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„Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają.”
     [Mały Książę]

Złota myśl:

Mościcki z Mościć,  
a z Wrocanki kto?

Centralny Okręg Przemysłowy, 
który z biedniej ziemi podkar-
packiej uczynił region na ów 
czas zasobny i bogaty w ludzką 
myśl i pomysłowość. Przez Du-
klę prowadził trakt handlowy 
łączący Polskę z południem 
Europy, a takie położenie miało 
i swoje uboczne skutki. Z jed-
nej strony bogacił się region, 
z drugiej niszczyły go wojny. 
Przewalały się wojska, kiedy 
tylko ktoś pragnął wojować ze 
Wschodem. Zwłaszcza w poło-
wie lat czterdziestych zeszłego 
stulecia, gdy front zatrzymał 
się na chwilę w tych okolicach 
i wydawało się, że nie pozo-
stanie tu kamień na kamieniu. 
Straty rozbudziły energię. Od-
budowa zniszczeń wyzwoliła 
ogrom inicjatyw i sił, stając się 
zaczątkiem dzisiejszej zasob-
ności tej ziemi. I wracam do 
pierwszego zdania. Dlaczego 

Wjeżdżając do Krakowa od strony lotniska w Balicach, na granicy mia-
sta krótki napis: „Witamy w mieście królów polskich”. Bo jest się też 
czym chwalić. Groby królewskie, katedra i metalowa trumna Mar-
szałka w Krypcie Srebrnych Dzwonów. Królewskie komnaty i Skarbiec. 
To mało? I wreszcie sam Kraków. Z Sukiennicami, średniowiecznym 
układem urbanistycznym starego miasta, z najstarszym polskim uni-
wersytetem, wywodzącym się od Jagiellonów, i jednym z najstarszych  
w Europie. Czyli w świecie. To Kraków. 

A Dukla? Dziś miasto na ru-
bieżach Rzeczypospolitej. Mia-
sto średniowiecznego handlu, 
miasto na styku kultur, poglą-
dów, religii. Region graniczny 
i stąd wielość szlaków, dróg na 
styku europejskich kultur. Pra-
wie nie było wojen zachodu ze 
wschodem europejskim, które 
nie przetoczyły by się przez 
Podkarpacie. Także tych na-
poleońskich. A kiedy przeczy-
tałem, że w Dukli urodził się 
Jan Kwiatkowski, ojciec Eu-
geniusza, największego pol-
skiego wizjonera naszego mię-
dzywojnia, to już wiem: Du-
kla ma swój udział w rozwoju 
Polski morskiej, przemysłowej 
i gospodarczej. Wszak Kwiat-
kowski umyślił sobie Polskę 
morską i wybudował na prze-
łomie lat dwudziestych i trzy-
dziestych zeszłego stulecia naj-
bardziej nowoczesny w tamtym 
czasie port na Bałtyku, Gdynię. 
Wybudował na Podkarpaciu 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dukla
Radosnych, spokojnych, prawdziwie wiosen-
nych Świąt Wielkanocnych, tradycyjnego 

smacznego jajka
życzą

 Marek Górak Andrzej Dziedzic 
 Burmistrz Dukli  Przewodniczący Rady
  Miejskiej w Dukli

Pracownikom Gminy i wszystkim,  
którzy kochają przyrodę

życzymy wspaniałych Wielkanocnych 
Świąt w zgodzie z naturą

Maria Walczak i uczniowie z LOP przy LO Dukla

Z okazji nadchodzących  
Świąt Wielkanocnych

Prawdziwej wiosny w sercach i za oknem
Wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom

życzy
Redakcja Dukli.pl 

Utwory literackie laureatów 5. Ogólnopolskiego 
Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli z udziałem 
poetów polonijnych

W kwietniowym numerze dru-
kujemy wiersze: Kariny Mi-
lasz z Jaślisk „Spragniony mi-
łości”, który zajął 2. miejsce 
i Weroniki Szałaj z Woli Niż-
nej „Zapomnienie”, który za-
jął 3. miejsce w kat. regional-
nej młodzież.

„Spragniony modlitwy”

Karina Milasz

Jak róża, którą wręczasz swej miłości,
jak szum drzew w zachwyt wprawiający
jak słońce dające tyle radości,
taki jest człowiek do Ciebie się modlący.
Składam w wiązankę swe grzeszne ręce
i wypowiadam słowa w podzięce.
Kochany Janie Pawle II przyjmij z mej wdzięczności
cząstkę serca, które Cię chętnie ugości.
Chcę byś widział me dobre strony,
złe zaś zapomnij proszę.
Ja twej miłości szczerej spragniony
zmęczone dłonie do nieba, gdzie Twój dom, wznoszę.

