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Towarzystwo Przyjaciół 
Dynowa z satysfakcją pra-
gnie odnotować ostatnie 
dwa wydarzenia kultural-
ne w Przemyślu i Rzeszo-
wie, którym szczycą się jego 
przyjaciele.

Kapela „Tońko” z Dyno-
wa prowadzona przez Antonie-
go Dżułę, biorąc udział w XXXVII Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego 
w Przemyślu, zdobyła I nagrodę.

O laury tegorocznego festiwalu w przemyskim Cen-
trum Kultury rywalizowało 16 kapel podwórkowych 
z całej Polski. Najlepiej w oczach jury wypadli muzy-
cy z Dynowa.

Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Oży-
wionej Formy „Maskarada” 2015 odbywającym się 
w dniach 9 - 15 maja 2015 r. Teatr Dramatyczny 
z Warszawy i Teatr Malabar Hotel w Warszawie wy-
stawił sztukę Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorza-
ta” w reżyserii Magdaleny Miklasz (prezesa stowarzy-
szenia DE-NOVO), który otrzymał nagrodę za Najlep-
szy Spektakl dla Dorosłych, ufundowaną przez Prezy-
denta Miasta Rzeszowa.

Panu Antoniemu Dżuła i Pani Magdalenie Miklasz 
składam serdeczne gratulacje.

Wartościowym wydarzeniem będącym nama-
calnym dowodem istnienia i działalności miłośni-
ków Dynowa, którzy z właściwym sobie zapałem pie-
lęgnują regionalne tradycje, była 15. edycja Woje-
wódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod ha-
słem „Podkarpacie w drodze”. Organizatorem kon-
kursu jest corocznie Zespół Szkół Zawodowych  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

 „Ta ziemia pachnie chlebem i potem
 i jasna jest od słońca (...).

 Karta tej ziemi jest
 ciągle otwarta jak dłoń...”

 Wojciech Kawiński 

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru DYNOWINKI, 
tym razem specjalnego jej wydania, a poświęconego 
m.in. tematyce podróżniczej, turystycznej z uwzględnieniem 
walorów naszego regionu – Podkarpacia.

Okazją do takiej prezentacji stała się 15. edycja 
Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod 
hasłem „Podkarpacie w drodze” organizowanego przez 
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie.

Pomimo tego, że odpowiedzialnymi za to wydanie 
są nauczyciele to oprócz niektórych informacji związanych 
ze szkołą większość artykułów dotyczy nas wszystkich, 
naszego środowiska, naszego pięknego Podkarpacia.

Zespół Redakcyjny
życzy miłej lektury 

Następny numer składa Pani Ewa Hadam, 
materiały prosimy przesyłać na adres: ewahaddam@poczta.onet.pl
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1. D (Dynowinka). W Zespole Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od 15 lat, 
każdego roku, organizowany jest Wojewódzki Konkurs 
„Podkarpacka Tęcza”. Jak Pan Starosta ocenia taką 
długoletnią inicjatywę ?

Pan Starosta: Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tę-
cza” zainicjowany przez ZSZ w Dynowie w 2001 r. oceniam 
bardzo pozytywnie. Już sam fakt tak długoletniego organi-
zowania tej imprezy oraz tak liczny udział w niej młodzieży 
świadczy o trafności tej inicjatywy kulturalnej. Uważam, że 
przyjęta formuła konkursu w dalszym ciągu zachowuje swo-
ją atrakcyjność dzięki dużemu zaangażowaniu całej społecz-
ności szkolnej ZSZ w Dynowie oraz lokalnego środowiska.

2. D.  Był Pan Starosta Gościem na kilku edycjach 
tego konkursu w roku: 2006, 2014 i 2015. Czy coś Pana 
Starostę szczególnie zainteresowało lub zachwyciło 
w tej działalności ?

Pan Starosta: Na wstępie chciałbym wyrazić ubolewanie, 
że z powodu obowiązków służbowych mogłem osobiście uczest-
niczyć tylko w trzech edycjach konkursu. Jako Starosta Po-
wiatu Rzeszowskiego dokładam jednak starań, aby podczas 
gali konkursowej powiat był zawsze reprezentowany na od-
powiednim szczeblu. Często reprezentuje mnie w ZSZ w Dy-
nowie Pan Marek Sitarz, Wicestarosta lub Pan Adam Kozak, 
Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego. 

Wracając do pytania, to moją uwagę szczególnie przykuły 
okolicznościowe wystawy towarzyszące konkursowi i oczywi-

ście prezentacje prac konkursowych i występy laureatów. Po-
nadto duże wrażenie robi na mnie zawsze oprawa konkursu, 
szczególnie występy artystyczne uczniów szkoły. 

3. D. ZSZ w Dynowie to szkoła o kierunkach tech-
nicznych. Czy to dobrze, że tego typu szkoła zajmuje 
się m. in. tradycją, kulturą ludową i dworską, przyrodą 
i ekologią, skarbami Podkarpacia, dawnymi dynowski-
mi jarmarkami i innymi tego typu tematami, bo może 
powinna przeważać w pracy pozalekcyjnej tematyka 
zawodowa, fachowa i specjalistyczna ?

Pan Starosta: Uważam, że ZSZ w Dynowie wszechstron-
nie przygotowuje młodzież do dorosłego życia, w którym waż-
ne są umiejętności zawodowe, ale także kultura i historia. Nie 
możemy kształcić młodzieży jednostronnie, obok umiejętno-
ści informatyka, mechanika samochodowego czy logistyka 
uczniowie powinni także zdobyć wiedzę o przeszłości, trady-
cji i kulturze swojej Ojczyzny. Dlatego też Konkurs Podkar-
packa Tęcza zawsze może liczyć na wsparcie z mojej strony.

4. D. Czy ma Pan Starosta lub mógłby Pan Staro-
sta podpowiedzieć jakiś temat, który mógłby być wio-
dącym w kolejnej edycji konkursu ?

Pan Starosta: Myślę, że inicjatorzy konkursu już mają po-
mysł na wiodący temat edycji w 2016 r. Natomiast jeśli mógł-
bym coś zasugerować to proponuję na XVI edycję konkursu 
hasło: „Innowacyjne Podkarpacie”. Mam na myśli innowa-
cyjność na naszych ziemiach zarówno w wymiarze historycz-
nym, jak i współczesnym. Przecież Podkarpacie przed II woj-
ną światową było miejscem gigantycznego projektu Central-
nego Okręgu Przemysłowego, który miał zmienić teren po-
łudnia Polski z biednego i zacofanego na dostatni i nowocze-
sny. Niestety agresja Niemiec i Związku Sowieckiego na Pol-
skę w 1939 r. nie pozwoliła doprowadzić tego ambitnego pro-
jektu do szczęśliwego końca. Obecnie stoimy przed ponowną 
szansą zmodernizowania i  unowocześnienia Podkarpacia. 
Powiat Rzeszowski chce uczestniczyć w takiej modernizacji 
m. in. przez stworzenie Parku Naukowo – Technologicznego 
Rzeszów – Dworzysko, w którym przygotowane zostały tere-
ny dla innowacyjnych firm XXI wieku. Myślę, że hasło „In-
nowacyjne Podkarpacie” byłoby odpowiednie w takiej szkole 
jak ZSZ w Dynowie.

D. Dziękujemy za rozmowę.

DYNOWINKA – WYDANIE SPECJALNE 
poświęcone ”PODKARPACKIEJ TĘCZY”

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

wraz z całą społecznością szkolną

serdecznie dziękują

 wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w dniu 16 kwietnia 2015r. 
15. edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze”. 

Udzielona pomoc w formie materialnej, organizacyjnej i technicznej pozwoliła właściwie przygotować uroczystość 
oraz godnie przyjąć Uczestników Konkursu i zaproszonych Gości, a udział Państwa w gali konkursowej 

- tej szczególnej lekcji wychowawczej był pięknym wzorem dla młodzieży szkolnej.

Rozmawiamy z Panem Józefem Jodłowskim Sta-
rostą Rzeszowskim.

Z wdzięcznością i wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły 
Halina Cygan
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WOJEWÓDZKI KONKURS  
PODKARPACKA TĘCZA MA JUŻ

15 LAT!!!
„Podkarpacie ma dziś święto
Przyjdź i zobacz sam,
Jak kultura tu ożywa i wychodzi z ram.
Zespół Szkół Zawodowych wita wszystkich Was
Do konkursów swych zaprasza gości z wsi i miast.
Jak kto umie niech rysuje, pięknie mówi, recytuje,
Bo kultura Podkarpacia warta tego jest…”

Potrzeba zorganizowania dużej, 
ambitnej imprezy zrodziła się pewnie 
trochę z przekory, aby pokazać, że nie 
zawsze trzeba wybierać się do dużych 
ośrodków, by zaznać jakiś niezwykłych 
wrażeń. Powstał pomysł, aby zamiast 
jeździć z młodzieżą na konkursy do 
Rzeszowa czy Przemyśla, raz zaprosić 
kolegów z tych miast do siebie i udo-
wodnić, że młodzież szkoły technicz-
nej jest równie wrażliwa i twórcza jak 
ta z dużych ośrodków, należy jej tylko 
poddać pomysł, czy nieco ukierunko-
wać.

I tak zrodziła się wyjątkowa ini-
cjatywa – interdyscyplinarny konkurs 
dla młodzieży gimnazjów i szkół śred-
nich. Początkowo była to impreza o za-
sięgu powiatowym ale wkrótce urosła 
do rangi wojewódzkiej. Organizato-
rzy postawili sobie za cel, by coroczny 
konkurs ukazywał inne walory kultu-
ry Podkarpacia i pozwolił rozpiąć nie-
zwykłą tęczę, która jest mostem mię-
dzy przeszłością a przyszłością tej zie-
mi oraz łączy uczestników z piękną, 
podkarpacką krainą. Nazwa impre-
zy – Podkarpacka Tęcza, miała odnosić 
się do różnorodnych barw kultury Pod-
karpacia. Tak jak tęcza ma charakter 
magiczny i ulotny, tak i nasze przed-
sięwzięcie jest zjawiskowe – trwa tyl-
ko jeden dzień i ma stałą formę. Sta-

nowią ją trzy konkursy– recytator-
sko-inscenizacyjny i plastyczny a for-
ma trzeciego zmienia się w zależności 
od tematu imprezy. Toteż były już tur-
nieje krasomówcze, fotograficzne, lite-
rackie, reklamowe, graficzne… Ambi-
cją organizatorów jest wykonywanie 
we współpracy z młodzieżą, co roku in-
nej, ciekawej, głównej ekspozycji. I tak 
szkolna hala sportowa zamieniała się 
kolejno w gospodarstwo podkarpac-
kich rolników, salon w dworze Trze-
cieskich w Dynowie, dawną klasę lek-
cyjną, kwaterę Szwejka, papieski szlak 
po ścieżkach Podkarpacia, czy aptekę 
Baranieckich z Dynowa. 

Prócz tego wykonywane są różne 
gazetki tematyczne, eksponowana jest 
twórczość lokalnych artystów i wypo-
życzane na potrzebę imprezy pamiątki 
rodzinne, zdjęcia i prywatne kolekcje. 
Należy tu podkreślić duże zaangażo-
wanie młodzieży, która chętnie współ-
pracuje z nauczycielami. Swą pomocą 
służy nam wiele instytucji a w ciągu 15 
lat było ich tak dużo, że nie próbujemy 
ich nawet wymienić, żeby przez nie-
uwagę, którejś nie pominąć. Wypada 

Tymi słowami piosenki, która stała 
się swoistym hymnem imprezy, od pięt-
nastu już lat Zespół Szkół Zawodowych 
imienia Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie wita gości i uczest-
ników Wojewódzkiego Konkursu „Pod-
karpacka Tęcza”.

Być może ktoś, kto czyta te słowa 
zastanowi się, dlaczego raptem w Dy-
nowie, małym miasteczku nad Sanem, 
odbywa się coroczna impreza woje-
wódzka? Co skłoniło organizatorów do 
podjęcia się takiego ciekawego ale ry-
zykownego przecież przedsięwzięcia? 
Dlaczego, do znajdującego się na obrze-
żach powiatu rzeszowskiego miastecz-
ka, od 15- tu już lat tak chętnie przy-
jeżdżają zaciekawieni ludzie i licznie 
napływają prace konkursowe?
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w tym miejscu podziękować wszystkim 
uczynnym, pełnym pasji ludziom, któ-
rzy widząc nieznanych sobie petentów, 
nie tylko nie zatrzaskiwali przed nami 
drzwi ale często wspomagali radą, cie-
kawym pomysłem, czy nawet użyczali 
swoich prywatnych kolekcji. To dzięki 
tym pasjonatom, kolekcjonerom i spo-
łecznikom, często proszącym o zacho-
wanie anonimowości, konkursowe wy-
stawy były bogate, wyjątkowe i różno-
rodne, a często nawet unikalne.

Prezentowana jest także wystawa 
prac wszystkich uczestników konkur-
su. Pełnowymiarowa sala gimnastycz-
na okazała się niewystarczająca jako 
miejsce wystaw, występów, prelekcji 
itp. i dlatego teraz zagospodarowany 

jest także duży hol, aula i świetlica.. 
Momentem kulminacyjnym jest 

uroczysta gala, podczas której gości-
my ważnych dla miasta i regionu ludzi, 
ogłaszane są wyniki rywalizacji i wrę-
czane nagrody. Aby uatrakcyjnić im-
prezę zapraszane są różne profesjonal-
ne zespoły artystyczne. I tak gościliśmy 
już aktorów z Teatru Starego w Krako-
wie, Teatru Maska w Rzeszowie i Fre-
dreum z Przemyśla. Grały nam: Woj-
skowa Orkiestra Garnizonowa z Rze-
szowa, Orkiestra Dęta OSP w Harcie, 
Studencki Zespół Pieśni i Tańca PO-

ŁONINY z Politechniki Rzeszowskiej, 
Zespół bandurzystów z Przemyśla, Ze-
spół Muzyki Dawnej z Rzeszowa, wy-
stąpił chór  „Sancta Musica” z Tyczy-
na i skrzypaczka z Guidhall School of 
Music and Drama w Londynie oraz ze-
spół „Dynowianie”, „Młoda Harta”, Ka-
pela Tońko i szkolne zespoły Aplauz 
i Antrakt.

Podczas konkursu prezentowano 
różne pokazy – strażackie, chemiczne, 
z zakresu żonglerki klasycznej i kon-
taktowej, tkactwa artystycznego, ma-
kram, koronkarstwa, wikliniarstwa, 
opałkarstwa, garncarstwa. Organizo-
wano też quizy i plebiscyty dla publicz-
ności a nawet DYNOWSKI MARATON 
CZYTELNICZY pod hasłem: „PAN TA-
DEUSZ PO DYNOWSKU, CZYLI PA-
MIĘTNIKI RODU TRZECIESKICH”.

