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Miesięcznik ● Wydawca: Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie ● Numer 1 ● Listopad 2012

W numerze:
• Wywiad z Dyrektorem,
P. Kazimierzem Żakiem
(str.2)
• Z działalności SU (str.3)
• Sukcesy naszych
uczniów (str.4)
• Najważniejsze
wydarzenia szkolne
(str. 6)

Drodzy czytelnicy!
„IV Pawilon” otwiera dla Was „swoje drzwi”,
reaktywujemy bowiem tradycję wydawania gazety szkolnej.
Wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły, chcą zaistnieć
w mediach, bądź podzielić się z nami swoją twórczością,
zachęcamy do współpracy.
Świat ma dla nas tak wiele do zaoferowania. Trzeba
tylko to zobaczyć i wziąć w swoje dłonie.
Zapominając o jesiennych minorowych nastrojach,
cieszymy się z tego, że upłynęła nam już połowa pierwszego
semestru i wielkimi krokami zbliża się Mikołaj, a po nim
najpiękniejsze święta – Boże Narodzenie.

• Aktualności sportowe
(str.7)
• Nasza szkoła w
środowisku (str.9)
• Kalendarium
najbliższych
Imprez (str.11)
• Projekty realizowane w
szkole (str.12)

Kolejny numer
już 14 grudnia!

„Ten świat ma tak
wiele dla nas
– jeśli tylko mamy
oczy,
które to widzą,
serce, które to
kocha
i dłonie, które to dla
nas zbierają”.
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Wywiad z Panem dyrektorem Kazimierzem Żakiem
Uczeń: Jak wspomina Pan swoje
pierwsze spotkanie ze szkołą, pierwsze
lekcje, pierwszą klasę?

U: Czy praca dyrektora to łatwe
zadanie?
D: Trudne, a nawet bardzo trudne i to nie tylko
z powodu dużej odpowiedzialności wynikającej
z pełnienia funkcji dyrektora szkoły, ale przede
wszystkim z ogromnej różnorodności oczekiwań
ze strony uczniów i ich rodziców, czy też
środowiska lokalnego, a także organów
prowadzących szkołę.

Dyrektor: Bardzo miło. Zostałem przyjęty
przyjaźnie zarówno przez nauczycieli jak
i uczniów. Ze swoją pierwszą klasą jako
wychowawca miałem bardzo dobre i
przyjazne relacje.
U: Czy, kiedy rozpoczynał Pan pracę w
szkole myślał o tym, by zostać
dyrektorem?

U: Kto najdłużej zostaje w pamięci
dyrektora?

D: Na początku pracy na pewno nie, ale po
kilku latach tak. Uważałem, że mogę coś
innego, nowego przekazać szkole. Obecnie
swoje ówczesne pomysły realizuję jako
dyrektor.

D: Oczywiście uczniowie, którzy zdają maturę i
opuszczają mury naszej szkoły. Pamiętam
zarówno tych najlepszych, ale także tych co
osiągali słabsze wyniki i mam satysfakcję, że
dzięki liceum mogli wkroczyć w dorosłe życie
z wiedzą, którą wynieśli z naszej szkoły.

U: Jakie cechy szczególnie Pan ceni w
nauczycielach?

U: Co Pana boli, a co cieszy w
codziennej pracy?

D: Szczerość, otwartość, rozsądek, uczciwość,
pracowitość, zaangażowanie w swoją pracę
i humor.

D: Boli i to bardzo, gdy pewna część uczniów
wykazuje brak zainteresowania nauką. Cieszy
każdy, nawet ten mały sukces edukacyjny,
artystyczny czy sportowy szkoły i uczniów.

U: Do jakich momentów swojej pracy
chętnie powraca Pan we
wspomnieniach?

U: Jakim był Pan uczniem w naszym
wieku?

D: Zawsze mile wspominam pełnienie funkcji
wychowawcy klasowego.

