tytuł tekstu jest zdecydowanie przesadzony, 
nieco nadęty, przypomina przecież jakiś manifest pokolenio-
wy, krzyk buntu, niczym fraza najbardziej znanego wieszczu-
nia, „młodości, dodaj mi skrzydeł, niech nad martwym wzle-
cę światem...”. Nadużycie zastosowane zostało celowo, miało 
po prostu przykuć uwagę czytelnika. Nie chodzi przecież o to, 
aby nagle wszyscy młodzi Dynowianie zaczęli pisać, czytać, 
bawić się w dziennikarstwo. Byłoby to bezsensowne, zamiast 
dróg powstawałyby później felietony, zamiast nowych fabryk 
i zakładów pracy mielibyśmy tysiące recenzji, artykułów, wy-
wiadów, biedni ludzie karmić musieliby się esejami, bo nie by-
łoby komu upiec chleba. Istny koszmar. Z pewnością są jed-
nak tacy, których pisanie bawi, relaksuje, sądzą, że mają coś 
ciekawego do przekazania światu, chcą z ciekawego punktu 
widzenia opisywać otaczającą i nieotaczającą rzeczywistość. 
To do nich adresowana jest ta notka.

Powstała redakcja. Powstał nawet roboczy tytuł - „Deno-
wator”. Z szeroko otwartymi ramionami, chlebem i solą po-

witamy wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć. Spotyka-
my się co dwa tygodnie, docelowo przygotowujemy miesięcz-
nik, który w całości prezentować będziemy w sieci. Część tek-
stów przytulonych będzie ponadto do czułej, matczynej pier-
si „Dynowinki”.

Oficjalnie wystartujemy w czerwcu, wtedy ukaże się pierw-
szy numer. Ponieważ to redakcja młodzieżowa ma w tym eg-
zotycznym towarzystwie władzę, ona proponuje tematy, któ-
rymi wytapetujemy większą część numeru. Zaczynamy i lo-
kalnie i globalnie: „Gimbaza”. Zastanowimy się, czy reforma 
edukacji sprawdza się w praktyce i dlaczego nie (albo tak, nic 
nie sugeruję, niczego nie zdradzam).

Jeśli chcesz przyłączyć się do zespołu, lub po prostu wy-
powiedzieć na powyższy temat, unikając oglądania naszych 
redakcyjnych twarzy – czekamy na kontakt: redynowska@
gmail.com

Opiekun Adam Miklasz

MŁODZI, ŁAPCIE ZA PIÓRA!
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W tym roku przypada 650 – rocznica utworzenia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Młodzież z okolic Dynowa była licznie reprezentowana 
na krakowskiej wszechnicy już od 1416 r., w którym to roku 
zapisał się na studia Jan syn Pawła z Bachórza. Z samego 
Dynowa w roku 1431 zapisali się na wszechnicę Jan Jakli-
na (Jakla), Jakub s. Jerzego i Andrzej s. Mikołaja, w 1432 r. 
Michał s. Jakuba, w 1440 r. Maciej s. Jakuba. W roku 1447 
wpisał się Marcin s. Bartłomieja. Maciej i Marcin z Dynowa 
osiągnęli stopnie naukowe bakałarza artium (nauk wyzwo-
lonych). W 1460 r. na wszechnicę wpisał się Jerzy s. Jasin-
gera, w 1464 Maciej s. Marcina, w 1465 Stanisław s. Jana, 
w 1468 Piotr s. Mikołaja, w 1504 Jakub s. Marcina, w 1516 
Jakub s. Marcina.

Obok wymienionego już Jana s. Pawła z Bachórza, w cią-
gu XV stulecia z najbliższej okolicy na krakowską wszechni-
cę zapisali się jeszcze : Stanisław s. Krystyna z Wary w 1455 
r., Maciej s. Grzegorza z Wary w 1462 r., Andrzej s. Jerzego 
z Harty w 1491 r. oraz Jan s. Konrada z Bachórza w 1497 r..

Na przestrzeni lat 1416 – 1516 z Dynowa oraz najbliż-
szej okolicy na akademię krakowską wpisała się imponują-
ca liczba 17 studentów (w tym 12 z samego Dynowa)

Na 24 miasta w diecezji przemyskiej, z których mło-
dzież odnotowano na Uniwersytecie Krakowskim w latach 
1400 – 1520, Dynów pod względem liczby studentów znajdo-
wał się na 11 miejscu, a to po Krośnie (115 studentów), Ja-
rosławiu (32 studentów), Przemyślu (27 studentów), Sano-
ku (27 studentów), Przeworsku (25 studentów), Rzeszowie 
(23 studentów), Tyczynie (16 studentów), Drohobyczu (15 
studentów), Samborze (13 studentów) a przed Mościskami 

(8 studentów), Nowym Miastem (7 studentów), Felsztynem 
(6 studentów), Rymanowem (6 studentów), Kańczugą (4 stu-
dentów), Leżajskiem (3 studentów), Wisznią (3 studentów), 
Pruchnikiem (2 studentów), Stryjem (2 studentów), Luba-
czowem (1 student), Niżankowicami (1 student), Starą Solą 
(1 student) i Zarszynem (1 student).1 

Nie jest znana pełna liczba młodzieży pochodzącej z Dy-
nowa i okolic, która ukończyła Uniwersytet Jagielloński na 
przestrzeni wieków.

Już dziś warto podać, że sam Wydział Prawa Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w latach 1962 – 1978 ukończyli:
• Józef Stankiewicz z Dynowa w 1963 r.,
• Mieczysław Bajda z Dynowa w 1968 r.,
• Stanisław Domaradzki z Baryczy w 1972 r.,
• Andrzej Stankiewicz z Dynowa w 1972 r.,
• Marian Litwin z Harty w 1973 r.,
• Józef Gudyka z Harty w 1975 r.,
• Zbigniew Hus z Hłudna w 1975 r.,
• Wiesław Klaczak z Bachórza w 1976 r.,
• Roman Karaś z Sielnicy w 1976 r.,
• Stanisław Potoczny z Nozdrzca w 1978 r.

Może przy okazji organizowanego obecnie Zjazdu Ab-
solwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie uda się 
stworzyć taką ewidencję obejmującą okres od chwili powsta-
nia szkoły w 1944 r..

1 Dynów studia z dziejów miasta. Bronisław Jaśkiewicz 
s. 103-105

Andrzej Stankiewicz

MŁODZIEż DYNOWSKA 
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

W 650 – ROCZNICĘ POWSTANIA WSZECHNICY

W marcowym numerze „Dynowinki” (nr 3/222) w ar-
tykule „70-ROCZNICA WYZWOLENIA DYNOWA spod 
okupacji hitlerowskiej” podałem za Mieczysławem Kra-
snopolskim osoby, które zginęły podczas walk w Dyno-
wie w ostatnich dniach lipca 1944 r..

W artykule prosiłem o udzielenie mi przez czytelni-
ków informacji o wymienionych osobach (o okazanie mi 
zdjęć), chcąc przybliżyć ich sylwetki. Niestety nie otrzy-
małem żadnych informacji ani zdjęć.

Stąd ponawiam swój apel. W interesie nas wszyst-
kich leży bowiem obowiązek „pisania” najnowszej histo-
rii Miasta.

Natomiast samodzielnie udało mi się ustalić rzeczy-
wiste daty śmierci, wiek oraz imiona rodziców ofiar i tak:
• Kazimierz Kędzierski s. Antoniego i Czesławy, zm. 

26.07.1944 r., lat 42,
• Józef Krasnopolski s. Jana i Magdaleny, zm. 

27.07.1944 r., lat 53,

70 - ROCZNICA WYZWOLENIA DYNOWA
spod okupacji hitlerowskiej (ciąg dalszy)

• Władysław Żurawski s. Józefa i Katarzyny, zm. 
27.07.1944 r., lat 21,

• Franciszek Witkowski s. Wawrzyńca i Katarzyny, 
zm. 27.07.1944 r., lat 37,

• Władysława Tworzydło c. Anny, zm. 27.07.1944 r., 
lat 14,

• Stanisław Krasnopolski s. Michała, zm. 28.07.1944 r., 
lat 18,

• Stanisław Kędzierski s. Władysława i Joanny, zm. 
28.07.1944 r., lat 6,

• Władysław Kędzierski s. Jana i Francziszki, zm. 
28.07.1944 r., lat 37,

• Janina Romanowska c. Jana i Franciszki, zm. 
28.07.1944 r., lat 32.
Może te dodatkowe informacje pozwolą mi za pomocą 

czytelników poczynić dalsze oczekiwane ustalenia o ofia-
rach „ostatnich dni okupacji hitlerowskiej” w Dynowie.

Andrzej Stankiewicz



Nr  5/224DYNOWINKA22

Co się stało z naszą klasą, gdy za szkolnym była progiem, 
Kto z was sprostał ciężkim czasom, kto odnalazł własną 

drogę…?
Informujemy, że nieprzerwanie trwają prace Komitetu 

Zjazdowego. Organizatorzy chcą dołożyć wszelkich starań, 
aby absolwenci wszystkich roczników byli zadowoleni i ba-
wili się dobrze! Na balu jubileuszowym będzie grać zespół, 
który postara się sprostać wszelkim modom i gustom. Inne 
sprawy związane ze zjazdem (okolicznościowy stempel pocz-
towy, pocztówki z wizerunkiem "starej" i "nowej" szkoły, pa-
miątkowe teczki, czy też balowe menu itp.) zapięte są już na 
ostatni "zjazdowy guzik".  

Dlatego też już w tym momencie, zanim każdy z Pań-
stwa dostanie imienne zaproszenie, informujemy, że wpisowe 
w kwocie 150 zł od osoby należy wpłacać na konto Komitetu 
Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów z oka-
zji 70-lecia LO w Dynowie w Banku Spółdzielczym w Dynowie 
nr 30 9093 0007 2001 0020 6740 0001 z dopiskiem "Zjazd".

Zjazd, to także szczególna okazja, aby pamiętać o Pedago-
gach, którzy odeszli… Towarzystwo od ponad 10 lat prowadzi 
renowację starych nagrobków. Naszym obowiązkiem jest tak-
że utrzymanie w dobrym stanie grobów Profesorów Liceum 
oraz Nauczycieli Szkoły Podstawowej, o które nie ma już kto 
zadbać. Właśnie ich renowacją chcielibyśmy się zająć i zakoń-
czyć prace jeszcze przez zjazdem. Prosimy Absolwentów o po-
moc w renowacji poprzez dokonanie dobrowolnych wpłat na 
wyżej podane konto w dopiskiem „Cmentarz”.

Przypominamy, że Zjazd odbędzie się w dniach  
11-12 października 2014 r. i po raz kolejny zapraszamy do 
uczestnictwa!

Ostatecznie w skład Komitetu Honorowego Zjazdu weszli :
  

1. ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet 
Rzeszowski

2. prof. dr hab. Józef Banaś – Uniwersytet Rzeszowski
3. Joanna Stankiewicz – Kiełbińska – absolwentka tajne-

go nauczania
4. Danuta Zych zd. Błotnicka – absolwentka tajnego na-

uczania
5. Mieczysława Gąsecka zd. Krasnopolska – absolwentka 

tajnego nauczania
6. Zbigniew Szałajda – b. v-ce Premier

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego 
im. KEN w Dynowie

7. Anna Kowalska – b. v-ce Marszałek Województwa Pod-
karpackiego

8. Stanisław Jarosz – b. Dyrektor LO w Dynowie
9. Zofia Ryba – b. profesor LO w Dynowie
10. Teresa Gerula – b. profesor LO w Dynowie
11. Józef Drabik – b. profesor LO w Dynowie
12. Stanisław Sieńko – v-ce Prezydent Rzeszowa
13. ks. dziekan dr Stanisław Janusz – proboszcz w Dynowie
14. ks. dziekan dr Andrzej Skiba    
15. Stanisław Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
16. Stanisław Petynia – Wójt Gminy Jawornik Polski
17. Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko
18. Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
19. Krystyna Wojtyło – Wójt Gminy Hyżne
20. Józef Kędzierski  – absolwent LO w Dynowie, Przewod-

niczący Zjazdu w 25-Lecie LO
21. Wanda Lignowska – Bajda – absolwentka LO w Dynowie
22. dr Jerzy Majka – absolwent LO w Dynowie

 zaś w skład Komitetu Organizacyjnego weszli :
 

1. Andrzej Stankiewicz – Przewodniczący
2. Maria Radoń – b. Dyrektor LO w Dynowie
3. Kazimierz Żak – Dyrektor LO w Dynowie
4. Ewa Hadam – Z-ca Dyrektora LO w Dynowie
5. ks. dziekan dr Tadeusz Wyskiel – proboszcz w Rzeszowie 
6. ks. Mariusz Mul – katecheta LO w Dynowie
7. Maciej Jurasiński – prof. LO w Dynowie
8. Elżbieta Klaczak – Łach – prof. LO w Dynowie
9. Katarzyna Kłysz – prof. LO w Dynowie
10. Joanna Krajcarska – prof. LO w Dynowie
11. Bogdan Peszek – prof. LO w Dynowie
12. Adam Żak – prof. LO w Dynowie
13. Monika Rząsa – prof. LO w Dynowie
14. Monika Wandas -  Wasieńko – prof. LO w Dynowie
15. Małgorzata Pleśniak – prof. LO w Dynowie
16. Katarzyna Grot – prof. LO w Dynowie
17. Iwona Sarnicka – prof. LO w Dynowie
18. Ewa Czyżowska – absolwentka LO w Dynowie
19. Grażyna Malawska – absolwentka LO w Dynowie
20. Monika Wardęga – absolwentka LO w Dynowie

Komitet Zjazdowy

Łączymy się w bólu po tragicznej śmierci Ukochanego Wnuka

Patryka Bajdy
z 

Panią Wandą Lignowską-Bajda i Panem Mieczysławem Bajda 
oraz całą Rodziną

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
oraz koleżanki i koledzy ze szkoły

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność…
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Najlepsi uczniowie dostają już nie tylko świadec-
twa z czerwonym paskiem i książkę z dedykacją. 
Obecnie coraz częściej nagradzani są wszelkiego ro-
dzaju stypendiami.