Ale naszemu konkursowi nie towa-
rzyszy tylko rozrywka! Tradycją stało 
się też zapraszanie gości, specjalistów, 
którzy tłumaczą ideę w formie wykła-
du, prelekcji. Tę edukacyjną rolę speł-
niali pracownicy Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego, Uniwersytetu Rze-
szowskiego, IPN-u w Rzeszowie, Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 
Nadleśnictwa Dynów, Nadleśnictwa 
Bircza, Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Rzeszowie, Ludwisarni Felczyń-
skich z Przemyśla.

Zaproszeni goście przygotowują 
stoiska reklamowe, a artyści z regionu 
prezentują swoją twórczość. Organiza-
torzy dbają zawsze nie tylko o bardzo 
atrakcyjne nagrody, dyplomy, podzię-

kowania dla opiekunów i dla szkół, ale 
i o poczęstunek dla swych gości. „Jadło-
spisy” dostosowywane są do tematyki 
edycji, dlatego podawano już grochów-
kę wojskową, ekologiczną żywość we-
getariańską, bigos myśliwski, prozia-
ki czy dania kuchni dworskiej.

Kolejny, pokonkursowy już dzień 
to -Dzień otwartej szkoły i wtedy przy-
bywają gimnazjaliści, uczniowie szko-
ły podstawowej a nawet przedszkola-
ki i wszystkie zainteresowane osoby. 
Mają możliwość obejrzenia wystaw.



Nr  6/238 DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE 7

W tym roku zapraszaliśmy Pań-
stwa do „tęczowej” refleksji nad daw-
nymi i obecnymi formami peregryna-
cji. Z Podkarpacia, leżącego na obrze-
żach Polski było wszędzie daleko, dla-
tego podróż stanowiła zawsze ważne 
wydarzenie w życiu, które poprzedza-
ne było licznymi, skomplikowanymi 
nieraz przygotowaniami. Wykorzy-
stywano nie tylko tradycyjne drogi 
lądowe ale także szlaki wodne i po-
wietrzne. Wyjątkowe znaczenie dla 
rozwoju handlu i komunikacji miała 
rzeka San. Spławiano nią do Wisły, 
a później do portu w Gdańsku, płody 
rolne, wyroby rzemieślnicze i drew-
no. Obecnie San pełni jedynie funkcję 
rekreacyjno – sportową. Organizowa-
ne są spływy kajakowe i pontonowe. 

Podróżowanie to nie tylko prze-
mieszczanie się w przestrzeni ale 
również „pewien stan emocjonalny”. 
Każdy z nas wyznacza sobie cele 

Organizatorzy pozyskali grono 
osób wspierających imprezę, które trze-
ba przyznać systematycznie się rozra-
sta. Liczba uczestników zmagań kon-
kursowych świadczy o niegasnącym za-
interesowaniu młodzieży. W piętnastu 
dotychczasowych edycjach uczestniczy-
ło ponad 50 szkół i rywalizowało 2176 
uczniów. Pytani o receptę na taki suk-
ces, organizatorzy - dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie - podają prosty prze-
pis: szczypta odwagi i pracowitości, 
dwie szczypty ciekawości świata, gar-

niec pasji odkrywania tajemnic Pod-
karpacia i beczka miłości do tej ziemi 
i jej mieszkańców.

Konkurs pomógł dotrzeć do za-
pomnianych ludzi i poznać ich histo-
rie, przypomnieć przykurzone upły-
wem czasu miejsca, legendy, opowie-
ści. Jego ważnym skutkiem jest zara-
żenie młodzieży pasją tropienia prze-
szłości i poznawania regionu. Uświa-
domienie, że pojedyncze rodzinne hi-
storie składać się mogą na pasjonującą 

opowieść o podkarpackiej ziemi, dlate-
go mottem imprezy, od samego począt-
ku, są słowa dębickiego poety Wojcie-
cha Kawińskiego: „Ta ziemia pachnie 
chlebem i potem… Karta tej ziemi jest 
zawsze otwarta jak dłoń”. Od 15-tu już 
lat niesie nas niezwykła „baśń tęczo-
wa”, która sprawia, że poznajemy cie-
kawe indywidualności, skromnych bo-
haterów i niezwykłych przyjaciół, któ-
rych łączy pasja, przygoda, wrażliwość 
i ogromne serce…

w życiu i wybiera drogę ich realizacji. 
W ten sposób spełnia swoje marzenia 
i pragnienia. Współcześnie podróżuje-
my po Podkarpaciu dużo szybciej i wy-
godniej niż dawniej a i odległe miejsca 
w Polsce i na świecie stały się dla nas 
bliższe i osiągalne. Pragnęliśmy poka-
zać w tym roku, jak pod względem ko-
munikacyjnym zmieniło się Podkarpa-
cie, jakie różne środki komunikacyjne 
zostały tu zastosowane oraz jak ewo-
luowały motywy podróży - od emigra-
cji politycznej i zarobkowej, przez wy-
jazdy edukacyjne, po turystyczne i re-
kreacyjne.

Główna ekspozycja pokazywa-
ła podkarpackie drogi w trzech róż-
nych przestrzeniach – na ziemi, wo-
dzie i w powietrzu. Udało się zademon-
strować dawne środki transportu ale 
i nowoczesne jednoślady. Przedstawili-
śmy też dawny ekwipunek podróżnika 
a szczególnie ciekawa była kolekcja wa-

lizek i kufrów podróżnych. Przywoła-
no tradycje flisackie kultywowane do 
dzisiaj jedynie w Ulanowie, koło Sta-
lowej Woli. Na naszej głównej ekspo-
zycji mogli Państwo zobaczyć moto-
lotnię, tak często ostatnio pojawiają-
cą się nad Dynowem ale i wejść do 
szybowca, by wyobrazić sobie, jak 
wyglądają niebezpieczeństwa pod-
niebnej podróży. Dzięki kolekcji sta-
rych dynowskich fotografii udało się 
pokazać takie środki transportu jak: 
bryczki, wozy, drewniany rower, sa-
nie, pierwszy samochód, autobus…

Temat konkursu był bardzo cie-
kawy (nie tylko dla uczniów szkoły 
o kierunku samochodowym czy logi-
stycznym), bo dotyczył każdego z nas. 
Wszyscy jesteśmy podróżnikami, 
„kroczymy naszą drogą życia” i waż-
ne, by do jej kresu dojść z zadowole-
niem i poczuciem spełnienia.

  Anna i Jarosław Molowie

XV edycja Wojewódzkiego Konkursu 
PODKARPACKA TĘCZA,

pod hasłem: ”PODKARPACIE W DRODZE”
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Ważny punkt programu stanowiło ogłoszenie wyników 
konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróż-
nionym poszczególnych kategorii konkursowych oraz zapre-
zentowanie się młodych talentów przed zgromadzoną pu-
blicznością. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków z siedzibą w Przemyślu, Nadleśnictwo Dynów, Mia-
sto Dynów, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Dynowie. 

Ekspozycję główną  stanowiły eksponaty wypożyczone 
od Bractwa Flisackiego im. św. Barbary z Ulanowa, 
m.in. fotografie, tradycyjne stroje flisaków, makieta tratwy, 
armata - wiwatówka oraz tradycyjne narzędzia ciesielskie. 
W bogatej oprawie scenograficznej znalazły się też rekwi-

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego w Rzeszowie:

Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Naczelnik 
Wydziału Społeczno - Oświatowego Starostwa Powiatowe-
go w Rzeszowie Pan Adam Kozak i Pan Marcin Tupaj 
z Wydziału Społeczno - Oświatowego Starostwa Powiato-
wego w Rzeszowie oraz radni Rady Powiatu Rzeszowskie-
go - Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan 
Aleksander Stochmal, a także ks. Marek Wojnarow-
ski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Przemyślu, ks. Krzysztof Rzep-
ka - dyrektor Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej - Ra-
dio FARA, oraz Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Pani Iza-
bela Kazimierz, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultu-
ry w Rzeszowie Pan Marek Jastrzębski, przedstawiciel 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan 
Tomasz Kałamarz, przedstawiciele Aeroklubu Podkar-
packiego w Krośnie.

Miasto Dynów i Gminę Dynów reprezentowali:  

Już po raz XV Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem Wojewódz-
kiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Podkar-
pacie w drodze”.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rze-
szowski, Burmistrz Miasta Dynowa, Wójt Gminy Dynów, 
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzi-
bą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Polskie 
Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultu-
ry w Rzeszowie, Brzozowiana - portal regionu brzozowskie-
go na Podkarpaciu, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

Do konkursu zgłosiło się 155 osób z 28 szkół. Uczest-
nicy konkursu rywalizowali w trzech kategoriach: - recyta-
torsko – inscenizacyjnej, w której uczniowie zaprezentowa-
li utwory nawiązujące do motywu życia jako podróży, - pla-
stycznej, w której prace wykonane dowolną techniką przed-
stawiały podróż marzeń oraz - fotograficznej, w której zdję-
cia  nawiązywały do hasła „Podróżowanie po Podkarpaciu, 
dawniej i dziś”.

Zanim rozpoczęła się gala, swoje wspomnienia z podró-
ży w formie zdjęć i ciekawych opisów, przedstawiła nauczy-
cielka Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie a zarazem po-
dróżniczka Pani Magdalena Wolańska. Prezentacja mul-
timedialna zatytułowana „W krainie uśmiechu – Tajlandia 
i Laos” zainspirowała wszystkich do podróżowania i zwie-
dzania piękna świata.

Uroczystą galę, która odbyła się 16 kwietnia 2015 r. 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie, otworzyła  Dyrektor Szkoły Pani Halina Cygan, wita-
jąc serdecznie zaproszonych gości, uczestników, laureatów, 
ich opiekunów oraz wszystkich przybyłych na finał kolej-
nej edycji konkursu.

”PODKARPACIE W DRODZE” 
– XV edycja Wojewódzkiego Konkursu 

”Podkarpacka Tęcza”

Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, 
Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, 
Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani Beata Skiba, 
były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a za-
razem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Pre-
zes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie Pani Małgorzata 
Kochman - Tymowicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Dynowie Pani Grażyna Paździorny, z Nadle-
śnictwa Dynów:  Zastępca Nadleśniczego Pan Adam Ta-
rabuła i Pani Małgorzata Kaczorowska, oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko –Dynow-
skiego: Pan Kazimierz Żak - Dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego w Dynowie, Pan Tadeusz Święs - Dyrektor 
Zespołu Szkół w Dynowie, Pani Maria Biernasz - Dy-
rektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie. Media repre-
zentowali: „Brzozowianę” - portal regionu brzozowskiego 
na Podkarpaciu Pan Jan Wolak, redaktor naczelny mie-
sięcznika „Dynowinka” Pan Maciej Jurasiński, „Życie 
Podkarpackie” Pan Kamil Zarański.

Dyrektor Szkoły p. Halina Cygan otwiera galę konkursową.
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zyty udostępnione ze zbiorów Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku, tj. stare kufry i walizy, 
wózek do przewożenia bagaży i dawny rower, a także 
unikatowe sanie od Państwa Zofii i Tomasza Mar-
szałków z Ulanicy oraz dawny sprzęt kolejowy, m.in. 

czapki kolejarskie, trąbka sygnałówka i lampy kolejowe od 
Państwa Ireny i Bolesława Kopackich z „Karczmy pod 
Semaforem”. Z prywatnych kolekcji zwiedzający mogli obej-
rzeć: motolotnię, stare drewniane narty i łyżwy „na klu-
czyk”, współczesne łyżwy figurowe i rolki oraz nowoczesne 
motory. W ekspozycji wykorzystano również zbiory prywat-
ne Państwa: Marii i Antoniego Iwańskich, Jolanty i Ja-
nusza Miklaszy,  Anny i Jerzego Bylickich. Bardzo in-
teresującym dopełnieniem dekoracji były fotografie miesz-
kańców Dynowa podróżujących koleją, na rowerze, brycz-
ką, dorożką, statkiem do Ameryki, łódką, saniami i in. Cie-
kawostką była fotografia Dynowa z lat 30-tych wykonana 
z lotu balonem przez Pana Jana Węgrzyna. Uczniowie wy-
konali makietę tratwy z szałasem mieszkalnym, używanej 
do spławiania drewna. Zaaranżowano też rzekę San i nad-
brzeże z szuwarami i zadrzewieniem oraz miejsce biwa-
kowe, gdzie podczas przerwy w podróży spożywano posił-
ki i przygotowywano się do dalszej podróży. Uczniowie za-

angażowali się w tworzenie barwnej scenografii eksponu-
jąc „Pamiątki z podróży” oraz 4 gazetki „Pozdrowienia z po-
dróży”. Udostępnili oni ok. 300 pocztówek z pozdrowienia-
mi z różnych zakątków świata i ok. 150 pamiątek z podró-
ży po Polsce i z zagranicy m.in. obrazki, makiety, kubki, ta-
lerzyki, maskotki, figurki itp. Do całości dołączył zbiór fo-
tografii Dynowa i okolic wykonanych przez Pana Daniela 
Gąseckiego. Natomiast wystawa rzeźb Pana Bogusława 
Kędzierskiego przygotowana w holu szkoły przedstawia-
ła stacje Drogi Krzyżowej, symbolizującej  drogę ku cierpie-
niu. Dodatkowe informacje edukacyjne zgromadzone zosta-
ły na tablicach dydaktycznych: „Podkarpacie z lotu ptaka”, 
„Podkarpacie a motoryzacja”, „Dawny i współczesny ekwi-
punek podróżnika”, „Podkarpackie szlaki piesze”, „Rowerem 
i samochodem przez Podkarpacie”, „Szlaki pielgrzymkowe 
na Podkarpaciu”, Podkarpackie szlaki wodne”, „Podkarpac-
kie koleje”, Podkarpacie w oczekiwaniu na turystę”, „Z Pod-
karpacia w świat”. Elementem scenografii stały się również 
wszystkie nadesłane prace konkursowe. Stanowisko z mate-
riałami promocyjnymi wystawiło Nadleśnictwo Dynów. Galę 
uświetniła młodzież ze Szkolnej Grupy Artystyczno – Te-
atralnej ANTRAKT widowiskiem zatytułowanym „ Podró-
że kształcą, czyli bajka O Janku,  co psom szył buty”. 

Publiczność czekały też wrażenia muzyczne podczas wy-
stępu nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dy-
nowie oraz kapeli TOŃKO z Dynowa. 

Zaproszeni goście i młodzież szkolna.

Eksponaty Bractwa Flisackiego im. św. Barbary z Ulanowa: armata – wiwatówka.

Rekwizyty udostępnione ze zbiorów Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku: walizy.