D: Ani bardzo dobrym, ani złym. I Liceum
Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
w Przemyślu ukończyłem ze średnią ocen
powyżej 4 i bez problemu dostałem się na
studia wyższe.

U: Jakie plany na przyszłość ma Pan
odnośnie naszej szkoły?
D: Dbać o dobry poziom edukacyjny szkoły;
zabiegać o jak najszybsze rozpoczęcie budowy
hali sportowej; mieć na uwadze dobro
każdego ucznia naszej szkoły; pilnować, by
dobra opinia o naszym liceum była zawsze
aktualna.

Pan dyrektor –
Kazimierz Żak

U: Co Pan lubi robić w wolnych
chwilach?
D: Tych chwil jest naprawdę mało. Gdy mam
trochę wolnego czasu, to czytam dobre książki,
słucham muzyki.
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Wybory 2012 za nami!

Szymon Motyka –
nowy przewodniczący
samorządu uczniowskiego

12 listopada w naszej szkole
miało miejsce ważne
wydarzenie.
W tym dniu bowiem
wybraliśmy osoby, które
będą nas reprezentować
przez najbliższy rok szkolny.
A są to:
- Szymon Motyka (159 głosów)
– przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego,
- Bartosz Motyka (58 głosów) –
przewodniczący sekcji
organizacyjnej,
- Piotr Hendzel (26 głosów) –
zastępca przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego,
- Klaudia Łach (23 głosy) –
przewodnicząca sekcji
koleżeńskiej,
- Faustyna Toczek (14 głosów)
– kronikarz,
- Ilona Szaremeta i Agnieszka
Pudysz (odpowiednio 3 i 6
głosów) – skarbnicy,

- Agnieszka Niedźwiedź i
Klaudia Halko (odpowiednio 2
i 3 głosy) – sekretarze
Samorządu Uczniowskiego,
- Szymon Fara (2 głosy) –
przewodniczący sekcji
dekoracyjnej,
Opiekunem samorządu
w dalszym ciągu jest
Pani mgr Elżbieta Klaczak –
Łach.

Nowy team!
Szymon Motyka, to on zdeklasował wszystkich
rywali. Wygrał zdecydowanie i z przytupem,
tym samym zostając nowym „szefem”. Na
drugim miejscu był jego brat – Bartosz, jednak
z przyczyn pokrewieństwa nie mógł on zostać
zastępcą przewodniczącego. Na tym
stanowisku zasiadł były przewodniczący sekcji
organizacyjnej – Piotr Hendzel. Założenie
nowego samorządu jest takie, aby każdego
traktować na równi, po bratersku. Sami mówią:
„Wy nas wybraliście, więc to my jesteśmy
i działamy dla Was, nie odwrotnie”. I to jest
prawdopodobnie nowe motto Samorządu
Uczniowskiego.
Serdecznie gratulujemy jego nowym członkom.
Dziękujemy także klasom za wsparcie swoich
kandydatów, a szczególnie odchodzącemu
samorządowi za wkład włożony w rozwój szkoły
i organizacje wyborów! DZIĘKUJEMY!

