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Drogi Czytelniku!
Specjalne wydanie DYNOWINKI otwiera relacja z wizytacji kanonicznej
Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka, a dalsza część poświęcona jest XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”. Ponieważ temat jest bardzo obszerny to mam nadzieję, że każdy Czytelnik znajdzie dla siebie interesujący artykuł. Pamiętamy także o majowym święcie naszych MAM.

TOBIE MAMO.
Dziękuję Ci MAMO za ciepło Twych rąk,
za pocałunki na czole.
Dziękuję Ci mamo za noc i za dzień,
za troski te w domu i w szkole.
Kocham Cię MAMO za ciepło Twych rąk,
za ocierane łzy skrycie.
Przyjmij te kwiaty za noc i za dzień,
kocham Cię MAMO … kocham, nad życie!
Osobami odpowiedzialnymi za korektę tekstów w tym wydaniu, przygotowanych przez nauczycieli
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, są: p. Beata Irzyk i p. Bogusława
Pinkowicz, za zdjęcia p. Wojciech Hamerla, a za projekt okładki i układ treści, moja skromna osoba,
we współpracy z p. Stanisławem Tymowiczem i p. Piotrem Zdebem.

Zapraszam do lektury.

Dyrektor ZSZ w Dynowie
Halina Cygan

Kolejny, czerwcowy numer DYNOWINKI przygotowuje p. Ewa Hadam.
Materiały proszę przesyłać do 10 czerwca 2016r. na adres ewahaddam@poczta.onet.pl

W dniu 19.05.2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim miał
miejsce II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego pod hasłem
„Dziedzictwo – Pamięć – Tożsamość”.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa promowało swoją działalność
statutową prezentując na prowadzonym „stoisku” ostatnie
swoje wydawnictwa: miesięcznik „Dynowinka”, Kalendarz
pt. Tamten Dynów oraz drugi numer Rocznika Historycznego „Dynoviana”. Stoisko prowadzili członkowie Towarzystwa: Maria Chudzikiewicz i Jerzy Kędzierski.
W trakcie Kongresu byłem moderatorem w zespole aktywizacji społecznej i kulturalnej oraz zabierałem głos w dyskusji w zespole badań historii lokalnej.
Dzień wcześniej tj. 18.05.2016 r. w Trzcianie odbyło się
XIII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa reprezentował Maciej Ju-

rasiński – Redaktor naczelny miesięcznika „Dynowinka”,
Andrzej Stankiewicz i Rafał Bilski.
W dniu 28 czerwca br. odbędzie się roczne Zwyczajne
Walne Zebranie SPiRRD Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.
W sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
jest jeszcze w sprzedaży Rocznik Historyczny „Dynoviana”
nr 2. Zachęcam do jego nabycia.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Wizytacja kanoniczna Pasterza
Ks. Józef Stepanko
Wizytacja kanoniczna księdza biskupa w parafii to doniosłe wydarzenie. Słowo wizytacja często kojarzy się nam
często negatywnie. Jeśli takiego wydarzenia nie udaje się
nam uniknąć, to traktujemy je, jako coś, co musi się odbyć
i z zaciśniętymi zębami trzeba przetrwać. Na obecność Pasterza Kościoła spróbujmy spojrzeć, jako pewne dobro i dar
dla wspólnoty, a także pewną szansę, aby bliżej poznać następcę apostoła.
Na pytania stawiane przez młodzież:, Po co Ksiądz Biskup do nas przyjeżdża? Można odpowiedzieć, że jest to obowiązek, jaki nakłada na biskupa Kodeks Prawa Kanonicznego czy zacytować Synod Archidiecezji Przemyskiej: „Zadaniem biskupa diecezjalnego jest nauczanie, troska o uświęcenie i kierowanie do zbawienia poszczególnych wiernych
i wspólnot Kościoła lokalnego” (Statut 171). „Biskup diecezjalny winien także korzystać z wszystkich możliwości kontaktu z wiernymi, aby w kierowaniu Kościołem uwzględnić
ich potrzeby i troski”(Statut 172). Dobitniejszą jednak odpowiedź na postawione pytanie znajdziemy w Ewangelii. Tak
się złożyło, że wizytacja odbywała się w Tygodniu Modlitw
o Powołania Kapłańskie i Zakonne, z pomocą przychodzi 10
rozdział Ewangelii według świętego Jana, czytany w tych
dniach w Liturgii. Jest tam mowa o Dobrym Pasterzu, który
zna swoje owce, a owce znają swojego Pasterza, znają Jego
głos i idą za Nim. Nie dadzą się sprowadzić na manowce przez
różnego rodzaju najemników i rozbójników.

„Ja jestem Dobrym Pasterzem
i znam owce moje…”
Ks. Biskup Stanisław Jamrozek wizytujący parafie Dekanatu Dynowskiego, pełni funkcje biskupa pomocniczego
w Diecezji Przemyskiej od 3 lat. Aby Pasterz mógł poznać
specyfikę i charakter parafii, w tym parafię pw. Świętego
Wawrzyńca w Dynowie, starał się spotkać z jak największą
ilością mieszkańców.
Pierwsze spotkanie (pomijając szkoły) odbyło się w dniu
24 kwietnia 2016r. z pracownikami i pensjonariuszami Domu
Pogodnej Starości im. Świętego Brata Alberta w Dynowie.
To spotkanie przebiegało oczywiście w klimacie modlitewnym na Mszy świętej, krzepiąc wszystkich pasterskim słowem i zanosząc chorym Komunię świętą. Tego samego dnia
kolejnym miejscem odwiedzin był Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Dynowie.

Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia, pasterskie
słowo, obecność i błogosławieństwo przy łóżku chorych było
zachętą, aby na cierpienie spojrzeć przez pryzmat krzyża
Chrystusowego. Na Mszy świętej o godzinie 9.00 Ksiądz Biskup spotkał się z przedstawicielami różnych grup modlitewnych, apostolskich, charytatywnych i duszpasterskich. Z kolei Msza św. o godz. 11.00 miała była wyjątkowa dla uczniów
klas trzecich gimnazjum, którzy z rąk Księdza Biskupa przyjęli oni Sakrament Bierzmowania.

„Moje owce Mnie znają (…)
Wartością dodaną tej wizytacji było odwiedzenie szkół
znajdujących się na terenie parafii. Jeszcze przed niedzielą w dniu 20 kwietnia 2016r. Ksiądz Biskup odwiedził Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz w dniu 22 kwietnia 2016r. Zespół Szkół
w Dynowie.
Natomiast na zakończenie roku szkolnego młodzieży maturalnej w dniu 29 kwietnia 2016r. odprawił Mszę świętą
w kościele parafialnym oraz odwiedził Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Ksiądz Biskup w słowie skierowanym do młodzieży podzielił się swoim świadectwem życia, odkrywania powołania i swoimi pasjami. Zachęcał nie tylko do czynnego uprawiania sportu, ale
także do ćwiczenia się w sprawnościach duchowych i moralnych przywołując słowa św. Pawła skierowane do młodego
Tymoteusza:
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„Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego
wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie,
w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!”
Spotkania w szkole dla dzieci i młodzieży były dobrą okazją, aby
poznać swojego Pasterza. W spotkaniu z pracownikami szkoły Biskup
zwrócił uwagę ważna sprawę, jaką jest kwestia wychowania młodego
pokolenia i podziękował za cały trud kładzenia fundamentów pod przyszłe życie wychowanków.

Z czego zapamiętamy Ks. Biskupa?
Zapewne z tego, że wzbudza wielką sympatię, co wyraża się u dzieci i młodzież, w stwierdzeniu wszystko mówiącym, że Biskup „jest fajny”. Zostanie zapamiętany zapewne z tego, że dużą troską otacza rodziny wielodzietne i deklaruje swoją obecność na chrzcie świętym w przypadku piątego dziecka urodzonego w rodzinie.
Echem spotkań z naszym Pasterzem powinna być chęć poznawania naszych pasterzy, słuchania ich poprzez poznawanie nauki Kościoła, Ojca świętego (np. przeczytania Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia o miłości i rodzinie), a także modlitwy za pasterzy. W tych dniach
Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abpa Józefa Michalika z posługi Metropolity
Przemyskiego i mianował Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji Adama Szala.

Reasumując, wizytacja kanoniczna, w której
uczestniczyliśmy, jej atmosfera, bezsprzecznie zapadnie w naszej pamięci, jako pełna troski i życzliwości obecność Dobrego Pasterza w osobie Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka, w naszym lokalnym Kościele.

DZIEKUJEMY za „MAJOWE TRĄBKI”
- powróciła piękna, dynowska tradycja
Stanisław Tymowicz

Szanowni Państwo
W jednym z poprzednich numerów Dynowinki pisałem, że zanikła piękna,
dynowska tradycja związana z wygrywaniem majowych pieśni, wieczorem, każdego dnia, po majówce z wieży dzwonnicy kościelnej.
W tym numerze z radością informuję, szczególnie tych
Państwa, którzy mieszkają dalej od centrum miasteczka, że
„majówki” roku 2016 są upiększane pięknym codziennym
koncertem na trąbkach.
Ten piękny majowy miesiąc, może
niezbyt hojny tego roku słonecznymi
dniami i ciepłymi wieczorami, zawsze
kojarzy się z przyrodą bogatą w soczystą zieleń, z kwiatami, szczebiotem ptaków, majowymi świętami, oraz z „majówkami”.
„MAJÓWKAMI”, czyli; - żółtymi
kwiatami na ogrodach tzw. mniszkiem lekarskim, określanymi również,
jako mlecze, - wyjazdami poza miasto
na łono przyrody w celach rekreacyjnych….,- i też nabożeństwem odprawianym w maju, w Kościele Katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod
Twoją Obronę?
Majowa tradycja wygrywania na

trąbkach melodii – pieśni Maryjnych mieszkańcom naszego miasteczka, jest wyrazem podziękowania i pochwały, dla
Matki Bożej za opiekę nad nami i wypraszanie wszelkich
łask Bożych.
To miły i piękny zwyczaj wyrażania czci dla NMP - Królowej Polski, kiedy z wieży dzwonnicy kościelnej na całe
miasteczko rozlega się dźwięczny głos
trąbek, a także, który zaciekawia przyjeżdżających, o tej porze, do Dynowa.
Myślę, że dobrze funkcjonująca
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie, Orkiestra Strażacka i inne zespoły muzyczne przyczyniły się do tego, że
znaleźli się chętni wśród młodych, zdolnych dynowskich muzyków, do „głoszenia” na cały Dynów majowych pieśni?
– „Chwalcie łąki umajone”, „Królowej
Anielskiej śpiewajmy”, „ Cześć Maryi”
i wiele, wiele innych.
Zadania tego w tym roku podjęli
się: Janusz Kędzierski i Ireneusz Siry
– dziękujemy.
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SZTANDAR
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
Andrzej Stankiewicz
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa ufundowało po piętnastu latach działalności, sztandar Stowarzyszenia.
Ufundowany sztandar jest znakiem Stowarzyszenia,
symbolem jego tradycji, wierności i honoru, których Ojczyzna wymaga od swych obywateli.

Sztandar wykonany został przez Panią Barbarę Kielich
prowadzącą Zakład Krawiecki Produkcyjno Usługowo Handlowy „Basia” w Hucisku Jawornickim.
Poniżej prezentuję zdjęcia sztandaru wykonane przez
Pana Jacka Stankiewicza.