Projekt „Program stypendialny dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych z terenu województwa podkar-
packiego w roku szkolnym 2013/2014” jest skierowany 
do szczególnie uzdolnionych uczniów (w zakresie przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodo-
wych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których 
niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwo-
ju edukacyjnym i jest realizowany przez Województwo Pod-
karpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Pod-
działanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych. 

W kwietniu 2014 r. została ogłoszona rankingowa przy-
znanych stypendiów.

Z naszej szkoły 8 uczniów otrzymało takie stypendia. 
Są to:
• Grzegorz Boroń, 
• Konrad Ciurkiewicz,
• Mirosław Potoczny,
• Kamil Ulanowski (kl. 1TI) z 4– letniego Technikum 

w zawodzie technik informatyk.
• Krzysztof Gudyka, 
• Rafał Dziaczyński (kl. 2TI) z 4 – letniego Technikum 

w zawodzie technik informatyk. 
• Piotr Fołta (1THL) z 4 – letniego Technikum w zawo-

dzie technik logistyk. 
• Tomasz Lech (4TPS) 4 – letniego Technikum w zawo-

dzie technik pojazdów samochodowych.

Aby otrzymać stypendium należało spełnić, m.in. nastę-
pujące kryteria:
a. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 

4,50 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok 

STYPENDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE

szkolny 2012/2013),
b. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ma-

tematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodo-
wych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w opar-
ciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. 
rok szkolny 2012/2013),

c. co najmniej 37 punktów z części matematyczno-przy-
rodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szko-
ły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalne-
go w roku szkolnym 2010/2011 i wcześniej) lub co naj-
mniej 75% z zakresu matematyki lub co najmniej 75% 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych egzaminu ze-
wnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (do-
tyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępu-
jących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2011/2012 i 2012/2013),

d. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych

e. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

W dniu 17 grudnia 2013 r. w Wyższej Szkole Prawa 
i Administracji w Rzeszowie, odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za 
wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013. Tego za-
szczytnego aktu dokonali: Wojewoda Podkarpacki Pani Mał-
gorzata Chomycz – Śmigielska, Poseł na Sejm RP Pani Re-
nata Butryn, Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Woj-
tas. Z naszej szkoły stypendystą został: Krzysztof Gudy-
ka z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informa-
tyk. Aby otrzymać takie stypendium należało za rok szkol-
ny 2012/2013 mieć zachowanie wzorowe lub bardzo dobre 
oraz średnią ocen co najmniej 4,75. W szkole rywalizacja 
o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypen-
dystą został najlepszy z najlepszych. Krzysztof za rok szkol-
ny 2012/2013 uzyskał średnią ocen 5,63 i zachowanie 
wzorowe. W maju 2014r. został Laureatem z Powiatu 
Rzeszowskiego XIV edycji nagrody Podkarpackiego Sto-

BYĆ NAJLEPSZYM…
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warzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej 
młodzieży Podkarpacia (takie wyróżnienie otrzymało tylko 
25 osób z całego województwa podkarpackiego).

Podczas uroczystości 50 - lecia Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 19 
października 2013 r. Wicestarosta Powiatu Rzeszowskie-
go Pan Marek Sitarz wręczył pięciu uczniom szkoły (na 7 
przyznanych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 
Rzeszowski) stypendia z Programu Stypendialnego Po-
wiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2013/2014. Sty-
pendystami zostali: Krzysztof Gudyka (kl. 2TI), Tomasz 
Lech (kl.4TPS), Wojciech Świst, Przemysław Urban, 
Bartłomiej Wasieńko (kl.4TI). Gratulacje i drobne upo-
minki wręczyli także stypendystom Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Pan Tomasz Kamiński i Radna Województwa 
Podkarpackiego Pani Anna Kowalska. 

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 może 
być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku 
szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bar-
dzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniż-
szych warunków:

1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź 
konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub mię-
dzynarodowym, 

2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia spor-
towe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub między-
narodowym.

Warto dodać, że na 7 przyznanych stypendiów w Powie-
cie Rzeszowskim 5 jest dla uczniów z naszej szkoły.

Wymienieni uczniowie dzięki własnym ambicjom, za-
angażowaniu kadry pedagogicznej oraz wsparciu Dyrek-
cji szkoły są laureatami wielu konkursów. Wspomnijmy 
o dwóch sukcesach, które warto podkreślić. Bartłomiej Wa-
sieńko (członek Szkolnej Artystyczno – Teatralnej Grupy 
„Antrakt”) w dniu 2 kwietnia 2014 r. został laureatem dwóch 
nagród: najlepszego aktora oraz AMBROŻYNKI – nagrody 
publiczności w festiwalu teatrów organizowanym w VI LO 
w Rzeszowie. Jest to ogólnopolski projekt realizowany pod 
patronatem Fundacji „Teatrikon”, TVP Rzeszów, Radia Rze-
szów, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Nowin oraz Narodowe-
go Centrum Kultury.

Tomasz Lech w Półfinale XV Olimpiady Techniki Sa-
mochodowej, który odbył się 22 marca 2014 r. na Wydzia-
le Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszaw-
skiej znalazł się w 10 (z 466 uczestników konkursu) najlep-
szych uczniów ze szkół o profilu samochodowym w Polsce. 
Jako laureat konkursu Tomasz będzie zwolniony z etapu pi-
semnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
oraz otrzymał cenne nagrody. Olimpiada ma zasięg ogólno-
polski i jest organizowana przez Redakcję Auto Moto Ser-
wisu oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Jednym 
z celów olimpiady jest upowszechnianie najnowszej wiedzy 
z zakresu techniki samochodowej oraz technologii napraw 
pojazdów, jak również wzorców etyki zawodowej, a także 
rozwijania kultury technicznej. Oceniano wiedzę z zakresu 
podstaw konstrukcji maszyn (w tym: elementy matematyki 
i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszyno-
wy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz 
wiedzę specjalistyczną (budowę, diagnozowanie, naprawę 
i eksploatację pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem 
zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. 

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są 
uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pie-
niężne. Uczniom, ich Rodzicom oraz opiekunom, z który-
mi przygotowali indywidualne programy rozwoju serdecz-
nie gratulujemy.

Renata Mazur

SAMORZĄDNOŚĆ
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie
Uczniowie poprzez naukę w szkole mają rozwijać swoje 

kluczowe kompetencje. Samorządność – jako jedną z kom-
petencji obywatelskich mają szansę nabyć tylko wtedy, gdy 
my - dorośli stworzymy im w szkole do tego warunki i odpo-
wiednio będziemy ich wspierać. 

Ważnym narzędziem kształcenia u młodych ludzi umie-
jętności współdecydowania o własnej wspólnocie – zwłasz-
cza szkole, w której spędzają większość swojego czasu, jest 
sprawnie funkcjonujący samorząd uczniowski. Odpowiedni 
program działania samorządu uczniowskiego opracowany 
wspólnie z młodzieżą, może w znaczny sposób przyczynić się 

do tego, że doświadczenie bycia w szkole, będzie dla uczniów 
doświadczeniem stykania się z dobrze działającą demokra-
tyczną instytucją. Co to oznacza w praktyce? 

Przede wszystkim wybieranie swoich przedstawicieli, któ-
rzy mają za zadanie reprezentowanie wszystkich uczniów 
szkoły, dbanie o ich prawa, ale też uchwalanie szkolnych re-
gulaminów i reguł funkcjonowania w społeczności uczniow-
skiej oraz dbanie o przestrzeganie tych reguł. W tym roku 
szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Dynowie społeczność uczniowską re-
prezentują:
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Bartłomiej Bajda – przewodniczący szkoły – uczeń kla-
sy 3TPS

Aneta Serafin – zastępca przewodniczącego – uczen-
nica klasy 3TI

Kamila Piróg i Stefan Pantoł– skarbnicy – ucznio-
wie klasy 3TIL

Klaudia Ukraińska – sekretarz – uczennica klasy 2TI.
Ponadto jeśli chcemy by, w przyszłości młodzi ludzie „bra-

li sprawy w swoje ręce”, działali na rzecz swojej społeczności 
lokalnej, należy nauczyć ich w szkole podejmowania „oddol-
nych działań”. Działania te mogą dotyczyć zarówno organi-
zowania imprez i uroczystości w szkole, wolontariatu, dzia-
łań na rzecz społeczności lokalnej, jak i oddziaływania na 
życie szkoły – zarówno na poziomie zarządzania infrastruk-
turą, po poprawę jakości nauczania.

Realizując te działania, w bieżącym roku szkolnym, 
uczniowie ZSzZ w Dynowie w ramach pracy samorządu 
uczniowskiego brali udział w akcji „Sprzątanie Świata” 
i obchodach „Święta Drzewa”, dbając tym samym o śro-
dowisko naturalne.

Uczcili pamięć zmarłych nauczy-
cieli, pracowników oraz uczniów na-
szej szkoły - przygotowując wiązan-
ki i znicze na groby, przez co oddali 
szacunek tym, co już od nas odeszli. 
Aktywnie włączyli się w prace orga-
nizacyjne związane z jubileuszem 
50-lecia naszej szkoły oraz Wo-
jewódzkim Konkursem „Pod-
karpacka Tęcza”, dając wyraz 
odpowiedzialności i profesjonalizmu. 
Kwestowali na rzecz Towarzystwa 
im. Św. Brata Alberta, włączyli się 
w ogólnopolskie akcje charytatywne: 
„Góra Grosza 2013”, „Choinka 
Nadziei”, „Szkoło Pomóż i Ty”, 
przekazując potrzebującym zebrane 
przez siebie środki pieniężne. Największym sukcesem 
samorządności szkolnej, było zorganizowanie po raz kolejny 

z okazji Mikołajek zbiórki darów rzeczowych w postaci żyw-
ności, nowych ubrań, zabawek, środków pielęgnacyjnych, bie-
lizny pościelowej dla podopiecznych Fundacji Podkarpac-
kiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Akcja ta prze-
rosła oczekiwania samych organizatorów, za co serdecznie 
wszystkim dziękujemy. Samorządność uczniowska jest także 
świetnym polem do tego, by uczniowie ćwiczyli się w procesie 
podejmowania decyzji, uczestnicząc w decydowaniu o waż-
nych dla nich sprawach, odpowiednio do ich wieku. Dlatego 
też nie zabrakło konkursów szkolnych np. na „Najsympa-
tyczniejszych Uczennicę i Ucznia  naszej szkoły”, dys-
kotek, mikołajek, poczty Walentynkowej, wyjazdów do kina, 
czy na wycieczki, a także prelekcji prozdrowotnych i profi-
laktycznych. To tylko niektóre z podejmowanych corocznie 
przez samorząd uczniowski działań. Warto jeszcze dodać, że 
kontynuowana jest również już od 10-ciu lat akcja „Adop-
cja na odległość”, w ramach której młodzież ZSzZ w Dyno-
wie pomaga finansowo dzieciom z krajów trzeciego świata. 

Jednym z zadań samorządu uczniowskiego jest również 
wytypowanie kandydata do stypendium Prezesa Rady Mini-
strów na dany rok szkolny, którego dokonuje się na podstawie 
osiągnięć uczniów. Samorząd Uczniowski wytypował do sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014 
Krzysztofa Gudykę ucznia klasy 2TI – technikum w za-
wodzie technik informatyk, który w ubiegłym roku szkol-
nym - 2012/2013 uzyskał średnią ocen 5,63. Gratulujemy!!! 

Wyżej wymienione działania mogły i mogą być nadal re-
alizowane dzięki wspaniałym uczniom naszej szkoły, którzy 
wykazują dużą pomysłowość i inicjatywę w podejmowaniu 
działań na rzecz społeczności uczniowskiej.

Praca ta sprawia uczniom radość i satysfakcję, jak też 
cieszy się uznaniem wszystkich osób w szkole. 

Działania samorządu uczniowskiego nie byłyby jednak 
możliwe, gdyby nie życzliwość, pomoc i wsparcie pani Dy-
rektor Haliny Cygan, której należą się serdeczne podzię-
kowania za przychylność jaką wykazuje we wszystkich spra-
wach związanych z samorządnością uczniowską. Na słowa 
podziękowania zasługują również nauczyciele współorgani-
zujący konkursy i akcje szkolne. Dziękujemy instytucjom lo-
kalnym, a szczególnie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 
w Dynowie za pomoc w zorganizowaniu szkolnych dyskotek.