Nowo wybrany samorząd (od lewej) – Bartosz Motyka, Szymon
Fara, Piotr Hendzel, Agnieszka Niedźwiedź, Szymon Motyka,
Pani mgr. Elżbieta Klaczak – Łach, Klaudia Halko, Agnieszka
Pudysz, Ilona Szaremeta, Faustyna Toczek, Klaudia Łach
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Sukcesy naszych uczniów
Ogólnopolski Konkurs „Ojczyzna polszczyzny”.
W dniu 4.10.2012 odbył się w auli naszego liceum
etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu „Ojczyzna
polszczyzny”. Do części pisemnej przystąpiło 34
uczniów z różnych klas.
15 uczniów naszej szkoły Aleksandra Kalawska,
Michał Sochacki, Anna Skubisz, Ewa Matwijczyk,
Magdalena Cukrzyńska, Sylwia Siry, Paulina
Makaryk, Bartosz Tworzydło, Aleksandra Socha,
Natalia Sowula, Izabela Antosiak, Anna
Słupczyńska, Izabela Ząbkowicz, Anna Łach i Piotr
Hendzel zakwalifikowało się do etapu rejonowego,
który odbył się 27 października w siedzibie PCEN-u
w Rzeszowie.
Popisy retoryczne, przygotowane przez uczestników
Konkursu „na gorąco” przeszły najśmielsze
oczekiwania. Okazało się, że młodzi ludzie mówią
piękną polszczyzną, mają głęboką wiedzę
i świadomość środków ekspresji.
Nagrodą dla ucznia, który zajął I miejsce było
zaproszenie do trzeciego etapu Konkursu –
Ogólnopolskiego Finału, który odbywa się we
Wrocławiu w Zakładzie Narodowym Ossolińskich.
Wielka szkoda, że tylko jedna osoba, spośród tylu
uczestników zostaje do niego zakwalifikowana. Tym
bardziej cieszy fakt, że w tym prestiżowym konkursie
do Małego finału doszło aż sześciu naszych uczniów:
Aleksandra Kalawska, Ewa Matwijczyk, Natalia
Sowula, Paulina Makaryk, Anna Skubisz i Michał
Sochacki, z których Natalia Sowula zajęła bardzo
wysokie III miejsce. Gratulujemy laureatce i wszystkim
uczestnikom Małego Finału oraz opiekunkom
młodzieży p. E. Klaczak - Łach, p. K. Kłyż i p. J. Duda.

Uczestnicy konkursu „Ojczyzna Polszczyzny”

XX Dynowski Konkurs Poezji
14 listopada 2012 roku w Domu Strażaka w Dynowie odbyła się już XX edycja Konkursu Poezji pt.
”Życie jako owo jabłko cierpkie i weselne”, pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury. Nasi
uczniowie okazali się prawie bezkonkurencyjni, gdyż oddali tylko I miejsce. II miejsce zajęła Natalia
Sowula, III miejsce zajęła Wioletta Pudysz. Wyróżnienie otrzymała Gabriela Święch.
Do konkursu uczniów przygotowywały panie polonistki – Elżbieta Klaczak - Łach, Katarzyna Kłyż,
Joanna Duda.
Wszystkim nagrodzonym oraz biorącym udział gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Laury XX edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej

Dyplom dla Aleksandry Socha.

19 listopada w Teatrze Maska w Rzeszowie odbyła się uroczysta
gala jubileuszowej edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnejkonkursu o randze wojewódzkiej organizowanego przez III LO
w Rzeszowie. W gali tej uczestniczyła nasza uczennica
Aleksandra Socha , która zdobyła I miejsce w konkursie
dziennikarskim, pokonując 39 uczestników z innych szkół
średnich Podkarpacia. „Bardzo cieszę się z wygranej, choć nie
ukrywam, że to zwycięstwo bardzo mnie zaskoczyło.
Tegoroczna edycja konkursu była bardzo zaskakująca ze
względu na gościa specjalnego – Rafała Wilka, który opowiadał
o swoim życiu oraz osiągnięciach sportowych. Mam nadzieję, że
w następnej edycji konkursu uczniowie naszej szkoły zgarną
wszystkie miejsca na podium” – podsumowała zwyciężczyni
konkursu.
Miłym zaskoczeniem było również wyróżnienie dwójki naszych
uczniów w kategorii literackiej ( wzięło w niej udział 90
uczestników) - Wioletty Pudysz za poezję oraz Piotra
Kędzierskiego za prozę. Prace naszych uczniów będą
wydrukowane wraz z innymi nagrodzonymi w almanachu
tegorocznej edycji konkursu. Do sukcesu naszych uczniów
przyczyniły się panie polonistki: E. Klaczak-Łach, K. Kłyż i J. Duda.