„Zapomnienie”

Weronika Szałaj

Gdy białe Anioły brały Cię do nieba
na ziemi ludzkich łez strumienie płynęły.
W ciszy płonęło miliony światełek.
Dłońmi różańca paciorki przesuwały drżące w żałobie.
Dziś, gdy już kolejny rok przemija
ludzkie oczy wysychają niewzruszone,
światełka nikną i maleją nagle.
Różańce w szufladzie na dnie milczą jak zaklęte...
Bo tak łatwo tonąć sercom w zapomnienie 
a tak trudno wznosić ku wyżynom wierszy, że jesteś cią-
gle z nami.
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Widziane z Cergowej
u dokończenie ze str. 3 

Wiadomości z Gminy

wjeżdżając do Dukli nie prze-
czytam na tablicy, że to miasto 
z wielką historią średniowie-
cza. Tu zatrzymał się król Jan 
Kazimierz powracający ze Ślą-
ska w czasie potopu szwedz-
kiego. Miasto, które w pewnym 
momencie rozwoju kraju miało 
szanse stać się centrum życia 
kulturalnego ówczesnej Polski. 
Miasto świętego Jana z Dukli, 
miasto gdzie pielgrzymował 
Jan Paweł Drugi i tu wyniósł 
na ołtarze skromnego mnicha. 
Miasto pałacu Tarnowskich, 
a może i powiedzieć o Janie 
Kwiatkowskim? 

Zaś wjeżdżając do Wro-
canki także widziałbym jakiś 
znak, że tu mieszka Izabela Za-
torska, jedna z najlepszych na 
świecie biegaczek górskich, 
której pierwszych miejsc i me-
dali nie zliczy. Z łamów :D” 
kilkakrotnie namawiałem panią 
Izę, aby pokazała swoją klasę 
w wielkim światowym biegu 
maratońskim w Nowym Jorku, 
który startując na jednej z tam-
tejszych wysp, na Staten Island 
biegnie przez jeden z najpięk-
niejszych mostów świata, Ver-
rezano Bridge. Biegnie przez 
polską dzielnicę Greenpoint i 
kończy swoje czterdzieści ki-
lometrów w Parku Central-
nym na Manhattanie. To je-
den z największych świato-
wych dystansów biegowych i 
niechby wreszcie zakończył się 
w odpowiedniej kategorii pol-
skim zwycięstwem. Warto wpi-
sać się w annały New York City 
Marathon. Raz i drugi repor-
tersko obsługiwałem nowojor-
ski maraton dla tamtejszej pol-
skiej gazety „Nowy Dziennik”, 
niestety nie miałem do tej pory 
przyjemności wpisywać tam 
polskich nazwisk. To co, uma-
wiamy się pani Izo?

Zresztą nie ma do tej pory 
powszechnego zwyczaju, aby 
miasta czy w ogóle miejscowo-
ści chwaliły się swoimi miesz-
kańcami. Kraków ze swoimi 
królami jest tu raczej chlubnym 
wyjątkiem. Kasina Wielka w 
Beskidzie Wyspowym w Mało-

polsce, to Justyna Kowalczyk. 
Nie ma w tej chwili większego 
nazwiska w polskim sporcie niż 
Justyna. To nic, że przegrała z 
Marit, że jest druga w Pucha-
rze Świata, ale dała tyle nadziei 
Polakom i tyle dumy, jak mało 
który ze sportowców. Taki był 
Małysz i przez chwilę Kubica. 
W Kasinie urodziła się najlep-
sza polska biegaczka, można 
by powiedzieć wszech czasów, 
gdyby to nie zabrzmiało zbyt 
pompatycznie. Urodziła się w 
Kasinie i tam mieszka, choć w 
obecnej fazie startów, prawie 
do domu rodzinnego nie za-
gląda. Niemniej. Ale sądzi ktoś 
że Kasina chwali się swoją ro-
daczką, że o niej tu głośno i w 
jakiś sposób Kasina się z tym 
obnosi? A guzik prawda, nie 
ma o tym we wsi ani jednego 
słowa. 

W przedwojennej Polsce 
było, i jest oczywiście do dziś, 
miasto Mościce koło Tarnowa, 
nazwane tak na cześć ostat-
niego prezydenta tamtej Pol-
ski, Ignacego Mościckiego, 
wybitnego uczonego. Oczywi-
ście nie chodzi o to, aby Wro-
cankę nazwać na przykład Za-
torskiem - zachowajmy propor-
cje - niemniej widziałbym jakiś 
konkretny znak uhonorowania 
podkarpackiej biegaczki sto-
sownym słowem. Zaś dziew-
czyny podkarpackie biegające 
dziś z mistrzynią raz w tygo-
dniu, niechby nawiązały do do-
brych tradycji, których aku-
rat w tej dyscyplinie nie mamy 
wielkich. Owszem, mieliśmy 
wybitne sprinterki, w tym mię-
dzy innymi przedwojenną Wa-
lasiewiczównę, ale długody-
stansowej pani, i do tego bie-
gającej po górach - tego jeszcze 
nie było. Jeszcze powiem dwa 
słowa o nartach. Wydawało by 
się, że gdzie jak gdzie, ale na 
Podkarpaciu narciarstwo bie-
gowe powinno być najwyższej 
próby. A tu cicho, aż dzwoni.  
A przecież mieszka gdzieś w 
tamtych stronach Stefania Bie-
gunówna, kiedyś najwybitniej-
sza polska biegaczka - i co?  
I nic. No właśnie.