Pan Jacek Stankiewicz w miesiącu kwietniu br. wykonał na prośbę Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, 80 zdjęć
naszego kościoła pw. św. Wawrzyńca, które zostaną wykorzystane w porzygotowywanym, kolejnym Roczniku Historycznym „Dynoviana”. Zdjęcia wykonano za zgodą ks. dr Stanisława Janusza – dynowskiego proboszcza i dziekana. Pomocy
w realizacji zdjęć udzielił kościelny – Pan Tadeusz Jurasiński.
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Wywiad z Wicestarostą Rzeszowskim,
Panem Markiem Sitarzem
D: (Dynowinka) Dzień dobry. Jest Pan Starosta bardzo
częstym gościem w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z racji swoich obowiązków służbowych, a także na zaproszenie celem uświetnienia uroczystości i organizowanych przez szkołę konkursów. Jest Pan nam znany w związku z pełnioną funkcją,
ale może coś więcej mógłby nam Pan o sobie powiedzieć?
P.S: (Pan Wicestarosta) Z wielką przyjemnością
przyjeżdżam do waszej szkoły, bo jest to wzorcowa
szkoła. A co o sobie. Jestem wicestarostą od 13 lat.
Od 1982 roku w samorządach pełniłem różne funkcje od przewodniczącego różnych komisji, radnego
gminy, radnego powiatu. Byłem dyrektorem szkoły,
nauczycielem, jestem żonaty, mam 2 dzieci.
D: Wiemy, że był Pan Starosta dyrektorem szkoły
i sprawy szkolne, także z tego powodu są Panu znane
i bliskie. Co Pana Starostę cieszy w oświacie, a co smuci,
albo, co wywołuje niepokój, patrząc oczywiście przez pryzmat szkół powiatowych, uwzględniając także nasz Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie?
P.S: Jakbym patrzył przez pryzmat Zespołu
Szkół Zawodowych w Dynowie, to by nic mnie nie
martwiło, bo macie wspaniałe nabory, super kadrę
z panią dyrektor na czele. Natomiast patrząc na
inne szkoły, to problem jest jak gdyby stały: nabór,
nabór i jeszcze raz nabór. To jest po pierwsze. Po
drugie ekipy, które się zmieniają na górze, mówię
tu o ministerstwie - mało rozmawiają z dyrektorami, fachowcami, nauczycielami, którzy mówiąc trywialnie i potocznie zęby zjedli na oświacie. Można
by było wymieniać i wymieniać te problemy, natomiast trzeba się cieszyć z tego, co mamy, bo młodzież
przychodzi i wybiera nasze szkoły, czy tę w Trzcianie, czy w Dynowie, w Sokołowie Małopolskim, czy
Tyczynie. Przychodzi tutaj po naukę, po radę, a jednocześnie wiedząc, że ma przed sobą czas na naukę,
a także porządną i wyspecjalizowaną kadrę.
D: Mamy piękną szkołę, ale jeszcze albo już, potrzeba
dokonywać modernizacji, konserwacji, napraw, remontów
itd., Co zdaniem Pana Starosty jest najpilniejsze do zrobienia, tutaj u nas?
P.S: To pytanie zostało dobrze sformułowane.
Spraw jest mnóstwo. Zespół Szkół Zawodowych
jest szkołą zadbaną, czystą, wspaniale zarządzaną,
no i przede wszystkim jest szkołą, która ma ogromną przepustowość. Jest jednak wiele do zrobienia
pod względem bazy i rozwoju. Wymaga to ogromnych kosztów, chociażby plac manewrowy, elewacja, ocieplenie, boiska sportowe. Dyrekcja szkoły pozyskuje środki nie tylko na remonty, ale też na wyposażenie, pomoce dydaktyczne. Ostatnie remonty
na warsztatach szkolnych świadczą o tym, że ciągle coś się zmienia, a wiele rzeczy jest jeszcze do
zrobienia i związane to jest z ogromnymi środkami finansowymi.

D: Gdyby Pan Starosta miał jeszcze większy wpływ
na oświatę w Polsce, co pierwsze by Pan zrobił, nad czym
by koncentrował swój wysiłek?
P.S: To pytanie jest trudne, bo na pewno jest
ogrom rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o dydaktykę, jeżeli chodzi o wychowanie, jeżeli chodzi
o sprawy związane z dalszą edukacją. Kiedyś marzyło mi się, żeby w Dynowie powstało centrum
edukacyjne i mam nadzieje, że takie centrum kiedyś powstanie i to na wysokim poziomie. Ponieważ z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, to chciałbym, żeby w Dynowie
powstała profesjonalna klasa sportowa. Dynów to
tradycja piłki ręcznej. Wielokrotnie spotykałem
się, jako nauczyciel wf-u z drużynami z Dynowa
i od wielu lat Dynów plasował się w czołówce województwa i nad tą dyscypliną zastanowiłbym się,
bo może warto by było pomyśleć o klasach sportowych. Wydaje mi się, że należałoby też zmodyfikować treści nauczania, ale to na pewno pani dyrektor jest fachowcem w tym. Nie będę mówił o egzaminach, które zostały wprowadzone, bo moglibyśmy ten wywiad inaczej potraktować.
D: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przeznacza
duże środki na finansowanie także naszej szkoły, jest
w tym duża zasługa Pana, że możemy uczyć się na nowoczesnym sprzęcie, korzystać z nowoczesnych pomocy
dydaktycznych. Czy byłby Pan przychylny, aby w Dynowie został wybudowany basen wspólnymi siłami (miasto, gmina, może sąsiednie gminy i powiat)?
P.S: Jako były nauczyciel wychowania fizycznego podpisuję się pod tym dwoma rękoma, ale to
jest zadanie przerastające, jak myślę wiele gmin.
Wybudowanie samego basenu to jest koszt kilkunastu milionów, do tego dochodzi problem z utrzymaniem. Wiele samorządów dokłada do basenów setki tysięcy złotych, kilkaset tysięcy złotych w różnych latach. Wygląda to różnie, raz 400 tysięcy raz
700 tysięcy. Takie są koszty utrzymania basenu.
Jednak w dobie XXI wieku, przy każdej szkole to
nie, ale w każdej gminie taki basen powinien być.
To jest samo zdrowie, to jest najlepszy lekarz, najlepszy wuefista, a jednocześnie czas spędzony na
nauce pływania, korekcja i tak dalej, nie będziemy zagłębiać, jak taki basen powinien funkcjonować. Ta idea przyświeca nam już od ładnych paru
lat. Ciężko będzie ją zrealizować, choć nie jest to
niemożliwe. Może w przyszłości otworzą się jakieś
nowe źródła finansowania i z tego będziemy mogli skorzystać.
D: Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i cenne
uwagi dotyczące spraw oświaty. Dziękujemy w imieniu szkolnego zespołu redakcyjnego specjalnego wydania DYNOWINKI.
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PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie wraz z całą społecznością szkolną
serdecznie dziękują
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w dniu 21 kwietnia 2016 r. XVI edycji
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”.
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.
Z wdzięcznością i wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
Halina Cygan

Park Naukowo - Technologiczny
Rzeszów-Dworzysko
Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski
Park Naukowo - Technologiczny Rzeszów-Dworzysko to inwestycja zrealizowana przez Powiat Rzeszowski, który jako jedyny
w Polsce, posiadając własny tak duży obszar inwestycyjny (83,42
ha), zdecydował się na jego pełne uzbrojenie. We wrześniu 2014
roku został zakończony I etap budowy Parku. Uzbrojono wówczas
55.46 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych Rzeszowa, a rok później oddano do użytku kolejne w pełni uzbrojone 27.95 ha zlokalizowane na terenie gminy Głogów Małopolski.
Obszary udostępniane przyszłym inwestorom są uzbrojone
w sieci dróg dojazdowych wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem w technologii LED. Każda działka przeznaczona pod inwestycję jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Dodatkowo na obszarze 0,95 ha wykonana została farma ogniw
fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,63 MW. Powiat Rzeszowski zdecydował się również na budowę sieci ciepłowniczej (2,60 km), dzięki której przedsiębiorcy mogą skorzystać z ciepła systemowego, dostarczanego przez MPEC Rzeszów. Ochronę terenów inwestycyjnych zapewnia system kompleksowego monitoringu wyposażony
w 14 kamer. O innowacyjności oferowanego terenu świadczy obecność aktywnego systemu odgromowego, który zapewnia ochronę
terenom PNT przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Park Rzeszów - Dworzysko to obecnie największy i najatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia. Dla całego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczający obszar pod działalność przemysłowo – usługową. Jest to miejsce o dużych możliwościach in-
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westycyjnych i wielkim potencjale ludzkim. Misją Parku
jest stworzenie i trwały rozwój liczącego się ośrodka gospodarczego, bazując na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym przedsiębiorcy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu.
Powiat Rzeszowski ma dogodne położenie komunikacyjne. W pobliżu PNT Rzeszów - Dworzysko funkcjonuje prężnie rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów - Jasionka, niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy – Polska – Ukraina.
Powiat Rzeszowski to nie tylko miejsce do
życia, to idealne miejsce dla rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych,
prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej. To doskonała lokalizacja dla rozwoju współczesnego biznesu.

Koordynator projektu
Waldemar Pijar
Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko jest kluczowym dla rozwoju Podkarpacia przedsięwzięciem inwestycyjnym, dzięki któremu Powiat Rzeszowski
stworzy serce gospodarcze dla miasta i całego regionu.
Inwestorzy mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe,
gdyż Park „Rzeszów – Dworzysko” został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park” Mielec, która

oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień od podatku dochodowego. Podstawą korzystania ze
zwolnień podatkowych w strefie jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE Euro – Park Mielec. Zezwolenia udzielane są przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z ramienia Ministra Gospodarki.

ZASADY NABORU I SELEKCJI PRZYSZŁYCH INWESTORÓW
NABYCIE GRUNTÓW POZA
SSE EURO-PARK MIELEC
•
•
•
•
•

Zgłoszenie inwestora do Biura Parku Naukowo- Technologicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie
Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka badawczo – rozwojowego lub naukowego w zakresie innowacyjności
przedsięwzięcia.
Ocena poziomu innowacyjności potencjalnego inwestora przez zespół ekspertów, powołany przez Zarząd Powiatu
Zgoda Zarządu Powiatu na realizację przedsięwzięcia w Parku
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż terenów dla inwestorów spełniających kryteria funkcjonowania
w Parku.

NABYCIE GRUNTÓW W RAMACH
SSE EURO-PARK MIELEC
•
•
•
•
•

•

Zgłoszenie inwestora do Biura Parku Naukowo Technologicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka naukowego
w zakresie innowacyjności
Ocena poziomu innowacyjności potencjalnego inwestora przez zespół ekspertów, powołany przez Zarząd Powiatu
Zgoda Zarządu Powiatu na realizację przedsięwzięcia w Parku
Powiat Rzeszowski występuje z wnioskiem do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu o przeprowadzenie procedury przetargu pisemnego na udostępnienie nieruchomości.
Agencja Rozwoju Przemysłu w Mielcu ogłasza przetarg. Inwestor w oparciu o wcześniej wykupioną specyfikację przedkłada dokumenty potrzebne do złożenia oferty przetargowej na nowe grunty i wpłaca wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej

Terenami uzbrajanymi w ramach zadania pn. „Przygotowanie terenów
inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów Dworzysko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej, działania I.3 Wspieranie innowacji, zarządza Biuro Parku Naukowo-Technologicznego mieszczące się w siedzibie Powiatu Rzeszowskiego 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15, IV piętro:
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•
•
•
•

Biuro zajmuje się:
Kompleksową realizacją projektu,
Udostępnianiem oraz oferowaniem przyszłym inwestorom przygotowanych terenów inwestycyjnych;
Pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym
pomocowych z Unii Europejskiej dla inwestorów chętnych do realizacji inwestycji;
Wydawaniem warunków przyłączeniowych do sieci infrastruktury technicznej dla przedsiębiorców lokujących się na terenie PNT Rzeszów - Dworzysko.
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Inwestorów zainteresowanych terenami naszego Parku prosimy o kontakt z biurem PNT
tel. 17 867 14 22,
mail: krzysztof.jarosz@powiat.rzeszow.pl
mail: kinga.majka@powiat.rzeszow.pl
https://www.facebook.com/Park-Naukowo-Technologiczny-Rzesz%C3%B3w-Dworzysko-791646364228010/
Strona internetowa:
www.dworzysko.powiat.rzeszow.pl

„Innowacyjne Podkarpacie” –
XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu
„Podkarpacka Tęcza”
Agnieszka Kędzierska
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie:
Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz,
Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Pani Danuta Gargała, Pani Iwona Zawadzka i Pan Michał
Łazarów z Biura Promocji, Pan Krzysztof Jarosz –
pracownik Biura Parku Naukowo Technologicznego ds.
kontaktów z inwestorami i Pan Marcin Tupaj z Wydziału Społeczno - Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz radni Rady Powiatu Rzeszowskiego - Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko.
Ks. Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Pani Izabela Kazimierz, Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Marek Jastrzębski oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.
Miasto Dynów i Gminę Dynów reprezentowali:
Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa
Hadam, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani Beata Skiba, komendant Komisariatu Policji w Dynowie

aspirant sztabowy Aleksander Urban,
były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół
Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Piotr Krupa,
Prezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie Pani Małgorzata Kochman - Tymowicz, Wiceprezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie
Pani Gertruda Marszałek, Wiceprezes Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie Pani Helena Domin, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani
Grażyna Paździorny, z Nadleśnictwa Dynów: Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Pan Adam Pilch i Pani
Małgorzata Kaczorowska, oraz dyrektorzy placówek
oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pan
Kazimierz Żak - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie, Pani Elżbieta Żak -Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Pani Maria Biernasz - Dyrektor
Miejskiego Przedszkola w Dynowie.
Media reprezentowali:
„Brzozowiana” - portal regionu brzozowskiego na
Podkarpaciu Pan Jan Wolak, Polskie Radio „Rzeszów”
Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XVI Wojewódzkiego
Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”.
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Hasło tegorocznej imprezy, którego pomysłodawcą był Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, pozwoliło skłonić nas do refleksji nad
tym, jak zmieniło się nasze najbliższe środowisko.
Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynowa, Wójt
Gminy Dynów, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Polskie Radio Rzeszów
S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Zawodowych w Dynowie, Brzozowiana - portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