Das Deutsch Diktat – etap szkolny
14. listopada 2012 w naszej szkole odbył się etap szkolny III. Ogólnopolskiego Dyktanda Języka
Niemieckiego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,
w którym wzięło udział 20 naszych uczniów.
Niezmiernie miło nam poinformować, że na pierwszych trzech miejscach znaleźli się:
1.Damian Potoczny (III A)
2.Anna Skubisz (III D)
3.Aleksandra Socha (III D)
Gratulujemy wszystkim uczniom, a Damianowi życzymy powodzenia w następnym etapie tego
konkursu, który odbędzie się już w grudniu.
Opiekunkami konkursu były panie: E. Hadam, M. Rząsa, B. Trzyna.
W kategorii fotograficznej:
1.Sylwia Siry – I miejsce
2.Jagoda Kędzierska – wyróżnienie
3.Aneta Kamińska – wyróżnienie
4.Anna Sawczak – wyrożnienie
5.Anna Salwiak – wyrożnienie
W kategorii plastycznej –
1.Alicja Karnas – III miejsce
Po ogłoszeniu wyników odbył się konkurs muzyczny w kategorii piosenki turystycznej. Nasz zespół
w składzie: Aleksandra Gierula, Asia Martowicz, Klaudia Marszałek, Klaudia Łach, Wiola Potoczna,
Natalia Twardy, Klaudia Forystek, Kasia Krakowska, Emilka Cieśla pięknie się zaprezentował.
Dziewczyny w rytm gitar i skrzypiec zaśpiewały „Czardasz na połoninie” i „Bieszczady”.
Za ten występ zespół otrzymał najwyższe I wyróżnienie.
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Wydarzenia szkolne

Uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego 2012 / 13



3 września przyjęliśmy do naszej społeczności szkolnej
uczniów klas I i uroczyście wkroczyliśmy w rok szkolny
2012/2013.



18 września wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie świata”.



27 września odbył się wieczorek zapoznawczy uczniów klas I.



9 października 110 maturzystów wzięło udział
w pielgrzymce na Jasną Górę, do Oświęcimia
i Łagiewnik.



15 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej,
w tym dniu tradycyjnie na deskach naszej szkolnej sceny
wystąpili razem nauczyciele i uczniowie.



18 października uczniowie klasy I A i I B wzięli udział
w wycieczce „Szlakiem zabytków Rzeszowa”.



26 października grupa naszych uczniów wzięła udział
w inauguracji serii wykładów krajo- i kulturoznawczych
niemieckiego obszaru językowego organizowanych przez
Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego.



27 października odbyła się zabawa półmetkowa klas
drugich.



30 października SU wraz z opiekunką oraz klasą III D złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli.



1 listopada 18 wolontariuszy z naszej szkoły kwestowało na
cele Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta.



9 listopada w auli szkoły nasza społeczność wzięła udział w
obchodach 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Zebrani obejrzeli piękną i wzruszającą część
artystyczną w wykonaniu naszego zespołu wokalno –
instrumentalnego oraz recytatorów.



12 listopada miały miejsce wybory do nowego Samorządu
Szkolnego.



16 listopada nasi uczniowie wraz z gronem pedagogicznym
włączyli się w akcję zbiórki makulatury. Pozyskane z jej
sprzedaży pieniądze pomogą wybudować studnie
w dalekim Sudanie.



20-22 listopad nasi maturzyści przystąpili do próbnych matur
z języka polskiego, języka obcego i matematyki.
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Sukcesy sportowe naszych uczniów

Dyplom dla LO za zajęcie 1
miejsca w Licealiadzie




W dniu 14 listopada 2012 roku
w Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie odbyło się wręczenie
nagród i dyplomów dla szkół
Powiatu Rzeszowskiego za
osiągnięcia sportowe w roku
szkolnym 2011/2012.
W rozgrywkach "Licealiady"
w Powiecie Rzeszowskim po raz
szósty I miejsce zajęło nasze
liceum.
W dniu 14.11.2012 r. w hali
sportowej w Miłocinie odbyły się
zawody w piłce ręcznej
chłopców w ramach sportowej
"Licealiady". Nasza drużyna po
dużych emocjach i zaciętej
walce zajęła III miejsce
w powiecie rzeszowskim.