Program artystyczny prezentuje  „ANTRAKT”.
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Duże emocje wśród gości wzbudził zademonstrowany  na podwórku szkolnym 
przez Aeroklub Podkarpacki w Krośnie szkolno – treningowy szybowiec „Ju-
nior”, w którym każdy zainteresowany mógł choć przez chwilę uruchamiając zmy-
sły odlecieć w nieznane.

 
Do degustacji swoich wyrobów 

kulinarnych zaprosili wszystkich: 
piekarnia Gminnej Spółdziel-
ni „SCH” w Dynowie, Cukier-
nia Elżbiety i Wiesława Domi-
nów z Bachórza, Cukiernia „Pau-
la” Elżbiety Piskorek z Dyno-
wa, Restauracja „Aleksandria” 
z Dynowa, Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „Błażowiak” z Błażo-
wej, „Karczma pod Semaforem” 
z Bachórza.

Na zakończenie gali organizatorom tegorocznej edycji 
podziękowali: Pan Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski 
i Pan Marek Sitarz - Wicestarosta Rzeszowski, Pan Zyg-
munt Frańczak -Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Stani-
sław Guzik i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przy-
jaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Gratulacje 
i miłe słowa przesłali także: Poseł do Parlamentu Europej-

skiego Pan Stanisław Ożóg, Prezes Stowarzyszenia Pro-
mocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Dynowa Pan Andrzej Stankiewicz. 

Już za rok kolejna przygoda popularyzująca region Pod-
karpacia.

Agnieszka Kędzierska

Muzyczna „uczta” w wykonaniu nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Dynowie i Kapeli „TOŃKO”.

Muzealny rower. Motolotnia.

Zainteresowanie szybowcem.
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Kategoria plastyczna
Jury w składzie: Pan Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Pani Anna 

Nowicka – Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie i Pan Janusz Miklasz – współwłaściciel „Ga-
lerii na Zabramie” w Dynowie oceniło twórczość 82 uczestników.  Nagrody zdobyli:

I miejsce - Katarzyna Miazga - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
I miejsce - Jakub Miśniakiewicz - Zespół Szkół w Dynowie
II miejsce - Kinga Kobylarz  - Zespół Szkół w Dzikowcu
II miejsce - Paulina Miazga - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
III miejsce - Alicja Gierasiewicz - Zespół Szkół w Bachórzu
III miejsce - Celestyna Blama - Zespół Szkół w Dynowie
Wyróżnienia:  - Marzena Duda - Gimnazjum nr 1 w Izdebkach
                 - Kornelia Smolich - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
                 - Marta Kończyk - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy
                 - Paulina Kiszka - Gimnazjum nr 1 w Izdebkach
                 - Karolina Wasieńczak  - Zespół Szkół w Dynowie
                 - Karolina Sowa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
                 - Agnieszka Kurpisz - Zespół Szkół w Dzikowcu
                 - Bartłomiej Wasieńczak - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
                 - Jakub Bednarz - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy
                 - Zuzanna Sobkowicz - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
Poza konkursem zostali nagrodzeni: Patrycja Gołąb i Tomasz Szul ze Szkoły Podstawowej w Ulanicy oraz Jakub 

Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Bachórzu.

Kategoria fotograficzna
Spośród 43 uczestników w tej kategorii jury w składzie: Pani Izabela Kazimierz – Zastępca Podkarpackiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjal-
nego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pan Marcin Tupaj - inspektor w Wydziale Społeczno–Oświato-
wym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów wybrało najlepszych:

I miejsce - Karolina Sowa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
I miejsce - Natalia Potoczna - I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie
II miejsce - Zuzanna Sobkowicz - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
II miejsce - Gabriela Brewczak - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
III miejsce - Justyna Bednarczyk - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
III miejsce - Mateusz Szałajko - Zespół Szkół w Kańczudze
Wyróżnienia: - Szymon Fara - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
      - Katarzyna Ferenc - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
            - Weronika Szelest - Gimnazjum w Dydni
      - Anna Wołoszyn - Zespół Szkół w Kańczudze
     - Paweł Sierant - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
      - Anna Zawadzka - Zespół Szkół w Nozdrzcu
     - Klaudia Skałuba - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kategoria recytatorsko –inscenizacyjna
Jury w składzie: Pani Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga 

Orzechowska - instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ks. Krzysztof Rzepka - dyrektor Rozgłośni Ar-
chidiecezji Przemyskiej –Radio FARA oceniło 31 uczestników i zdecydowało:

Gimnazja
I miejsce - Kamila Maculak - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy
II miejsce - Antonina Kaweńska - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
III miejsce - Martyna Kłyż - Zespół Szkół w Dynowie
Wyróżnienia:  - Nikola Mędzela - Zespół Szkół w Dynowie
           - Aleksandra Szczepan - Zespół Szkół w Dynowie
Szkoły ponadgimnazjalne
 I miejsce - Klaudia Łach i Anna Tworzydło   - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
II miejsce - Aneta Garduła - Liceum Ogólnokształcące w Błażowej
II miejsce - Elżbieta Szymańska - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 
Wyróżnienia   - Karolina Sowa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
             - Anna Nowak - Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

WYNIKI XV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU PODKARPACKA TĘCZA
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„SIEDEMNAŚCIE mieć lat to nie grzech, 
Umieć głośno się śmiać to nie grzech, 
Nie możemy jak wy mówić światu na „ty”, 
No i cześć, dobrze jest, nie przejmować się! (…)
Radość jak kwiaty rwać to nie grzech, 
Umieć się głośno śmiać to nie grzech, no nie? 
Nieść piosenkę do gwiazd, SIEDEMNAŚCIE mieć lat, 
To nie grzech, to nie grzech, to nie grzech!”

Czy wiecie, że Szkolna Artystyczno – Teatralna 
Grupa ANTRAKT 2 lutego 2015 roku ukończyła 17 lat 
swojej działalności i powoli wkracza w dorosłość? 

Kolejny rok ANTRAKTU… 

Występy ANTRAKTU:
• Misterium Bożonarodzeniowe pt.: „Betlejka św. 

Franciszka, czyli recepta na raj”, które wysta-
wione zostało 8(!) razy - w Domu Pogodnej Staro-
ści w Dynowie, w Kościele parafialnym pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela w Łubnie, w Kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Dynowie, 
w Kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej 
Szkaplerznej w Kąkolówce, w Domu Strażaka w We-
sołej oraz w naszej szkole, (19.12.2014-27.01.2015 r.),

• program pt.: „Podróże kształcą, czyli bajka 
>>o Janku, co psom szył buty<<”, według frag-
mentu dramatu Juliusza Słowackiego pt.: „Kordian” 
(16.04.2015 r.) 

Choć nie do końca zgadzamy się ze słowami piosen-
ki, trzeba przyznać, iż oddają one młodzieńczy entuzjazm 
i spontaniczność wszystkich członków zespołu. W tej odwa-
dze wyrażania wewnętrznej radości i otwartości na świat 
i ludzi tkwi tajemnica Antraktu. Wszystko to sprawia, że 
mimo upływu lat starsi i obecni członkowie grupy są sobie 
równie bliscy. Przynależność do Antraktu stała się bezter-
minowa, co ma także pewne konsekwencje. Starsi członko-
wie obserwują poczynania swoich następców, oceniają je, 
pomagają w czynnościach organizacyjnych a nawet wraca-

Sukcesy ANTRAKTU w konkursach:
• II miejsce Karoliny Sowy w XXII Dynowskim 

Konkursie Recytatorskim pod hasłem: „Aby stać 
się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat” 
(19.11.2014 r.),

• I miejsce Karoliny Sowy w kategorii recytatorskiej 
VII Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowe-
go pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta” 
(14.01.2015 r.),

• III miejsce i „Brązowa bombka” dla Karoliny Szpak 
w XVIII DYNOWSKIM MŁODZIEŻOWYM  KON-
KURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK. Karolinie  akom-
paniował Dariusz Kloczkowski (17.01.2015 r.),

• I miejsce Karoliny Sowy w kat. fotograficznej,
• wyróżnienie Karoliny Sowy w kat. recytatorskiej,
• wyróżnienie Karoliny Sowy w kat. plastycznej XV 

edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza 
pod hasłem „Podkarpacie w drodze” (16.04.2015 r.),

• I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” 
dla członków grupy ANTRAKT (Bartłomieja Baj-
dy, Szymona Hadama, Karoliny Sowy i Tomasza 
Paździornego, za przygotowanie pracy „Spod zna-
ku św. Cecylii i św. Floriana , czyli tradycje dynow-
skiego muzykowania”(04.2015 r.),

• nagroda główna GRAND PRIX w etapie centralnym 
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” 
w Warszawie i udział Bartłomieja Bajdy, Szymona 
Hadama, Karoliny Sowy i Tomasza Paździornego 
wraz z opiekunami w  Centralnym Zlocie laureatów 
w Kaliszu (16-18.05.2014 r.).

ją na scenę. To bardzo miłe i twórcze dla  występujących, 
gdy mają możliwość czerpania z doświadczenia kolegów. 
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Tak było i w tym roku, czy to podczas wie-
lu występów jasełkowych, muzycznych, czy 
choćby podczas wspólnej, wielopokoleniowej 
wigilii, czy wycieczki. Mimo, że „szkolne ryt-
my” wymuszają pewną cykliczność i powta-
rzalność, bawimy się tymi działaniami i za-
wsze staramy się nadać im inny charakter. 
To zasługa wszystkich członków, ich pomy-
słów, spostrzeżeń i inicjatyw.

Wszyscy czują się odpowiedzialni za efekt 
pracy zespołu, bo każdy, choć w różny spo-
sób, przyczynił się do tego dzieła.

A możecie nam wierzyć, że talentów 
członkowie grupy mają naprawdę wiele – od 
recytacji, śpiewu, pisania, akompaniowa-
nia, majsterkowania, malowania, fotografo-
wania po rękodzielnictwo, czy komponowa-
nie. Kończący się rok obfitował w różne nie-
spodzianki – wywiad radiowy, nagranie au-
dycji w Polskim Radiu Rzeszów, wycieczka 

Udział Antraktu w różnych akcjach:
• Akcja Światełko Pamięci dla Łyczakowa 

(10.2014 r.),
• Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszko-

lu Miejskim w Dynowie (25.11.2015 r.),
• świąteczna akcja „Choinka Nadziei” w Domu Po-

godnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie 
(18.12.2014 r.).

Członkowie Antraktu w dniach 22 i 23.04.2015 r. 
wyruszyli na kolejną wycieczkową przygodę. 

Tym razem, w pierwszym dniu, na trasie naszej 
wędrówki znalazło się Muzeum Pszczelarstwa w Stró-
żach, Rezerwat „Skamieniałe miasto” w Ciężkowicach, 
zamek w Dębnie i Kopalnia soli w Bochni. Jak zwykle 
wszystkim dopisywały humory a do tego było nie tyl-
ko wesoło i ciekawie ale „słodko i słono”. Nocowaliśmy 
w Ochotnicy – najdłuższej, bo liczącej blisko 30 km, wsi 
w Polsce. Po „nocnych antraktowiczów rozmowach”, na 
drugi dzień wyruszyliśmy gondolami na Zalew Czorsz-
tyński a później zwiedzaliśmy zamek, wozownię i zapo-
rę w Niedzicy. Było cudnie!!! Widok tonących w słoń-
cu , ośnieżonych Tatr pewnie będzie się nam wszystkim 
śnił jeszcze wielokrotnie! Następnie wyruszyliśmy szla-
kiem uzdrowisk, przez Muszynę, Żegiestów do Krynicy. 
Tam czekał na nas nie tylko Nikifor ze swoim psem ale 
i Jan ze zdrowotną wodą. Jeszcze kilka zjazdów z 750 
metrowej krynickiej sankostrady i niestety… pora wra-
cać. Jak zawsze żal!!! Podczas tej urozmaiconej tema-
tycznie wyprawy każdy znalazł coś dla siebie. Wyciecz-
ka była też okazją do podsumowania działalności gru-
py, pożegnania się z maturzystami – członkami zespo-
łu kończącymi już naukę w szkole. Bardzo sympatycz-
nym akcentem był udział w tej eskapadzie naszych ko-
legów o „dłuższym antraktowym stażu”!!!

czworga antraktowiczów do Parlamentu Europejskiego, 
debiut filmowy Bartka i wielkie zwycięstwo – drugi raz 
pod rząd najwyższa nagroda Grand Prix kilku człon-
ków grupy w centralnym etapie Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 
oraz wyjazd autorów pracy, wraz z opiekunami do Kalisza 
na Centralny Zlot Laureatów.

Za największy sukces grupy należy uważać jednak nie 
tyle miejsca w konkursach, choć jest to przecież ważne, ile 

to, że przez ponad 17 lat 
powstał prawdziwy ze-
spół ludzi aktywnych, 
twórczych, otwartych na 
innych, którzy się lubią 
i chcą być ze sobą. 

Anna i Jarosław 
Molowie
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włókienniczym, papierniczym i kaliską wytwórnią forte-
pianów. Uwagę chłopców zwróciła uruchamiana na naszych 
oczach maszyna parowa i silniki samolotowe wytwarzane 
w Kaliszu. Potem weszliśmy do kaplicy grobowej gen. Jó-
zefa Zajączka a następnie udaliśmy się do pałacu w Tłoki-
ni i później do Russowa, do dworu Marii Dąbrowskiej. Tam 
nie tylko czekała nas wycieczka śladami znanej pisarki ale 
i skansen wsi wielkopolskiej oraz występ zespołu regional-
nego „Niechcice”, który w pięknym, obsypanym majowym 
kwieciem parku prezentował swój repertuar. Był oczywi-
ście walc z filmu „Noce i dnie” a jego dźwięki wypełnia-
ły nie tylko park ale pięk-
nie umeblowane saloni-
ki w dworku. Kolejnym 
punktem naszej wyciecz-
ki był zamek w Gołucho-
wie, rezydencja Lesz-
czyńskich, później  Dzia-
łyńskich, w którym swe 
artystyczne zaintereso-
wania zrealizowała żona 
jednego z właścicieli, Iza-
bella Czartoryska. Prze-
pych i bogactwo wnętrz 
ujął wszystkich zwiedza-
jących. A do tego park 
tonął w wielobarwnych 
kwiatach azalii i róża-
neczników – ach!!! Potem 
powrót i w sali recepcyj-
nej kaliskiego ratusza 
nastąpiło wręczenie nagród 
oraz występ Zespołu Muzyki Dawnej „Semi Brewis”. Zwień-
czeniem dnia była biesiada przy muzyce i ognisku w Szwa-
cinie. To nie koniec atrak-
cji, bowiem następne-
go dnia wyjechaliśmy 
do Żydowa i tam wzięli-
śmy udział w insceniza-
cji odprawy granicznej 
na dawnej granicy ro-
syjsko-pruskiej, potem 
zwiedzaliśmy w Kuź-
nicy Grabowskiej Mu-
zeum Falskiego, auto-
ra pierwszego polskiego 
elementarza, aby zakoń-
czyć zlot w niezwykłym 
miejscu, bo w miejsco-
wości o nazwie Koniec 
Świata. Pełni wrażeń, 
z żalem pozostawiliśmy 
Kalisz i poznanych tam 
wspaniałych, otwartych 
i radosnych ludzi ale wspomnienia tych niezapomnianych 
chwil pozostaną w nas na zawsze.  