Jednak szczególne podziękowania należą się młodzieży 
pracującej w samorządzie uczniowskim, a przede wszyst-
kim tegorocznym maturzystom, których liczna grupa przez 
okres trzech lat bardzo aktywnie działała na rzecz społecz-

ności szkolnej. Są to: Jadwiga Kustra, 
Bartłomiej Młynarski, Bartłomiej 
Wasieńko, Joanna Baran, Karoli-
na Nowak, Damian Prokop, Prze-
mysław Urban, Marlena Wojnaro-
wicz – uczniowie klasy 4TI, Angeli-
ka Gołąb, Agnieszka Hadam, Piotr 
Kiełbasa, Joanna Kowal, Małgorza-
ta Marszałek – uczniowie klasy 4TIL 
oraz Tomasz Lech – uczeń klasy 4TPS. 
Serdecznie im dziękujemy, z żalem ich 
żegnamy i życzymy powodzenia w wy-
borze dalszej drogi życiowej!!!

Jako opiekunki Samorządu Uczniow-
skiego działającego w Zespole Szkół Za-
wodowych w Dynowie cieszymy się, że 
nasza szkoła jest przestrzenią rozwo-
ju postaw obywatelskich młodzieży, 
a także inicjuje działania wychowaw-
cze i przedsiębiorcze, dzięki którym nasi 
uczniowie mogą się w pełni rozwijać.

Opiekunowie SU w ZSzZ w Dynowie - Katarzyna 
Marcinek, Honorata Mikoś
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 Leonardo da Vinci jest jednym z progra-
mów Unii Europejskiej skierowanym, m.in. 
do uczniów szkół średnich zawodowych. 
W jego ramach uczniowie mogą odbywać bez-
płatne staże w zakładach, różnego rodzaju 
instytucjach w krajach należących do struk-
tur unijnych. Warunkiem udziału jest znale-
zienie partnera w jednym z krajów Unii Eu-
ropejskiej, który przyjmie uczniów na staż, 
przygotowanie odpowiedniego projektu i za-
akceptowanie go przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie w 2012r. 
opracował projekt stażu pod nazwą „Eko-
logia dobry trend w motoryzacji” dla 
15 uczniów z 4 letniego Technikum w za-
wodzie technik pojazdów samochodo-
wych z innowacją pedagogiczną: „Nowo-
czesne technologie w obróbce skra-
waniem”. W dniach od 05.05.2014r. do 
23.05.2014r. grupa 15 uczniów pod opieką 
Pani Agnieszki Kędzierskiej – nauczycie-
la języka niemieckiego odbyła 3 – tygodnio-
wy bezpłatny staż w firmie VITALIS w Niem-
czech (Lipsk). 

Staż był realizowany przez FRSE w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będą-
cego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” w ra-

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program „Uczenie się przez całe życie”
- LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI 

 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie uczestniczyli w projekcie 

Unii Europejskiej „Ekologia dobry trend w motoryzacji”

mach projektu: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób 
kształcących się i szkolących zawodowo” .

Podczas stażu uczniowie odbyli praktyki – staż w za-
kładach branży motoryzacyjnej, salonach i zakładach sa-
mochodowych, natomiast w czasie wolnym odbyli wycieczki 
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w ramach przygotowania: pedagogiczne-
go, kulturowego i językowego do Berli-
na, Drezna, Lipska. Zdjęcia i bardzo do-
bre opinie uczniów są potwierdzeniem, 
że praktyka – staż był bardzo udany. 
Uczestnicy stażu zdobyli nową wiedzę, 
umiejętności praktyczne i teoretyczne 
z zakresu branży samochodowej, a tak-
że językowe oraz co chyba najcenniejsze 
przełamali barierę mobilności, co z pew-
nością zaowocuje w dalszym życiu. 

Jest to już piąty projekt zrealizowa-
ny przez Zespół Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie w programie Unii Europejskiej 
- Leonardo da Vinci w ramach którego 
uczniowie wyjechali na zagraniczny staż. 

Koszt projektu to 130 082,26 PLN 
(31 568, 00 EUR). 

Koordynator projektu 
Halina Cygan

Już od ponad roku przy Zespole Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie funk-
cjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Celem 
utworzenia Centrum było rozszerzenie oferty edukacyjnej 
szkoły poprzez pozaszkolne formy kształcenia w ramach któ-
rych mogą być prowadzone różne kursy i szkolenia, dzięki 
czemu uczniowie nie tylko kształcą się w wybranym zawo-
dzie zgodnie z podstawą programową ale też uzyskują do-
datkowe kwalifikacje. W ramach działania Centrum zosta-
ła podpisana umowa o współpracy z Zakładem Doskona-
lenia Zawodowego w Rzeszowie i przeprowadzono kur-
sy z egzaminami w różnych metodach spawania (gazowe-
go, elektrodą otuloną, MIG-MAG,TIG) dla 56 osób. Cen-
trum zorganizowało i przeprowadziło kurs operatora kie-

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

STAWIA NA ZAWODOWCÓW
rowcy wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną 
wymianą butli dla 42 osób. Z oferty kursowej mogą korzy-
stać uczniowie szkoły jak również osoby z zewnątrz.

Od dwóch lat Zespół Szkół Zawodowych bierze udział 
w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców” 
realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rze-
szowie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym 
w Rzeszowie finansowanym z Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. W ramach projektu zrealizowane zo-
stały bezpłatnie dla naszych uczniów następujące kur-
sy: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 
z wykorzystaniem systemu ZERO-OSN, spawania metoda-
mi MIG-MAG, programowanie strukturalno -  obiektowe, 
małej księgowości, kurs kas fiskalnych, kurs prawa jazdy. 

Przeprowadzono również wyrównawcze zajęcia spe-
cjalistyczne z zakre-
su: nowoczesnej dia-
gnostyki samochodo-
wej, systemów elek-
tronicznych zastoso-
wanych w pojazdach 
samochodowych, gra-
fiki komputerowej: 
wektorowej, rastro-
wej i 3D, doskonale-
nia kompetencji  han-
dlowych i negocjacyj-
nych, gospodarki ma-
teriałowo-magazyno-
wej.
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Ponadto wszyscy uczniowie mieli 
możliwość uczestnictwa w dodatko-
wych zajęciach z zakresu doradz-
twa zawodowego. W ramach Projek-
tu realizowane są także płatne staże 
dla uczniów w zakładach pracy. 

Realizując projekt możliwe było 
również doposażenie szkoły w no-
woczesny sprzęt i pomoce dydak-
tyczne poprzez zakup: samochodu do 
nauki jazdy Hyundai i20,  kilku tablic 
interaktywnych z osprzętem i opro-
gramowaniem, zestawy panelowe 
demonstrujące nowoczesne systemy  
elektroniczne w pojazdach samocho-
dowych – sensoryką, wyważarki kół 
samochodowych, kas fiskalnych wraz z czytnikiem kodów 
kreskowych, drukarką etykiet, wagą sklepową.

Realizacja projektu została przedłużona do czerwca 2015 
roku i szkoła uzyskała dodatkowe środki finansowe (w su-
mie budżet projektu wynosi 1 mln 800 tys. zł) z przezna-
czeniem na:
• doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w nowo-

czesną przemysłową tokarkę sterowaną numerycznie 
CNC wraz z stanowiskami komputerowymi i specjali-
stycznym oprogramowaniem CAD-CAM do wspomaga-
nia procesów projektowania i programowania obrabia-
rek CNC, drukarkę 3D z oprogramowaniem do grafi-
ki komputerowej.

• doposażenie spawalni w nowoczesne urządzenia do cię-
cia i spajania metali poprzez zakup spawarek do spawa-
nia metodami: MMA, MIG,MAG,TIG, przecinarki pla-
zmowej, prasy hydraulicznej. 

• doposażenie pracowni diagnostycznej 
w nowoczesne narzędzia, sprzęt kon-
trolno pomiarowy testery, oprogra-
mowanie

• doposażenie pracowni nauki jazdy 
w plansz edukacyjne makiety symu-

lacyjne
• doposażenie pracowni logistycznej w oprogramowanie 

magazynowo - logistyczne, wózek podnośnikowy
• doposażenie pracowni informatyczno - handlowej w ze-

stawy komputerowe, drukarkę laserową, kserokopiar-
kę, kasy fiskalne, wagi elektroniczne, czytniki kodów 
kreskowych

• doposażenie pracowni informatycznej w serwery www, 
ploter tnąco-rysujący sprzęt i akcesoria komputerowe 
umożliwiające montaż i demontaż zestawów kompute-
rowych, tablety, tablice interaktywne. 

W ramach projektu zostaną utworzone firmy sy-
mulacyjne: e-sklep oraz firma handlowo usługowo-lo-
gistyczna, powstanie szkolny portal wiedzy e-szkoła, 
opracowane zostaną innowacyjne programy nauczania  

w ramach których przeprowadzone będą 
zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu:

- kurs kierowcy operatora wóz-
ków widłowych, programowania 
obrabiarek sterownych numerycz-
nie, komputerowego wspomaga-
nia projektowania 2D, 3D, grafi-
ki komputerowej, cięcia i spajania 
metali, diagnostyki samochodowej  
i systemów OBD, obsługi ruchu tury-
stycznego, 

- zajęcia pozalekcyjne przygoto-
wujące do egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje  w zawodzie,

W okresie wakacji 2014r. zostaną 
także zorganizowane kolejne staże dla 
uczniów w zakładach pracy , oraz wizy-
ty studyjne w firmach oraz uczelniach.

Reasumując powyższe warto wybrać szkołę zawodową, 
ponieważ:

Po ukończeniu szkoły zawodowej można od razu pod-
jąć pracę w wyuczonym zawodzie,  pracodawcy potrzebu-
ją pracowników z konkretnym zawodem i umiejętnościami,

Dzięki szkole zawodowej można wcześniej rozpocząć 
swoją karierę zawodową i szybko się usamodzielnić, pracu-
jąc i rozwijając się w interesującym zawodzie i  jednocze-
śnie dalej się kształcić,

Współpraca szkoły z pracodawcami ma odzwierciedlenie 
w programie kształcenia, które uwzględnia dużo zajęć prak-
tycznych oraz daje możliwość odbycia ciekawych praktyk 
zawodowych u potencjalnych pracodawców, czyli uzyskania 
podstaw kariery zawodowej jeszcze w czasie trwania nauki,

Aktualnie szkolnictwo zawodowe odpowiada potrzebom 
rynku pracy,  gwarantuje więc znalezienie dobrego zatrud-

nienia,
Szkoła techniczna daje także 

wykształcenie ogólne, które po zda-
niu matury, umożliwia podjęcie stu-
diów wyższych. Po szkole technicz-
nej jest dużo łatwiej na studiach 
o podobnym kierunku,

Jak pokazują obecne wyniki ba-
dań, najwyższe zarobki otrzymują 
osoby z wykształceniem wyższym 
inżynierskim, które ukończyły spe-
cjalności techniczne. Zdecydowa-
nie niższe wynagrodzenie otrzymu-
ją osoby z wykształceniem humani-
stycznym.

Marcin Kałamucki 
Kierownik Szkolenia 

Praktycznego ZSzZ w Dynowie
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 Biblioteka szkolna w swoim założeniu i misji ma na 
celu nie tylko umożliwienie uczniom zdobywanie wiedzy, 
informacji czy umiejętności koniecznych do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie, ale także wychowywanie poprzez roz-
wój zainteresowań czytelniczych, uwrażliwianie na piękno 
literatury, wdrażanie do samokształcenia, samodzielnego 

  SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI                                                                                   

BIBLIOTEKA
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
korzystania ze zbiorów bibliotecznych, kształtowanie sys-
temu wartości i postaw moralnych, umacnianie szacunku 
wobec dziedzictwa narodowego, regionalnego, rozbudzanie 
tolerancji. Wszystko to odbywa się poprzez wykorzystywa-
nie w procesie dydaktycznym nowoczesnych środków dy-
daktycznych w połączeniu z tradycyjnymi metodami, for-

Jestem doradcą zawodowym i od samego początku mo-
jej pracy staram się na bieżąco śledzić oferty pracy poja-
wiające się na podkarpackim rynku pracy. Dotyczą one róż-
nych stanowisk, ale najbardziej interesują mnie te łączące 
się z zawodami, których uczymy w Zespole Szkół Zawodo-
wych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Są 
to m.in. mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, 
tokarz, operator CNC, kierowca, informatyk, spawacz itp. 
Każde z ogłoszeń, które czytam, zawiera różnego rodzaju 
wymagania dotyczące idealnego kandydata na pracownika. 

 Ale czy taki kandydat istnieje? 
Może się wydawać, że sytuacja, jaka panuje na rynku 

pracy jest o wiele lepsza dla pracodawców, niż dla osób po-
szukujących pracy. Taka sytuacja na rynku pracy sprzyja 
większym wymaganiom, jakie stawiają pracodawcy praco-
biorcom. Pracodawcy starają się dokładnie określać poziom 
wykształcenia, dodatkowe kwalifikacje, znajomość języków 
obcych, itp. Im więcej osób poszukujących zatrudnienia, tym 
pracodawcy bardziej podnoszą swoje wymagania. Coraz czę-
ściej nie liczą się już tylko określone kwalifikacje, ale war-
tościowe stają się cechy charakteru i umiejętności uniwer-
salne. Jeżeli na jedno stanowisko kandyduje kilku chęt-
nych o tych samych kwalifikacjach, to wówczas decydujące 
znaczenie będą miały mocne strony kandydata zaprezen-
towane we właściwy sposób na rozmowie kwalifikacyjnej. 