Dnia 13 listopada 2012 roku w Sokołowie
Młp. odbyły się zawody powiatowe dziewcząt
i chłopców w tenisie stołowym w ramach
Licealiady. Drużyna dziewcząt w składzie
Izabela Antosiak, Małgorzata Kałamucka
i Karolina Binko zajęła II miejsce w powiecie i tym
samym uzyskała awans do zawodów rejonowych.
Drużyna chłopców w składzie Konrad Banaś, Paweł
Tarnawski i Mateusz Baran zajęła III miejsce
w powiecie.



Dnia 7 listopada 2012 roku w hali sportowej
w Miłocinie odbyły się zawody w piłce ręcznej
dziewcząt w ramach "Licealiady". Po długiej
i pasjonującej walce nasze dziewczęta wygrały
mecz z LO w Błażowej i zajęły I miejsce w powiecie
rzeszowskim, awansując tym samym kolejny raz
z rzędu do finału rejonowego.



W dniu 27 października w hali PTS „Walter”
w Rzeszowie odbył się półfinał wojewódzki
w badmintonie chłopców w ramach "Licealiady"
Szkolnego Związku Sportowego. Naszą szkołę w tych
zawodach reprezentowali: Amadeusz Łach,
Maciej Zawadzki i Dawid Cichy, którzy zajęli V
miejsce.



W dniu 24 października w hali PTS „Walter”
w Rzeszowie odbył się półfinał wojewódzki
w badmintonie dziewcząt w ramach "Licealiady"
Szkolnego Związku Sportowego. Naszą szkołę w tych
zawodach reprezentowały: Ewelina Bubenko,
Klaudia Sękowska, Karolina Binko, Mariola
Tworzydło. Zajęcie II miejsca dało jednak naszej
drużynie po raz drugi z rzędu awans do Finału
Wojewódzkiego.

Drużyna
chłopców w
piłce ręcznej
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Dnia 18.10.2012 roku odbyły się Mistrzostwa
Województwa Podkarpackiego w Biegach
Przełajowych w ramach Licealiady. Naszą szkołę
reprezentowała uczennica klasy II d Mariola
Tworzydło.



Dnia 09.10.2012 roku odbyły się zawody
powiatowe w indywidualnych biegach
przełajowych, w których uczeń naszej szkoły
Maciej Zawadzki zajął III miejsce. Na wyróżnienie
zasługuje również Mariola Tworzydło, która zajęła
VII miejsce.



Dnia 01.10.2012 roku w Rzeszowie odbyły się
zawody lekkoatletyczne w ramach "Licealiady".
W zawodach wzięło udział 34 uczniów naszej
szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługuje
Angelika Siwulec
i Adrian Domin, którzy zajęli III miejsce
w pchnięciu kulą.



W dniu 16.10.2012 roku w Liceum
Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji
Narodowej w Dynowie odbyła się Powiatowa
"Licealiada" w szachach. Do zawodów
rejonowych z I miejsca zakwalifikował się zespół
naszej szkoły w następującym składzie:
Adrianna Lis, Dariusz Batycki, Piotr Niemiec
i Maciej Głuszyk. W zawodach rejonowych
zespół ten zdobył bardzo cenne IV miejsce.

Dryżyna dziewczęca – piłka
ręczna

Puchar za I
miejsce.