 Anna i Jarosław Molowie 

Kolejny już raz członkowie Grupy Antrakt wzięli udział 
w konkursie literackim. Tym razem przygotowaliśmy pra-
cę „Spod znaku św. Cecylii i św. Floriana, czyli tradycje dy-
nowskiego muzykowania”.  Próbowaliśmy odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego w Dynowie tak wielu ludzi, wywodzących 
się z różnych środowisk, przejawia zamiłowania muzyczne. 
Docieraliśmy do informacji o dawnych muzykach amatorach 
i zawodowcach, o dawnych zespołach muzycznych i wokal-
nych. Jak zwykle wsparcie wielu ludzi okazało się nieoce-
nione.  Pomocne były także rodzinne  korzenie muzyczne 
członków Antraktu… i udało się!!! 

 Nasza praca, wzbogacona wieloma dawnymi, unikalny-
mi zdjęciami  i ilustracjami wykonanymi techniką quillingu 
zyskała najwyższe uznanie jury!!! W nagrodę cały przygo-
towujący pracę zespół – Karolina Sowa, Bartłomiej Baj-
da, Szymon Hadam i Tomasz Paździorny, wraz z opie-
kunami zaproszeni zostaliśmy na Centralny Zlot Laure-
atów XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkur-
su Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę do Kalisza. 

W tym najstarszym 
polskim mieście gości-
liśmy w dniach 15 – 17 
maja 2015 r. Przygotowa-
no dla przybyłych z róż-
nych stron Polski na-
prawdę niezwykłe atrak-
cje. Było oczywiście po-
znawanie tajemnic mia-
sta a nawet nocne zwie-
dzanie. Wybraliśmy się 
też do Opatówka, gdzie 
zwiedzaliśmy, w daw-
nych zabudowaniach fa-
brycznych, Muzeum Hi-
storii Przemysłu. Najcie-
kawsze były tu ekspozycje 
związane z przemysłem 

CZŁONKOWIE GRUPY ANTRAKT 
z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie 

znów LAUREATAMI NAGRODY GRAND PRIX
Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Ojcowiznę
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Ty jesteś siewna, tyś jest różańcowa,
Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz,
Ty jesteś polna, Ty jesteś łąkowa –
Gwiazdo zaranna! Przewodniczko łodzi ! 

Tobie przydrożne kapliczki stroją dziewczyny,
Tobie śpiew wieczorny rodzi łąka.
Gwiazdo ciszy ugornej, Pąku wierzbiny -
Drżąca słońcem na powietrzu sinym.
Ty jesteś z obrazów, Madonno, najpiękniejsza Panna,
Ty jesteś kwietna, Ty jesteś przedziwna,
Pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna,
Ty jesteś wzniosła jak Góra Oliwna.
Tyś jest najświętsza i Ty jesteś dobra,
Ty jesteś polska – a Tyś jest królewska.
Szczęśliwy, kto jak lepszą część Ciebie obrał,
Domie złoty! Sierocych ros Bramo niebieska!

MATKO MIŁOSIERDZIA 
- MÓDL SIĘ ZA NAMI!

W miesiącu nabożeństw majo-
wych, czcimy Maryję litanijnymi 
wezwaniami i słowami pieśni, jak 
w przytoczonym wierszu J. A. Frasi-
ka  Modlitwa najcichsza. Postać Ma-
ryi jest wzorem zawierzenia i oddania 
się Bogu. Wpatrzeni w ten wzór, za Jej 
pośrednictwem, powierzamy Bogu na-
sze sprawy osobiste i rodzinne, niepo-
koje, radości i troski. Darzymy Ją mi-
łością i zaufaniem jak matkę.

Maryja - Matka dana jako po-
moc ku obronie narodu polskiego w ja-
snogórskim wizerunku zyskała ty-
tuł: Królowej, nadany Jej przez kró-
la Jana Kazimierza. Rolę Maryi Mat-
ki i Królowej w dziejach naszej ojczy-
zny podkreśla się szczególnie, obcho-
dząc święto Królowej Polski w rocz-
nicę Konstytucji 3 Maja. Opiekę Ma-
ryi odczuwał nasz naród w najtrud-
niejszych momentach dziejowych: 
szwedzkiego potopu, zaborów, II woj-
ny światowej, zmagań o prawo do god-
nego życia.

Wypowiadając słowa: Maryjo 
Królowo Polski, uznajemy się Jej 
sługami, powierzamy sprawy całe-
go narodu Jej jako Matce, przyzna-
jemy Jej najwyższe prawo do kiero-
wania nami, do wychowywania po-
koleń Polaków w duchu wiary i miło-
ści, gdyż - jak niejednokrotnie zazna-
czano - droga do odnowy narodu pro-
wadzi poprzez wewnętrzną przemia-
nę każdego Polaka, przez zwrot ku 
prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Wezwanie Maryjo Królowo Pol-
ski, przenosi nas przed wizerunek 
Maryi - nam Polakom najbliższy - ten 
z Jasnej Góry.

Nocą kiedy oglądam obraz – pisze Ks. Janusz St. Pasierb -
kiedy patrzę na Ciebie w błękitnych blaskach 
zimno płonących brylantów
- jaka ciepła jest Twoja brunatna twarz i dłonie
- jesteś ciemna i piękna
twarz Twoja ziemia pszeniczna i skórka wiejskiego chleba
- jesteś ziemią kaleczoną przez wojny poznaczoną przez czas
tarczą która wzięła na siebie ciosy
- oglądana z góry i z bliska przypominasz zarys Ojczyzny
teraźniejszości nasza przeszłości
bizantyjska andegaweńska opolska jagiellońska
polska w pokoju i w wojnach
między wschodem a zachodem jak słońce
pociemniałaś od naszych modlitw
nieruchoma
słuchasz uważnie
przez kraj i rozproszenia idziesz wytrwale
przyczyno naszej wierności
gwiazdo zaranna
światło ostatnie
ziemio która rodzi niebo
owoc 
Twojego żywota
Nasze Życie
Jezus

Modlitwa Litanii Loretańskiej od tego 
roku została wzbogacona o kolejne wezwanie: 
„Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejsco-
wione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

Święty Jan Paweł II mocno akcentował prawdę o Bożym Miłosierdziu, ka-
nonizował Siostrę Faustynę Kowalską, a podczas ostatniej podróży apostol-
skiej do Polski poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
oraz dokonał aktu zawierzenia świata  Bożemu Miłosierdziu.

Ojciec św. Franciszek pragnie  kontynuować tę katechezę dla Kościoła. 
Ogłaszając bullę „Oblicze Miłosierdzia” ustanowił Nadzwyczajny Rok Mi-
łosierdzia Bożego, który rozpocznie się w całym Kościele katolickim w uro-
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PODKARPACIE W OCZEKIWANIU 
NA TURYSTĘ

Województwo podkarpackie oferuje przybywającym 
na jego teren gościom liczne walory przyrodnicze i krajo-
znawcze. Każdy turysta znajdzie tutaj coś dla siebie: dzi-
ką przyrodę, zabytkowe budowle, liczne muzea, wspaniałe 
zamki czy podziemne trasy.

Według gości odwiedzających nasz region, nie ma w Pol-
sce wspanialszego widoku, niż ozłocone blaskiem słońca roz-
ległe szczyty Połoniny Wetlińskiej czy Połoniny Caryńskiej. 
W Bieszczadzkim Parku Narodowym i w jego okolicach 
istnieje wiele specjalnie wytyczonych szlaków konnych, któ-
re znajdują się z dala od najpopularniejszych turystycznych 
ścieżek. Można nimi jeździć do woli na niewielkich, silnych 
konikach, zwanych hucułami. Bieszczady to niezwykłe 
góry ze specyficzną rzeźbą terenu, przepięknymi krajobra-
zami oraz bogatą fauną i florą. W miejscowych lasach żyje 

mnóstwo dzikiej zwierzyny, między innymi żubry, niedź-
wiedzie brunatne, rysie, żbiki, wilki, jenoty i wiele innych.

Teren dzisiejszego województwa podkarpackiego od po-
czątków państwa polskiego był terenem przygranicznym. 
To właśnie tu, na kresy wschodnie często najeżdżali Tata-
rzy i Turcy. Z tego też powodu już za panowania Kazimie-
rza Wielkiego rozpoczęto budowę wielu obiektów murowa-
nej architektury obronnej. Miały one zapewnić przygranicz-
nym terenom spokój a także pełniły rolę strażnic na szlakach 
handlowych: z Krakowa na Ruś i dalej nad Morze Czarne 
oraz z północy Polski na Węgry. Najbardziej znane, nieko-
niecznie obronne zamki regionu to: zamek Kamieniec 
w Odrzykoniu, Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, 
zamek w Baranowie Sandomierskim, zamek w Krasi-
czynie, zamek w Lesku, zamek w Przecławiu, zamek Turyści z ośrodka jeździeckiego.

Zamek w Przecławiu.

czystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny (8 grudnia br.) i potrwa 
do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświa-
ta (20 listopada 2016 r). W wydanym do-
kumencie czytamy: 

Miłosierdzie jest aktem najwyższym 
i ostatecznym, przez które Bóg wychodzi 
nam naprzeciw. Miłosierdzie jest podsta-
wowym prawem, które tkwi w sercu każ-
dej osoby, gdy patrzy szczerymi oczyma na 
swoich braci i siostry, których spotyka na 
swojej drodze życia. Miłosierdzie jest dro-
gą, która łączy Boga i człowieka, ponieważ 
otwiera serce na nadzieję, że będziemy za-
wsze kochali pomimo ograniczeń naszego 
grzechu. Są chwile, w których w sposób 
mocniejszy jesteśmy wezwani, by utkwić 
wzrok w miłosierdziu. Byśmy sami stali 
się skutecznym znakiem działania Ojca. 
Z tego powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Ju-
bileusz Miłosierdzia, jako szczególny czas 
łaski da Kościoła”.

Z tym wydarzeniem koresponduje ogłoszenie przez Kongregację ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretu z dnia 8 listopada 2014 
r., który zezwala, aby w polskiej wersji Litanii do Najświętszej Maryi 
Panny dodać wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. „W opinii biskupów pol-
skich, umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście Litanii Loretańskiej 
wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce nie tylko w tajemni-
cę Miłosierdzia Bożego objawioną w misterium Jezusa – Syna Najświęt-
szej Maryi Panny, ale byłoby kolejnym potwierdzeniem kultu Matki Bo-
żej Miłosierdzia, czczonej szeroko w Polsce, w cudownym obrazie z Wil-
na, nazywanym również przez Jana Pawła II obrazem Matki Bożej Miło-
sierdzia. Rzeczywiście on sam mówił: Maryja jest więc równocześnie Tą, 
która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono koszto-
wało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy Ją również 
Matką miłosierdzia — Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego mi-
łosierdzia… (Dives in Misericordia, 9)”.

W Maryi Matce Pięknej Miłości odkrywajmy kolejny, piękny rys – mi-
łosierdzie! Kontemplujmy Jej czułe i pełne miłości oblicze. Powtarzajmy 
w ufnej modlitwie wezwania: Święta Maryjo Matko Boża… Matko Miło-
sierdzia… Królowo Rodzin… Królowo Polski… Panno święta, co Jasnej 
bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie…  módl się za nami!

xJS
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myśla, miasta, w którym działają 2 ludwisarnie oraz 11 firm 
fajkarskich. Ekspozycję stanowią historyczne i współczesne 
fajki, dzwony i inne przedmioty ludwisarskie.

Muzeum gorzelnictwa w Łańcucie – to również jedy-
ne w Polsce muzeum o tej tematyce. Jego siedzibą jest zapro-
jektowany przez Ludwika Boguchwalskiego klasycystyczny 
dworek, którym od 1970 roku opiekuje się Fabryka Wódek 
w Łańcucie. W interesujących, pochodzących z końca XIX w. 
wnętrzach muzeum możemy prześledzić rozwój i poznać życie 

codzienne Fabryki. Obiekt gromadzi fotografie, 
dawne dokumenty, dyplomy, stare etykiety i za-
chowane butelki o bardzo nieraz wyszukanych 
kształtach. Cenniki, tzw. naczynia dokładniejsze, 
kielichy degustacyjne, stare maszyny z Łańcuta 
i innych części kraju są niebywałą atrakcją tego 
miejsca. Na makietach można prześledzić cały 
proces pracy przy ciągu rozlewniczym.

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, ja-
kie oferuje nasz podkarpacki region gościom od-
wiedzającym Ziemię Rzeszowską. Proponowane 
do zwiedzenia tereny i obiekty mają jedynie roz-
budzić ciekawość i być może skłonić do odkrycia 
pozostałych, interesujących miejsc.

Maria Szmul
Bogusława Pinkowicz

Zbiory w Muzeum dzwonów i fajek w Przemyślu.

Zbiory w Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie.

Zamek w Rzemieniu. Podziemna trasa turystyczna Rzeszowa.

Lubomirskich w Rozwadowie, zamek w Rzemieniu, 
zamek w Łańcucie.

Województwo podkarpackie oferuje odwiedzenie uni-
katowego kompleksu podziemnych piwnic i korytarzy, 
tworzącego jedną z największych atrakcji tego terenu. Sieć 

podziemnych korytarzy niegdyś służyła jako sklepy, magazyny, zakłady produk-
cyjne lub dawała schronienie. Dziś te pięknie odrestaurowane i wzbogacone o eks-
pozycję historyczną piwnice świadczą o zaradności, pomysłowości i przedsiębior-
czości dawnych obywateli. Wśród najciekawszych wymienić należy: Rzeszowskie 
Piwnice – podziemna trasa turystyczna Rzeszowa o długości 213 m, usytuowana 
pod kamienicami i płytą rynku, obejmuje 34 piwnice. Czas powstania piwnic datuje 
się na XV-XX w. Piwnice położone są na różnych poziomach – od 0,60 m do 9,58 m.

Jarosław – podziemna trasa turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego. Ze-
spół piwnic i składów kupieckich pochodzących z XV-XVII w. zlokalizowany w jed-
nej kamienicy. Obiekt w obrębie zabytkowego zespołu staromiejskiego Jarosławia 
– długość trasy wynosi 180 m, zaś różnica poziomów 8,5 m.