 Aby znaleźć zatrudnienie jako sprzedawca, już nie wy-
starczy ukończenie kursu obsługi kasy fiskalnej, ale trzeba 
ukończyć szkołę, być kreatywnym, łatwo nawiązującym kon-
takty, cierpliwym, sumiennym i odpornym na stres. To tyl-
ko jeden z przykładów konkretnego stanowiska pracy. Kan-
dydaci do pracy nie zawsze zdają sobie sprawę z roli tych 
wymagań. Myślą, że pracodawcy szukają osób tylko z okre-
ślonymi kwalifikacjami i nic więcej nie jest ważne. Nic bar-
dziej mylnego. Właściwa postawa i prezentacja na rozmowie 
kwalifikacyjnej pozwalają pracodawcy na głębsze poznanie 
nowego pracownika, a dla poszukującego pracy znalezienie 
pracy, która będzie dla niego satysfakcjonująca. 

CZY MASZ W SOBIE TO COŚ...? 
Czyli idealny kandydat poszukiwany.

 Idealna praca poszukiwana.
 Młodzi ludzie nadal poszukują pracy poza granicami na-

szego kraju, nie chcą pracować za 3$ za godz., gdy na Za-
chodzie można zarobić 13$. Unia kusi wysokimi zarobka-
mi, szybkim wzbogaceniem się, ale i w Polsce w większych 
miastach można dobrze zarobić. Trzeba tylko więcej odwa-
gi, samozaparcia i cierpliwości. Polskie prawo nie jest zbyt 
przyjazne dla nowych przedsiębiorców, ale trzeba przyznać, 
że wielu się udało. Młodzi ludzie nie powinni czekać z za-
łożonymi rękami na „mannę z nieba”, powinni wykorzysty-
wać wszystko, co staje im na drodze i zdobywać nowe kwa-
lifikacje czy uprawnienia. 

 Nasza szkoła daje uczniom (i nie tylko, bo i osobom spo-
za szkoły również) szereg nowych, dodatkowych kwalifika-
cji - oczywiście poza stałą ofertą kształcenia. Są to: kurs 
obsługi kas fiskalnych, kurs podstaw CNC, kurs ob-
sługi wózków widłowych, kurs spawania metodą 
MIG/MAG, TIG, kurs cięcia palnikiem, prawo jazdy 
kat. „B”, kurs małej księgowości, kurs programowa-
nia strukturalnego. W szkole pracuje doradca zawodo-
wy, który pomaga w przygotowaniu się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej czy napisaniu dokumentów aplikacyjnych. Po-
tencjał w szkole jest bardzo duży, trzeba go tylko umiejęt-
nie i z chęcią wykorzystać.

 W naszej ofercie na rok szkolny 2014/2015 proponujemy:
• 4 letnie Technikum w zawodach:

- technik informatyk,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik logistyk,
- technik handlowiec.

• 3 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- sprzedawca.

Jak co roku mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szko-
ły przyciągnie nowych kandydatów na poszczególne kierun-
ki. Serdecznie zapraszam do skorzystania. 

Doradca zawodowy 
Anna Fara
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mami organizacyjnymi i środkami kształcenia. 
 Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie nie jest już tyl-
ko wypożyczalnią książek, ale pracownią szkolną - miej-
scem aktywnej i twórczej, indywidualnej i grupowej pra-
cy uczniów. Pełni rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej. Jest 
miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie. Bar-
dzo często spędzają tutaj czas podczas przerw i po zajęciach 
lekcyjnych. Biblioteka dysponuje coraz większą liczbą ma-
teriałów mówionych, materiałów na kasetach video oraz 
na nośnikach elektronicznych - jest to odpowiedź na rosną-
ce potrzeby młodego czytelnika korzystającego z informa-
cji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych me-
diów. Biblioteka posiada warunki do pełnienia funkcji cen-
trum edukacyjno - informacyjnego szkoły, zlokalizowana 
jest blisko pomieszczeń dydaktycznych, posiada odpowied-
nio zaaranżowane, samodzielne lokale: wypożyczalnię, czy-
telnię, pracownię informacyjno - multimedialną umożliwia-
jącą przeprowadzanie zajęć dydaktycznych i pomieszczenie 
do prac biblioteczno – technicznych. Ponadto wyposażona 
jest w nowoczesny sprzęt techniczny i komputerowy, po-
siada komputerowy program „Mol” zarządzający jej pracą.

   Obecnie wielkość zbiorów to 11.654 woluminy (w tym 
10.286 książek, 454 woluminów w  zbiorach specjalnych), 

1230 broszur i podręczników oraz 17 tytułów czasopism. 
Zbiory biblioteki  na bieżąco uzupełniane są nowościami. 
Dokonuje się wymiany starego, zniszczonego księgozbioru, 
przeprowadza się selekcję książek nieprzydatnych. Czas 
pracy biblioteki szkolnej umożliwia maksymalne wykorzy-
stanie jej zbiorów przez wszystkich chętnych użytkowni-
ków. Zbiory zgodne są z poziomem, profilem szkoły i reali-
zowanymi w niej programami nauczania i obejmują: lektu-
ry, literaturę z zakresu  pedagogiki i psychologii, popular-
nonaukową, techniczną i piękną, gazety i czasopisma, wy-
dawnictwa multimedialne i informacyjne.

Od 10 lat z inicjatywy młodzieży i bibliotekarek - Hali-
ny Ryby i Beaty Irzyk  działa Koło Biblioteczne. Młodzież 
działająca w tych strukturach z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczy w organizowaniu corocznego kiermaszu ksią-
żek, uczniowie włączają  się również w prace bibliotecz-
ne, takie jak np. konserwacja zbiorów bibliotecznych, po-
magają w przygotowaniu okolicznościowych imprez szkol-
nych. W ramach działalności w/w koła młodzież uczestni-
cząca w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, 
wojewódzkich czy też międzynarodowych zdobywa znaczą-
ce nagrody i wyróżnienia.                                     

   Halina Ryba

 ADHD bardzo często nazywane jest zespołem hiperki-
netycznym. Do najważniejszych objawów należy zaliczyć 
zaburzenia uwagi, nadaktywność i impulsywność. Dzie-
ci z ADHD nie potrafią odraczać reakcji na bodźce docho-
dzące z otoczenia. Mają problem z kontrolowaniem swoje-
go zachowania. Jest to spowodowane nieprawidłową prze-
mianą neuroprzekaźników w mózgu, zwłaszcza dopami-
ny. Z tego właśnie powodu dzieci z ADHD mają problem 
z planowaniem swojego działania. Reakcja na dochodzą-
ce z zewnątrz bodźce pojawia się natychmiast. Najwięk-
szym problemem staje się prawidłowa selekcja dochodzą-
cych bodźców. Dlatego reagują na te, które w danym mo-
mencie są najsilniejsze.

Przez wiele lat dzieci z nadpobudliwością (ADHD) były 
źle odbierane w środowisku szkolnym, bardzo długo pa-
nowało przekonanie, że ADHD to wymysł, próba uspra-
wiedliwienia złego zachowania. Sam uczeń był postrzega-
ny jako niegrzeczny, nieposłuszny i źle wychowany. Dzię-

Dziecko z ADHD w szkole

ki rozwojowi wiedzy na ten temat zmieniło się spojrzenie 
na dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Informacje 
przekazywane przez radio, telewizję i publikacje naukowe 
spowodowały, że stosunek do tych dzieci jest dzisiaj inny.

Uczeń z nadpobudliwością nerwową sprawia najwięcej 
problemów w szkole. Uczenie się w systemie lekcyjnym jest 
dla niego bardzo trudne. W środowisku szkolnym dziecko 
z ADHD często jest traktowane gorzej za to, że przeszka-
dza, zaczepia, łatwo wpada w gniew, traci nad sobą kon-
trolę. Bardzo często wchodzi w rolę „kozła ofiarnego”, po-
nieważ to jego najczęściej obarcza się winą za wszystko, 
co złego wydarzyło się w klasie. Dzieci z ADHD najbar-
dziej przeszkadzają nauczycielom, ponieważ mają problem 
z koncentracją i skupieniem się na tym, co dzieje się na 
lekcji. Dlatego przeszkadzają, rozpraszają innych uczniów, 
odpowiadają niepytane. W konsekwencji takie zachowanie 
kończy się uwagą w dzienniku i wezwaniem rodziców do 
szkoły. Zdarza się i tak, że uczeń z ADHD jest oceniany 
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poprzez swoje zachowanie, a nie zdolności czy frekwencję. 
Zrozumienie istoty ADHD może bardzo pomóc w pracy na-
uczycielowi, który w zespole klasowym ma ucznia z nad-
pobudliwością psychoruchową. Aby ułatwić dziecku przej-
ście przez okres nauki w szkole, nauczyciele powinni prze-
strzegać dwóch zasad:

- Nie należy karać dziecka za zachowanie od niego nie-
zależne, ponieważ szkoła będzie mu się kojarzyć z niespra-
wiedliwym zachowaniem i z niezrozumieniem.

- Uczeń z ADHD, aby mógł poprawnie funkcjonować 
w szkole, powinien mieć ściśle ustalone reguły działania 
o jasnych i przejrzystych strukturach. Z wyżej wymienio-
nych zasad wynika kilka zaleceń, o których trzeba pamię-
tać w pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psy-
choruchowej:
1. Uczniowi należy zapewnić stałe miejsce w ławce przez 

cały rok szkolny, najlepsze byłoby takie, aby był on pod 
czujnym okiem nauczyciela.

2. Przy wykonywaniu prac samo-
dzielnie, należy ucznia posa-
dzić samego w ławce, aby mógł 
się lepiej skupić nad wykony-
wanym zadaniem.

3. W trakcie trwania lekcji należy 
zapewnić dziecku krótkie prze-
rwy na ruch (np. przyniesienie 
kredy, wytarcie tablicy).

4. Należy ustalić ścisłe reguły 
funkcjonowania dziecka w kla-
sie. Wymagania powinny być 
przekazane w sposób czytelny, 
słownictwem dostosowanym do 
poziomu dziecka.

5. Trudne zadania powinny być rozłożone na kilka eta-
pów.

6. Nowy materiał należy prezentować w sposób jasny 
i przejrzysty, z uwzględnieniem zaangażowania róż-
nych zmysłów (wzrok, słuch).

7. Pod koniec każdej lekcji warto sprawdzić, czy uczeń 
zanotował wszystkie niezbędne informacje.

8.  Prace domowe powinny być zadawane w trakcie lekcji. 
Po usłyszeniu dzwonka, uczeń z ADHD nie jest w sta-
nie się skoncentrować.

9. Najlepszą formą sprawdzenia wiadomości jest odpy-
tywanie ustne, ponieważ uczeń wtedy lepiej się kon-
centruje.

10. Należy nagradzać dziecko nawet za najmniejsze suk-
cesy i osiągnięcia.

11. W sytuacjach konfliktowych problemy należy rozwią-
zywać w momencie, gdy dziecko jest wyciszone.

Bardzo ważną rzeczą jest 
uświadomienie uczniowi z ADHD, 
że jego trudności można przezwy-
ciężyć, będzie to możliwe, gdy do-
okoła będą ludzie życzliwi, wyrozu-
miali i chętni do pomocy. W pracy 
z uczniem nadpobudliwym należy 
zawsze pamiętać, że każde dziecko 
jest inne. Ważne jest odkrycie moc-
nych jego stron i umiejętne ich wy-
korzystanie. Należy opierać się na 
tym, co dziecko potrafi, w atmosfe-
rze zrozumienia i zaufania.

Elżbieta Kiszka 
pedagog szkolny
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Wprawdzie nie było tortu, świe-
czek, kwiatów, podziękowań i urodzi-
nowego „party”, ale jest satysfakcja, 
zaangażowanie, energia, fajna mło-
dzież, wiecznie młodzi opiekunowie, 
wsparcie ze strony Dyrekcji i osiągnię-
cia. To wszystko składa się na 20 – let-
ni wizerunek gazetki  ELEMENCIK , 
której siedzibą jest Zespół Szkół Za-
wodowych im. Kard. S. Wyszyń-
skiego w Dynowie.  

20 lat działalności ELEMENCI-
KA zobowiązuje do określonego pozio-
mu, ale przede wszystkim pokazuje, że 
dziennikarstwo, choć w wymiarze nie-
profesjonalnym , bo szkolnym , może 
być ciekawym pomysłem na  życie, 
rozwijać zainteresowania, poszerzać 
horyzonty. Praca dziennikarza wcale 
nie jest łatwa. Młodych adeptów pió-
ra wciąż nurtują pytania - o czym pi-
sać, by nas czytano? , gdzie szukać te-
matu?, jak uatrakcyjnić gazetkę?, co 
robić, by znaleźć się w gronie najlep-
szych ?  Odpowiedź na te pytania nie 
jest jednoznaczna. Należy pamiętać, że 
dziennikarstwo nie ogranicza się tyl-
ko do tworzenia tekstu. Żeby napisać 
dobry artykuł, trzeba dotrzeć do czło-
wieka, usiąść z nim, wysłuchać, o czym 
mówi, zapamiętać i dopiero później pi-
sać. Tak radził mistrz reportażu Ry-
szard Kapuściński w swojej publikacji 
„Podróże z Herodotem”.               

Gazetka ELEMENCIK to tak na-
prawdę namiastka prawdziwej redak-
cji. Mimo to, inicjatywy uczniowskie 
są naprawdę ważne, a osiągnięcia im-
ponujące. 

20 lat istnienia czasopisma zbiegło 
się z 50 – leciem szkoły. Z tej okazji ze-
spół redakcyjny przygotował wydanie 
jubileuszowe gazetki, którego grafi-
ki  i zawartości nie powstydziłaby się 
profesjonalna gazeta, a  dzięki wspar-
ciu p. Dyrektor szkoły Haliny Cygan 
udało się powielić ją w drukarni. 