Dryżyna dziewczęca – tenis
stołowy
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Nasza szkoła w środowisku












9 września odbył się w Dynowie koncert w ramach projektu: PRZESTRZEŃ OTWARTA DLA
MUZYKI. W programie „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” wystąpiła Orkiestra Kameralna
Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Tomasza Chmiela.
Znane przeboje muzyki filmowej śpiewająco wykonali: Adrianna Bujak – Cyran (sopran)
i Jacek Ozimkowski (bas).Koncert odbył się w auli naszego Liceum.
W dniach 11-12 września 2012 roku odbył się VIII Plener Kulturalny Szlakiem Dziedzictwa
Kulturowego organizowany przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Wycieczka była
formą nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
rzeszowskiego. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro uczniów.
28 września 2012 roku Aktywny Dynów, MOK Dynów, „Zblazowanie. Stop. Roztańczenie.
Start!” oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
postanowili zorganizować wspólnie event, którego głównym celem była chęć pomocy
i wsparcie dla znanego polskiego tancerza breakdance z ekipy Polskee Flavour, który kilka
razy odwiedzał Dynów, a niedawno przeszedł poważną operację i odbywa rehabilitację
po ciężkiej kontuzji. Całą akcję rozpoczął wspólny bieg ulicami Dynowa. Grupa około 40
osób przebiegła z Rynku Miasta do dynowskiego LO, gdzie o godzinie 17:30 rozpoczął się
pokaz filmu o MEFO, a dyrektorka MOK, Pani Aneta Pepaś opowiedziała wszystkim
zebranym kilka słów o tancerzu.
Stało się już tradycją, że w dniu 1 listopada na Dynowskim cmentarzu młodzież naszej
szkoły kwestowała na cele Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, dając tym
samym wyraz swojej solidarności z podopiecznymi Domu Pogodnej Starości w Dynowie.
W tym roku po raz kolejny nauczyciele (Maciej Jurasiński, Maria Kuszek, Bogdan Peszek,
Katarzyna Kłyż, Ewa Hadam) a także młodzież ( Amadeusz Łach, Mariola Tworzydło,
Aleksandra Kalawska, Karolina Szajnik) kwestowali na rzecz ratowania starego cmentarza.
Była to już 10 kwesta, której inicjatorami jest Towarzystwo Przyjaciół Dynowa zrzeszające
wymienionych nauczycieli i uczniów. Udało się zebrać w tym roku ponad 3000 zł, co jest
dużym sukcesem.
4 listopada 2012 w kościele parafialnym w
Dynowie odbył się koncert poświęcony
pamięci Jana Pawła II. Mieszkańcy Dynowa i
okolicznych miejscowości uzdolnieni
artystycznie recytowali wiersze lokalnych
artystów: Ks. Franciszka Błotnickiego, Danuty
Bielec, Jadwigi Sidorowicz, Fryderyka
Radonia. Nasze uczennice miały także swój
udział
w koncercie. Gra na skrzypcach Joanny
Martowicz (III A)
i śpiew Wioletty Potocznej (III C) dostarczyły
publiczności niewątpliwie sporo wrażeń i
sprawiły, że koncert na długo pozostanie w
naszej pamięci, dlatego dziękujemy im za
zaangażowanie na rzecz środowiska
lokalnego.

Prof. Maria Kuszek oraz Prof. Maciej
Jurasiński podczas kwesty
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Dynowskie obchody 94 rocznicy Odzyskania
Niepodległości rozpoczęła uroczysta msza święta
w intencji ojczyzny. Kolejnym punktem
w scenariuszu obchodów święta była Sesja Rady
Miasta, w której uczestniczyły władze miasta:
Burmistrz Miasta Zygmunt Frańczak,
Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko,
Radni Powiatu Rzeszowskiego oraz Rady Miasta
Dynowa, Ks. dziekan Stanisław Janusz, poczty
sztandarowe dynowskich instytucji, organizacji i
szkół, jak również licznie zgromadzeni mieszkańcy
miasta. Po oficjalnym powitaniu przybyłych,
w historyczny kontekst ówczesnych wydarzeń
wprowadził zebranych referat okolicznościowy
wygłoszony przez p. Mariusza Chomę –
nauczyciela historii z naszej szkoły. Z naszego
liceum wywodzi sie także zespół muzyczny, który
dostarczył wielu wzruszeń, śpiewając i recytując
głębokie w swej wymowie utwory literackie.
Uroczyste obchody zamykał koncert w wykonaniu
Orkiestry Dętej z Dynowa.