Schrony Kolejowe Stępina – Strzyżów – zespół schronów kolejowych zbu-
dowanych przez III Rzeszę w latach 1940-1941. Do dziś zachowało się kilka obiek-
tów, głównie o konstrukcji żelbetowej, w tym dwa schrony kolejowe; schron tu-
nelowy w Stępinie i tunel schronowy w Strzyżowie o długości około 400 m każdy.

Podkarpacie to rejon, gdzie znajdują się liczne muzea, prezentujące ekspo-
naty z różnych dziedzin życia i z różnych okresów historycznych. Godne polecenia, 
bardzo interesujące są dwa z nich:

Muzeum dzwonów i fajek w Przemyślu – jest jedynym tego rodzaju obiek-
tem w Polsce. Mieści się w zabytkowej Wieży Zegarowej w centrum starego Prze-
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SZLAKI PIELGRZYMKOWE 
NA PODKARPACIU

Pielgrzymka jest szczególnym czasem przeżywania 
jedności wspólnoty Kościoła, poznaniem bogactwa i wiel-
kiego dziedzictwa kulturowego Kościoła katolickiego. To 
akt wiary, świadectwo miłości Kościoła katolickiego.

Pielgrzymowanie do miejsc świętych, sanktuariów to 
nie tylko wędrówka pątników i nabożeństwa, ale również 
odnowa życia religijnego. To czas łaski nieustannie spły-
wającej na każdego, kto powierza swoje życie Bogu i Ma-
ryi. Pielgrzym czerpie siłę i moc z miejsc świętych słyną-
cych z niezliczonych łask.

Najbardziej znane miejsca pielgrzymkowe na 
Podkarpaciu to:

Kalwaria Pacławska - osadzona na szczycie wzgó-

rza, które w biblijnym znaczeniu jest szczególnym miej-
scem spotkania Boga z człowiekiem. Otoczona piękną przy-
rodą, przez którą Bóg przemawia do ludzkiego serca. Na-
zwana jest „Jerozolimą Wschodu" i „Jasną Górą Podkar-
pacia". To miejsce pątnicze, które nie ogranicza się tyl-
ko do świątyni i klasztoru, ale rozciąga się na okoliczne 
wzgórza i doliny, łąki i lasy, w swoich kapliczkach przy-
bliża wiernym tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chry-
stusa Pana i Najświętszej Maryi Panny. Wierni przeży-
wają Mękę Pańską, zatrzymując się przy 41 kapliczkach, 
które obejmują: Dróżki Pana Jezusa oraz Dróżki Pogrze-
bu i Wniebowzięcia Matki Bożej. W Kalwaryjskiej Świą-
tyni wierni oddają cześć Matce Bożej Kalwaryjskiej, na-
zywanej też Kamieniecką czcząc obraz, który przedstawia 
Maryję jako Królową Niebios na tronie z obłoków z Dzie-
ciątkiem i berłem.

Sanktuarium Matki Boskiej w Borku Starym - 
znajduje się na jednym ze wzgórz Borku Starego, zwanym 
"Jasną Górą Różańcową". Centralnym punktem w koście-
le jest Cudowny Obraz Matki Boskiej Boreckiej, która od-
biera hołdy i jako DOBRA MATKA słucha próśb ludu oraz 
zsyła łaski. Cudowny Obraz przedstawia Maryję w półpo-
staci - w lewej ręce trzyma Dziecię, zaś prawą ręką, całą 

dłonią wskazuje na Nie, jakby mówiła: „Idźcie do Jezusa. 
Cokolwiek wam każe czynić, czyńcie!" W pobliżu kościoła 
znajdują się Dróżki różańcowo - pasyjne, cudowne źródeł-
ko, które według wiernych ma cudowną moc uzdrawiania, 
kamienna grota z figurą Matki Bożej z Lourdes a także 
kaplica św. Anny. Warto też odwiedzić kaplicę Ukrzyżo-
wanego, kaplicę Matki Bożej Bolesnej, w której jest tzw. 
Dzwonek Loretański, którym dzwoni się wtedy, kiedy ktoś 
nie może skonać.
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Jednym z najbardziej znanych szlaków wod-
nych na Podkarpaciu jest „Błękity San”. Można 
go podzielić na dwa odcinki. Pierwszy: Zwierzyń 
- Przemyśl, o długości 158 km, gdzie zobaczymy 
m.in. malownicze przełomy najdłuższej rzeki re-
gionu, wyznaczającej naturalną granicę pomię-
dzy Pogórzem Przemyskim i Pogórzem Dynow-
skim. Drugi: Przemyśl - ujście do Wisły, o dłu-
gości 173 km.

Warto nadmienić, że już od czasów króla Ka-
zimierza Wielkiego rzeka San była ważnym szla-
kiem żeglugi śródlądowej. Spławiano tą drogą 
między innymi drewno przeznaczone dla Danii, 
Anglii, Hiszpanii i Włoch. Powstało wiele portów 
rzecznych, zwanych „palami”, z których najważ-
niejsze to port rzeczny w Jarosławiu, Ulanowie 
oraz Sieniawie. Dawne tradycje flisackie zostały 
w ostatnim czasie ożywione dzięki Bractwu Fli-
sackiemu pw. św. Barbary w Ulanowie.

W 1993 roku został zorganizowany po raz 
pierwszy od 1939 roku spław tratwiany z Ulano-
wa do Gdańska, o nazwie „Flis Szlakiem Praoj-
ców” (724 km w 26 dni). Flisacy podkarpaccy zo-
stali także wpisani na prestiżową listę krajowego 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W Ula-
nowie odnowiono także tradycję pieczenia chle-
ba, który jest pożywny, a proces czerstwienia ma 
odpowiednio długi. Do tego chleba, zwanego „fli-
sackim” lub „chrupackim”, używano mąki żyt-
niej lub razowej z dodatkiem pszennej, serwat-
ki, skwarków z przetopionej słoniny lub smalcu. 
Przed wsadzeniem do pieca ciasto chlebowe „za-
gniatano” z tłuszczem, a nawet tylko „z suchymi 
skwarkami”.  Z tej masy formowano bochny, któ-
re wkładano do blaszanych brytfann.

Alina Paściak 
Kinga Oleksa-Skubisz

PODKARPACKIE SZLAKI WODNE

Sanktuarium św. Jana z Dukli - miejsce to koja-
rzone jest głównie z postacią św. Jana z Dukli.

Najważniejsze miejsca dla pielgrzyma to:  

Klasztor 00. Bernardynów - miejsce spoczynku do-
czesnych szczątków Świętego, Pustelnia św. Jana z Du-
kli na Puszczy i Złota Studzienka na Górze  Cergowej, na 
której według tradycji św. Jan miał w samotności spędzać 
całe noce na modlitwie i poddawać się różnym umartwie-
niom. Kolejnym miejscem kultu św. Jana z Dukli jest cu-
downe źródło św. Jana usytuowane u podnóża świątyni, 
w grocie skalnej. Woda z niego wypływająca, według tra-
dycji przybywających licznych pątników z Polski i zagra-
nicy, przynosi ulgę w wielu dolegliwościach i chorobach.

Inne ciekawe miejsca pielgrzymkowe na Podkarpa-
ciu to m.in.:

• Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębow-
cu - zwane „Polskim La Salette", gdzie szczególnym 
kultem wiernych cieszy się figura Matki Bożej Płaczą-
cej. Dębowiecka figura jest kopią figury z La Salette.

• Bazylika Zwiastowania NMP w Leżajsku - gdzie 
znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Po-
cieszenia, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, 
uproszczoną kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej 
z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore.

• Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu 
Piastowym - miejscowość ta jest szczególnie związa-
na z postacią bł. ks. Bronisława Markiewicza, założy-
ciela Zgromadzenia Księży Michalitów.

• Sanktuarium w Tarnowcu - gdzie oddać pokłon 
można Matce Bożej Zawierzenia.

• Bazylika Wniebowzięcia Matki Bożej w Starej 
Wsi - gdzie znajduje się cudowny obraz przedstawia-
jący Zaśnięcie Matki Bożej w otoczeniu apostołów 
i uczniów, oraz Jej przyjęcie w niebie przez Chrystusa.

• Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Po-
lańczyku - w ołtarzu głównym widnieje cudowna fi-
gura Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Łopieńską.

Anna Kałamucka 
Renata Łybacka
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Szlaki piesze, wytyczone w  województwie podkarpac-
kim, wiodą zarówno przez góry (Bieszczady i Beskid Ni-
ski) i pogórza (przemyskie, strzyżowsko-dynowskie), 
jak i tereny równinne regionu (Kotlina Sandomierska 
i Roztocze). Wśród amatorów pieszych wędrówek szczegól-
ną popularnością cieszą się Bieszczady. Wędrowców zachwy-
cają tu niepowtarzalne widoki z połonin i górskich szczytów 
oraz unikatowe na skale europejską gatunki flory i fauny. 
Zwolennicy mocnych wrażeń i pasjonaci fotografii, zapusz-
czając się w leśne ostępy, mogą się czasem natknąć na żu-
bra, jelenia, rysia czy wilka, a nawet niedźwiedzia.

Wędrując po podkarpackich szlakach, można też zwie-
dzić liczne zabytki pogranicza kulturowego i etnicznego. Ko-
ścioły, synagogi i cerkwie oraz zamki, pałace i dwory, rów-
nież zabytkowe zespoły zabudowy miejskiej zachwycają na-
wet najbardziej wybrednych turystów.

PODKARPACKIE SZLAKI PIESZE

Rzeszów - stolica województwa pod-
karpackiego jest otoczony siecią pieszych 
szlaków turystycznych, gdyż wytyczono ich 
w tamtym terenie aż dziesięć. Są to:

Żółty szlak „Dookoła Rzeszowa” 
- trasa szlaku wiedzie przez Pogórze Rze-
szowskie, wierzchowinę progu nadwisłocz-
nego Pogórza Dynowskiego i Ciężkowickie-
go (Strzyżowskiego), wzgórza nad Zgłobniem 
i Dąbrową, Pradolinę Podkarpacką, tereny 
leśne obrzeży dawnej Puszczy Sandomier-
skiej i  starorzecza Mrowli oraz Wisłoka.

Czerwony szlak im. płk. Leopolda 
Lisa – Kuli - szlak został wyznakowany 
w kolorze czerwonym w 2002 roku, a jego 
długość wynosi 39 km. Poszczególne punk-
ty na szlaku to: Kosina - Markowa - Hu-
sów - Albigowa Honie - Cierpisz Grn. - M. 
Magdalena - Słocina kościół.Zielony szlak: 
Wzgórze Marii Magdaleny - Nowa Sa-
rzyna - jego obecna długość wynosi 64 km.

Zielony szlak im. gen. Władysła-
wa Sikorskiego - składa się z dwóch czę-
ści, przebiegających zgodnie z podanym ni-
żej opisem: 1.Tuszów Narodowy - Niwiska 
- Kolbuszowa - Przewrotne - Bór Głogowski, 
długość odcinka 74 km. 2. Borówki - Nowa 
Wieś k/Hyżnego - Hyżne - Błażowa - Rezer-
wat „Mójka”- Kąkolówka - Rezerwat „Wil-
cze”- Wilcze, długość odcinka 26 km.

Niebieski szlak Leżajsk - Głogów 
Młp. – na tej trasie jednym z ciekawszych 
miejsc jest tzw. „Mały Katyń”- miejsce stra-
ceń więźniów z obozu NKWD zlokalizowa-
nego w Trzebusce.

Zielony szlak: Strzyżów - Brzeżan-
ka-Bonarówka  - szlak długości 11 km., 
przebiega terenami Pogórza Strzyżowsko-
Dynowskiego.

Czarny szlak: Czudec – Brzeżan-
ka - szlak o długości 24 km.

Dynów jest jednym z punktów na mapie szlaków pieszych, ponieważ 
przez nasze miasto przebiegają trzy oznakowane szlaki.

Szlak żółty - biegnie północnymi grzbietami Pogórza. Od zachodu 
przez Strzyżów, Czudec i Gwoźnicę dochodzi do Dynowa. Stąd wzdłuż 
Sanu prowadzi do Bachórza, Dubiecka i dalej do Próchnika.

Szlak niebieski - prowadzi od północy – z Rzeszowa i Tyczyna pa-
górkami przez Jawornik Polski do Dynowa. W dalszym przebiegu wie-
dzie on na wschód odludnymi, zalesionymi wzgórzami Parku Krajobra-
zowego Pogórza Przemyskiego, by w okolicach Krasiczyna skręcić na po-
łudnie – w góry Słonne i Bieszczady, a  następnie biec południową gra-
nicą państwa na zachód.

Szlak zielony - wiedzie z Dynowa do Przemyśla północnymi grzbie-
tami Pogórza, równolegle do traktu przemyskiego, przez Hucisko, Helusz, 
Średnią, Łętownię.

Olbrzymia ilość szlaków pieszych wiedzie przez nasze województwo, tutaj 
chcemy przybliżyć tylko te, które znajdują się w naszych okolicach – w po-
bliżu Dynowa i Rzeszowa, a które być może nie są znane.



Nr  6/238 DYNOWINKA - WYDANIE SPECJALNE 21

Podczas kształtowania się sieci kolejowej w Polsce, te-
reny Podkarpacia znajdowały się w zaborze austriackim. 
To właśnie Austriakom zawdzięczamy doprowadzenie do 
głównych miast regionu żelaznych dróg. Obecnie najważ-
niejszą rolę w ruchu pasażerskim i towarowym pełni magi-
strala E30 łącząca 160-tysięczny Rzeszów z 70-tysięcznym 
Przemyślem i przebiegająca przez Łańcut, Jarosław i Prze-
worsk. To ostatnie miasto jest także węzłem, w którym od-
gałęzia się linia do Stalowej Woli i dalej do Lublina bądź 
Skarżyska Kamiennej.

Ale Podkarpacie to nie tylko linie magistralne. To tak-
że mnóstwo klimatycznych odcinków na wiekowych, nieco 
już zapomnianych liniach kolejowych. Możemy też się po-
chwalić dwiema czynnymi liniami wąskotorowymi, oferu-
jącymi takie atrakcje,  jak na przykład najdłuższy w Eu-
ropie tunel na wąskim torze. 

Północne rubieże województwa przecięła najdłuższa 
w Polsce linia szerokotorowa – LHS.

Na chwilę obecną większość linii, choć nierzadko w nie-
najlepszym stanie technicznym, wykorzystywana jest w ru-
chu pasażerskim i towarowym. Wakacje są okresem wzmo-
żonego ruchu turystycznego, zaś Bieszczady to częsty 
kierunek letnich wypraw. Równocześnie wiele zakładów 
przemysłowych nieprzerwanie korzysta z usług PKP, prze-
wożąc chemikalia, węgiel bądź drewno. Ruch generuje 
także kolejowe przejście graniczne ze Słowacją w Łup-
kowie. Ostatnio coraz częściej mówi się o remoncie niektó-
rych szlaków bądź turystycznym wykorzystaniu najatrak-
cyjniejszych linii.