Podsumowaniem obchodów rocz-
nicowych było opracowanie strony 
internetowej zatytułowanej „Zło-
ty jubileusz – 50 lat Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie” na kon-
kurs „Poznajemy Ojcowiznę”. Zain-
teresowanych odsyłam na stronę, któ-
rą można znaleźć pod adresem www. 
jubileusz-zsz.ucoz.pl. Członkowie 
kolegium redakcyjnego próbują też 
swoich sił na łamach innych czaso-
pism. W listopadowym numerze „Dy-
nowinki” (nr 11/218, listopad 2013) 
opublikowany został ciekawy esej 
Grzegorza Boronia pt. „Walczę o … 
wolność”. Możemy też pochwalić się 
wyróżnieniem w Międzyszkolnym 

cji  konkursu „Podkarpacka Tę-
cza” (kategoria fotograficzna). 

Zwieńczeniem 20 – letniej działal-
ności ELEMENCIKA jest zdobycie II 
miejsca w VI Podkarpackim Prze-
glądzie Gazetek Szkolnych. 14 mar-
ca 2014 r. w ramach konkursu zorga-
nizowanego przez Pedagogiczną Bi-
bliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Fi-
lia w Leżajsku. Reprezentacja redakcji 
ELEMENCIKA wzięła udział w warsz-
tatach dziennikarskich, które odbyły 
się w siedzibie redakcji „Nowin” oraz 
w Polskim Radiu Rzeszów. W arkana 
dziennikarstwa prasowego wprowa-
dzała szkolnych redaktorów  p. Mał-
gorzata Froń. Wizytę w Radiu młodzi 
dziennikarze rozpoczęli od wysłucha-
nia słuchowiska pt. „Drabina do nie-
ba”, a przewodnikiem po Radiu była p. 
redaktor Anna Leśniewska. 

Gazetka szkolna to nie tylko pa-
pier i teksty, ale przede wszystkim 
młodzież i ich opiekunowie. Obecny 
skład redakcji to uczniowie klas 1TI – 
Grzegorz Boroń, Mirosław Potocz-
ny, Jakub Piejko, Jakub Ogrod-
nik, Adrian Sokołowski, Sabina 
Zabój, Dominika Szpiech, Korne-
liusz Ciurkiewicz, 3TIL – Karol 
Wandas, Stefan Pantoł, 4TPS - To-
masz Lech. Opiekunami niezmien-
nie, od 15 lat są:   p. Beata Irzyk i  p. 
Renata Mazur. 

Na koniec ważna informacja – od 
czerwca ELEMENCIK nie tylko w for-
mie papierowej, ale i elektronicznej. 
Szukajcie nas w Internecie. 

Beata Irzyk 

ELEMENCIKowi „stuknęła”20-stka ! 
Konkursie Bożonarodzeniowym 
„Radosne święta, twórcze święta” 
(kategoria dziennikarsko - literacka) 
za pracę pt. „Zagubieni Trzej Królo-
wie” oraz wyróżnieniami w XIV edy-
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W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie działa Szkolna Grupa Sporto-
wo-Taneczna „APLAUZ”.

Już od 11 lat młodzież aktywnie rozwija swoje zaintere-
sowania sportowe i taneczne, dba o kondycję fizyczną oraz 
uwzględnia potrzeby placówki – Szkoły Promującej Zdrowie.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla zespołu „APLAUZ” 
był jubileusz 10 – lecia działalności, który miał miejsce 
19 października 2013r., równocześnie z uroczystością 50 
– lecia szkoły. Dziewczęta doskonale zaprezentowały swo-
je umiejętności taneczne. Radość i zadowolenie z uda-
nego występu udzieliły się wszystkim zebranym go-
ściom, zwłaszcza byłym członkiniom zespołu, a tan-
cerkom i opiekunce obchody rocznicy sprawiły dużo 
satysfakcji. Było to bardzo miłe, wzruszające, pełne 
wspomnień spotkanie.

Największym tegorocznym sukcesem odniesionym 
przez Szkolną Grupę Sportowo -Taneczną  „Aplauz” 
w obecnym składzie: Małgorzata Bednarczyk, Ga-
briela Domin, Ewa Kiełbasa, Kamila Piróg, Lucy-
na Radoń, Paulina Sieńko było zajęcie IX miejsca 
w Finale Wojewódzkim Licealiady w aerobiku, któ-

 SZKOLNA GRUPA 
SPORTOWO-TANECZNA „APLAUZ”

ry odbył się 11 kwietnia 2014r. w Krośnie. Dziewczęta za-
kwalifikowały się tam po wcześniejszym udziale w Półfina-
le Wojewódzkim Licealiady (28.03.2014r.) - również w Kro-
śnie, uzyskując awans do finału.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Dyrekcją szkoły 
i Radą Rodziców zespół prezentuje swoje umiejętności pod-
czas wielu spotkań, uroczystości, imprez szkolnych i śro-
dowiskowych.

 Opiekun i założyciel grupy  
Alina Paściak
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 Szkolna Artystyczno-Teatralna Grupa ANTRAKT to 34 uczniów ZSzZ w Dynowie.
Mają odmienne uzdolnienia i temperamenty. Wbrew nazwie nie jest to luźno zwią-

zana grupa młodych ludzi lecz dobrze współpracujący, zgrany zespół, odpowiedzialny 
za swoje artystyczne poczynania. Jedni doskonale sprawdzają się tylko na scenie, inni 
przejawiają zmysł organizacyjny, uzdolnienia muzyczne, fotograficzne, literackie. Wspól-
ne próby, występy, wyjazdy, udział w konkursach, łączą członków, uczą odpowiedzial-
ności, sztuki kompromisów. Starsi dyscyplinują młodszych (czasem na odwrót), tuszują 
błędy kolegów. Wszyscy dbają, by występy były ciekawe, dlatego wspólnie modyfiku-
ją i uatrakcyjniają scenariusze. Antrakt stanowią ludzie o wyrazistych charakterach, ak-
tywni, odważni, poświęcający wie-
le wolnego czasu na realizację swo-
ich pasji. Bardzo często w tych róż-
nych działaniach wspierani są tak-
że nie tylko przez szkołę ale i przez 
rodziców czy rodzeństwo. Antrak-
towicze po prostu się lubią, o czym 
świadczyć może fakt, że na dorocz-
nej wigilii czy występach pojawia-
ją się także absolwenci – byli człon-
kowie zespołu. Zawsze są surowy-
mi recenzentami ale często chętnie 
służą pomocą. Na tegorocznej wy-
cieczce Antraktu w Pieniny i do Kra-
kowa, Wadowic i Inwałdu także nam 

PORTRET ANTRAKTU 
w 17-tym roku działalności

Występy ANTRAKTU:
• program „Ciuchcia…” przedstawiony podczas obchodów 50-lecia powstania 

ZSzZ w Dynowie (19.10.2013r.),
• Misterium Bożonarodzeniowe pt.: „Nasza droga do Boga”, które wystawione 

zostało 9 razy - w Domu Pogodnej Starości w Dynowie, w Kościele parafial-
nym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łubnie, w Kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Bartłomieja Dynowie, podczas 22. finału WIELKIEJ OR-
KIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, w Kościele parafialnym pod wezwaniem 
Matki Bożej Szkaplerznej w Kąkolówce, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bła-
żowej oraz w naszej szkole, (18.12.2013r.-19.01.2014r.),

• program pt.: „Angelologia po dynowsku”, na podstawie sztuki Karola Wojtyły 
pt.: „Przed sklepem jubilera” (10.04.2014r.).

Sukcesy ANTRAKTU w konkursach:
• I miejsce Bartłomieja Wasieńki w XXI Dynowskim Konkursie Poezji pod hasłem: „Trochę wiosny jesienią po-

etyckimi strofami przywróconej”(6.11.2013r.),
• I miejsce Jadwigi Kustry i Bartłomieja Wasieńki w castingu do sztuki Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła” 

w ramach VII Dynowskiej Jesieni Teatralnej pod hasłem „Kurtyna w górę” (22.11.2013r.),
• III miejsce Karoliny Szpak w XVII Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Dynowie (12.01.2014r.),
• I miejsce w XIII Międzyszkolnym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych w Błażowej (17.01.2014r.),
• dwa I miejsca Bartłomieja Wasieńki w kategorii najlepszego aktora i nagrody publiczności w III Spotkaniach 

Teatralnych „ZWIERCIADŁA” w Rzeszowie (2.04.2014r.),
• I miejsce Bartłomieja Bajdy w kategorii fotograficznej oraz
• wyróżnienie Jadwigi Kustry i Bartłomieja Wasieńki w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej XIV Wojewódzkie-

go Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpackie ślady świętości” w Dynowie (10.04.2014r.),
• I miejsce Jadwigi Kustry, Moniki Kustry, Przemysława Urbana i Bartłomieja Wasieńki w etapie wojewódzkim 

Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” w Rzeszowie(25.03.2014r.),
• Grand Prix w kategorii prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla Jadwigi Kustry, Moniki Kustry, Przemy-

sława Urbana i Bartłomieja Wasieńki w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” 
w Warszawie i udział Centralnym Zlocie Laureatów w Biłgoraju ( 16-18.05.2014r.).



Nr  5/224 DYNOWINKA 35

towarzyszyli, bo łączy nas przecież PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ. 

 Z ostatniej chwili…
 25 kwietnia 2014 roku, kiedy zakończyła już się uroczystość 

rozdania dyplomów ukończenia szkoły, maturzyści, Jadwiga Ku-
stra, Monika Kustra, Przemysław Urban, Bartłomiej Wasieńko do-
wiedzieli się, że ich praca została nagrodzona na etapie centralnym 
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” w Warsza-
wie. Informacja o zajętej lokacie pozostawała tajemnicą aż do Cen-
tralnego Zlotu Laureatów, na który zostali zaproszeni wraz ze swo-
imi opiekunami. Zlot – nagroda, to trzydniowa impreza turystycz-
no – krajoznawcza, która co roku odbywa się w innym zakątku na-
szego kraju. Tym razem wydarzenie to odbyło się w Biłgoraju, od 16 
do 18 maja 2014. W drugim dniu zlotu, w sobotę 17 maja, w nowo-
czesnym Biłgorajskim Centrum Kultury wręczono zwycięzcom na-
grody. Z ogromną radością przyjęliśmy werdykt jury – „Grand Prix 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.     Była to najwyższa nagro-
da w grupie szkół średnich, spośród wszystkich kategorii (kat. prac 
indywidualnych, kat. prac zbiorowych, kat. prac multimedialnych). 
Ogromny sukces ANTRAKTU!!! 

Anna i Jarosław Molowie 
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W roku szkolnym 2013/2014 młodzież Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
aktywnie brała udział w rywalizacji sportowej szkół śred-
nich powiatu rzeszowskiego. Nasi uczniowie wystąpili nie-
malże we wszystkich konkurencjach sportowych, 
jakie proponuje Podkarpacki Wojewódzki Szkol-
ny Związek Sportowy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo dobrze 
rywalizację rozpoczęli chłopcy, którzy wywalczy-
li awans do finału wojewódzkiego Ligi Lekko-
atletycznej, plasując się na VIII miejscu w woje-
wództwie po pierwszym rzucie.  Pozytywnie za-
prezentowały się również dziewczyny, które po 
raz pierwszy wywalczyły awans do finału wo-
jewódzkiego.  W powiatowych indywidualnych 
biegach przełajowych II miejsce zajęli: Marek 
Król i Karolina Rączka, przez co reprezento-
wali szkołę w finale wojewódzkim.

Duży sukces odnieśli unihokeiści, którzy „jak 
burza” przeszli etap rejonowy i półfinału woje-
wódzkiego, zajmując ostatecznie V miejsce na 
szczeblu województwa. Dobrze zaprezentowa-
ły się nasze sztafety przełajowe na zawodach 
powiatowych, które po raz pierwszy odbyły się 
w Tyczynie. Chłopcy zajęli I miejsce, natomiast 
dziewczyny ukończyły rywalizację na II stop-
niu podium.

Do zawodów rejonowych awansowała druży-
na szachistów, jak również zespoły dziewcząt 
i chłopców w tenisie stołowym. Po raz kolejny   
w finale wojewódzkim aerobiku znalazły się 
nasze dziewczyny, zajmując w nim ostatecznie IX 
miejsce. Inne znaczące sukcesy uczniów naszej 
szkoły to wysokie miejsca  w zawodach na szcze-
blu powiatowym: II miejsce w piłce siatkowej 
dziewczyn, III miejsce w  piłce koszykowej 
dziewczyn, III miejsce w piłce nożnej dziew-
czyn, II miejsce w piłce ręcznej chłopców.

Obecnie z niecierpliwością czekamy na indy-
widualne mistrzostwa w lekkiej atletyce, które 
mają odbyć się 21.05.2014r. w Rzeszowie, a tak-
że na finał wojewódzki Ligi LA.

SPORT I REKREACJA 
w Zespole Szkół Zawodowych

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
 Ze sportowymi pozdrowieniami Nauczyciele Wychowa-

nia Fizycznego !!!
Marek Paściak, Paweł Gierula
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W dniu 31 marca 2014 roku w Zespole Szkół Zawodo-
wych w Dynowie uczniowie klas 3 i 4 Technikum uczestni-
czyli w prelekcji na temat krwiodawstwa i krwiolecznic-
twa oraz dawstwa szpiku kostnego. 