Uczestnicy konkursu rywalizowali
w trzech kategoriach: - recytatorsko – inscenizacyjnej, w której uczniowie zaprezentowali utwory nawiązujące do hasła: „Już taki
jestem…” - Poetycki portret młodego pokolenia, - plastycznej, w której prace wykonane
dowolną techniką przedstawiały wizje Podkarpacia w przyszłości, oraz - fotograficznej,
w której zdjęcia przedstawiały nowoczesne
rozwiązania techniczne w naszym regionie,
bądź jedno miejsce dawniej i dziś.
Uroczystą galę, która odbyła się 21
kwietnia 2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otworzyła i prowadziła Dyrektor Szkoły Pani
Halina Cygan.
Głównym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym
w poszczególnych kategorii konkursowych.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz wspaniałe nagrody ufundowane przez:
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Wójta Gminy Dynów,
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Miejski
Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. Publiczności zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Dzieci pana Astronoma, czyli innowacje pedagogiczne”, a także z pokazem tańca Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”. Gali towarzyszyła prezentacja multimedialna i wystawa zdjęć Parku Naukowo – Technologicznego Powiatu Rzeszowskiego im. śp. dr Grażyny Gęsickiej, a także pokazy: Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Przemyśl-Rzeszów,
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, firm: JELWEK Rzeszów, FOTOACC – Grzegorz Łobodziński
z Rzeszowa.
Wyżej wymienione szkoły i firmy zaprezentowały się również na swoich stanowiskach podczas gali konkursu. Duże zainteresowanie wśród
gości, w szczególności uczniów, wzbudziło proponowane przez WSPiA
– Przemyśl – Rzeszów badanie wykrywaczem kłamstw. Dobrą zabawę i edukację zapewniono uczestnikom zabawy przy użyciu alko gogli.
Uczniowie mogli wziąć również udział w grze interaktywnej „Chomik
Maciej” z wykorzystaniem czujnika ruchu. Punkt informacji europej-
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skiej - Europe Direct, zainteresował zgromadzonych europejskim
kołem fortuny, konkursem dotyczącym 28 państw Unii Europejskiej.
PWSW zaprezentowała programowalny układ pneumatyczny,
czyli programowanie bez elektryki. Firma JELWEK przedstawiła
drukarkę 3D i efekty jej pracy. Inż. Janusz Ślusarczyk – kierownik Prototypowni w tej firmie prowadził prezentację na auli na tematy wydruku w 3D w technologiach: FDM, DLP, SLS. Natomiast firma FOTOACC zaciekawiła gości pokazem obsługi dronów. Ponadto każdy mógł spróbować swoich sił na symulatorze lotów na samolotach bezzałogowych.

Jak co roku, gali towarzyszyła także bardzo bogata
oprawa scenograficzna pod hasłem „Innowacje w zawodach”. Na wystawie głównej zostały zgromadzone bardzo
nowoczesne pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy
programowej w zawodach, w których kształci szkoła (technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec) w zestawieniu z pomocami stosowanymi
kilkanaście lat temu. Część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych i prac fotograficznych, które wpłynęły na konkurs.
Do degustacji swoich wyrobów kulinarnych zaprosili wszystkich: piekarnia Gminnej Spółdzielni „SCH”
w Dynowie, Cukiernia Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukiernia „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej, „Karczma pod Semaforem” z Bachórza.
Na zakończenie gali organizatorom tegorocznej edycji podziękowali: Pan Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski,
Pani Grażyna Zagrobelna – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Stanisław
Fundakowski – Wicekurator Oświaty, Pan Zygmunt
Frańczak - Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Stanisław

Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Gratulacje
i miłe słowa przesłał także Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg.
Zapraszamy wszystkich za rok, na kolejną XVII edycję „Podkarpackiej Tęczy.”
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WYNIKI XVI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „PODKARPACKA TĘCZA”
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, Pan Janusz Miklasz –
współwłaściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie i Pani Anna Ostafińska oceniło twórczość 59 uczestników.
Nagrody zdobyli:
I miejsce
– Karolina Sowa 		
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
I miejsce
– Iwona Szałęga		
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
II miejsce
– Gabriela Popek 		
– Zespół Szkół w Dynowie
II miejsce
– Jakub Miśniakiewicz
– Zespół Szkół w Dynowie
III miejsce
– Monika Pyrcz
– Zespół Szkół w Dynowie
III miejsce
– Katarzyna Krudysz 		
– Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim
Wyróżnienia:
Sabina Głowacz
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
Kajetan Blama
– Zespół Szkół w Dynowie
Karolina Mocha
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
Kinga Kobylarz
– Zespół Szkół w Dzikowcu
Dominik Kucz
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
Karolina Sowa
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
Paulina Miazga
– Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
Kategoria fotograficzna
Spośród 71 prac w tej kategorii jury w składzie: Pani Izabela Kazimierz – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Iwona Zawadzka – inspektor z Biura
Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Marcin Tupaj - inspektor w Wydziale Społeczno–Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów wybrało fotografie następujących uczniów:
I miejsce – Hubert Sosnowski – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
I miejsce – Tymur Taran
– Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
II miejsce – Izabela Dubiel
– Zespół Szkół w Tyczynie
II miejsce – Gabriela Domin
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
III miejsce – Szymon Hadam
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
III miejsce – Mirosław Potoczny – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
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Wyróżnienia:
Karolina Czerkies
Katarzyna Ferenc
Karolina Sowa
Natalia Potoczna
Bartosz Czernik
Aleksandra Uryć
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– Zespół Szkół w Kańczudze
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie
– Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kategoria recytatorsko –inscenizacyjna
Jury w składzie: Pani Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani
Danuta Pado -instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Anna Leśniewska z redakcji
programów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia „Rzeszów” oceniło 21 uczestników i zdecydowało:
Gimnazja
I miejsce
- Martyna Kłyż i Aleksandra Szczepan
– Zespół Szkół w Dynowie
II miejsce
- Agnieszka Stareńczak			
– Zespół Szkół w Dydni
III miejsce
- Albert Dańko				
– Zespół Szkół w Nozdrzcu
III miejsce
- Joanna Niemiec
			
– Zespół Szkół w Łubnie
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
- Karolina Sowa				
– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
I miejsce
- Magdalena Niemiec				
– Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
II miejsce
- Dominik Bachurski i Elżbieta Łysiak
– Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
III miejsce
- Karolina Lisak				
– Zespół Szkół Techniczno - Weterynaryjnych
								
w Trzcianie

Co słychać w ANTRAKCIE?
Anna Mol
Jarosław Mol
„…Ach, każdy w końcu zacznie śnić,
żeby już dorosłym wreszcie być…”
/Agnieszka Osiecka/
I stało się! Szkolna Artystyczno – Teatralna Grupa Antrakt, działająca w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie osiągnęła
pełnoletniość. Stało się to niepostrzeżenie, tak dla
członków jak i opiekunów. To dobry znak, bo świadczy, że zapał nie mija, entuzjazm udziela się nawet
najbardziej wątpiącym i pomysłów artystycznych
nie brakuje. Nowi członkowie grupy wnoszą ożywczą energię, starsi swoje doświadczenie i tak antraktowe indywidualności formują się i rozwijają.
W ciągu tych 18 lat Antrakt był laureatem 56 konkursów na poziomie wojewódzkim i 11 na poziomie ogólnopolskim!!! Przed publicznością wystąpił z różnymi przedstawieniami aż 99 razy!!! Zorganizował 3 spotkania jubileuszowe – w 7,10 i 15 rocznicę powstania zespołu!!!...
Mijający rok szkolny przyniósł kolejne inicjatywy. Była
tradycyjna wigilia, na którą grupa dziewcząt pod kierownictwem niezrównanej Gabrysi samodzielnie przygotowała pyszne pierogi, było ognisko, wycieczka i wiele wyjazdów z występami zespołu.
To chyba naturalne, że kiedy podsumowuje się rok
działalności przychodzą na myśl same sukcesy, występy itp. Pamiętać trzeba jednak, iż poprzedzały je godziny prób, nauki tekstów, śpiewu, przygotowanie scenografii, strojów, rekwizytów, plakatów, prac konkursowych…
Żmudna praca? – pewnie tak, ale kiedy wykonywana z pasją i radością staje się źródłem zadowolenia i buduje więź
między członkami grupy. O ile przyjemniej brać udział

w przedstawieniu, do którego dekorację przygotowuje się samemu albo wnosi się jakieś ciekawe pomysły w zakresie stroju. Oczywiście wszystkie te elementy muszą ze sobą współgrać, ale to
już rola dorosłych…
Ponieważ w kilkudziesięciu zdaniach nie da
się opowiedzieć wszystkiego o rocznej działalności zespołu,
przywołujemy w sprawozdawczej formie informacje, które
chociaż w części mogą to Państwu zilustrować.

Występy ANTRAKTU:
•

•

Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane:
„Fiasko diabelskiej intrygi, czyli jak zło dobrem zwyciężać”, które wystawiliśmy aż 9!
razy i zawsze spotykaliśmy się z żywym i serdecznym przyjęciem. Oglądano nas w Domu Pogodnej Starości w Dynowie, w Kościele pw. św.
Bartłomieja w Dynowie - Bartkówce, w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łubnie, w Domu
Strażaka w Harcie, w Domu Strażaka w Nozdrzcu, w Domu Strażaka w Wesołej i trzykrotnie przed różną publicznością w naszej szkole
(17.12.2015 r.- 26.01.2016 r.).
program artystyczny wg tekstu Wandy Chotomskiej, pt.:
„Dzieci pana Astronoma, czyli innowacje pedagogiczne” (21.04.2016 r.).
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Udział Antraktu w akcjach:
Akcja Światełko Pamięci dla Łyczakowa polskiego Radia
Lwów i polskiego konsulatu we Lwowie, Polskiego Radia
Rzeszów i TVP Rzeszów (29.10.2015 r.),
Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Miejskim
w Dynowie (25.11.2015 r.),
Akcja „Choinka Nadziei” w DPS w Dynowie, organizowana przez Fundację Ekologiczną „ARKA” z Warszawy, we
współpracy z Nadleśnictwem Dynów (17.12.2015 r.),
Akcja ”Pomóż Izie wygrać z rakiem”, organizowana przez
Zespół Szkół nr 2 w Harcie (22.01.2016 r.).

Wycieczka po Roztoczu – 26-27.04.2016 r.
Zaczęło się niezwykle, bo… wkroczono w bajeczny świat
baniek choinkowych. To będące „poza realem” miejsce ujęło
wszystkich. Okazało się, że właściwie nie ma takiej postaci czy rzeczy, której nie dałoby się zakląć w kruchej, szklanej bombce – od par w strojach ludowych, przez samochody różnych marek, zwierzęta aż po owoce, kwiaty, domy…,
Kto nie był jeszcze w jedynym tego rodzaju Muzeum Bańki Choinkowej w Nowej Dębie musi się koniecznie tam wybrać. Antraktowicze nie dość, że mogli podczas pokazu zobaczyć sposoby produkcji baniek i różne techniki ich zdobienia, to jeszcze każdy został obdarowany bombką z nazwą
grupy. Potem był rejs po Wiśle i możliwość podziwiania ze
statku „Celina”, pięknej, skąpanej w słońcu, panoramy Kazimierza Dolnego i zamku w Janowcu. Następnie wszyscy
wdrapali się na zamek i górującą nad miasteczkiem zamkową basztę, a było warto… Ukoronowaniem dnia stała się
wizyta u hrabiów Zamoyskich w Kozłówce. Przepych pałacowych wnętrz, wyrafinowany smak artystyczny i dbałość
o szczegóły wywarły na uczestnikach wycieczki ogromne
wrażenie. Oj, było, o czym opowiadać podczas wieczornego
ogniska, palonego nad rzeką Wieprz.
Drugi dzień powitał kolejnymi atrakcjami – spacerem
po lubelskiej starówce i zwiedzaniem nowocześnie eksponowanych wystaw w tamtejszym zamku. Później na trasie
wycieczki znalazł się piękny jak zawsze Zamość, a tu oprócz
tradycyjnego zwiedzania, wycieczka do kina, gdzie, dzięki
nowoczesnym technikom multimedialnym i pokazom3D, antraktowicze poznali historię miasta. Militaria eksponowane
w zamojskim Arsenale zainteresowały szczególnie chłopców,
ale wszystkim podobał się zrewitalizowany ogród zoologiczny. Jeszcze tylko gromkie(!), chóralne śpiewy i wycieczka dobiegła końca. ZA SZYBKO!!! – tu nikt nie miał wątpliwości.
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Sukcesy członków grupy:
•
•
•

•

•

I miejsce w kategorii prac plastycznych dla Karoliny Sowy w finale X edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"(24.10.2015 r.),
I miejsce Karoliny Sowy w XXIII Dynowskim Konkursie Recytatorskim pod hasłem: „Wrzosowo mi, czyli jesienny leksykon uczuć”
(19 listopada 2015 r.),
II miejsce i SREBRNĄ BOMBKĘ dla zespołu wokalnego grupy
Antrakt w składzie: Monika Bielec – śpiew, Sandra Gwara – śpiew,
Karolina Mocha – śpiew, Paweł Sierant – gitara, w XIX DYNOWSKIM MŁODZIEŻOWYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK (16.01.2016 r.),
I miejsce Karoliny Sowy w recytacji oraz III miejsce Szymona Hadama i wyróżnienie Karoliny Sowy w kategorii fotograficznej XVI
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”(21.04.2016 r.),
I miejsce Karoliny Sowy, Szymona Hadama, Kamila Nowa-

•

ka, Pawła Sieranta w etapie wojewódzkim
w Rzeszowie (17.05.2016 r.)
I miejsce w centralnym etapie XXIII
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Warszawie 13.05.2016 r.).