PODKARPACKIE KOLEJE

Przeworska kolej wąskotorowa łączy tunelem dwie 
krainy geograficzne. Pod względem walorów geograficznych, 
konstrukcji inżynieryjnych i architektury kolejowej zali-
czana jest do najpiękniejszych wąskotorówek w kraju. Na 
podstawie opinii turystów i miłośników kolejnictwa moż-
na śmiało powiedzieć, że Przeworska Kolej Wąskotoro-
wa jest numerem 1 wśród kolei wąskotorowych w Polsce. 

Agnieszka Kędzierska
Magdalena Wolańska

Żółty szlak: Kołaczyce - Czudec i Czudec – Dy-
nów - szlak jest w większości widokowy, z przewagą wido-
ków na południe.

Niebieski szlak: Biała – Dynów – szlak długości 40 
km., trasa wiedzie: Biała - Obszary Kielnarowskie - Nowa 
Wieś - Jawornik Polski – Dynów.

Niebieski szlak: Dębica - Królewska Góra - przebie-
ga wzdłuż grzbietów Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego, 
w terenie lesistym i mało zabudowanym. Szczególnie intere-
sujący  jest środkowy odcinek tego szlaku, długości 30 km, 
Berdechów – Wiśniowa - Rzepnik.

Ponadto można wędrować nieoznakowanymi trasami pro-
wadzącymi po malowniczych pagórkach Pogórza Dynow-
skiego. Szczególnie atrakcyjne wydają się tereny na przeciw-
ległym brzegu Sanu, pomiędzy Dynowem, Birczą a Krasiczy-
nem. Do niektórych tras, zabytków, czy atrakcji przyrodni-
czych można dotrzeć np. autobusem. Sprzyja temu dogodna 
sieć drogowa. Dodatkową atrakcję mogą stanowić przeprawy 
przez San: mostem (Dynów, Iskań), promem (Dubiecko, Noz-
drzec, Krzemienna) i kładkami (Wara, Witryłów, Wybrzeże).

Agata Krupa
Honorata Mikoś

Kolej wąskotorowa Przeworsk – Dynów.
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Ubóstwo, niedobór podstawowych środków do życia, pro-
blemy z uzyskaniem zatrudnienia i brak perspektyw  na 
przyszłość, to najczęściej podstawowe czynniki determinują-
ce pojawienie się zjawiska emigracji zarobkowych. Zjawiska 
obecnego zarówno dzisiaj, jak i powszechnego w przeszłości.

Historia masowych migracji ekonomicznych z ziem pol-
skich swoimi korzeniami sięga II połowy XIX stulecia. Po-
czątkowo z zaboru pruskiego, następnie również z rosyj-
skiego i z Galicji, tysiące osób decydowało się na wyjazd 
za granicę, aby tam szukać szans na lepsze życie. Jednym 
z podstawowych kierunków migracji „za chlebem”, zwłasz-
cza na przełomie XIX i XX w. stały się Stany Zjednoczo-
ne. Młode, szybko rozwijające się państwo przyciągało ga-
licyjskich chłopów swoim dynamizmem, swobodnym dostę-
pem do miejsc pracy oraz zarobkami znacznie wyższymi niż 
w „Starym Kraju”.

Z PODKARPACIA W śWIAT

Fragment wystawy „Galicyjski sen o Ameryce” prezento-
wanej w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie

W drodze do „ziemi obiecanej”. Emigranci – pasażerowie III klasy statku płynącego do 
Ameryki. Źródło www.ellisisland.org

Szlak tej wielkiej fali emigracji za-
robkowej najczęściej wiódł z Krakowa 
przez graniczne Mysłowice i Oświę-
cim do portów Morza Północnego: Bre-
my, Hamburga, Antwerpii i Rotterda-
mu albo na południe, do Triestu czy 
Fiume (dzisiejsze Rijeki), by na po-
kładach parowców odpłynąć za chle-
bem do USA, Kanady czy egzotycznej 
Brazylii. Według ostatnich szacunków 
w latach 1871-1913 z Galicji, zamiesz-
kiwanej wówczas przez ponad 8 milio-
nów mieszkańców, wyemigrowało po-
nad milion osób.

Do Stanów Zjednoczonych wyjeż-
dżali przede wszystkim chłopi, co de-
terminowała trudna sytuacja galicyj-
skiej wsi. Stanowili oni nawet 80 – 90% 
wszystkich emigrujących z zaboru au-
striackiego do USA. Zarobkowe motywy 
wyjazdów sprawiały również, że wśród 
polskich emigrantów dominowali przede 

wszystkim mężczyźni. Ich liczba przewyższała ponad dwu-
krotnie ilość migrujących do USA kobiet, które stanowiły 
30,3% polskich wychodźców z Galicji.

Jechali w nieznane, gnani własną nędzą, a jednocze-
śnie nadziejami szybkiego wzbogacenia się, rozsiewanymi 
zwłaszcza przez agentów werbujących w ten sposób robot-
ników do różnych fabryk czy plantacji.

Na miejscu na przybyszów czekało jednak wiele pro-
blemów. Niezrozumiały pozostawał dla nich miejscowy ję-
zyk, kultura, panujące zwyczaje i styl życia. Różnice kul-
turowe, ale również niski stopień wykształcenia oraz to-
warzyszące im poczucie wyobcowania utrudniały procesy 
asymilacyjne i powodowały zamykanie się Polaków w ra-
mach własnej grupy etnicznej. Wykształcone w ten sposób 
społeczności podtrzymywały ojczystą mowę, kultywowały 
tradycje przodków, wydawały własną prasę, tworzyły po-
lonijne instytucje i organizacje, odtwarzały struktury zna-
ne jeszcze z ziem polskich. Centrum życia wychodźców sta-
wały się etniczne parafie, stanowiące ośrodki nie tylko re-
ligijne, ale również społeczne, oświatowe, kulturalne, a na-
wet towarzyskie.

Ruchy migracyjne przerwała pierwsza wojna światowa. 
Odzyskanie niepodległości Polski i nadzieje z tym związa-
ne wstrzymały fale wyjazdów za ocean, częstszą stawała się 
migracja wewnętrzna do miast - do pracy w powstających 
zakładach przemysłowych.

Renata Mazur
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Maj 2015 r.

1. 14.05.2015 r.
28.05.2015 r. - składanie przez uczniów gimnazjum podań do  wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

Czerwiec – Lipiec 2015 r.

2. 26.06. – 30.06.2015 r. - przyjmowanie kopii świadectw ukończenia  gimnazjum oraz kopii zaświadczeń  
  o wynikach egz. Gimnazjalnego z OKE  poświadczonych przez dyrektora szkoły.

3. 02.07.2015 r.
czwartek

- spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół  Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego  
  w Dynowie – aula szkolna – godz. 9.30

4. 03.07.2015 r.
piątek - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów   do szkół ponadgimnazjalnych

5. do 06.07.2015 r.
poniedziałek

- potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie:
  oryginału  świadectwa  ukończenia gimnazjum i oryginału  zaświadczenia o wynikach    
  egzaminu gimnazjalnego, a także karty zdrowia i 2 zdjęć podpisanych na  odwrocie

6. 07.07.2015 r.
wtorek - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych  do szkoły

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

na rok szkolny 2015/2016

Uwaga:

Badania o przydatności do zawodu będą wykonywane w Dynowie (bezpłatnie),
dopiero po przyjęciu do szkoły (planowany termin- po 15 sierpnia 2015 r.)

Szczegóły zostaną podane po złożeniu oryginałów dokumentów
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Głównym zadaniem szkół zawodowych jest kształcenie młodzieży, w efekcie którego ucznio-
wie otrzymują wiedzę i umiejętności w celu uzyskania odpowiedniego wykształcenia średniego 
zawodowego po ukończeniu Technikum, oraz zasadniczego zawodowego po ukończeniu Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie Technikum w trakcie 4-letniego kształcenia zdo-
bywają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, dzięki którym po zdaniu matury 
otrzymują świadectwo dojrzałości, oraz z zakresu przedmiotów zawodowych - teoretycz-
nych i praktycznych, gdzie kształcą się w określonym zawodzie, i po zdaniu egzaminów zawo-
dowych otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Zgodnie z nową reformą szkolnictwa zawodowego, egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie składa się z kilku części - kwalifikacji. Uczniowie technikum mają do zaliczenia 
3 lub 2 kwalifikacje, a w zasadniczej szkole zawodowej jest to 1 kwalifikacja. Egzamin prze-
prowadzany jest w trakcie nauki szkolnej, po zrealizowaniu danego materiału z określonej 
kwalifikacji. I tak, pierwszą kwalifikację uczniowie technikum zdają pod koniec 2 klasy, dru-
gą kwalifikację pod koniec 3 klasy i trzecią kwalifikację w połowie 4 klasy, zaś uczniowie za-
sadniczej szkoły zawodowej zdają jedną kwalifikację pod koniec 3 klasy. Po zaliczeniu wszyst-
kich egzaminów, uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, oraz su-
plementy do dyplomu w języku angielskim i niemieckim, które uprawniają do wykonywania 
wyuczonego zawodu.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Marcin Kałamucki
Kierownik Szkolenia 
Praktycznego ZSzZ

Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje, że nie tylko 
liczy się wykształcenie, wyuczony zawód, ale także dodat-
kowe kwalifikacje. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stwarza warunki do 
zdobycia wykształcenia, zawodu i dodatkowych kwalifika-
cji. W tym celu przy szkole funkcjonuje Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego, a dzięki udziałowi w projekcie „Pod-
karpacie stawia na zawodowców” uczniowie uczestniczą 
w kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe, zaję-

”WŁAśCIWE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE 
ZAWODOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”

ciach pozalekcyjnych, szkoleniach, praktykach zawodowych, 
stażach. Modernizowane są również pracownie szkolne po-
przez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Projekt 
jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rze-
szowie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym 
w Rzeszowie  i finansowany z Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu dobiega końca, więc pora na podsu-
mowania. Budżet projektu to około 2 mln zł, liczba uczniów 
biorących udział w projekcie to ponad 600 osób. Główne za-
dania podczas realizacji projektu to udział uczniów w kur-
sach i zajęciach pozalekcyjnych. 
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Były to m.in.:
• Kurs spawania metodą MMA, MAG, MIG, TIG – kurs ukończyło 71 uczniów, uzyskując książeczki i certyfika-

ty spawacza;
• Kurs prawa jazdy kat. B – kurs ukończyło 50 osób, które przystąpiły do egzaminu państwowego;
• Kurs programowania obrabiarek sterownych numerycznie – 100 osób;
• Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowej – kurs ukończy-

ło 330 osób, uzyskując uprawnienia do obsługi wózków widłowych;
• Kurs obsługi kas fiskalnych – 150 osób;
• Kurs komputerowego wspomagania projektowania 2D, 3D - 40 osób;
• Kurs grafiki komputerowej - 40  osób;
• Kurs z prowadzenia e-sklepu – 30 osób;
• Kurs diagnostyki samochodowej i systemów OBD -100 osób;
• Kurs obsługi ruchu turystycznego – 30 osób;
• Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie -180 osób.

Odbyły się także płatne staże zawodowe i praktyki w zakładach pracy - liczba uczestników: 236.

Uczniowie  brali udział w zajęciach poszerzających 
proces edukacji. Były to wizyty studyjne w zakładach pra-
cy i uczelniach. Dzięki realizacji projektu szkoła pozyska-
ła nowoczesne pomoce dydaktyczne (na kwotę 460 tys. zł) 
przez doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w nowo-
czesną przemysłową tokarkę sterowaną numerycznie CNC 
wraz z stanowiskami komputerowymi i specjalistycznym 
oprogramowaniem CAD-CAM do wspomagania procesów 
projektowania i programowania obrabiarek CNC, drukar-
kę 3D z oprogramowaniem do grafiki komputerowej; dopo-
sażenie spawalni w nowoczesne urządzenia do cięcia i spa-
jania metali poprzez zakup spawarek do spawania meto-
dami: MMA, MIG,MAG,TIG, przecinarki plazmowej, prasy 
hydraulicznej; doposażenie pracowni diagnostycznej w no-

woczesne narzędzia, sprzęt kontrolno-pomiarowy, testery, 
oprogramowanie diagnostyczne do obsługi i naprawy pojaz-
dów; doposażenie pracowni nauki jazdy w samochód Hy-
undai i20 oraz w plansze edukacyjne i makiety symulacyj-
ne; doposażenie pracowni logistycznej w oprogramowanie 
magazynowo–logistyczne, wózek podnośnikowy; doposaże-
nie pracowni informatyczno-handlowej w zestawy kompu-
terowe, drukarkę laserową, kserokopiarkę, kasy fiskalne, 
wagi elektroniczne, czytniki kodów kreskowych; doposaże-
nie pracowni informatycznej w serwery www, ploter tną-
co-rysujący sprzęt i akcesoria komputerowe umożliwiające 
montaż i demontaż zestawów komputerowych, tablety, ta-
blice interaktywne.

ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

Anna Fara
Doradca zawodowy

Jak nie liceum ogólnokształcące, to jaką szkołę wybrać? 

Często takie pytanie zadają sobie młodzi ludzie stojący przed wybo-
rem dalszej ścieżki kształcenia. Teraz jest czas na odbudowę szkolnic-
twa zawodowego, które w ostatnim czasie poszło trochę w zapomnienie. 
Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik Rostkowska ogłosi-
ła rok szkolny 2014/2015 rokiem zawodowców. Szkoły zawodowe nie 
powinny być postrzegane jako placówki drugiego wyboru. Będzie to 
możliwe tylko wtedy, gdy zapewnią solidne wykształcenie i jednocze-
śnie wyuczą zawodu. To właśnie w technikach oczekiwani są ucznio-
wie z tzw. wysoką średnią, ponieważ w tej szkole trzeba się wykazać 
wiadomościami, umiejętnościami i zmysłem. Wiemy wszyscy, że pierw-
szym doradcą młodego człowieka  są rodzice. To właściwie oni poma-
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gają swoim dzieciom wybrać nową szkołę. Każdy uczeń czy 
rodzic, który będzie wiedział, że szkoła daje wykształcenie 
na poziomie umożliwiającym pójście na studia, a z drugiej 
strony daje zawód i pracę, taką szkołę wybierze. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie kładzie duży nacisk na współpracę 
z rodzicami. Oprócz tego współdziałamy z pracodawcami, 
dopasowujemy kształcenie do potrzeb rynku pracy, przygo-
towujemy uczniów do podjęcia zawodu, organizujemy prak-
tyki, staże zawodowe, różnego rodzaju kursy kwalifikacyj-
ne, wycieczki zawodowe i krajoznawcze, rajdy.

