
Uchwała Nr XLVIII/270/14 

Rady Miasta Dynów z dnia 23 września 2014 roku  

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa” 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz §1 pkt 1 Regulaminu nadawania 

tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” oraz „Zasłużony dla Miasta Dynowa” 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/123/08 Rady Miasta Dynowa w sprawie 

ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” oraz „Zasłużony dla 

Miasta Dynowa” z dnia 12 marca 2008 roku, na wniosek Kapituły z dnia 15 września 

2014 roku, Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

§1 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa” Pani Marii Radoń w dziedzinie 

oświaty i nauki. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady 

Miasta Dynów. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Pani Maria Teresa Radoń urodzona w Dynowie 15.08.1954 r. jest 

absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie oraz  Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, gdzie studiowała  filologię. Po studiach wróciła do Dynowskiego 

Liceum jako nauczycielka języka polskiego. W Liceum przepracowała cały swój 

zawodowy okres życia. Od roku 1977 do 1989  pracowała jako nauczyciel  

i wychowawca.  Jej postawa, osiągnięcia na polu wychowawczym, solidna praca 

sprawiła, że w 1989r. powierzono jej stanowisko Wicedyrektora, a w 1991r. funkcję 

Dyrektora Szkoły.  

 Jako Dyrektor Liceum  szczególnie dbała o wysoko poziom nauczania, 

wszechstronny rozwój  uczniów, rozwijanie  ich  zainteresowań, talentów. Stawiała 

wysokie wymagania sobie, a też całej kadrze Pedagogicznej. Zaowocowało to 

sukcesami uczniów w licznych olimpiadach, konkursach, gdzie młodzież z Liceum 

Ogólnokształcącego w Dynowie zdobywała wysokie miejsca. Były to olimpiady 

przedmiotowe na etapie okręgowym i centralnym: językowe, z historii, matematyki, 

biologii, ekologii, ochrony środowiska, plastyki, wiedzy religijnej. Łącznie w latach 

1991 – 2007 29 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie brało udział  

w eliminacjach centralnych: z tego 4 uczniów zostało laureatami, a 8 finalistami 

ogólnopolskich olimpiad. W 1997 r. Szkoła otrzymała nagrodę specjalną  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za szerzenie edukacji ekologicznej. 

Uczniowie uczestniczyli również w konkursach i zawodach jak w Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim, Konkursie Prozy i Poezji Niemieckojęzycznej, Konkursie 

satyrycznym „Złota Szpila” jak również zawodach sportowych.  

Efektem wspólnych działań Pani Dyrektor Radoń i Grona Pedagogicznego były 

bardzo dobre wyniki egzaminów wstępnych na studia na renomowane uczelnie  

w Polsce jak na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 

Warszawski, Politechniki, Akademie. Dostawalność absolwentów  Liceum w Dynowie 

była bardzo wysoka 84- 90 % zdających. W 2004 r. Liceum w Dynowie znalazło się  

w tym zakresie na 15 miejscu na Podkarpaciu – co było bardzo dobrym wynikiem.  

W 2007r. Liceum, w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych zajęło 236 miejsce wśród 

szkół z terenu całej Polski, wyprzedzając znane szkoły rzeszowskie i przemyskie.  

 Pani Dyrektor Radoń dbała również o stałą poprawę bazy lokalowej jak  

i innowacyjność nauczania. Pozyskiwała środki finansowe na  konieczne remonty: 

modernizację kotłowni, wymianę dachów, stropów, docieplenie, wymianę okien, 

remont sali gimnastycznej, wymianę  instalacji: wod- kan. co i elektrycznej, 

wykonanie nowej elewacji i ogrodzenia. W 1993 r. wdrożono program z informatyki, 

w ramach którego utworzono  klasę o profilu  matematyczno-informatycznym, która 

to stała się najbardziej popularna wśród kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego. 

Nowoczesny sprzęt komputerowy, wysoki poziom nauczania oraz uczestnictwo  

w programie najzdolniejszej młodzieży zaowocowało tym, że 100% absolwentów 

tego profilu kontynuowało naukę na wyższych uczelniach.  

 Zasługą Pani Marii Radoń jako Dyrektora Szkoły była też dobra atmosfera 

pracy, konsolidacja pracowników, jakość pracy Szkoły, co potwierdzały kontrole, 

wizytacje wykonywane przez upoważnione organy zewnętrzne. Pomagała 



nauczycielom podwyższać kwalifikacje, umożliwiając im zawodowy rozwój, 

wyzwalając w nich wiele inicjatyw na rzecz ich dokształcania jak i na rzecz 

działalności wśród uczniów. 

Pamiętała również o pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Ściśle współpracowała w tym celu z Radą Rodziców, Poradnią Pedagogiczno-

Psychologiczną, Policją, Opieką Społeczną oraz władzami Miasta Dynowa, Gminą 

Dynów oraz gminami wychowanków. 

Szkoła w tym czasie prowadziła szeroka współpracę ze środowiskiem lokalnym –  

w szkole odbywały się liczne imprezy i spotkania środowiskowe: turnieje, programy 

artystyczne z udziałem mieszkańców Dynowa i okolic. Współorganizowała 

rocznicowe Zjazdy Absolwentów, które integrowały absolwentów i były jednocześnie 

znaczącymi wydarzeniami kulturalnymi w środowisku. 

Za swoją prace była zawsze oceniana bardzo wysoko – otrzymała nagrodę Starosty 

Rzeszowskiego, Medal  Komisji Edukacji  Narodowej w 2005 r. i Brązowy Krzyż 

Zasługi w 2007 r.  

 Mając na względzie powyższe Kapituła wnioskuje o nadanie tytułu „Zasłużony 

dla Miasta Dynowa” w dziedzinie oświaty i nauki. 

 

 