I popłynęła „ pieśń o zmierzchu” w auli naszego
liceum 11 listopada w Narodowe Święto
Niepodległości. Takie hasło bowiem przyświecało
wieczorowi pieśni patriotycznej zorganizowanemu
przez Dynowskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie we
współpracy z naszą szkołą. Swoją obecnością
zaszczycili nas przedstawiciele władz
samorządowych- z ramienia Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie p. Adam Kozak,
Burmistrz Miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak,
przewodniczący Rady Miasta Dynowa p. Roman
Mryczko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Dynowa i okolic.



Niemal wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z
gronem pedagogicznym włączyli się w akcję
zbiórki makulatury. Pozyskane z jej sprzedaży
pieniądze, pomogą wybudować studnie
w dalekim Sudanie. Jest to nasza odpowiedź na
prośbę Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich.
Razem zebraliśmy jej około 600 kg.
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Akcja sprzątania
świata

Pani dyrektor Ewa Hadam
oraz Prof. Katarzyna Kłyż
podczas kwesty

Kalendarium najbliższych imprez







28 listopada – oficjalne przekazanie władzy nowemu samorządowi uczniowskiemu
połączone z andrzejkową dyskoteką.
29 listopada – wielka impreza środowiskowa „Dynów czyta Pana Tadeusza”.
6 grudnia – Mikołajki szkolne.
7 grudnia – finał ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
21 grudnia – wigilie klasowe
31 grudnia – zakończenie Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne
święta – twórcze święta”.

Plakat „Cały Dynów czyta „Pana
Tadeusza”
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Projekty realizowane w szkole
Projekt „Fundusze dla Polski – Interaktywna Mapa Przemian” – program
realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych służący prezentacji efektów
wykorzystania funduszy europejskich w procesie modernizacji Polski.

Program „Etnolog- zaloguj się na ludowo” – w ramach programu
uczniowie pracując metodą projektu odkrywają lokalną kulturę,
a następnie z pomocą nowych mediów prezentują społeczności lokalnej.

Projekt IT Szkoła polega na „wyjściu” szkoły wyższej do szkół
ponadgimnazjalnych celem wzbogacenia kształcenia informatycznego
z myślą o przyszłych karierach uczniów w dziedzinie informatyki.

„Archipelag Matematyki” – jest to projekt edukacyjny bazujący na
zastosowaniu platformy cyfrowej jako narzędzia pomagającego w nauce
matematyki w liceach ogólnokształcących.

Celem projektu „Chłopska Szkoła Biznesu” jest pobudzenie postaw
przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych.„Filmoteka Szkolna”
ma na celu poszerzenie wiedzy o filmie, w ramach tego projektu powstał
Dyskusyjny Klub Filmowy.

„Szkoła z klasą 2.0” – dzięki udziale w tym projekcie uczestnicy mają
możliwość poznania sposobów uczenia się i wykorzystanie technologii
informacyjno – komunikacyjnej.

Słowo od redakcji:
Drodzy czytelnicy!
Dziękujemy tym, którzy w czytaniu dotarli aż tutaj. Mamy świadomość, że
w naszej publikacji niewiele jest jeszcze rzeczy doskonałych, ale zapewniamy
Was, że cały czas pracowaliśmy i pracujemy nad poprawą błędów. Możecie
być pewni, że w następnym numerze znajdą się treści równie ciekawe
i interesujące jak w tym wydaniu.
Pozdrawiamy, życzymy miłej zabawy na imprezie Andrzejkowej!
Redakcja.
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