Inicjatywa zorganizowania spotkania na temat krwiodaw-
stwa pochodziła od uczniów najstarszych klas w szkole, któ-
rzy zgłosili Samorządowi Uczniowskiemu chęć zostania daw-
cami krwi. Koordynatorem akcji jest nauczyciel edukacji dla 
bezpieczeństwa i wychowania fizycznego pan Piotr Marci-
nek – honorowy dawca krwi.

Podczas dwugodzinnego spotkania z przedstawiciela-
mi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Rzeszowie Panią Elżbietą Bzdek – Ficek i Pa-
nem Grzegorzem Michalskim, młodzież mogła dowiedzieć 
się, w jaki sposób można zostać honorowym dawcą krwi oraz 
dawcą szpiku kostnego. 

Uczniowie szczegółowo zapoznali się:
• z procedurą oddania krwi;
• z procedurą oddania szpiku kostnego;
• zasadami kwalifikowania kandydatów na dawców oraz 

dawców do oddania krwi lub jej składników – dawcą 
krwi może być osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, a szpi-
ku 18-50 lat;

„Oddając krew 
- ratujesz komuś życie”

• kwestionariuszem dla krwiodawców;
• metodami oddawania krwi i szpiku kostnego;
• zachowaniu dawcy po oddaniu krwi i szpiku kostnego;
• oraz przeciwwskazaniami dyskwalifikującymi poten-

cjalnego dawcę.

Ważnym punktem spotkania było omówienie proce-
dury, w jaki sposób uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie mogą zostać współorganizatorem akcji poboru 
krwi w miejscu ich nauki. Warunkiem przeprowadzenia 
takiej akcji była zgoda Dyrekcji Szkoły oraz Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Uczniowie otrzymali zgodę na przeprowadzenie ak-
cji poboru krwi w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie 
zarówno od Pani Dyrektor Haliny Cygan – za co ser-
decznie dziękujemy, jak też od Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, które zorganizuje eki-
pę wyjazdową do naszej szkoły z wykorzystaniem 
ambulansu tzw. Krwiobusu i przeprowadzi pobór 
krwi od chętnych uczniów najstarszych klas Technikum 
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz pracowników szkoły. 

Planowana Akcja Krwiodawstwa
w Zespole Szkół Zawodowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie

odbędzie się dnia

5 czerwca 2014 roku w godz. 8.30 – 12.00

pod hasłem: 
„Oddając krew – ratujesz komuś życie”

Do uczestniczenia w tej szczytnej Akcji za-
praszamy Rodziców naszych uczniów oraz 
wszystkich pełnoletnich mieszkańców mia-
sta, którym leży na sercu zdrowie i życie in-
nych osób. Wszystkich zainteresowanych pro-
simy o kontakt do dnia 4.06.2014r. pod nume-
rem telefonu 16 65 21 045 w godz. 7.30 – 15.30. 

Piotr Marcinek
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VI edycja konkursu interdyscyplinarnego
język angielski i matematyka

„OMNIBUS 2014”
kun Anetta Wójcik), Elżbieta Gałajda z Zespołu Szkół nr 
3 w Łubnie (opiekun Monika Zielińska).

W czasie przerwy konkursowej uczniowie zapoznali się 
z technikami udzielania pierwszej pomocy oraz mieli oka-
zję poćwiczyć reanimację z użyciem bardzo nowoczesnego 
sprzętu, oraz zapoznali się z technikami makijażu, zasada-
mi pielęgnacji urody. Pokaz zorganizowali pracownicy na-
ukowi z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Eko-
nomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaro-
sławiu, przy udziale studentów kierunku kosmetologia 
i kierunku pielęgniarskiego. Poza tym chłopcy uczest-
niczyli w pokazie robotów, który przygotowali uczniowie 
naszej szkoły uczący się w zawodzie technik informatyk. 

Natomiast w dniu 22 maja 2014 r. odbyła się katego-
ria - matematyka, komisję konkursową również stanowi-
li nauczyciele  z poszczególnych gimnazjów, a wyniki przed-
stawiają się następująco:

I miejsce Jakub Daraż z Publicznego Gimnazjum 
w Dubiecku (opiekun Lucyna Bal), II miejsce Klaudia 
Klepacka z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku (opie-
kun Lucyna Bal), III miejsce Patryk Paściak  z Zespo-
łu Szkół  w Dynowie  (opiekun Bogusława Szmul). Wyróż-
nienia: Przemysław Jabłecki z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Birczy (opiekun Małgorzata Wandrowska), Bartło-

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie był po raz już 
VI organizatorem konkursu inter-
dyscyplinarnego „OMNIBUS” dla 
gimnazjalistów z gimnazjów Pogó-
rza Przemysko – Dynowskiego w ka-
tegorii język angielski i matema-
tyka. Celem konkursu była: popula-
ryzacja wiedzy z zakresu matematy-
ki i języka angielskiego, kształcenie 
praktycznych umiejętności uczniów, 
rozwój umiejętności matematycz-
nych i językowych. 

Wzięło w nim udział 9 szkół 
gimnazjalnych: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, Pu-
bliczne Gimnazjum w Dubiecku, Zespół Szkół w Dydni, Ze-
spół Szkół w Dynowie, Zespół Szkół nr 2 w Harcie, Zespół 

Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim, Zespół Szkół w Łubnie, 
Publiczne Gimnazjum w Nienadowej, Zespół Szkół w Nie-
bocku, rywalizowało 78 uczniów (29 osób język angielski 
i 49 osób matematyka) przygotowanych przez 22 nauczycieli.

W dniu 21 maja 2014 r. odbyła się kategoria – język 
angielski. Komisja konkursowa składająca się z nauczy-
cieli z poszczególnych gimnazjów oceniła wszystkie prace, 
a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Aleksandra Hop z Zespołu Szkół nr 1 w Ja-
worniku Polskim (opiekun Bożena Bukowska), II miejsce: 
Jakub Hus z Zespołu Szkół nr 2 w Harcie (opiekun Aneta 
Lewandowska), III miejsce: Mateusz Kubicki z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekun Joanna Kurasz). 

Wyróżnienia:
Szymon Pucyło z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun 

Jadwiga Skubisz), Gabriel Gmyrek z Zespołu Szkół nr 1 
w Jaworniku Polskim (opiekun Bożena Bukowska),Natalia 
Rozmus z Zespołu Szkół w Dydni (opiekun Elżbieta Kopi-
ja  - Piskorowska), Kajetan Blama z Zespołu Szkół w Dy-
nowie (opiekun Iwona Kiełbasa), 

Weronika Nieznańska z Zespołu Szkół w Dydni (opie-
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie za-
prasza do ubiegania się w roku 2014 z dofinansowań w ra-
mach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających akty-

wizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-

nia do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestni-

czenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsłu-

gi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o na-

pędzie elektrycznym,

AKTYWNY SAMORZĄD
Program finansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. prote-
zy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III pozio-
mie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodo-
wej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym;

Wnioski przyjmowane będą w terminach:
Moduł I – 01.09.2014r. - 30.09.2014r.
Moduł II - 01.09.2014r. - 30.09.2014r.
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, 35- 005 Rzeszów,
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Cen-

trum lub pod numerem telefonu: 17 859 48 23
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej 

bip.powiat.rzeszow.pl

miej Kociuba z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Adam 
Jagusztyn), Marcin Michalik z Publicznego Gimnazjum 
w Dubiecku (opiekun Lucyna Bal), Przemysław Sebzda 
z Publicznego Gimnazjum w Nienadowej (opiekun Beata 
Spławińska), Łukasz Stadnik i Mateusz Kubicki z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekun Małgorzata 
Wandrowska), Kinga Śliwińska i Jan Hickiewicz z Pu-
blicznego Gimnazjum w Dubiecku (opiekun Lucyna Bal), 
Aleksandra Hop z Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim 
(opiekun Magdalena Strug), Krystian Oleniacz z Gimna-
zjum w Niebocku (opiekun Renata Sieńczak). 

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników z matematyki 
uczestnicy mieli możliwość obejrzenia występu Szkolnej 
Grupy Taneczno – Sportowej „APLAUZ”, pokazu ro-
botów, który przygotowali uczniowie naszej szkoły uczą-

cy się w zawodzie technik informatyk, a także zwiedzenia 
szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 
2014/2015. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy 
dyplom, egzemplarz gazetki szkolnej „Elemencik”, uczest-
nicy obu kategorii 9 osób także nagrody specjalne, nato-
miast szkoła – opiekunowie podziękowania. 

Natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii konkur-
sowych przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie, Dyrekcję szkoły, Radę Ro-
dziców i osoby prywatne. 

Uczniom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy 
za rok!

 Halina Cygan ZSzZ w Dynowie 
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Wyjątkowe przeżycia, szczere wzruszenia oraz wielki sza-
cunek towarzyszyło wydarzeniu, które odbyło się 11 stycznia 
2014 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku. To właśnie 
tutaj o godz. 17.30 w Małej Galerii miało miejsce otwarcie wy-
stawy pod hasłem „Rysunki Anny Warchał”. Twoje skoja-
rzenie Drogi Czytelniku jest jak najbardziej trafne. Tak, cho-
dzi o Naszą Panią Anię, długoletnią nauczycielkę plasty-
ki w dynowskim liceum. Ci, co Ją znają bardziej, z pewno-
ścią z dumą podpiszą się pod określeniem: Nauczycielka 
solidności i wrażliwości na piękno.

Nie wszyscy pewnie wiedzą. 
że po przejściu na emeryturę na-
sza bohaterka swoje zamiłowanie 
do twórczego działania przemieni-
ła w pasję do malowania z natu-
ry. Najchętniej rysuje kwiaty, owo-
ce i warzywa, czasem zajmuje się 
portretami i pejzażem. Jej ulubio-
ną techniką jest pastel Każdą ko-
lejną kompozycję artystka poprze-
dza uważną obserwacją, robiąc przy 
tym różnorodne wnikliwe studia. Ni-
gdy jednak nie trzyma się sztywno 
wstępnej koncepcji, lecz dostosowu-
je się do swoich emocji. Stara się przy tym aran-
żować przyjemną dla oka całość. Artystka starannie opraco-
wuje szczegóły, na malowanych powierzchniach widać żyłki, 
plamki, pęknięcia, zmarszczenia itp. Często opracowuje kil-
ka wersji tego samego tematu. Rysunki układają się w cykle 
np.: „Magnolie”, „Maki”, „Róże”, „Cebule i czosnki”, „Jabłka”, 
„Kobieta w kapeluszu”. W Jej pracach ważną rolę odgrywa 
kolor, a rozbudowana wzorzystość świateł cieni, zwłaszcza 
tła, uatrakcyjnia główny motyw.

Artystka od wielu lat zmaga się z postępującą i nieule-
czalną chorobą, która odbiera Jej sprawność i władzę nad cia-
łem. Dotyczy to również sprawności rąk. Szczególna wrażli-
wość i sposób postrzegania otoczenia, a następnie umiejęt-
ność nadania mu formy rysunku czy obrazu, sprawiły, że Jej 
pasja i zamiłowanie stały się obroną i orężem w walce z prze-
ciwnościami w chorobie. Nie pozostała także obojętna na cier-
pienia innych. Dwukrotnie przekazała swoje obrazy na au-
kcję dla chorych dzieci. 

Wernisaż, o którym mowa, miał wymiar szczególny. Był 
on swoistą wyprawą w świat dzieciństwa… Sale, w których 
się odbywał, to te same, do których bohaterka wydarzenia 
jako uczennica szkoły podstawowej uczęszczała na zajęcia 
artystyczne.

Anioły tego dnia w Lesku latały niżej…
Całością wyjątkowo starannie, z niezwykłym wyczuciem 

i zaangażowaniem zajęła się pani Bożena Czuryk, Dyrek-
torka Bieszczadzkiego Domu Kultury. Asystowała jej nieoce-
niona pani Jolanta Kordyaczny. O oprawę obrazów za-
dbała pani Anna Masaj, natomiast oprawę muzyczną za-
pewnił zespół Mansarda pod opieką pani Jadwigi Raj-
tar-Żaczek. Przybył on w asyście zawsze gotowego do po-
mocy komendanta Kazimierza Barańskiego. Rozgłos me-

dialny wydarzeniu nadali między inny-
mi: redaktor Halina Kościńska z Ga-
zety Brzozowskiej i redaktor Jan Wo-
lak, prowadzący portal Brzozowiana.pl. 
Głos w trakcie wernisażu, jako wdzięcz-
ni absolwenci, zabrali: najzdolniejsza 
uczennica Pani Profesor, kiedyś laure-
atka Olimpiady Artystycznej, a dzisiaj 
doktor historii sztuki – pani Marta 
Trojanowska oraz były uczeń, a potem 
kolega po fachu pan Maciej Jurasiń-
ski. Serdecznie wypowiadała się także 
społeczna animatorka kultury z Krzy-
wego – pani Bogusława Krzywonos.

W tej niezwykłej wyprawie towarzy-
szyli Pani Profesor wypróbowani przyja-
ciele: pan Mariusz Choma z żoną Lu-

cyną oraz nie- zawodny pan Antoś, czyli pan Antoni 
Kryczyk. Na miejsu, w Lesku, wszystkim co ważne, zajęli 
się brat Pani Profesor Janusz Galant z małżonką Magdą, 
na koniec ugościli oni Bohaterkę i towarzyszących Jej dyno-
wian w swoim niezwykłym mieszkaniu i wraz z innymi spra-
wili, że anioły w tym dniu w Lesku latały niżej…

Maciej Jurasiński
Zdjęcia – Zenon Martinger, Janusz Galant
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Wiosenny początek...