Udział członków ANTRAKTU w Centralnym Zlocie Laureatów w Kozienicach.
Karolina Sowa, Szymon Hadam, Kamil Nowak i Paweł Sierant
pod opieką opiekunów, w dniach 13-15.05.2016 r., wzięli udział w Centralnym Zlocie Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” w Kozienicach. Cały, bogaty w program turystyczno –krajoznawczy pobyt był nagrodą za przygotowaną przez grupę pracę literacką pt.: „Smaki życia…”. Uczniowie zwiedzili najnowocześniejsze
w Polsce Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach, z profesjonalnym studiem nagrań i studiem telewizyjnym oraz trzema salami
kinowymi i teatralnymi, uczestniczyli w pokazie kawaleryjskim Grupy Rekonstrukcji Historycznej 17 Infanterie Division z Kozienic, poznali tajemnice Opactwa Benedyktów i dworku Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, podziwiali przyrodę Puszczy Kozienickiej. Atrakcji
było oczywiście dużo więcej – choćby zakwaterowanie w położonym
nad zalewem pensjonacie nowoczesnego Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu z amfiteatrem, ośrodkiem wodnym, kortami, basenem,

sztucznym lodowiskiem, sauną
i klubem jeździeckim. Organizatorzy zapewnili ciekawy program występów artystycznych,
ognisko i imprezę integracyjną,
możliwość korzystania z basenu
oraz z siłowni na wolnym powietrzu. Prócz tego wszyscy otrzymali całe torby prezentów..

DYNOWINKA

Nr 6/251

17

INNOWACJE W ZAWODACH
wystawy towarzyszące XVI edycji
Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”
Anna Kałamucka
Renata Łybacka
Świat ciągle idzie do przodu. To, co wczoraj było nowością, już dziś wygląda inaczej i wymaga ulepszenia, modernizacji. Prym wiodą nowinki technologiczne, rozwiązania systemowe na miarę XXI wieku - jednym słowem innowacyjność, czyli zmiana, nabrała większego
znaczenia. Świat uświadamia sobie, że aby produkować, prowadzić działalność i dążyć do
sukcesu – trzeba na bieżąco śledzić, co się dzieje w branży oraz dowiadywać się, jakie ułatwienia oferuje nam rynek.
„Innowacje w zawodach” to temat oprawy scenograficznej XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”. Zakres tematyczny wystawy obejmował m.in. technologie i innowacje w motoryzacji, logistyce,
handlu i informatyce. Zaprezentowane zostały tu nowoczesne pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec i – dla porównania - zestawione z pomocami stosowanymi kilkanaście lat temu.

MOTORYZACJA
Rozwój świata motoryzacji wiąże się z wprowadzaniem nowoczesnych technologii. Innowacyjne systemy
wdrażane w wybranych pojazdach, mają za zadanie
znacznie poprawić komfort jazdy, usprawnić kierowanie samochodem, a co najważniejsze, zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Wiele marek samochodów wyposaża swoje produkty w technologiczne nowości. Takie udogodnienia jak
klimatyzacja czy elektryczne szyby nie są już czymś
rzadko spotykanym. Technika motoryzacyjna oferuje
nam coraz więcej pomysłów, jednak nie możemy zapominać, że nawet najlepsze rozwiązania technologiczne
nie zastąpią znajomości przepisów i zdrowego rozsądku.
Zwiedzając wystawę, uczestnicy konkursu mogli zapoznać się z wynalazkami, nowoczesną technologią oraz
procesem produkcji samochodów. Zostały zaprezentowane tu innowacyjne urządzenia związane z obróbką
skrawaniem, motoryzacją i spawalnictwem:
• Tokarka dydaktyczna CNC EUROMET SKOLAR 6S
• Spawarka inwertorowa EWM Pico 162, EWM SPAWARKA PICOTIG 200 MV TG
• EWM SPAWARKA MIRA 301 M2.40 FKG
• Spawarka inwertorowa Tig EWM Tetrix 230 ACDC,
Welder Fantasy PRO JLT TIG AC/DC 210
• Przecinarka plazmowa - Plasma 65I Jackle
• oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcji pojazdów samochodowych:
• Stanowisko do czyszczenia wtryskiwaczy benzyny
InMaster 6U
• Stanowisko do badania alternatorów i rozruszników
BANCHETTO JUNIOR
• Najnowszy układ zasilania silnika DIESLA „COMMON RAIL”
•
•

II generacji z wtryskiwaczami sterowanymi elektromagnetycznie
„PRZEPŁYWOMIERZ IFM-8” do diagnostyki wydatku i przelewu wtryskiwaczy COMMON RAIL
„ZCR-4” - zestaw do testowania wtryskiwaczy i pomp COMMON RAIL.

Dla zobrazowania tego, jak bardzo rozwinęła się motoryzacja, przedstawiono stare rozwiązanie techniczne, jakim
był: Silnik S-15 Syrena produkowany w latach 1953-1960 w Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku Białej,
stosowany w samochodach Syrena 101, 102 oraz spawarka transformatorowa.
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LOGISTYKA
Logistyka odgrywa coraz większą rolę nie tylko w sferze gospodarki, ale przede wszystkim w podnoszeniu, jakości życia, funkcjonowania całych społeczeństw. Powoduje to konieczność wprowadzania zasadniczych zmian. Współczesna logistyka nie jest w stanie obejść się bez rozbudowanych systemów informatycznych. To
dzięki nim docierają do nas paczki, sprzedawca powie nam, w którym sklepie dostaniemy jeszcze niewykupioną książkę, a pracownicy magazynów są w stanie wykonać swoje zadania.
Wystawa przedstawiała stanowisko magazynowe związane
z przyjmowaniem, przechowywaniem, składowaniem, kompletowaniem i wydawaniem towaru z magazynu. Zaprezentowano tu
nowoczesny zestaw komputerowy z drukarką etykiet TSC
oraz z drukarką etykiet GC4 20d ZEBRA, czytnik kodów
kreskowych, kasę fiskalną, wzory dokumentów magazynowych, transportowych i spedycyjnych. Zobaczyć można
było również nowoczesny regał magazynowy oraz opakowania transportowe, tj. paletę EUR, kartony modułowe, pojemniki plastikowe, skrzynie itp. Można było również zobaczyć tachograf, tarczki, GPS
oraz ręczny wózek widłowy
(paleciak) i pasy mocujące
ładunki.
Duże zainteresowanie
wśród uczestników wzbudził
system RFID z czytnikiem,
różnymi rodzajami etykiet
i zestawem tagów RFID. Jest
on obecnie jednym z najszybciej
rozwijających się technik automatycznej identyfikacji danych
na świecie. Znajduje zastosowanie w wielu obszarach - od inwentaryzacji środków trwałych po sektor logistyczny i ochronę antykradzieżową. Systemy RFID opierają się na bezwzrokowym, półautomatycznym odczycie drogą radiową danych zawartych na miniaturowych układach elektronicznych tzw.: tagach RFID.

Identyfikacja przy pomocy fal radiowych (RFID) pozwala na zdalny odczyt danych z identyfikatorów jak również zapis danych bez konieczności kontaktu optycznego
pomiędzy urządzeniem odczytującym a identyfikatorem.

HANDEL
Współczesny handel rozwija się bardzo szybko i jego prowadzenie nie jest możliwe bez wykorzystania systemów informatycznych. Komputery w dużym stopniu go wspomagają. Ułatwiają prowadzenie placówek handlowych poprzez nadzór nad
procesami sprzedaży oraz zakupu towarów. Przy pomocy specjalistycznych aplikacji możliwe jest sporządzanie oraz drukowanie szczegółowych raportów dotyczących sprzedaży, wystawianie rachunków, tworzenie zamówień, a także prowadzenie
księgowości firmy. Komputery pracujące w magazynach ewidencjonują operacje przyjmowania oraz wydawania towarów,
kontrolują również stan zapasów magazynowych.
Zwiedzając wystawę, uczestnicy konkursu mogli zapoznać
się z nowoczesnymi urządzeniami technicznymi, które ułatwiają prowadzenie placówek handlowych. Zostały zaprezentowane
tu innowacyjne urządzenia związane z przyjmowaniem zapłaty, urządzenia służące do przygotowywania towaru do sprzeda-
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ży, skanery, urządzenia wagowe oraz pozostałe drobne
urządzenia techniczne wspomagające handel:
• Kasa fiskalna Posnet Neo EJ i SEMI E.KO marki DATECS
• Drukarka etykiet GC4 20d ZEBRA
• Metkownica dwurzędowa JUDO marki SATO
• Czytnik kodów kreskowych LS 2208
• Waga kalkulacyjna CAS ER PLUS i Waga NOVITUS CELY seria SPC
• Kalkulatory elektroniczne
• Komputer stacjonarny.

19

Duże zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudziły
autentyczne przedmioty stosowane w handlu kilkanaście
lat temu. Były to: urządzenia sklepowe (waga szalkowa,
liczydło, maszynka do liczenia tzw. „kręciołek”, kasa, maszyna do pisania), tabliczki informacyjne („Towar macany należy do macanta”, „Brak towaru”), kartki i talony na mięso, cukier i inne produkty oraz oryginalne monety i banknoty. Przedmioty te już dawno zostały wyparte przez kalkulatory elektroniczne, komputery
i inne urządzenia techniczne, nowoczesne środki płatnicze.

INFORMATYKA
W dzisiejszych
czasach
technologia
informacyjna
znajduje
zastosowanie
niemal w każdej
dziedzinie życia.
Komputery stanowią narzędzia zwiększające efektywność oraz wygodę pracy i nauki, zmniejszają koszty działalności, ułatwiają szeroki dostęp do informacji oraz dostarczają coraz to nowszych form rozrywki, ale nie potrafią zastąpić człowieka. Użycie komputerów stwarza nowe
możliwości oraz przyspiesza rozwój naukowy, pozwalając
opanowywać coraz to nowsze technologie w przemyśle i produkcji.
Zwiedzając wystawę, można było zobaczyć najnowocześniejszy
sprzęt informatyczny tj.: tablicę interaktywną, na której prezentowano gry interaktywne, minikomputer Raspberry Pi, laptopy, kamerkę Go pro oraz roboty złożone z zestawów klocków
Lego Mindstorms.
Duże zainteresowanie wzbudziła drukarka 3D, będącą sprzętem najnowszej generacji o dużej przestrzeni wydruku, co pozwala na realizacje projektów w zdecydowanie szerszym spektrum wymiarowym. Dodatkowym jej atutem jest systematycznie aktualizowane oprogramowanie, duża kompatybilność z darmowym oprogramowaniem do modelowania 3D. Przykładem zastosowania drukarki 3D była prezentacja wydrukowanych na niej elementów m.in.
logo szkoły, uchwyt kamerki Go pro.
Uwagę przyciągało również stanowisko wyposażone w ploter komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować oraz kreślić mapy, a także stanowisko „Wirtualna
szkoła” w grze Minecraft wraz z okularami 3D.

Oglądający wystawę mogli także porównać
najnowsze sprzęty z urządzeniami informatycznymi stosowanymi przed laty. Były to: komputer Atari wraz z monitorem i klawiaturą,
konsole (lata 90-te XX w.), joysticki, magnetofon szpulowy, monitor crt, płyty główne,
dyski twarde, urządzenia przenośne i telefony komórkowe z lat 1980-2010.