Nasza szkoła to nie tylko nauka! 
Dużo się tutaj dzieje: jest mnóstwo 

konkursów, rywalizacji sportowych, za-
jęcia teatralne (Antrakt), gazetka szkol-
na (Elemencik), koło taneczne (Aplauz), 
wigilie klasowe, dyskoteki i wiele in-
nych imprez (wszystkie pod czujnym 
okiem nauczycieli). To właśnie w na-
szej szkole powstało Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego, gdzie uczniowie 
zdobywają nowe kwalifikacje. Ale  i oso-
by z zewnątrz mogą również uczestni-
czyć w różnych kursach. Współpracu-
jemy również z wyższymi uczelniami, 
organizując prelekcje, spotkania, wy-
jazdy studyjne oraz dodatkowe zajęcia. 
Ćwiczenia prowadzą wykładowcy z tych 
uczelni. Staramy się też robić wszyst-
ko, aby poprawić jakość i efektywność 

kształcenia zawodowego, zwiększyć jego atrakcyjność. Cią-
gle uzupełniamy naszą bazę edukacyjną o nowe pomoce dy-
daktyczne. Ostatnio zakupiono wózek widłowy, samochód 
do nauki jazdy, mnóstwo pomocy dydaktycznych do wszyst-
kich zawodów, tablice interaktywne, drukarkę 3D, robo-
ty do nauki projektowania komputerowego. W naszej ofer-
cie edukacyjnej młodzież znajdzie cztery zawody w  4- let-
nim Technikum: 
• technik pojazdów samochodowych, 
• technik handlowiec, 
• technik informatyk, 
• technik logistyk oraz w Zasadniczej Szkole Zawodo-

wej zawód 
• mechanik pojazdów samochodowych. 

W ramach nauki w szkole uczniowie 
mogą zdobyć prawo jazdy kat. „B” , kurs 
spawacza metodą MIG i MAG, kurs ob-
sługi wózków widłowych, kurs obsługi 
kas fiskalnych, poznać zasady progra-
mowania obrabiarek sterowanych nu-
merycznie CNC, kursy komputerowe.

Mamy nadzieję, że w efekcie końco-
wym większość gimnazjalistów wybie-
rze naszą szkołę jako dalszy cykl kształ-
cenia, ponieważ jest to placówka, która 
daje wiele możliwości, jej tradycje sięga-
ją lat 60 – tych, ponadto dobrze przygo-
towuje do egzaminu maturalnego i za-
wodowego, daje wiele uprawnień atrak-
cyjnych na rynku pracy, jest przyjazna 
dla ucznia i rodzica, a dla młodego czło-
wieka jest prawdziwą szkołą życia.    

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ

Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie

Numer KRS: 0000507763  Nr konta bankowego: 32 9093 0007 2001 0020 7027 0001 
REGON: 181113399  NIP: 813-36-92-076  e-mail:spzszdynow@gmail.com
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Jak co roku, Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Sty-
pendialnego Powiatu Rzeszowskiego. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie sty-
pendystami w roku szkolnym 2014/2015 zostali:

• Grzegorz Boroń - kl. 2TI 4 - letniego Technikum w za-
wodzie technik informatyk,

• Konrad Ciurkiewicz- kl. 2TI 4 - letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk,

• Mirosław Potoczny- kl. 2TI 4 - letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk,

• Krzysztof Gudyka  - kl. 3TI  4 - letniego Technikum 
w zawodzie technik informatyk,

• Marek Król - kl. 3THL 4 - letniego Technikum w zawo-
dzie technik logistyk,

• Bartłomiej Bajda - kl. 4TPS 4 - letniego Technikum 
w zawodzie technik pojazdów  samochodowych.

Programu Stypendialny Powiatu Rzeszowskiego
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 po-
niższych warunków: 
1. uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej, bądź 

konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 
międzynarodowym,

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

Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego za wy-
bitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014. Aby otrzy-
mać takie stypendium, należało za rok szkolny 2013/2014 
mieć zachowanie wzorowe lub bardzo dobre oraz średnią 
ocen co najmniej 4,75.

Projekt „Program stypendialny dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych z terenu województwa podkar-
packiego w roku szkolnym 2014/2015” 

Projekt jest skierowany do uczniów szczególnie uzdol-
nionych (w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych, technicznych i zawodowych) szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja mate-
rialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i jest realizo-
wany przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkow-

STYPENDIA DLA UCZNIÓW
ski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Prio-
rytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendial-
na dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Aby otrzymać stypendium, należało spełnić, m.in. na-
stępujące kryteria:
• średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 

4,75 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok 
szkolny 2013/2014),

• średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów 
matematyczno-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 2013/2014),

• co najmniej 37 punktów z części matematyczno-przy-
rodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szko-
ły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego 
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 później),

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

• inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matema-
tyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

STYPENDYśCI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
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W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium 
była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z naj-
lepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych w Dy-
nowie, ale i w powiecie rzeszowskim, ponieważ zosta-
ło przyznanych 8 stypendiów, w tym aż 6 dla uczniów 
ZSzZ w Dynowie.

W dniu 10 grudnia 2014 r. w sali bankietowej Hote-
lu Rzeszów odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimna-
zjalnych z województwa podkarpackiego za wybitne osią-
gnięcia w roku szkolnym 2013/2014. Tegoroczne stypen-
dia otrzymało 247 uczniów. Uroczystego wręczenia dy-
plomów stypendialnych dokonali Pani Małgorzata Cho-
mycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki, Pani Renata 
Butryn, Poseł na Sejm RP i Pan Jacek Wojtas, Podkar-
packi Kurator Oświaty. Z naszej szkoły stypendystą zo-
stał Krzysztof Gudyka z 4 – letniego Technikum w za-
wodzie technik informatyk. 

Projekt „Program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych z terenu województwa 
podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” 

W dniu 21 stycznia 2015 r.  została ogłoszona lista 
rankingowa przyznanych stypendiów.

Z naszej szkoły 8 uczniów otrzymało takie stypen-
dia. Są to:
• Krzysztof Bator (kl. 1TI) z 4 - letniego Technikum 

w zawodzie technik informatyk,
• Grzegorz Boroń, Konrad Ciurkiewicz, Mirosław 

Potoczny (kl. 2TI) z 4 - letniego Technikum w za-
wodzie technik informatyk,

• Krzysztof Gudyka, Rafał Dziaczyński (kl. 3TI) z 
• 4 - letniego Technikum w zawodzie technik infor-

matyk,
• Karolina Sowa (1THL) z 4 - letniego Technikum 

w zawodzie technik logistyk,
• Piotr Fołta (2THL) z 4 - letniego Technikum w za-

wodzie technik logistyk.
Renata Mazur
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Radość pisania. / Możność 
utrwalania. / Zemsta ręki śmier-
telnej” słowa poetki Wisławy Szym-
borskiej chyba najtrafniej określają 
rolę i misję dziennikarstwa. Można 
odnieść je do tego, co robią uczniowie 
redagujący gazetkę szkolną „Elemen-

cik” - piszą, utrwalają, analizują problemy, uczestniczą 
w ważnych wydarzeniach, mają możliwość poznania cie-
kawych ludzi. Gazetka szkolna  „Elemencik”  to tak na-
prawdę namiastka prawdziwej redakcji. Mimo to, inicja-
tywy uczniowskie są naprawdę ważne, a osiągnięcia im-
ponujące w ciągu 21 lat istnienia czasopisma.  

Redakcja Gazetki Szkolnej ELEMENCIK 
po raz kolejny laureatem 

PODKARPACKIEGO KONKURSU GAZETEK SZKOLNYCH

Kolejnym sukcesem ELEMENCIKA jest zdobycie  II 
miejsca w VII Podkarpackim Przeglądzie Gazetek 
Szkolnych. W dniu 28.04.2015 r. w siedzibie Polskie-
go Radia Rzeszów odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród właśnie w VII Podkarpackim Konkursie Gazetek 
Szkolnych. Organizatorem konkursu była Pedagogicz-
na Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Le-
żajsku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwo-
ju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. 
Patronat honorowy nad konkursem sprawował Podkar-
packi Kurator Oświaty, natomiast patronat medial-
ny: Gazeta Codzienna Nowiny, Portal i informacyj-
ny nowiny 24.pl.

Konkurs adresowany był do redakcji gazetek szkol-
nych z województwa podkarpackiego  i odbywał się w na-
stępujących kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły ponadgimnazjalne. Redakcja „Elemencika” 
w składzie Grzegorz Boroń, Paulina Błahut, Konrad 
Ciurkiewicz, Mirosław Potoczny - kl. 2TI,  Edyta Gu-
zik – kl.2THL, Krzysztof Gudyka- kl.3TI, Karol Wan-

das, Stefan Pantoł.- kl. 4TIL z Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaję-
ła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
W uroczystości wzięła udział reprezentacja grupy redak-
cyjnej gazetki szkolnej wraz z opiekunem panią Renatą 
Mazur. Uczniowie odebrali dyplom oraz nagrody książko-
we natomiast dla opiekunów tych samych od 16 lat (pani 
Beaty Irzyk i pani Renaty Mazur) przygotowano listy 
gratulacyjne.

Uroczystą galę wręczenia nagród prowadziła pani 
Anna Leśniewska - kierownik redakcji publicystyki. 
Pogratulowała wszystkim laureatom, zwróciła uwagę, 
że nagrody i miejsca w konkursie nie są tak ważne, jak 
ważny jest fakt, że uczniowie pisząc artykuły do gazetek 
szkolnych, kształtują swoje umiejętności, nabywają od-
wagi i doświadczenia, które kiedyś zaowocują w ich do-
rosłym życiu. Pani redaktor podziękowała również opie-
kunom gazetek za ich zaangażowanie i czas poświęcony 
pracy w redakcji. Kolejnym punktem uroczystości było 
odsłuchanie jednego z odcinków radiowej powieści przy-
gotowanej na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Na koniec uczniowie poznawali kulisy powstawa-
nia audycji radiowych. 

Tworzenie gazetki szkolnej jest często traktowane jak 
zabawa w dziennikarstwo, ale zabawa, która w przyszło-
ści może przekształcić się w dziennikarstwo zawodowe. 
Gazeta redagowana i tworzona przez uczniów, niewątpli-
wie rozwija ich zdolności dziennikarskie, ale zbliża też do 
siebie dwa odmienne światy: nauczycieli i uczniów. Fakt, 
że uczniowie zgłębiają wiedzę z zakresu dziennikarstwa, 
pomaga  im w kontynuowaniu nauki, a także w rozma-
itych sytuacjach społecznych, z którymi stykają się jako 
uczniowie, a później jako ludzie dorośli. 

Halina Cygan 
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Kwiecień to dobry miesiąc, aby 
podsumować działalność Samorządu 
Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawo-
dowych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie. Wiele akcji i przedsię-
wzięć ustalonych do realizacji na po-
czątku roku szkolnego 2014/2015 zosta-
ło już wykonanych, a te, które pozostały, 

są już tylko dopełnieniem całości. Wrześniowe Wybory Sa-
morządu Uczniowskiego, przygotowanie akademii z okazji 
Święta Edukacji Narodowej, pamięć o zmarłych pracowni-
kach i uczniach Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie, jesienne akcje charytatyw-
ne, takie jak kwesta na rzecz Towarzystwa Świętego 
Brata Alberta w Dynowie, „Góra Grosza 2014”, gru-
dniowe zbiórki mikołajkowych prezentów na rzecz „Podkar-
packiego Hospicjum dla Dzieci” i „Szlachetnej Pacz-
ki”, wizyta „Świętego Mikołaja u dzieci w Publicznym 
Przedszkolu w Dynowie”, akcje ekologiczne i porządko-

we wynikające z kalendarza imprez szkolnych, 
dyżury uczniowskie, dyskoteki szkolne, to tylko 
te najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane 
w tym roku szkolnym przez Samorząd Uczniow-
ski.Kwiecień to także miesiąc, w którym społecz-
ność uczniowska szkół ponadgimnazjalnych że-
gna swoich starszych kolegów – maturzystów. 
W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie Samorząd Uczniow-
ski aktywnie włącza się w uroczystość pożegna-
nia naszych abiturientów, przygotowując wspól-
nie z uczniami klas III Technikum program arty-
styczny. Młodsi członkowie Samorządu Uczniow-
skiego doceniają tych maturzystów, którzy przez 
okres czterech lat nauki w ZSzZ w Dynowie ak-
tywnie włączyli się w prace na rzecz samorząd-
ności szkolnej i przyczynili się do zorganizowa-
nia wielu imprez szkolnych oraz akcji charyta-
tywnych na rzecz potrzebujących.

Oprócz wyżej wymienionych działań, Samo-
rząd Uczniowski jest także organizatorem wielu 

imprez o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym. Wspól-
nie z opiekunami SU oraz wychowawcami poszczególnych 
klas, zostały zorganizowane dyskoteki szkolne dla uczniów 
naszej szkoły. Szczególnie dziękujemy klasie 3TI wraz 
z wychowawczynią p. Bogusławą Pinkowicz za „odlo-
towe dyskoteki ”, które odbyły się w I półroczu bieżącego 
roku szkolnego. Dziękujemy także Miejskiemu Ośrodko-
wi Kultury w Dynowie za bezpłatne udostępnienie profe-
sjonalnego nagłośnienia. W drugim półroczu zostały zorga-
nizowane konkursy dla uczniów naszej szkoły:
• w lutym odbyła się tradycyjna „Poczta walentynko-

wa” zakończona dyskoteką szkolną,
• w marcu wybieraliśmy „Najsympatyczniejszą Dziew-

czynę ZSzZ w Dynowie”, którą została uczennica 
klasy 3THL – Elżbieta Baran,

• rozstrzygnięty został także Szkolny Konkurs na pla-
kat promujący program edukacyjny „Wybierz Ży-
cie – Pierwszy Krok”, który wygrała uczennica 
klasy 1THL – Karolina Sowa, a nagrody w tym kon-

kursie ufundował Samorząd Uczniowski.
W kwietniu przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego aktywnie włączyli się w przygo-
towanie XV edycji Wojewódzkiego Konkursu 
„Podkarpacka Tęcza”, pełniąc dyżury uczniow-
skie. Jak zwykle, nasi uczniowie doskonale wywią-
zali się ze swoich obowiązków, za co im serdecz-
nie dziękujemy.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego ak-
tywnie włączają się także w akcje ekologiczne 
i współpracują z Nadleśnictwem Dynów. W dniu 
22 kwietnia 2015 roku młodzież naszej szkoły pod 
opieką opiekuna Samorządu Uczniowskiego p.Ho-
noraty Mikoś oraz p. Ryszarda Dymczaka bra-
ła udział w akcji sadzenia drzewek w Dąbrówce 
Starzeńskiej z okazji obchodzonego „Dnia Ziemi”.