Dary wiosny
Spoglądam przez okno na nadejście wiosny
Na wiatr leciutki który tu zagości
By rozdać radość, by chwilą się sycić 
Aby pierwszy kwiatek mógł oczy zachwycić

Tak prostą z pozoru dziecinną ufnością
Spoglądam na bezmiar błękitu z miłością
Gdy w znojnym locie ptaki powracają
A słowicze trele ludzi zachwycają

W tym czasie radości, spontanicznej zmiany
Zdaje się, że wszyscy bardziej się kochamy
By czar nie prysnął z nastaniem dni lata
Korzystajmy z darów, gdy natura bogata    
                                                  D. Czaja

Pan Wójt Gminy Nozdrzec 
wyróżniony srebrnym medalem 

Pro Ecclesia Premisliensi

Miło mi poinformować Czytel-
ników „Dynowinki, że 17 kwiet-
nia 2014 r. Wójt Gminny Noz-
drzec p. Antoni Gromala zo-
stał odznaczony srebrnym meda-
lem Pro Ecclesia Premisliensi. 

Medale te przyznawane są 
przez metropolitę przemyskiego 
osobom zasłużonym dla archidie-
cezji. Z wnioskiem o ich wyróż-
nienie występują instytucje die-
cezjalne lub proboszczowie kan-
dydatów. Stosowność przyzna-
nia medalu zatwierdza kapituła, 
w skład której wchodzą prepozyci 
pięciu kapituł istniejących w ar-
chidiecezji przemyskiej.

Do odznaczenia medalem 
przedstawili p. Wójta kapłani de-
kanatu dynowskiego, przy pozy-
tywnej opinii proboszcza parafii 

zamieszkania. 
Jak podaje portal www.ekai.pl 

w uzasadnieniu ks. dziekan dekana-
tu dynowskiego podkreślił przykład-
ną i odpowiedzialną postawę p. Wójta 
jako ojca rodziny oraz zaangażowanie 
i troskę o kościoły w dekanacie kańczuc-
kim. Dba o życie duchowe włączając się 

w życie we własnej parafii. Znany jest w tym środowisku 
jako człowiek zawsze gotowy spieszyć z pomocą w różnych 
potrzebach bezinteresownie i ofiarnie. Od wielu lat czynnie 
uczestnicy i wspiera liczne inwestycje, remonty i moderni-
zacje kościołów w dekanacie. 

W trakcie swojego wystąpienia p. Antoni Gromala 
oświadczył, że odznaczenie to dedykuje mieszkańcom gmi-
ny Nozdrzec. Redaktorzy działu Gmina Nozdrzec serdecz-
nie gratulują p. Wójtowi tego prestiżowego wyróżnienia.

M. Zięzio

Eliminacje Powiatowe 
Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym
Sukces Zespołu Szkół w Nozdrzcu

8 maja w Domaradzu odbył się Powiatowy Turniej Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Sportowa rywalizacja wyłoniła 
zwycięzców. W klasyfikacji drużynowej w obydwu ka-

tegoriach pierwsze miejsce zdobył Nozdrzec, 
którego uczniowie zdominowali również po-
dium w klasyfikacji indywidualnej.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego. Turniej został zorganizowany przez brzo-
zowską Komendę Powiatową Policji, Starostwo Po-
wiatowe w Brzozowie oraz Urząd Gminy w Doma-
radzu. W zawodach udział wzięło łączenie 14 dru-
żyn, 8 ze szkół podstawowych i 6 z gimnazjów z po-
wiatu brzozowskiego. 

Na początek zawodnicy przystąpili do rozwią-
zywania testu wiedzy z zakresu prawa ruchu dro-
gowego. W dalszej części wykazali swoje umiejęt-
ności w jeździe na rowerze, pokonując miasteczko 
ruchu drogowego i tor przeszkód. Jednym z etapów 
zawodów było udzielanie pierwszej pomocy przed-
medycznej. Tutaj profesjonalny zespół ratowników 
medycznych ocenił wiedzę i umiejętności zawod-
ników. Po godzinach zmagań i sportowej rywali-
zacji wyłoniono zwycięzców:

Drużynowo:
W kategorii szkół podstawowych

I  miejsce Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
II  miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Domaradzu
III miejsce Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

W kategorii gimnazjów
I miejsce Gimnazjum  w Nozdrzcu
II miejsce Gimnazjum nr I w Brzozowie 
III miejsce Gimnazjum w Domaradzu 

W kategorii szkół podstawowych indywidualnie:
I  miejsce Bartłomiej Kiełbasa - Nozdrzec
II  miejsce Bartłomiej Hałas - Nozdrzec
III miejsce Arkadiusz Adam - Domaradz

W kategorii szkół gimnazjalnych indywidualnie:
I  miejsce Kamil Kociuba - Nozdrzec
II  miejsce Kacper Preisner - Brzozów
III miejsce Piotr Kiełbasa - Nozdrzec
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Wszyscy uczestnicy za udział w turnieju otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i upominki. Natomiast zwycięzcom zo-
stały wręczone dyplomy, okolicznościowe puchary i meda-
le oraz nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród było: Staro-
stwo Powiatowe w Brzozowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Krośnie, Podkarpacki Bank Spółdzielczy - Od-
dział Brzozów i Domaradz.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w fina-
le na szczeblu wojewódzkim.

www.brzozowiana.pl

9 letnia Ania Dąbrowska z Wesołej 
laureatką IV edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 
Wokalnego, 

w głosowaniu internautów 

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 
organizowanego przez portal nauka-śpiewu.pl 

W minionym roku dzięki głosowaniu Internautów - Ania 
Dąbrowska z Wesołej zajęła pierwsze miejsce.

W bieżącym roku Ania stanęła w szranki z wieloma 
znakomitymi wykonawcami z całej Polski. I po raz kolej-
ny dzięki głosom Internautów tak z Polski jak i zza grani-
cy pierwsza nagroda przypadła dla Ani! Dziękujemy wszyst-
kim, którzy oddawali swe głosy na Anię – mówi Jarosław 
Dąbrowski tato Ani.

Ania to dziewczynka chora na nieuleczalną chorobę ge-
netyczną- mukowiscydozę. Jej największą radością w trud-
nym codziennym życiu i siłą do przezwyciężania zdrowot-
nych trudności jest śpiew. Jest laureatką przeglądów mię-

dzyszkolnych i gminnych. Bierze udział w przeglądach i fe-
stiwalach powiatowych i wojewódzkich oraz internetowo 
również ogólnopolskich. A że marzenia się spełniają dowo-
dzi również i ta wygrana w IV edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wokalnego i pierwsze miejsce oraz nagroda publicz-
ności za wykonanie „Deszczowej piosenki” Majki Jeżowskiej.

Konkurs składał się z dwu etapów. Pierwszy trwał od 
1 kwietnia do 15 kwietnia. Spośród 32 zgłoszonych utwo-
rów wyłoniona została finałowa czwórka. Drugi etap to gło-
sowanie na tą czwórkę i spośród niej wyłonienie zwycięz-
cy - od 16 kwietnia do 23 kwietnia – dodaje Pan Jarosław. 

www.brzozowiana.pl

Uwaga Konkurs!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia 
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystar-
czy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Kto przyznaje medal Pro Ecclesia Premislien-
si, którego laureatem został w 2014r. p. Wójt Gmi-
ny Nozdrzec.?”

Na odpowiedzi czekam do 15 czerwca 2014r.  pod 
adresem e-mail: spacerkiempogminie@interia.pl

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - Na 
pierwszego jej autora  czeka bardzo atrakcyjna nagro-
da książkowa.
      

Całość opracował 
Michał Zięzio

Co to jest KiN-O?
KiN-O, czyli Kultura i Natura – Od-

lot to projekt młodzieży z Dynowa re-
alizowany od września 2013 roku przez 
Stowarzyszenie De-Novo przy współpra-
cy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dy-
nowie. Dzięki dotacji Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności w ramach Pro-
gramu „Równać Szanse” odbywając się 
ciekawe zajęcia i inicjatywy zgodne z na-
szymi zainteresowaniami i marzeniami. 

Się dzieje w KiN-ie!

Się dzieje, czyli aktualności
Już połowa projektu za 

nami. W styczniu rozegraliśmy 
pierwszą grę terenową, a mar-
cowe zajęcia fotograficzne od-
były się podczas dwóch wyjaz-
dów: 14 marca pojechaliśmy do 
Przemyśla, gdzie podczas wizy-
ty w Muzeum Miasta Przemyśla 
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zwiedziliśmy wystawę starodawnego 
sprzętu fotograficznego oraz poznali-
śmy historię i sposoby pracy wcześniej-
szych fotografów. Drugi wyjazd odbył 
się 29 marca, a naszym punktem do-
celowym było stare lotnisko w Svidni-
ku na Słowacji. Chętni wrażeń i cie-
kawych widoków nie mogliśmy prze-
gapić wschodu słońca, dlatego też wy-
jechaliśmy przed 6 rano a wróciliśmy 
około godziny 20. Efektem wyjazdu są 
fotografie z naszej trasy opublikowa-
ne na blogu fotograficznym projektu 
(www.placeofart.fotolog.pl).  
Również w marcu odwiedziliśmy Urząd 
Miasta w Dynowie, gdzie uczestniczy-
liśmy w obradach Komisji ds. Społecz-
nych Rady Miasta Dynów. Wówczas 
opowiedzieliśmy o naszych działaniach 
i planach na najbliższe miesiące Ko-
misji Rady Miasta. Za nami również 
pierwszy miesiąc zajęć z jazdy konnej. 
Lecz to nie czas na odpoczynek.

Druga Gra Terenowa już 
w czerwcu!

W czerwcu zorganizujemy drugą 
Grę Terenową. Jest to zabawa oparta 
na grze w podchody, jednak odbywa 
się ona według przygotowanego wcze-
śniej przez nas scenariusza określają-
cego zasady i tematykę gry; może za-
wierać dowolny wątek, na przykład hi-
storyczny. Gra ma charakter edukacyj-
ny, dzięki czemu młodzież poprzez za-
bawę poznaje miejsce w którym miesz-
ka oraz jego historię. Jest to również 
dobry sposób by się zintegrować i na-
uczyć pracy zespołowej. 

Ciąg dalszy nastąpi…
Kolejne miesiące będą dla nas 

bardzo pracowite: kontynuacja zaję-
cia z fotografii tradycyjnej i cyfrowej, 
tańca oraz jazdy konnej. Przed nami 
pierwsze Kino Plenerowe, które wyma-
ga przygotowań, m.in. zorganizowania 
miejsca, przygotowanie ekranu i sprzę-
tu projekcyjnego, oraz miejsc dla wi-
dzów. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich do współpracy przy organizowaniu 
tego wydarzenia, jak również na samo 
wydarzenie, a o terminie i miejscu po-
informujemy wkrótce na naszej stronie 

na facebooku: www.facebook.com/KulturaiNaturaodlot. W czerwcu jedziemy na 
wycieczkę w góry do miejscowości Murzasichle w okolicach Zakopanego. Krajo-
braz gór będzie dobrą okazją aby wykorzystać nabyte umiejętności fotograficzne. 

Zachęcamy do współpracy oraz śledzenia naszych działań na facebooku oraz 
blogu fotograficznym. 

Magdalena Cukrzyńska, Koordynator projektu.
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(4)  Jan Aleksander Jacek hrabia Fre-
dro z Pleszowic  herbu Bończa.

Ojciec Jana Aleksandra znany komedio-
pisarz Aleksander hr. Fredro (1793–1876) 
wziął ślub z Zofią hr. Jabłonowską Skarb-
kową (1798–1882) w 1828 r. Z tego   związ-
ku mieli czworo dzieci; urodzonego  w 1829 r. 
Jana Aleksandra (1829–1891), urodzone-
go w 1830 r. syna Gustawa, który zmarł po 
kilku miesiącach życia, syna Jana Nepomu-
cena urodzonego w 1832 r. który żył krótko 
oraz córkę Zofię (1837–1904). Syn Jan Alek-
sander podobnie jak ojciec posiadał zdolności 
literackie, a córka Zofia była malarka oraz 
zajmowała się literatura. Poprzez fakt, że ich 
ojciec wychowywał się w Nienadowej ujęci są 
w tym cyklu artykułów. 

W tym artykule przedstawimy osobę Jana 
Aleksandra  hr. Fredro (ps. Jan z Pleszowic). W zapisach en-
cyklopedycznych jest notatka, z której wynika, że - „Fredro 
Jan Aleksander, 1829–1891, syn Aleksandra, komediopisarz, 
popularne  współcześnie komedie i farsy/ Drzemka pana Pro-
spera/.” Ujęcie tej osoby w tym cyklu jest oczywiste choćby 
z faktu, że jego ojciec hr. Aleksander Fredro w młodości wy-
chowywał  się u dziadków Dembińskich w Nienadowej. Pew-
ne jest, że ojciec opowiadał mu o swoich przodkach i dziejach 
rodziny. Jan Aleksander hr. Fredro urodził się 2.09.1829 r. 
we Lwowie, zmarł 15.05.1891 r. w  Siemienicach w południo-
wej Wielkopolsce. Pierwsze nauki otrzymywał w rodzinnym 
domu (podobnie jak ojciec i jego rodzeństwo), później  uczęsz-
czał do szkół publicznych we Lwowie, studiowała też na wy-
dziale prawa Uniwersytetu we Lwowie. 