INNOWACJE
W KSZTA£CENIU ZAWODOWYM
Marcin Kałamucki
Innowacja, zgodnie z definicją, jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości
w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania. Innowacje w kształceniu i szkoleniu zawodowym
są wyzwaniem współczesności i niezbędnym warunkiem
rozwoju lokalnych społeczności, w których mają być dokonywane. Aby obecne kształcenie zawodowe było innowacyjne, uczniowie muszą mieć dostęp do najnowocze-

śniejszych światowych rozwiązań technologicznych i technicznych. Ważne jest, aby uczniowie podczas kształcenia
zaznajamiali się z technikami produkcji, mając możliwość
praktycznego zapoznania się z technologią i maszynami,
z którymi będą się stykać w późniejszej pracy w przemyśle.
Umiejętności i kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół
zawodowych powinny być najlepiej dostosowane do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.
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Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, w związku z ciągłym podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego, systematycznie modernizuje i doposaża pracownie zawodowe:
• pracownia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych z zapleczem
nowoczesnych układów zasilania silników o zapłonie iskrowym, oraz silników
Diesla ze stołem probierczym do badania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy
typu Common Rain, wraz z salą demontażu, diagnostyki i naprawy silników
spalinowych,
• pracownia obróbki skrawaniem wyposażona w nowoczesną obrabiarkę numeryczną CNC systemem sterowania
Sinumerik 808D wraz z wyposażeniem,
oraz oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania typu
CAD, CAM.
• pracownia spawania z nowoczesnym
sprzętem spawalniczym do spawania
elektrodą otuloną metodą MMA, spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG), metoda TIG - spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie
gazów obojętnych, takich jak argon, cięcia metali
za pomocą przecinarki plazmowej lub cięcia acetylenowo - tlenowego.
• pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej wyposażona w stanowisko do badania alternatorów i rozruszników samochodowych,
oraz z zestawem panelowym - Sensoryka systemów pojazdowych,
• pracownia nauki jazdy – posiadająca samochód Hyundai i20, plansze edukacyjne i makiety
symulacyjne,
• pracownia logistyczna – wyposażona w oprogramowanie magazynowo - logistyczne, wózek podnośnikowy,
• pracownia informatyczno-handlowa – wyposażona w zestawy komputerowe, drukarkę laserową, kserokopiarkę, kasy fiskalne, wagi elektroniczne, czytniki kodów kreskowych, metkownice, drukarki etykiet,
• pracownia informatyczna – posiadająca serwery www, ploter tnąco-rysujący sprzęt i akcesoria komputerowe
umożliwiające montaż i demontaż zestawów komputerowych, tablety, tablice interaktywne.
Obecnie obserwujemy bardzo szybki postęp techniczny w motoryzacji, informatyce, handlu, logistyce i innych
dziedzinach. To, co dawniej było dobre, dziś staje się bezużyteczne, samochód, komputer, liczydło sprzed kilkunastu lat a obecny sprzęt to zupełnie inne technologicznie
urządzenia. Zadaniem szkoły zawodowej jest zapoznanie
uczniów z najnowszymi technologiami, urządzeniami i metodami pracy. Szkoła podąża za postępem technicznym,
uczniowie mając możliwość korzystania z nowoczesnych
sprzętów nabywają umiejętności praktyczne potrzebne im
w przyszłym zawodzie, co daje gwarancję odpowiedniego
przygotowania ich do wykonywania wyuczonego zawodu.
Uczniowie mają również możliwość uczestnictwa w specjalistycznych kursach, na których zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, co podnosi ich kwalifikacje zawodowe i spełnia wymagania pracodawców. CKU
oferuje kursy z zakresu:
• Kurs spawania metodą MMA, MAG, MIG, TIG,
• Kurs prawa jazdy kat. B,
• Kurs programowania obrabiarek sterownych
numerycznie,
• Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowej,

•
•

Kurs obsługi kas fiskalnych,
Kursy komputerowe - wspomagania projektowania 2D, 3D.
Ukończenie szkoły zawodowej oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń
przygotowuje uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
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VIII EDYCJA KONKURSU
INTERDYSCYPLINARNEGO
JĘZYK ANGIELSKI I MATEMATYKA
„OMNIBUS 2016”

Zespół Szkół Zawodowych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych
w Dynowie byli organizatorami VIII
edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla uczniów z gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty:
brzozowski, przeworski, rzeszowski i przemyski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych
umiejętności uczniów, rozwój umiejętności
matematycznych i językowych.

Wzięło w nim udział 12 szkół gimnazjalnych:
Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu, Publiczne Gimnazjum nr
1 w Birczy, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku, Zespół
Szkół w Dydni, Zespół Szkół w Dynowie, Zespół Szkół nr 2
w Harcie, Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim, Zespół
Szkół w Krzywczy, Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu,
Zespół Szkół w Niebocku, Zespół Szkół w Nozdrzcu i Zespół Szkół w Wesołej. Rywalizowało 80 uczniów (40 osób
język angielski i 40 osób matematyka), przygotowanych
przez 26 nauczycieli.
W dniu 19 maja 2016 r. odbyła się kategoria – język angielski. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli z poszczególnych gimnazjów, oceniła wszystkie
prace, a wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Adam Fijałka z Zespołu Szkół w Dydni
(opiekun Anetta Wójcik),
II miejsce: Michał Pyra z Publicznego Gimnazjum
w Dubiecku (opiekun Agnieszka Szybiak),
III miejsce: Maryla Bodnar z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekun Tamara Ryzner),
III miejsce: Kajetan Blama z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Iwona Kiełbasa),
III miejsce: Kacper Kafara z Gimnazjum w Niebocku (opiekun Salomea Golla),

Wyróżnienia:
Agnieszka Kłosowska z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun
Iwona Kiełbasa), Natalia Rozmus z Zespołu Szkół w Dydni (opiekun Elżbieta Kopija - Piskorowska), Natalia Rybczak z Zespołu Szkół w Dydni (opiekun Anetta Wójcik), Patryk Mazur z Gimnazjum w Niebocku (opiekun Salomea Golla), Wojciech Piątek z Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu (opiekun Agnieszka Chruszczyk), Kamila Czerkies z Zespołu
Szkół w Dydni (opiekun Anetta Wójcik), Bartosz Owsiany z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Iwona Kiełbasa).
W czasie przerwy konkursowej uczniowie skorzystali
z poczęstunku w stołówce szkolnej, zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły oraz obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez Szkolną Grupę Artystyczno – Teatralną „Antrakt”(opiekunowie Anna i Jarosław Molowie).
Natomiast w dniu 20 maja 2016 r. odbyła się kategoria - matematyka, komisję konkursową również stanowili nauczyciele z poszczególnych gimnazjów, a wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Paulina Skrabalak z Zespołu Szkół
w Nozdrzcu (opiekun Andrzej Lubiński),
II miejsce: Julia Słaby z Zespołu Szkół w Nozdrzcu
(opiekun Andrzej Lubiński),
III miejsce: Hubert Podgórski z Zespołu Szkół
w Dynowie (opiekun Marek Siekaniec).
Wyróżnienia:
Bartosz Owsiany z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Bogusława Szmul), Patryk Marszałek z Zespołu
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Szkół w Dynowie (opiekun Adam Jagusztyn), Patrycja
Jagusztyn z Zespołu Szkół w Nozdrzcu (opiekun Andrzej
Lubiński), Maciej Nessel z Zespołu Szkół w Krzywczy
(opiekun Renata Zaleska), Wiktoria Stec z Zespołu Szkół
w Harcie (opiekun Anna Owsiany), Anna Marszałek
z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Bogusława Szmul),
Hubert Kozdra z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun
Marek Siekaniec).
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W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego
uczestnicy mogli obejrzeć pokaz specjalnie przygotowany
przez uczniów kl. 2TI – 4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk (opiekun Wojciech Hamerla). Został zaprezentowany budynek naszej szkoły w wersji Minecraft. Szkołę „zbudował” uczeń Robert Bomba z klocków w świecie gry, ponadto uczniowie przedstawili też
inne ciekawe aplikacje oparte w technologii Google Cardboard Aplikacje Cardboard, które dają
dostęp do rzeczywistości wirtualnej na
smartfonie. Pokazane zostały również
roboty z serii lego mindstorms, którymi można sterować za pomocą pilota, aplikacji na smartfona lub programem zapisanym na nośniku zewnętrznym, które zostały zakupione w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (był to
projekt systemowy realizowany przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Uczestnikom konkursu zostały przedstawione eksponaty wydrukowane w technologii 3D, oraz krótka lekcja programowania w programie Scratch. Mieli także możliwość zwiedzenia szkoły
i zapoznania się z ofertą edukacyjną
na rok szkolny 2016/2017.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, egzemplarz
gazetki szkolnej „Elemencik”, uczestnicy obu kategorii (7 osób) także nagrody specjalne, szkoły i opiekunowie podziękowania. Natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych przepiękne nagrody ufundowane przede wszystkim przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Dyrekcję szkoły,
Nadleśnictwo Dynów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz
osoby prywatne. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!!

Uczniom, ich opiekunom
gratulujemy
i zapraszamy za rok
na IX edycję konkursu!!
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Działalność Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Zawodowych
w Dynowie
Katarzyna Marcinek
Honorata Mikoś
„Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,
jak ty korzystasz z pracy innych”
Kard. S. Wyszyński
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
jest publiczną placówką oświatową kształcącą młodzież pochodzącą z miejscowości Pogórza Dynowskiego jak i z samego miasta Dynowa. Patronem
szkoły jest osoba znana i szanowana nie tylko przez lokalną społeczność,
ale także przez wszystkich Polaków. Niezwykła osobowość kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego, jego nauczanie i dzieła,
zobowiązują nas wychowawców do nauczania i wychowania uczniów w duchu wartości,
w tym odpowiedzialności, praworządności, samorządności i pracy na rzecz innych. Tych postaw i wartości uczniowie muszą uczyć się od
najmłodszych lat, gdyż dzięki nim będą stawiać sobie w życiu dobre cele i podejmować
słuszne decyzje.

Działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole to
praca zespołowa wielu osób – dyrekcji, opiekunów samorządu uczniowskiego, wychowawców poszczególnych klas oraz
w dużej części społeczności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski poprzez swoje zaangażowanie kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje ich do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Młodzież zaangażowana w działalność Samorządu
Uczniowskiego inicjuje i organizuje wiele imprez szkolnych
i lokalnych, które wynikają z przygotowanego we wrześniu
planu pracy samorządu. Wiele z tych akcji na stałe weszło
już do kalendarza imprez szkolnych – wieczorek zapoznawczy dla uczniów klas pierwszych, szkolny konkurs z okazji Dnia Chłopaka, Sprzątanie Świata, Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Drzewa, pamięć o zmarłych uczniach i pracownikach szkoły, kwesta na rzecz Towarzystwa
Pomocy Św. Brata Alberta w Dynowie, Mikołajki szkolne, wizyta Świętego Mikołaja w Publicznym Przedszkolu w Dynowie, Walentynki, Dzień
Kobiet i dyskoteki.
Inne przedsięwzięcia wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej oraz organizacji i instytucji współpracujących z naszą szkołą.
W roku szkolnym 2015/2016 Samorząd Uczniowski
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie aktywnie włączył się w organizację kilku imprez pozaszkolnych, które odbywały się
w naszej placówce i wymagały zaangażowania Samo-

rządu Uczniowskiego: – we wrześniu 2015 roku podsumowanie projektu Akademia Filmowa „Polywood”, której organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz
w marcu 2016r. koncert nauczycieli i uczniów Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Dynowie.
W naszej szkole odbywało się wiele imprez i uroczystości w czasie, których przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowywali oprawę plastyczną lub opiekowali się
gośćmi. Do takich imprez zaliczymy konkursy gminne i powiatowe, które od kilku lat organizowane są w Zespole Szkół
Zawodowych w Dynowie tj. „Leśne Dyktando”, „Potyczki
Logiczne” i „Omnibus”.
Corocznie Samorząd Uczniowski bierze udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza organizowa-
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nej przez Towarzystwo „Nasz Dom”, a także od kilku lat
wspiera Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci przygotowując upominki rzeczowe dla podopiecznych hospicjum z okazji Mikołajek. W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski
zorganizował także na terenie naszej szkoły dwie akcje charytatywne na rzecz chorej na białaczkę uczennicy z Zespołu Szkół nr 1 w Harcie. Wielkie zaangażowanie naszej
młodzieży w działalność charytatywną niewątpliwie wpisuje się w misję wychowawczą szkoły i myśl naszego Patrona:
„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.”
Każda szkoła ma swoją tradycję, czyli coś, co jednoczy całą
społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalne
środowisko. Tradycją naszej szkoły jest organizowany już od
kilkunastu lat turniej sportowy dla uczniów Szkół Gimnazjalnych Pogórza Dynowskiego ph. „Ferie na sportowo” oraz Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”, w którego XVI edycji ph. „Innowacyjne Podkarpacie” uczestniczyliśmy w tym roku. W oba te przedsięwzięcia
czynnie zaangażowany był Samorząd Uczniowski i jak zwykle młodzież ze swoich obowiązków wywiązała się wzorowo.
Tradycją naszej szkoły jest również udział Samorządu
Uczniowskiego w gminnych obchodach uroczystości państwowych. Z okazji 11 Listopada i 3 Maja uczniowie z pocztem
sztandarowym uczestniczą we mszy świętej, a następnie biorą udział w okolicznościowych akademiach.
Oprócz wyżej wymienionych działań, Samorząd Uczniowski aktywnie włącza się w uroczystość pożegnania najstarszych uczniów szkoły. Młodsi członkowie Samorządu
Uczniowskiego doceniają tych maturzystów, którzy przez
okres czterech lat nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie aktywnie pracowali na rzecz samorządności szkolnej
i przyczynili się do zorganizowania wielu imprez szkolnych
oraz akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Na podziękowanie za pomoc w organizację imprez charytatywnych w naszej szkole zasługują uczniowie klasy
4TPS, którzy jako pierwsi odpowiedzieli na apel Samorządu
Uczniowskiego o wsparcie chorej dziewczynki z Harty i dzieci
z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie. Ich hojność i ofiarność zaskoczyła całą społeczność szkolną.
W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski nagrodził
za rzetelną pracę na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie następujących uczniów:
• Aleksandrę Starzak - uczennicę klasy 4THL, która od
klasy pierwszej aktywnie włączała się w prace na rzecz
społeczności szkolnej, a w roku szkolnym 2014/2015 pełniła funkcję Przewodniczącej Szkoły;
• Kamila Kurdziela - ucznia klasy 4THL, który od klasy
pierwszej aktywnie działał w sekcji sportowej reprezentując szkołę na licznych zawodach sportowych, a w roku
szkolnym 2014/2015 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Szkoły;