Katarzyna Marcinek
Honorata Mikoś

Działalność Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie
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Halina Ryba
Nauczycielka
- bibliotekarz ZSzZ

Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od zawsze spełnia waż-
ną rolę w przygotowaniu uczniów do poszukiwania literatu-
ry oraz informacji, zachęca do czytania poprzez różnorodne 
formy popularyzacji czytelnictwa, takie jak: wystawy, kon-
kursy i imprezy literackie.  Wielkość księgozbioru to ponad 
15 tysięcy woluminów. Książki, podobnie jak filmy,  kupo-
wane są każdego roku szkolnego, zgodnie z potrzebami i za-
interesowaniami czytelników. Czytelnia i sala multimedial-
na biblioteki wyposażone są w komputery, drukarki, ska-
ner, kopiarki. Celem pracy naszej biblioteki jest zaspoko-
jenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją 
programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, przygoto-
wanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania in-
formacji za pomocą warsztatu informatyczno-bi-
bliograficznego. Zwraca się tu szczególną uwa-
gę na kształtowanie zainteresowań czytelni-
czych ucznia oraz podnoszenie kultury ogólnej.

Biblioteka szkolna to miejsce pracy biblio-
tekarza z indywidualnym czytelnikiem, teren 
zazębiania się pracy ucznia z książką, pod kie-
runkiem nauczyciela i samodzielnej, tak ważnej 
w nauczaniu, inicjatywy ucznia. Swobodna, wolna 

ROLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

od przymusu atmosfera i bezpośredni, nie skrępowany oce-
nami szkolnymi kontakt ucznia z bibliotekarzem, sprzyjają 
pobudzeniu motywacji poznawczej ucznia, a przecież właśnie 
temu służyć ma biblioteka szkolna.  Ważna w realizacji za-
mierzonych celów jest pomoc nauczycieli, którzy odwołując 
się do zasobów biblioteki szkolnej, współpracują z nauczy-
cielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygoto-
wania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszuki-
wania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Bi-
bliotekarz pełni tu rolę przewodnika po zasobach informa-
cyjnych, jakimi dysponuje biblioteka, jest mentorem poszu-
kiwań, kieruje ucznia zgodnie z jego potrzebami, upodoba-

niami i zainteresowaniami.
Biblioteka szkolna pełni również funkcję insty-

tucji wypełniającej czas wolny, przyjaznej i pul-
sującej życiem, szanującej przeszłość i kreującej 
przyszłość. Umożliwia kontakt z dobrą literatu-
rą, jest również miejscem nauki. Istnieje po to, 

aby rozwijać i zaspokajać potrzeby i oczekiwania 
wszystkich czytelników, proponując bogaty i cie-

kawy program działań kulturalnych i edukacyjnych. 

SZKOLNA GRUPA 
SPORTOWO – TANECZNA 

”APLAUZ”
Szkolna Grupa Sportowo - Taneczna „APLAUZ” 

już od 12 lat działa w Zespole Szkół Zawodowych w Dy-
nowie - Szkole Promującej Zdrowie, prezentując swoje 
umiejętności, uzdolnienia na forum szkoły i środowiska.

„Aplauz” tworzy grupa dziewcząt, które poświęcają 
swój wolny czas na przygotowywanie układów tanecz-
nych, a tym samym na realizację swoich pasji. Wymaga 

to od nich dużego zaangażowania i wielu godzin intensywnej pracy. Rozwi-
jają one swoje zainteresowania sportowe i  taneczne, a zarazem dbają o kon-
dycję i sprawność fizyczną, promując w ten sposób aktywny i zdrowy styl 
życia. Dziewczęta mają w sobie wiele pozytywnej energii, którą starają się 
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przekazać na scenie poprzez taniec. Niesie on ze 
sobą mnóstwo korzyści: kształtuje wszechstronny 
i harmonijny rozwój, uczy współdziałania w gru-
pie, samodyscypliny, kształtuje poczucie własnej 
wartości oraz uczy wytrwałości w dążeniu do celu. 
Nabyta pewność siebie i charakter na wspólnych, 
grupowych zajęciach i pokazach, poparta niewąt-
pliwymi umiejętnościami, daje pozytywne efekty 
i ogólne uznanie w szkole. Radość i zadowolenie 
z występów sprawiają wiele satysfakcji młodzie-
ży, a przede wszystkim opiekunowi. Zespół przy-
gotowuje się nie tylko do konkursów - zawodów, 
reprezentując szkołę na zewnątrz, ale uświetnia 
swoimi występami wiele imprez organizowanych 
w naszej placówce.

W roku szkolnym 2014/2015  grupa 
„APLAUZ”, w obecnym składzie: Małgorzata 
Bednarczyk, Wioletta Czenczek, Gabriela 
Domin, Ewa Kiełbasa, Lucyna Radoń, Pau-
lina Sieńko, Justyna Toczek zaprezentowa-
ła się podczas wielu różnych spotkań, uroczy-
stości np.: „Ferie na sportowo”, „Dni otwar-
te szkoły”. Były też występy dla uczestników 
konkursów organizowanych w  szkole,  jak rów-
nież dla naszych uczniów, a niedługo grupa wy-
stąpi w kolejnej edycji Szkolnych Prezenta-
cji Artystycznych „SZPAK”. Dziewczęta jak 
co roku wzięły udział w Finale Wojewódzkim 
Licealiady w aerobiku w Krośnie, gdzie za-
jęły VIII miejsce.

Dzięki bardzo dobrej współpracy i wspar-
ciu ze strony pani Dyrektor Haliny Cygan 
i Rady Rodziców zespół podczas swoich poka-
zów prezentuje się w starannie dobranych stro-
jach, które są również ważnym elementem sce-
nicznym.

Alina Paściak

W roku szkolnym 2014/2015 
młodzież Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go w Dynowie aktywnie brała udział w rywalizacji sporto-
wej szkół średnich powiatu rzeszowskiego. Nasi uczniowie 
wystąpili niemalże we wszystkich konkurencjach sporto-
wych, jakie proponuje Podkarpacki Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy.

W pierwszym rzucie ligi lekkoatletycznej dobrze spisa-
ły się obie nasze reprezentacje, zajmując pierwsze miejsca 
w powiecie. Niestety, wyniki naszych drużyn były minimal-
nie za słabe, żeby znaleźć się w gronie dwudziestu najlep-
szych drużyn w całym województwie.

W powiecie rzeszowskim w indywidualnych biegach 
przełajowych wygrał Patryk Górniak, drugi był Marek 
Król , zaś III miejsce zajął Kamil Kurdziel. Awans wywal-

SPORT I REKREACJA
w Zespole Szkół Zawodowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
czyła również Joanna Jakielaszek i Agnieszka Uryć, 
które w powiecie uplasowały się na III i IV miejscu.

Z dobrej strony pokazały się drużyny szachistów 
i tenisistów stołowych, które zajmując II miejsca w po-
wiecie, awansowały do rozgrywek na wyższym szczeblu, 
a reprezentacja dziewcząt w tenisie stołowym zajęła wy-
sokie - IV miejsce w rejonie.

Bardzo dobrze spisały się nasze siatkarki, które za-
jęły I miejsce w powiecie i reprezentowały powiat rze-
szowski  na szczeblu rejonowym. Siatkarze natomiast 
uplasowali się na najniższym stopniu podium. Dobry 
wynik odnotowały również nasze koszykarki, które zaj-
mując II miejsce, zostały wicemistrzyniami powiatu.

Po raz pierwszy nasza szkoła wystawiła reprezen-
tacje chłopców w sztafetach pływackich i chociaż wy-
nik może „nie rzucał na kolana”, to cenne doświadcze-
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nia nabyte w tych zawodach będą pro-
centować w latach następnych. Za-
wody odbyły się na krytej pływalni 
w Łańcucie.

Sukcesem zakończyły się rów-
nież rozgrywki piłki nożnej halo-
wej, których to byliśmy organizato-
rami. Chłopcy zajęli III, a dziewczę-
ta II miejsce w powiecie.

Słowa uznania należą się rów-
nież reprezentacji dziewcząt w ae-
robiku, która w finale wojewódzkim, 
rozegranym w Krośnie, uplasowała 
się na wysokim, VIII miejscu. Jest to 
najwyższe miejsce zajęte przez naszą 
szkołę w tej dyscyplinie.

W kalendarzu imprez sportowych 
na ten rok szkolny zostały jeszcze tyl-
ko Indywidualne Mistrzostwa w Lek-
kiej Atletyce, na które młodzież na-
szej szkoły pod okiem nauczycieli wy-
chowania fizycznego jest już staran-
nie przygotowywana. A jakie wyni-
ki osiągniemy, dowiemy się już nie-
bawem. 

Nauczyciele 
Wychowania Fizycznego
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Elżbieta Kiszka 
Pedagog szkolny

Sekty – mechanizmy działania
wanie, jest kontrolowany. Aby nim skutecznie manipulo-
wać, stosuje się tutaj kilka technik. Jedną z nich jest „wy-
ciszanie myśli” (członków sekty uczy się nie myśleć o tym, 
co nie jest związane z sektą) i „koncentracja umysłu” (kon-
centrowanie się na tym, co dla grupy jest najlepsze. Każ-
dego wyznawcę uczy się tego, aby był odporny na wszel-
ką krytykę pod adresem sekty). W sytuacji, kiedy któregoś 
z członków grupy ogarnia zwątpienie, sięga się po tę meto-
dę. Każdy, kto zwiąże się z sektą, jest systematycznie po-
zbawiany obiektywnej oceny zjawisk i sytuacji. Podporząd-
kowany, posłuszny wszelkim nakazom staje się żywą ma-
rionetką w rękach przywódców sekt.

Kontrolowanie ludzkiego zachowania i myślenia po-
ciąga za sobą jednocześnie kontrolę uczuć. Aby je skutecz-
nie kontrolować, przywódcy sekt posługują się tutaj uczu-
ciem strachu i poczuciem winy. Uczucie strachu wykorzy-
stywane jest w dwojaki sposób do tego, aby wzmocnić więź 
pomiędzy członkami grupy. Pierwszy z nich polega na kre-
owaniu wizerunku wroga, który zagraża sekcie. Drugi na 
wywoływaniu lęku przed karą, jaka czeka każdego, kto nie 
podporządkuje się zasadom panującym w sekcie. Bardzo 
często dla dezinformacji przywódca zmienia definicję uczuć 
(np. szczęście jest określane jako podążanie drogą wskaza-
ną przez przywódcę lub jako pomnażanie pieniędzy). Naj-
bardziej cenionymi uczuciami są oddanie i lojalność. Cenio-
na jest również samokrytyka (coś w rodzaju spowiedzi), zaś 
przywódcy sekt świadomie zakłócają równowagę emocjonal-
ną członków grupy (chwali się po to, aby po chwili karać).

Wykorzystywanie technik manipulacji zachowania, 
myśleniem i uczuć jest skuteczne i doprowadza do tego, 
że człowiek zaczyna czuć się bezradny i całkowicie zależ-
ny od innych.

Dzięki pewnym oznakom możemy poznać, czy mamy do 
czynienia z sektą, czy też nie. Członkowie sekty głoszą spe-
cyficzne poglądy i to dzięki nim możemy poznać, że spotka-
liśmy przedstawicieli sekty. 

Zaliczamy do nich:
• nową, rajską wizję świata,
• całkowite posłuszeństwo, dyscyplinę rozumianą jako je-

dyna droga do zbawienia,
• twierdzenie, że świat zmierza do katastrofy i tylko przy-

należność do sekty jest zbawienna,
• odrzucanie nauki w szkole i uczelniach (jedyną warto-

ściową naukę głosi sekta),
• złudzenie, że w sekcie znajdzie się 
to, czego wcześniej się nie znalazło,
• narzucanie zachowań seksual-
nych,
• oddzielanie się od reszty świata 
poprzez język,
• specyficzny sposób ubierania się 
i żywienia.

Musimy pamiętać o tym, że pro-
blem sekty może dotknąć każdego 
z nas, że możemy się z nim zetknąć 
bezpośrednio lub pośrednio. Dlate-
go warto mieć pewne wiadomości, 
które dają obraz tego, czym są sek-
ty i jak je rozpoznać. Zainteresowa-
nych odsyłam do książki Ch. Linden-
berga „Szkoła bez lęku” przekład J. 
Dąbrowski, W-wa 1993 r.

Działalność sekt jest jednym z wielu zagrożeń, z jakimi 
możemy spotkać się we współczesnym świecie. 

Czym jest sekta? 
Najbardziej potoczne określenie, jakie możemy spotkać 

mówi, że sekta jest grupą, której funkcjonowanie jest okre-
ślone bardzo szczegółowym regulaminem. 

W pierwszym kontakcie bardzo trudno jest się zorien-
tować, że mamy do czynienia z sektą. Rokrocznie powstają 
nowe, o różnym podłożu (religijnym, ekonomicznym, tera-
peutycznym czy edukacyjnym). 

Dlaczego sekty są tak bardzo niebezpieczne? 
Aby zwerbować nowych członków, przywódcy sekt wy-

korzystują specjalnie opracowane taktyki psychomanipula-
cyjne. Poprzez te techniki sekta całkowicie od siebie uzależ-
nia. Manipulacja jest jedną z podstawowych metod, jaki-
mi się posługuje. 

Oddziałuje na sferę poznawczo-emocjonalną człowieka. 
Dzięki niej zachowanie, myślenie oraz uczucia są kontro-
lowane (warto o tym pamiętać, gdy spotykamy się z bliżej 
nieznaną grupą).  Kontrola zachowania polega na podda-
niu podstawowych czynności życia określonym przez przy-
wódcę regułom. Służą temu np.:
• wspólne spożywanie posiłków,
• wspólna modlitwa,
• wspólna praca.

Plan całego dnia jest narzucony przez przywódcę sek-
ty (czas musi być maksymalnie wypełnio-
ny). Przejaw jakiegokolwiek indywiduali-
zmu jest surowo karany. Są sekty, w których 
obowiązuje całkowity autorytaryzm (precy-
zyjnie dopracowana hierarchia - przywód-
ca ma swoich zastępców, za ich pośrednic-
twem wszystkie polecenia docierają do po-
zostałych). W takiej hierarchii każdy jest od 
kogoś zależny i jednocześnie kontrolowany. 
Każda sekta ma również własne, specyficz-
ne reguły, które służą zacieśnianiu więzi po-
między poszczególnymi członkami grupy. Do 
nich należą miedzy innymi:
• specyficzny strój,
• sposób ubierania się,
• gesty i mimika,
• właściwy dla danej sekty sposób zacho-

wania (zachowania mogą i są bardzo 
często przejmowane z tradycji religii, 
z której wywodzi się sekta).
Obszarem, który podlega manipulacji 

jest sposób myślenia. Podobnie jak zacho-