Okres XIX wieku to okres gdy Polska znajdowała się pod 
zaborami, podejmowała działania związane z wyzwoleniem 
np. Wiosna Ludów, powstanie narodowe w różnych pań-
stwach ówczesnej Europy, w Polsce Powstanie Listopado-
we, Styczniowe, Wielkopolskie, Rabacja w Galicji. Panują-

Ziemia Dubiecka i jej związki z literaturą
ce nastroje rewolucyjne sprawiły, że mło-
dy Jan Aleksander w 1848 r., gdy miał 19 
lat  zapragnął naśladować ojca Aleksan-
dra hr. Fredro, który w 1809 r. w wieku 
16 lat wstąpił do wojska, sam więc zacią-
gnął się do Gwardii Narodowej  we Lwo-
wie. Inne źródła podają, że to ojciec Alek-
sander hr. Fredro „ pośle syna w szere-
gi, choć sam nie wierzy w Wiosnę Ludów. 
Bo cały czas twierdził, że  trzeba by zni-
kła pańszczyzna, aby do walki stanęli 
wszyscy, cały naród, nie tylko szlachta.” 
W 1848 r. w jesieni  uczestniczył w Wio-
śnie Ludów i walczył w węgierskim po-
wstaniu narodowym. Wyróżnił się w kil-
ku bitwach i został mianowany podpo-
rucznikiem  i odznaczony Krzyżem Zasłu-
gi. Po przegranej bitwie pod Temeszwa-

rem w 1849 r. przedostał się  ze sztabem generała Dembiń-
skiego do Turcji, a następnie  do Paryża w 1850 r. Chcąc być 
bliżej  syna, Aleksander hr. Fredro wraz z żoną Zofią i cór-
ką  Zofią w latach 1850– 1855 z małymi przerwami przeby-
wają w Paryżu. Córka Zofia pobiera nauki malarstwa, ojciec 
Aleksander hr. Fredro odwiedza Londyn, Bruksele, Cieplice, 
Ostendę. Spotyka przedstawicieli Wielkiej Europy, poznaje  
Adama Jerzego Czartoryskiego, Adama Mickiewicza, Teofi-
la Lenartowicza, odwiedza teatry i chłonie nowości. W 1856 
r. (inne źródła podają ,że w1857 r.) cesarz Franciszek Józef 
ogłosił amnestię i cała rodzina wróciła do Lwowa. Jan Alek-
sander hr. Fredro przejął gospodarstwo w Beńkowej Wiszni 
a 2.03.1858 r. ożenił się z Marią Mierówną. Mieli syna An-
drzeja Maksymiliana  Fredo późniejszego  literata i ziemia-
nina i córkę  Marię , autorkę wspomnień o ojcu i dziadku 
Aleksandrze hr. Fredro. 

Po powrocie do Galicji Jan Aleksander hr. Fredro rozpo-
czął własną twórczość  dramatyczną . Jego dramaty w latach 
1865–1886 były najczęściej granymi sztukami. Zasłynął jako 
autor komedii pozytywistycznych, tendencyjnych i obycza-
jowych zazwyczaj opisujących życie prowincjonalnej szlach-
ty. Do roku 1883 napisał 17 sztuk np.; Przed śniadaniem, 
Drzemka Pana Propera, Piosenka Wujaszka, Poznaj nim po-
kochasz, Basza i ułany – operetka, Mentor, Obce   żywioły, 
Śmierć  i  żona od Boga przeznaczona, Hipnotyzm. Po 1879 
r. zaczął spisywać wspomnienia. 

Jan Aleksander hr. Fredro po śmierci ojca Aleksandra 
udostępnił jego utwory na scenę, a potem do druku, w 1880 
r. „Dzieła” ojca Aleksandra w tym pamiętnik „ Trzy po trzy” 
– który pierwotnie „nie był przeznaczony do publikacji.” Pa-
miętnik ten był publikowany w 1877 r. w 40 odcinkach w war-
szawskiej „Gazecie Polskiej.” Prochy rodziny Fredów w 1993 
r. ponownie złożono w Rudkach  (obecnie Ukraina), które były 
w posiadaniu rodziny Fredrów do 1939 r.

Podsumowując należy stwierdzić, że Jan Aleksander hr. 
Fredro, mimo że nie miał  takiego talentu jak jego ojciec Alek-
sander hr. Fredro zasługuje na uwagę i wspomnienie. 

mgr Partycja Rozmus, mgr inż. Edward Rozmus

Źródła:
1.Stefania Krotochwilowa;”Zgaszony płomień – rzecz o Alek-
sandrze  Fredro” w  Z dziejów kultury i literatury Ziemi Prze-
myskiej, Przemyśl 1973 r,
2.Aleksander Fredro; „Trzy po trzy”. PIW, Warszawa 1996 r.
3.Encykllopedia Popularna, PWN Warszawa.
4.Internet.

Zdjęcia terenu dworku w Nienadowej, gdzie 
wychowywał się ojciec Jana Aleksandra hr. Fre-
dy (stan obecny) – fot. autorów
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Dzień Matki – święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku dla wszyst-
kich matek. Nie we wszystkich krajach obchodzi się go w tym samym dniu, w Nor-
wegii – w drugą niedzielę lutego, w Gruzji – 3 marca, w Maroko i Albanii – 8 mar-
ca, w Irlandii – w czwartą niedzielę wielkiego postu, w Egipcie i Kuwejcie – 21 
marca, w Słowenii – 25 marca, w Armenii – 7 kwietnia, na Węgrzech i w Hisz-
panii – w pierwszą niedzielę maja,  w Polsce – jak wiemy – 26 maja, w Boliwii 
– 27 maja, w Kenii – w ostatnią niedzielę czerwca, a w Indonezji – 22 grudnia. 

Początki święta sięgają czasów staro-
żytnych Greków i Rzymian. Kultem otacza-
no wtedy matki-boginie, symbole płodności 
i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnasto-
wiecznej Anglii pod nazwą „niedziela u mat-
ki” i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. 
Dzień, w którym obchodzono to święto, był 
wolny od pracy. Do tradycji należało skła-
danie matce podarunków, głównie kwiatów 
i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosła-
wieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wie-
ku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakoń-
czeniu II wojny światowej.

Inaczej historia tego święta przedstawia 
się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 ame-
rykańska nauczycielka Ann Maria Reeves 
Jarvis ogłosiła „Dni Matczynej Pracy”, zaś 
od 1872 „Dzień Matek dla Pokoju” promo-
wała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, 
córce Ann Jarvis, w 1905 udało się ustano-

wić „Dzień Matki”. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszyst-
kie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja 
Dzień Matki za święto narodowe (źródło – Wikipedia).

„…Mamo, wołam twoje imię, znowu jesteś przy mnie, jak za dawnych lat…” 
śpiewała Violetta Villas, „…I can't see you mama, but I can hardly wait, oh to 
touch and to feel you mama…” – to 
fragment piosenki zespołu Gene-
sis, „…Mama, life had just begun, 
but now I've gone and thrown it all 
away….”  - tak śpiewał z kolei Freddie 
Mercury z zespołu Queen, a wszystkie 
przedszkolaki na pewno znają słowa 
„…A ja wolę moją mamę, co ma włosy 
jak atrament, złote oczy jak mój miś, 
może się uśmiechnie dziś…” z piosen-
ki Majki Jeżowskiej…

Dla wszystkich Mam (i oczywiście 
dla pozostałych Czytelników również 
;-)  nasi współpracownicy przygoto-
wali ciekawe zadania. Pan Bogdan 
Witek zaprasza do zmierzenia się 
z Krzyżówką czterokierunkową, 
Krzyżówką ze strzałkami, Krzy-
żówką z filmem i Krzyżówką z ha-
słem, a Pan Leszek Grzywacz pole-
ca Krzyżówkę wiosną, na łonie na-
tury… i Krzyżówkę „Uzupełnij…”.

 Zapraszamy do rozwiązywania!
Renata Jurasińska

NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

KRZYŻÓWKA WIOSNĄ, NA ŁONIE NATURY…
 Poziomo:
* wiosną, na łonie natury.

Pionowo:
1) język Seneki i Tacyta.
2) … pochyła, 
    maszyna prosta.
3) jest nią słomiana  
    marzanna.

Leszek Grzywacz

Strzałki WIELKI DZIEŃ

Synteza FRANCISZEK

Pisanka poziomo: podkop, Leon, 
Doda, maciora, dukt, urodziny, 
kontekst, łapy, opętana, dera, lasy, 
zrazik; pionowo: don, kod, poeci, 
podudzie, lama, aktyn, Rourke, 
pestycyd, dostęp, okład, łany, ta-
sak, ara, Liz

Krzyżówka wielkanocna PIECZA-
RA

Jolka WIELKANOC
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Poziomo:
3) rzymski retor, poeta i filozof.
6) pocałunek.
7) publiczne znieważenie.
8) sportowiec do 18 roku życia.
9) ciastko na tłusty czwartek.
10) pierwsza część rozwiązania.
13) druga część rozwiązania.
16) małe, okrągłe okularki (skojarz z jednym   

z członków zespołu The Beatles).
17) zakręcony zatrzymuje przepływ cieczy 

w instalacji.
18) napój alkoholowy z różnych gatunków 

owoców.
19) wykładany na planszę w grę w scrabble.
20) tomik wierszy.
21) klamra spinająca pękające mury, kotew.

Pionowo:
1) marka japońskich samochodów i motocykli.
2) bardzo słodki napój alkoholowy.
3) zbocze nasypu.
4) duża wiązka kwiatów, roślin.
5) potężne przedsiębiorstwo.
10) chorobliwe zapominanie.
11) pierwiastek chemiczny o symbolu Es.
12) zwierzęta w zaprzęgu św. Mikołaja.
13) bryła soli wykładana dla zwierzyny leśnej.
14) dziurka, szparka.
15) kontynent rozciągający się od Hiszpanii 

po Japonię.

Krzyżówka z hasłem
Litery w zaznaczonych polach, odczytane rzę-
dami, utworzą rozwiązanie – nazwę afrykań-
skiego państwa.  Bogdan Witek

Litery z pól ze strzałkami przeniesione poza 
diagram zgodnie z kierunkiem utworzą rozwią-
zanie końcowe – imię i nazwisko aktora. 

Bogdan Witek

Poziomo:
1) skarbiec z bajki o Ali Babie.
6) konkurent Winiar i Knorra.
7) przed nawiasem tego określenia.
8) buziak.
11) klub sportowy z Gorzowa.
14) szkic literacki.
15) biustonosz.
18) kolanowy lub biodrowy.
Pionowo:
1) jedna podstawowych funkcji trygonome-
trycznych.
2) na lodzie są symbolem nietrwałości.
3) imię Polo, słynnego podróżnika
4) ostry ząb.
5) materiał opałowy.
9) załącznik zmieniający umowę.
10) oberwanie chmury.
12) Jacques, francuski reżyser filmowy, twórca
      komediowej postaci pana Hulot.
13) umożliwia zdalną detonację ładunku.

Krzyżówka ze strzałkami
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Krzyżówka czterokierunkowa
Określenia wyrazów:
Poziomo:
1) Wojciech, polski tenisista na szczytach światowych 
list rankingowych w latach 70-tych XX wieku.
4) kłamca.
5) brak waśni, zatargów.
Pionowo:
1) opowieść 4 poziomo.
2) oklaski. 
3) w przysłowiu ze skakaniem i złamaną nóżką.
Lewoskośnie:
3) mama źrebaka.
Prawoskośnie:
1) sygnalizacyjna raca świetlna.

Krzyżówka z filmem
Litery w diagramie odczytane wzdłuż łamanej strzał-
ki utworzą rozwiązanie - tytuł komedii  polskiej.

Poziomo: 
3) producent siedzisk dla jeźdźców.
7) zauważanie, np. różnicy, kogoś w tłumie. 
8) wierni pod opieką proboszcza.

Pionowo:
1) łódź indiańska.
2) pasemka włosów obok uszu.
4) z zaworem na obręczy koła rowerowego.
5) długi wąski pas ziemi z uprawą.
6) złość, pasja.

Poziomo: 
1) …dznie ubra…
8) …fikacja obr…
9) …nie dyl…
10) …łasza odcz…
11) …rny Konty…
13) …dzaj zapi…
16) …gowiec stałoc…
19) …zdnia tramw…
22) …roba alerg…
23) …uro hote…
24) …oda jab…
25) …ina galar…

Krzyżówka - "uzupełnij" Należy odtworzyć całe określenie, a następnie odgadnięty wyraz wpisać 
do diagramu. Litery z pól z kropką, czytane rzędami, utworzą dodatko-
we rozwiązanie. Leszek Grzywacz

Pionowo: 
1) …ęść mikro…
2) …kty z życ…
3) …szność pogl…
4) …noczone Amer…
5) …obi kawa…
6) …yślna potr…
7) …rata moral…
12) …żyta groma…
14) …nia łama… 
15) …lestwo dia…
17) …ra z rosza…
18) …kki meb…
20) …zwykłe marz…
21) …rawa korupc…

Bogdan Witek

Bogdan Witek
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Kompleksowe usługi rolnicze

• koszenie,
• orka,
• sianie,
• opryski,
• rozsiewanie nawozu,
• prasowanie,
• transport,
• rekultywacja działek.

Tel. 723 186 106 agasecki@vp.pl
16 65 21 057
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