•
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Klaudię Ukraińską - uczennicę klasy 4TI, która w roku
szkolnym 2013/2014 pełniła funkcję Sekretarza Samorządu Uczniowskiego;
• Małgorzatę Bednarczyk - uczennicę klasy 4THL, która w latach 2013-2015 pełniła asystę w Poczcie Sztandarowym Szkoły;
• Ewę Kiełbasę - uczennicę klasy 4THL, która w latach 2013-2015 pełniła asystę w Poczcie Sztandarowym Szkoły;
• Damiana Piejko - ucznia klasy 4THL, który w latach
2013-2015 był chorążym Pocztu Sztandarowego Szkoły;
• Przemysława Kapuścińskiego - ucznia klasy 4TI, który od klasy pierwszej aktywnie działał w sekcji organizacyjnej i porządkowej, był współorganizatorem wielu dyskotek szkolnych i akademii okolicznościowych;
• Iwonę Szałęgę - uczennicę klasy 4TI, która od pierwszej klasy aktywnie uczestniczyła w pracach sekcji artystycznej Samorządu Uczniowskiego;
• Bartłomieja Wasieńczaka - ucznia klasy 4TI, który
także od pierwszej klasy aktywnie uczestniczył w pracach sekcji artystycznej Samorządu Uczniowskiego.
Jako opiekunowie również pragniemy gorąco podziękować odchodzącym uczniom za zaangażowanie w działalność
Samorządu Uczniowskiego. Mamy nadzieje, że doświadczenie, jakie zdobyli w przygotowywaniu wielu imprez szkolnych,
zaowocuje w ich przyszłym życiu zawodowym.
Dziękujemy także tym wszystkim, którzy są życzliwi
poczynaniom Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole
i wspólnie z nim przyczyniają się do rozwoju samorządności
uczniowskiej i promocji szkoły w środowisku.
Podsumowując pracę Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie w roku szkolnym
2015/2016 należy stwierdzić, że wszystkie działania zostały
zrealizowane rzetelnie z pełnym zaangażowaniem młodzieży i zasługują na uznanie.

NA DZIEŃ MATKI
MAMO
„Dałaś mi ciepło i serce, ocierałaś moje łzy.
Jesteś dla mnie całym światem,
nikt nie ma Mamy takiej, jak Ty”.
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Stypendyści Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
- najlepsi z najlepszych...
Renata Mazur

Stypendyści z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego
w roku szkolnym 2015/2016
Zarząd Powiatu Rzeszowskiego przyznał na rok szkolny
2015/2016 dziewięć stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego. Siedem z nich otrzymali uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Stypendystami zostali:
• Grzegorz Boroń z kl. 3TI (śr. ocen 5,56),
• Konrad Ciurkiewicz z kl. 3TI (śr. ocen 5,26),
• Mirosław Potoczny z kl. 3TI (śr. ocen 5,75), uczniowie 4 –
letniego Technikum w zawodzie technik informatyk, wychowawca p. Piotr Marcinek,
• Krzysztof Gudyka z kl. 4TI 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk (śr. ocen 5,75), wychowawca p. Bogusława Pinkowicz,
• Karolina Sowa z kl. 2THL 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk (śr. ocen 4,9), wychowawca p. Katarzyna Marcinek,
• Piotr Fołta z kl. 3THL 4 – letniego
Technikum w zawodzie technik logistyk (śr. ocen 4,82), wychowawca p. Renata Mazur,
• Szymon Hadam z kl. 3TPS 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych (śr. ocen 5,07),
wychowawca p. Anna Mol.
Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny
2015/2016 zostały wręczone w/w uczniom
podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan.
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 bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

1.

uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2. posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe
na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była
bardzo duża, jednak stypendystami zostali najlepsi z najlepszych.

Stypendyści Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja od piętnastu lat obejmuje opieką
finansową i formacyjną blisko 2500 młodych
osób, nazywanych często „Żywym Pomnikiem” św. Jana Pawła II. Tworzą go uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ponad 1000 studentów z 60 uczelni, także zagranicznych.
Podstawowe kryteria otrzymania stypendium to średnia ocen - minimum 4,8, pocho-

dzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa.
Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie drugi rok szkolny stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” jest Karolina Sowa z kl. 2THL
(zawód technik logistyk), która za rok szkolny
2014/2015 uzyskała średnią ocen 4,9 i zachowanie wzorowe.
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Karolina Sowa działa aktywnie w Ruchu Apostolstwa
Młodzieży przy Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca
w Dynowie. Od roku jest członkiem Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT”, z którą występowała wielokrotnie dla mieszkańców Pogórza Przemysko-Dynowskiego.
Jest także stypendystką „Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z tere-
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nu województwa podkarpackiego w roku szkolnym
2014/2015”. Poddziałanie 9.1.3.POKL.
W roku szkolnym 2014/2015 zdobyła m.in. Grand
Prix w XXII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie
Krajoznawczym: „Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii prac
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, I miejsce w XXII Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym
„Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii prac zbiorowych.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016
W dniu 18 listopada 2015 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Tegoroczne stypendia otrzymało 200 uczniów. Gratulacje i dyplomy odebrali również finaliści ogólnopolskiego projektu „Matura na 100
procent”. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonali Pani Małgorzata Chomycz - Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Pan Jacek Wojtas
Podkarpacki Kurator Oświaty.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen
w swojej szkole. Galę uświetnił występ kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.
Z ZSzZ w Dynowie stypendystą został Mirosław Potoczny z kl. 3TI z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk.
Mirosław Potoczny za rok szkolny 2014/2015 uzyskał średnią ocen 5,75 i zachowanie wzorowe. Jest także stypendystą „Programu stypendialnego dla
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego
w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”. Poddziałanie 9.1.3.POKL.

SZKOLNA GRUPA
SPORTOWO – TANECZNA
„APLAUZ”
Alina Paściak
W Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie – Szkole Promującej Zdrowie od 13 lat
nieprzerwanie działa grupa chętnych, zaangażowanych młodych osób, obecnie dziewcząt, które kontynuują zaszczepioną przed laty ciekawą pasję – taniec. W naszej szkole
już od 2003 r. działa Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”, pod opieką
i bacznym okiem nauczycielki wychowania fizycznego Pani Aliny Paściak.
Obecnie zespół liczy 8 dziewcząt tj.: Małgorzata Bednarczyk, Wioletta Czenczek, Gabriela Domin, Karolina Gołąb, Ewa Kiełbasa, Aldona Sieńko, Paulina
Sieńko, Justyna Toczek.
Jedną z możliwości propagowania zdrowego stylu życia
jest właśnie taniec, który rozwija kreatywność i wyobraźnię przestrzenną, ale także jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu. Poprawia on kondycję fizyczną, a prowadzone, co tygodniowe zajęcia kształtują prawidłową postawę ciała, poprawiają gibkość, koordynację ruchową oraz
wzmacniają poszczególne partie mięśniowe. Taniec przynosi radość i zadowolenie oraz satysfakcję z widocznych
efektów. Zajęcia odbywające się w naszej szkole, wymagają zaangażowania, dają, więc nie tylko sporo korzyści dla
zdrowia, ale także rozwijają wartości przydatne w codziennym życiu. To wszystko sprawia, że do tańca chętnie się powraca. Należy podkreślić, że dla dziewcząt z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

taniec to przede wszystkim
pasja, którą pielęgnują i popularyzują. Mają w sobie wiele
pozytywnej energii, a tańcem
starają się zarazić inne osoby.
Wartość zajęć tanecznych jest
nieoceniona. Dają one szerokie możliwości, spędzone na
zajęciach i występach niezapomniane chwile grupa będzie wspominać jeszcze przez długi czas.
Dzięki bardzo dobrej współpracy i wsparciu ze strony
Pani Dyrektor Haliny Cygan, Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie zespół podczas swoich pokazów prezentuje się w nowych, zawsze
eleganckich strojach, wzbogaca swym udziałem imprezy szkolne i lokalne, organizowane przez MOK w Dynowie oraz PWSzZS w Rzeszowie. „Aplauz promuje
w ten sposób na zewnątrz swoje wypracowane umiejętności, a zarazem naszą szkołę.
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Wspomnieć należy również, że w naszej szkole realizowany jest projekt - „Życie to ruch, taniec i sport”
przez Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie wraz
z nauczycielami wychowania fizycznego, w ramach którego odbywają się szkolenia grup młodzieżowych, turnieje sportowe oraz pokazy, prezentacje tańca w wykonaniu
grupy „APLAUZ”. Działania te zmierzają do uatrakcyjnienia i zwiększenia aktywności fizycznej uczniów w szkole
i poza szkołą w celu zagospodarowania czasu młodzieży.
W tym roku szkolnym 2015/2016 grupa „APLAUZ”
zaprezentowała się podczas wielu różnych uroczystości
np.: „Ferie na sportowo”, „Dni otwarte szkoły”, wystąpiła podczas XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu ”Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Innowacyjne
Podkarpacie”, dla uczestników konkursów organizowanych w szkole jak również dla naszych uczniów, a niedługo będzie uczestniczyć w kolejnej edycji Szkolnych Prezentacji Artystycznych „SZPAK”. Dziewczęta, jak co
roku wzięły udział w Finale Wojewódzkim Licealiady w aerobiku w Rzeszowie, gdzie zajęły IX miejsce.

„ELEMENCIK” – gazetka szkolna
w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Renata Mazur
Szkoła przyjazna uczniowi to taka szkoła, która daje
swoim podopiecznym możliwość rozwoju zainteresowań, talentów, zapewnia zaspokojenie potrzeby uznania, aprobaty, stwarza przyjazny klimat i daje poczucie więzi z innymi.
Jednym ze sposobów budowania wspólnoty szkolnej opartej na wzajemnym porozumieniu ucznia, nauczyciela i rodziców jest czasopismo szkolne. Umożliwia ono realizowanie zadań wychowawczych, inspiruje młodych ludzi do podejmowania działań kulturalnych, rozbudza zainteresowania filmem, literaturą, muzyką, kształtuje nawyki czytelnicze, stwarza szansę promowania młodych talentów.
W opinii Dyrekcji szkoły i Rady Rodziców nasze pisemko „ELEMENCIK” jest świetną wizytówką szkoły i poza
tym, że pełni funkcję informacyjną, integruje środowisko
szkolne, sprzyja kształtowaniu postaw aktywnych społecz-

nie, propaguje pozytywne wzorce zachowań.
Dzięki pracy w zespole redakcyjnym uczniowie kształcą sprawność
językową, uczą się precyzji w wyrażaniu własnej opinii, doskonalą umiejętności w zakresie redagowania różnych form
wypowiedzi (wywiad, informacja, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, recenzja), samodzielnego zdobywania wiadomości, posługiwania się technologią informacyjną, rozwijają
wrażliwość i wyobraźnię. Spotkania redakcyjne wymagają wspólnego rozwiązywania problemów, twórczego działania w grupie i przyczyniają się do rozbudzania dociekliwości intelektualnej. Redagowanie pisma sprzyja rozwijaniu
takich cech jak samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, wytrwałość i systematyczność.
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Nasze uczniowskie pisemko „Elemencik” wydawane jest
od 21 lat. Pierwszy numer ukazał się w maju 1994 r. Ówczesny dyrektor szkoły – p. Stanisław Tymowicz – zaakceptował pomysł redagowania szkolnej gazetki i zawsze
wspierał w działaniach grupę uczniów, która się tym zajęła.
Opiekę nad redakcją objęła wówczas p. Anna Mol. Składy
redakcji zmieniały się przez lata. Jedni uczniowie kończyli szkołę, drudzy rozpoczynali naukę. Zawsze jednak znalazła się grupa „zapaleńców”, która chciała zająć się dziennikarstwem. Wśród naszych redaktorów były i są osoby,
które mają coś do powiedzenia, chcą zaznaczyć swoją obecność w szkole, lubią przebywać i rozmawiać z innymi, dla
których komputer to źródło wiedzy i nowych doświadczeń,
a nie maszyna do zabawy.

Skład redakcji w roku szk. 2015/2016
Obecny skład redakcji „ELEMENCIKA” tworzą uczniowie: Grzegorz Boroń, Mirosław Potoczny, Krystian Ostafiński, Maciej Sapa, Kamila Bułdak, Paweł Sierant, Monika
Bielec. Od 1999 roku działania młodych redaktorów koordynują p. Beata Irzyk i p. Renata Mazur. Stałą opiekę
nad gazetką sprawuje p. dyrektor Halina Cygan, która
aktywnie wspiera działania młodzieży.

pod patronatem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.), udział w konkursie dziennikarskim im. Pawła Migasa na reportaż o tematyce religijno-społecznej (2007 r.), udział w III Podkarpackim Konkursie Gazetek
Szkolnych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filia w Leżajsku (2008 r.),
III miejsce w IV Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filia w Leżajsku (2009 r.), II miejsce w VI Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
w Rzeszowie Filia w Leżajsku (2014 r.), II miejsce w VII
Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filia w Leżajsku (2015 r.).
Działalność „ELEMENCIKA” jest wspierana również
przez powstałe dwa lata temu Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, którego prezesem
jest p. Stanisław Tymowicz. Redakcja naszego pisemka wraz
z opiekunami bardzo dziękuje za dotychczasową współpracę.

Gazetka jest odzwierciedleniem nie tylko zainteresowań
uczniowskich, ale jest też odbiciem działalności szkolnej, realizuje zadania związane z promocją szkoły w środowisku lokalnym.
Zachęcamy do lektury naszego pisemka. Każdy numer zawiera wiele elementów humoru, a także mnóstwo różnych ciekawostek motoryzacyjnych, krajoznawczych oraz z dziedziny informatyki. Nie brakuje w nim spraw poważniejszych. "Elemencik" zamieszcza wywiady z nauczycielami, przypomina ważniejsze fakty z historii Polski, porusza tematykę zdrowia, patologii społecznych wśród
młodzieży, ekologii, informuje o szkolnych wydarzeniach – uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych, akcjach ekologicznych i charytatywnych oraz innej działalności promującej szkołę.
Redakcja „ELEMENCIKA” może pochwalić się wieloma sukcesami i udziałem w licznych konkursach m.in. IV miejsce w konkursie na najlepszą gazetkę szkolną w ramach ogólnopolskiego konkursu międzyszkolnego „Tu lubię być”, przeprowadzonego przez Fundację “Signum Magnum” z siedzibą w Rybniku (2001 r.), laureat XIII
edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w szkole” za wydanie europejskie „Elemencika” (2004 r.), I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta” o treściach
ekologicznych” zorganizowanym przez Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach (2005 r.), wyróżnienie w II Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filia w Leżajsku (2007
r.), udział w konkursie „Rusz głową człowieku” zorganizowanym
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Uzależnienia behawioralne
Elżbieta Kiszka
Słowo „uzależnienie” najczęściej kojarzymy z alkoholem, narkotykami, papierosami a w ostatnich latach z dopalaczami. Niewiele jednak osób ma świadomość tego, że
istnieją tzw. uzależnienia behawioralne. Czym są uzależnienia behawioralne? Uzależnienia behawioralne oznaczają przymus wykonywania pewnych czynności. Do tego
rodzaju uzależnień zaliczamy czynności, które są społecznie akceptowane np. granie w gry hazardowe, jedzenie, robienie zakupów, korzystanie z Internetu, oglądanie telewizji, dbanie o swój wygląd, zaspokajanie potrzeb seksualnych, używanie telefonu komórkowego, praca. Zachowania
te mogą przeobrazić się w uzależnienie, gdy człowiek traci
kontrolę nad ich wykonywaniem. Odczuwalny przymus wykonania danej czynności, pomimo jej negatywnego wpływu
na nasze funkcjonowanie, świadczy o uzależnieniu. W sytuacji,
kiedy człowiek nie może jej wykonać, odczuwa rozdrażnienie,
złość, niepokój. Trudno się dopatrzeć różnic w zasadniczych
cechach zachowania ludzi uzależnionych od substancji czy od
czynności. W obu przypadkach
występuje utrata kontroli, pojawiają się objawy zespołu abstynenckiego w postaci różnych dolegliwości i niepokoju oraz przymusowe pragnienie wykonania
czynności, pomimo jej negatywnego wpływu na funkcjonowanie człowieka.
Do objawów, które można tutaj wymienić należą:
• Silne pragnienie lub poczucie przymusu podejmowania
określonych zachowań,
• Trudność w kontrolowaniu zachowań związanych z danym obszarem działania,
• Fizjologiczne objawy odstawienia, występujące, gdy zachowanie zostało przerwane lub ograniczone,
• Stwierdzenie tolerancji (potrzeba nasilania zachowań
w celu uzyskania efektów wcześniej uzyskiwanych przy
mniejszym nasileniu),
• Narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności,
• Kontynuacja szkodliwych zachowań, mimo wyraźnych
szkód z nimi związanych.
Jak odróżnić, co jest przyjemnością, a co uzależnieniem?
Wykonywanie danej czynności (hobby) powinno sprawiać
człowiekowi przyjemność, dawać radość, zadowolenie, satysfakcję z jej wykonania. W każdej chwili możemy je zakończyć, nie odczuwając jakiegokolwiek dyskomfortu psychicznego lub emocjonalnego z jej przerwania. W sytuacji,
gdy ta sama czynność przekształca się w uzależnienie, przeżywamy inne emocje: stres, lęk, niepokój, przygnębienie,
poczucie pustki i beznadziejności. W takiej sytuacji człowiek w swoim zachowaniu kieruje się przymusem, a nie
wewnętrzną motywacją wykonania czynności. Nie odczuwa satysfakcji, lecz szybko przemijającą euforię i zadowolenie. Nie chcąc odczuwać nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, sięga po tę czynność, która poprawia mu nastrój,

niweluje napięcie i złe samopoczucie. Trzeba jednak wracać do wykonywania tej czynności coraz częściej np. nie dwa
razy w tygodniu, ale np., cztery lub pięć. Z upływem czasu
trzeba zwiększać dawkę tak, jak w przypadku uzależnień
od środków psychoaktywnych, ponieważ zwiększa się tolerancja organizmu na dotychczasowy poziom doświadczania
przyjemności. W praktyce oznacza to, że jeśli chcemy osiągnąć odpowiedni poziom pozytywnych emocji, musimy np.
grać coraz częściej i dłużej na komputerze kosztem innych
ważnych spraw i zajęć (np. zamiast dwa dni w tygodniu,
gramy cztery, zwiększając liczbę godzin spędzonych przed
komputerem). W taki sposób czynność, od której jesteśmy
uzależnieni, zaczyna wypełniać cały nasz czas.

•

•
•

Zaniedbujemy inne obowiązki.
Skutki uzależnień behawioralnych mogą być trojakie:
Psychiczne – nadaktywność, problemy ze snem, nieumiejętność wypoczynku, zmienne nastroje, uczucie irytacji, drażliwość, trudność w koncentracji uwagi, zaniżona samoocena, niższa satysfakcja z życia.
Fizyczne - bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, problemy
żołądkowe, tiki nerwowe, zawroty głowy, zespół przewlekłego zmęczenia, nadwaga, wady postawy.
Społeczne – zaniedbywanie innych aktywności, zawężenie zainteresowań, izolowanie się od innych ludzi, pogorszenie relacji rodzinnych.

Do uzależnień behawioralnych możemy zaliczyć uzależnienie od:
• Internetu (siecioholizm),
• Gier komputerowych,
• Hazardu,
• Zakupów (zakupoholizm),
• Telefonu(fonoholizm),
• Pracy (pracoholizm),
• Ćwiczeń fizycznych (bigoreksja),
• Opalania (tanoreksja).
Trudno jest wyróżnić, które z wymienionych uzależnień
są najbardziej niebezpieczne. Jednak, jeśli problem odniesiemy do dzieci oraz młodzieży, wydaje się, że niebezpiecznym uzależnieniem niosącym za sobą duże zagrożenie jest
uzależnienie od Internetu. W obecnym czasie prawie każdy nastolatek ma dostęp do komputera, smartfona czy tabletu a za ich pośrednictwem do Internetu. Różnorodność
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informacji, ich dostępność oraz powszechność powoduje, że
stają się one nieodłącznym elementem życia naszych dzieci. W większości przypadków są one źródłem wiedzy, pozwalają nawiązywać nowe znajomości, spędzać czas wolny,
śledzić różnego rodzaju wydarzenia, pozwalają wypowiadać się na różne tematy. Jednym słowem, Internet kształci, uczy i bawi. Jednak oprócz korzyści, stwarza pewne zagrożenia. Tym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo uzależnienia. Problem ten dotyka w większości ludzi do 34 roku
życia. W zdecydowanej większości są to dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia. Dane statystyczne pokazują, że co dziesiąty nastolatek należy do grupy zagrożonych lub uzależnionych. 60% dzieci i młodzieży między 9 a 16 rokiem życia codziennie lub prawie codziennie korzysta z komputera i Internetu. 74 % korzysta z Internetu codziennie (dane
z terenu Polski).
Na czym polega uzależnienie od Internetu? Objawem
uzależnienia dzieci i nastolatków jest odczuwana presja „być” w sieci. Sama aktywność nie jest tak istotna, ważne
jest, aby się zalogować i obserwować, co się dzieje w sieci. Internet pomaga nastolatkom oderwać się od codzienności i wprowadzić w swoje życie inny świat, nad którym
mogą mieć kontrolę. Mogą nawiązywać ciekawe znajomo-
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ści, często kompensując sobie samotność, pustkę, brak celów obecnością w sieci. Młody człowiek może być w Internecie tym, kim chce być, robić, co chce, decydować o tym,
co robi, z kim będzie się kontaktować. Dzieci uzależnione
od Internetu to bardzo często osoby, które niedoskonałości
otaczającego świata, problemy rodzinne i społeczne rekompensują sobie obecnością w sieci, byciem w niej. W wirtualnym świecie jest bezpieczniej. Do otaczania się iluzją cyberprzestrzeni skłonne są przede wszystkim dzieci samotne, zagubione w świecie, pozbawione bliskości i zainteresowania ze strony dorosłych, posiadające obniżoną samoocenę, skłonne do izolowania się, z potrzebą przynależności
do jakiejś grupy, wycofane. Dlatego w dostępności do sieci
i korzystaniu z Internetu przez młodego człowieka ogromną rolę odgrywają rodzice, którzy powinni być bardzo czujni w tej kwestii. Konieczna jest kontrola czasu spędzanego przez dziecko w sieci, znajomość, z kim się kontaktuje,
w jakie gry gra, z jakich portali społecznościowych korzysta
i jakie zamieszcza w nich wpisy. A najważniejsze jest poświęcanie - stosownie do wieku - tyle czasu swojemu dziecku, ile od nas się domaga. Bez tego, problem uzależnienia
jest bardzo prawdopodobny.

BiblioTech - biblioteka przyszłości
Beata Irzyk
Biblioteka przyszłości – bez książek, bez czytelników,
bez ścian …. z wygodnymi fotelami, miękką wykładziną,
ogrodem na dachu.
Mrzonki czy realne wizje przyszłości? Digitalizacja
(przekształcenie dokumentu papierowego w zapis elektroniczny), e- lerning, e – booki, biblioteki cyfrowe to już
nie prognozy, ale rzeczywistość. Tradycyjna biblioteka odchodzi do lamusa. Jej miejsce zajmuje Biblitech – biblioteka bez książek.
Pierwszą taką bibliotekę otwarto w 2013 r.
w San Antonio, w Teksasie. Jej pomysłodawcą był
Nelson Wolff. Wyposażona ją w stanowiska komputerowe, czytniki dla dorosłych i dzieci, laptopy
oraz tablety. Za ich pomocą czytelnik może uzyskać darmowy dostęp do dziesięciu tysięcy tytułów zgromadzonych w jej zbiorach, wypożyczając
je do domu lub czytając e-booki na miejscu. Nowoczesna biblioteka to „wrota do świata informacji”. Jej działalność musi mieć charakter hybrydowy, łączyć świat rzeczywisty z wirtualnym.
Niewątpliwie architektura, wystrój wnętrza, nowoczesny design, zasoby, użyte technologie oraz przeszkolona kadra to atuty biblioteki przyszłości. W Polsce za wzorcowe uznać można krakowską Artetek czy Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej. W tego typu bibliotekach do
dyspozycji czytelników są zbiory obejmujące ebooki, e-czasopisma, audiowizualia (płyty muzyczne, filmy), gry planszowe i komputerowe, komiksy, a także tradycyjne książki i czasopisma.
Bibliotech jest miejscem wkraczającym daleko poza funkcje tradycyjnej biblioteki. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie oprogramowanie i spe-

„Kiedy masz jakieś wątpliwości,
idź do biblioteki”
cjalistyczny sprzęt, można np. przenieść się w powszechnie niedostępne pomieszczenia. Bibliotech to miejsce relaksu, ciekawych spotkań, wystaw, koncertów itp. Mimo
radykalnych zmian, na jakie muszą być przygotowane
biblioteki, jej główny cel pozostaje bez zmian - powinna
wyzwalać emocje, przyciągać, być miejscem przyjaznym,
w myśl słów J. K. Rowling „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” .
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Zespół Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Halina Ryba
Misją biblioteki jest wspieranie procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły poprzez zapewnienie dostępu
do źródeł informacji niezbędnych do realizacji tych procesów, a także udział w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności uczniów w zakresie wyszukiwania i korzystania
z wszelkiego rodzaju potrzebnych informacji. Wyjątkowość
biblioteki szkolnej wyznaczają zbiory i ich organizacja, dostęp do informacji przede wszystkim przez Internet, osobowość i kompetencja człowieka, nauczyciela-bibliotekarza. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują 13.896 woluminów odpowiadających kierunkom i specjalizacjom, w jakich szkoła prowadzi kształcenie.

ki temu biblioteka
stała się pracownią o charakterze
interdyscyplinarnym, a także centrum informacji.

Zbiory uzupełniane są na bieżąco nowościami. Co roku
dokonuje się wymiany starego, zniszczonego księgozbioru, przeprowadza selekcję książek nieprzydatnych i zniszczonych. Biblioteka wyposażona jest w 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu drukarki oraz urządzenie wielofunkcyjne i sprzęt audiowizualny. Dodatkowo obok biblioteki znajduje się pracownia multimedialna, w której młodzież może realizować zadania z różnych
przedmiotów, wyszukiwać informacje na określony temat.

Młodzież redagująca gazetkę korzysta ze zbiorów
i sprzętu bibliotecznego przy opracowywaniu kolejnych
numerów pisma. Uczniowie pod okiem opiekunów uczą
się redagowania i formatowania tekstów.

Czytelnia i pracownia multimedialna to miejsca chętnie odwiedzane przez uczniów nauczycieli, którzy podczas
przerw, a także po zajęciach lekcyjnych korzystają z komputerów, dostępnych programów, przeglądają interesujące
ich strony internetowe, wyszukują w Internecie informacje
potrzebne do lekcji lub przygotowują się do matury. Dzię-

Biblioteka
współpracuje też
z redakcją szkolnej gazetki „Elemencik”. Czytelnia jest miejscem spotkań młodych redaktorów z opiekunami.

Działania bibliotekarzy akcentują indywidualne traktowanie uczniów, by rozwój ich zdolności i zainteresowań
przebiegał w wyjątkowo miłej i serdecznej, a nawet przyjacielskiej atmosferze. Najważniejszym celem wychowawczego programu biblioteki szkolnej jest kształtowanie postawy moralnej i stylu życia czytelników, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz ukształtowanie
takiej postawy obywatelskiej, która uwzględniałaby perspektywę europejską. Zwracamy również uwagę na wartości chrześcijańskie oraz przywoływanie autorytetów takich jak Jan Paweł II czy Kardynał Stefan Wyszyński.

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
36-065 Dynów ul. Polna 3 , tel +48 (16) 652-10-45 lub kom. 795 935 551

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
Zespołu Szkół Zawodowych
w Dynowie
Stowarzyszenie zostało założone 22 maja 2014 roku i jest dobrowolnym, powszechnym,
samorządnym Stowarzyszeniem nauczycieli, absolwentów i sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie m.in. działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo – rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej zwłaszcza
w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach, w szczególności na rzecz
dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej,…./../. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede
wszystkim na pracy społecznej członków. Źródłem dochodów Stowarzyszenia są składki członkowskie, daro-

wizny, dotacje i subwencje, spadki, dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych, zbiórki publiczne, inne dochody.
Jednym przykładem pozyskania środków m.in. było
przystąpienie do konkursu ofert na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na wolnym powietrzu ogłoszonego
przez Burmistrza Miasta Dynów.
Zapraszamy !!!
Zostań członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu
Szkół Zawodowych w Dynowie.
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Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania:
„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
na wolnym powietrzu”.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W DYNOWIE

ZAPRASZA
CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ
NA ZAJĘCIA SPORTOWE POD HASŁEM:

„ŻYCIE TO

RUCH,TANIEC i SPORT”
w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
na wolnym powietrzu

RODZAJ ZAJĘĆ i TERMINARZ
•
•
•
•
•

MIEJSCE:

•

Szkolenie grup młodzieżowych			
- kwiecień 2016
Turnieje piłki nożnej, siatkowej i tenisa
stołowego dla uczniów szkół gimnazjalnych - czerwiec 2016
Prezentacja tańca sportowego			
- czerwiec-październik 2016
Zawody lekkoatletyczne dla uczniów
ze szkół dynowskich Turniej piłki nożnej 7-osobowej dla chłopców
i plażowej piłki siatkowej 			
- czerwiec 2016
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie, ul. Polna 3

KOORDYNATORZY:

•

Alicja Paściak – szkolenia i taniec,

•

Marek Paściak i Paweł Gierula
– turnieje piłki nożnej, siatkowej i tenisa,

•

Piotr Marcinek – zawody lekkoatletyczne.

Szczegółowe informacje pod telefonem: lub (16) 652-10-45
Strona internetowa: http://www.sp.zsz-dynow.net/
E-mail: spzszdynow@gmail.com
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Sport i rekreacja
w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Alina Paściak
Marek Paściak
Paweł Gierula
Piotr Marcinek
W roku szkolnym 2015/2016 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
aktywnie brała udział w rywalizacji sportowej szkół średnich powiatu rzeszowskiego. Nasi uczniowie wystąpili niemalże we wszystkich konkurencjach sportowych, jakie proponuje Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
W pierwszym etapie Ligi lekkoatletycznej dobrze spisały się obie nasze reprezentacje. Niestety, wynik drużyny
dziewcząt był minimalnie za słaby, żeby znaleźć się w gronie dwudziestu najlepszych drużyn w całym województwie.
Za to sztuka ta udała się chłopcom, którzy na półmetku zajmują XV miejsce w województwie. Obecnie chłopcy przygo-

towują się już do finału wojewódzkiego, który odbędzie się
końcem maja w Rzeszowie. Eliminacje powiatowe w indywidualnych biegach przełajowych wygrał Patryk Górniak,
II miejsce zajął Kamil Kurdziel, na IV miejscu uplasował się Marek Król, zaś V miejsce przypadło Kamilowi
Wandasowi. Uczniowie ci reprezentowali szkołę w finale
wojewódzkim, który odbył się tradycyjnie już w Kolbuszowej.
Awans wywalczyła również Teresa Bołoz, która po
wspaniałym biegu nie dała szans rywalkom, zajmując
I miejsce w powiecie, a XVI w finale wojewódzkim.
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Z dobrej strony pokazały się drużyny szachistów i tenisistów stołowych, które to zajmując II miejsca w powiecie
awansowały do rozgrywek na wyższym szczeblu, a reprezentacja chłopców w tenisie stołowym zajęła wysokie, V miejsce w rejonie. Bardzo dobrze spisali się nasi siatkarze, którzy zajmując I miejsce w powiecie, zakwalifikowali się do
szczebla rejonowego, zajmując w nim ostatecznie IV miejsce.
Siatkarki natomiast uplasowały się na drugim stopniu podium zawodów powiatowych. Dobry wynik uzyskały również
nasze koszykarki, które zajmując II miejsce, zostały wicemistrzyniami powiatu.
O awans do półfinałów wojewódzkich postarały się reprezentacje dziewcząt i chłopców w unihokeju, zajmując III i II
miejsce w rozgrywkach na szczeblu rejonowym.
Podobnie jak w roku ubiegłym, nasza szkoła była organizatorem Powiatowej Licealiady w halowej piłce nożnej
dziewcząt i chłopców. W tym roku chłopcy zajęli III miejsce, a dziewczyny IV miejsce w powiecie. Słowa uznania
należą się również reprezentacji dziewcząt w aerobiku, która w finale wojewódzkim, rozegranym w Rzeszowie, uplaso-
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wała się na IX miejscu.
W kalendarzu imprez sportowych na ten rok szkolny zostały jeszcze tylko Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce, na które młodzież naszej szkoły pod okiem nauczycieli
wychowania fizycznego jest już starannie przygotowywana.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych
w Dynowie wraz z nauczycielami wychowania fizycznego realizują projekt pod nazwą “Życie to ruch, taniec i sport”.
Celem projektu jest szkolenie grup młodzieżowych i zapewnienie uczniom szkół dynowskich warunków do aktywnego spędzania czasu poprzez rywalizację sportową w różnych
dyscyplinach. Szkoła w ramach tego przedsięwzięcia organizuje różnego rodzaju turnieje, rozgrywki oraz prezentacje tańca sportowego. Projekt ten w głównej mierze finansowany jest przez Urząd Miasta w Dynowie, resztę stanowi
wkład własny i praca w ramach wolontariatu. Warto też dodać, że w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Aktywny Dynów” w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Cała
szkoła biega”, a o jej szczegółach poinformujemy w najbliższym numerze Dynowinki.

Poradnictwo zawodowe młodych
Anna Fara
Dla młodego człowieka poszukiwanie pierwszego zatrudnienia jest bardzo ważnym etapem wchodzenia w dorosłość.
Dla niejednego jest także etapem zbierania nowych, ale jakże trudnych doświadczeń życiowych. Wszelkie problemy i porażki związane z poszukiwaniem zatrudnienia, długie okresy bezrobocia związane z niemożnością realizacji planów życiowych i zawodowych kończą się rozczarowaniem. Największym utrudnieniem dla młodzieży w przejściu do stanu zatrudnienia jest: niedopasowanie kwalifikacji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców i posiadanych przez młodych ludzi, rozbieżność między oczekiwaniami absolwentów,
dotyczącymi pracy a oferta pracodawców, niedoskonałość rozwiązań różnych instytucji, słaba przedsiębiorczość ludzi młodych i problemy związane z tworzeniem nowych miejsc pracy.
Determinantami sukcesu lub porażki młodych ludzi na
rynku pracy są: poziom kwalifikacji zawodowych, cechy demograficzne i uwarunkowania środowiskowe. Największe
znaczenie mają - poziom wykształcenia i inne wyznaczniki
kwalifikacji, takie jak: dziedzina wykształcenia, wyuczony
zawód, dodatkowe umiejętności. Wydaje się, że to właśnie
poziom kwalifikacji zawodowych w dużym stopniu decyduje
o położeniu na rynku pracy i stabilności zawodowej.
Badacze wskazują, że braki w profesjonalnym ukierunkowaniu młodzieży przy wyborze ścieżki kształcenia są głównym źródłem niepowodzeń na rynku pracy. Duże znaczenie
dla poprawienia tej sytuacji mają profesjonalne usługi doradcy zawodowego.
Poradnictwo zawodowe dla młodych ludzi ma na celu
osiągnięcie czterech celów polityki społecznej: kształcenie
ustawiczne, włączenie społeczne, poprawę wydajności rynku pracy i rozwoju gospodarczego. Doradztwo zawodowe pomaga ludziom rozpoznawać ich zainteresowania, ambicje,
kwalifikacje, możliwości i umiejętności. Poradnictwo rozwija
pewność siebie i uświadamia jednostkom możliwości kształcenia, pracy i wypoczynku oraz ich prawa obywatelskie. Ułatwia im zrozumienie mechanizmów rządzących rynkiem pracy i systemami edukacyjnymi oraz pozwala połączyć te informacje z wiedzą o samym sobie. Ułatwia również podej-

mowanie pracy, adaptację do nowych warunków
wyboru decyzji dotyczących kariery zawodowej,
tak w trakcie wchodzenia na rynek pracy, jak
i w czasie poruszania
się po nim. Wszechstronne doradztwo zawodowe
próbuje uczyć ludzi planowania i podejmowania
właściwych decyzji dotyczących pracy i edukacji.
Poradnictwo może pomóc w zachowaniu równowagi na
rynku pracy, dzięki promowaniu bliższych więzi między potrzebami jednostek, a potrzebami rynku pracy. Obecnie wykorzystuje się różne formy doradztwa zawodowego, które wykorzystują: psychologię, pedagogikę, socjologię oraz ekonomię
pracy. Największy wpływ ma tutaj psychologia. Początkowo
doradztwo opierało się na rozmowie (twarzą w twarz) oraz na
testach psychologicznych. Obecnie w większości krajów doradztwo zawodowe prowadzone jest przez ludzi posiadających
znacznie szersze kwalifikacje i praktykę. Większość z nich
to prawdziwi specjaliści, którzy przeszli obszerne przeszkolenie. Pod pojęciem doradztwa zawodowego rozumie się nie
tylko rozmowę doradczą i testy, ale szeroki wachlarz innych
usług: zajęcia grupowe, informacje podawane w formie elektronicznej lub drukowanej, lekcje planowania kariery, charakterystyki zawodów, porady telefoniczne, filmy edukacyjne.
Profesjonalną pomoc doradcy zawodowego można otrzymać w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie. W szkole działa Szkolny Ośrodek
Kariery „Twoja Przyszłość”. SzOK prowadzony jest przez doradcę zawodowego. Można w nim wiele się o sobie dowiedzieć
i zdobyć mnóstwo ważnych informacji dotyczących kształcenia wyższego oraz rynku pracy. Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z szerokiej oferty edukacyjnej naszej szkoły oraz
Szkolnego Ośrodka Kariery „Twoja Przyszłość”.

Nr 6/251

DYNOWINKA

35

36

DYNOWINKA

Nr 6/251

Nr 6/251

DYNOWINKA

37

Tel: +48 16 62 36 490 Recepcja/ Bar
Tel: 692 431 440 Informacje imprezy.

36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 4
www.aleksandria-dynow.pl

Aleksandria Dom Weselny
&
Restauracja S.C
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Dynów, ul. Mickiewicza 41
tel. 16 65 22 211
Dubiecko, Nienadowa 502B
tel. 16 62 84 431

ODDZIAŁY

SZCZUCIN

BŁAŻOWA

JAROSŁAW
DUBIECKO

Twierdza 77 k/Frysztaka
tel. 17 27 60 123.
Klęczany 299A
tel. 17 74 55 164
Jarosław, ul. Zamkowa 3
tel. 16 62 10 052
Błażowa, ul. Armii Krajowej 22
tel. 17 22 93 500

www.szik.pl
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