Zbigniew Ringer

Informacja dla mieszkańców gminy Dukla!
Burmistrz Dukli informuje, że kasa w 

Urzędzie Miejskim w Dukli 
(pokój nr 2 na parterze) jest czynna

w godz. od 7.15 do 14.00

Czas na aktywność w gminie Dukla
Gmina Dukla oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dukli informują o rozpoczę-
ciu realizacji projektu „Czas 
na aktywność w gminie Dukla”. 
Zadanie w 85% jest finansowa-
ne ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego z 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - 
Promocja integracji społecznej, 
Działanie: 7.1 - Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integra-
cji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez ośrodki pomocy 
społecznej oraz w 15 % przez 
Gminę Dukla. 
Celem projektu jest uaktyw-
nienie zawodowe i społeczne 

17 niepracujących osób (w tym 
6 mężczyzn i 11 kobiet), ko-
rzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej, będących w 
wieku aktywności zawodowej 
tj. 18-64 lat, zamieszkałych na 
terenie naszej Gminy, zagro-
żonych wykluczeniem społecz-
nym. W ramach działań pro-
jektowych uczestnicy zdobędą 
nowe uprawnienia zawodowe 
- „Kucharz małej gastronomii” 
- dla 11 kobiet, „Florystyka”, 
w którym będzie uczestniczyło 
7 kobiet, „Spawanie elektrycz-
ne metodą MAG” dla 6 męż-
czyzn i „Obsługa koparko-łado-
warki” zaplanowane dla 2 męż-
czyzn. Dodatkowo dla wszyst-
kich uczestników projektu zor-

Uczestnictwo w tych zajęciach 
pozwoli nabyć praktyczne 
umiejętności przydatne szcze-
gólnie w trudnym okresie po-
szukiwania pracy. Tematyka 
3-dniowych będzie obejmo-
wać: wartości i cele pracy, 
analiza predyspozycji i zainte-
resowań zawodowych, metody 
szukania pracy, przygotowanie  
i opracowanie dokumentów 
aplikacyjnych (CV, list motywa-
cyjny), autoprezentacja i przy-
gotowanie do rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Zorganizowane 
zostaną ponadto praktyczne 
warsztaty z doradcą zawodo-
wym w zakresie technik nego-
cjacji, planowania własnej ka-
riery zawodowej oraz informa-
cje na temat zakładania wła-
snej firmy. Uczestnicy projek-
tu nie ponoszą żadnych kosz-
tów, otrzymają bezpłatne ma-
teriały szkoleniowe, upominki, 
zwrot kosztów dojazdu, wyży-
wienie w trakcie zajęć a tak-
że zostaną objęci wsparciem fi-
nansowym oraz pracą socjalną.

Koordynator merytoryczny

Małgorzata Bielec 

ganizowany zostanie trening 
kompetencji społecznych w 
wymiarze 55 godzin. Trening 
będzie obejmował: zmianę po-
stawy życiowej, komunika-
cję interpersonalną, asertyw-
ność, umiejętność rozwiązywa-
nia konfliktów, pracę w zakre-
sie podnoszenia własnej warto-
ści. Trening kompetencji spo-
łecznych będzie miał na celu 
podniesienie kompetencji ży-
ciowych umożliwiających po-
wrót do funkcjonowania w spo-
łeczeństwie, oraz powrót na 
rynek pracy. 
W ramach projektu odbędą się 
również 40 - godzinne warszta-
ty i konsultacje indywidualne 
z doradcą zawodowym. 

Stop wypalaniu traw
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione!

W minionym tygodniu nastąpiło apogeum zdarzeń polegających 
na bezmyślnym wypalaniu traw i pozostałości roślinnych. W dzia-
łaniach przynoszących ogromne straty dla środowiska naturalne-
go oraz generujących duże koszty w budżetach Komendy Miejskiej 
PSP w Krośnie oraz jednostek samorządu terytorialnego brały 
udział znaczące siły JRG PSP oraz Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Miasta Krosna oraz Powiatu Krośnieńskiego.

W tym okresie odnotowano 94 pożary suchych traw i pozostałości 
roślinnych. W tym były to 52 pożary małe, 40 pożarów średnich 
oraz 2 pożary duże. W likwidację zaangażowanych było 88 straża-
ków PSP oraz 817 strażaków OSP. Pożary były gaszone przy użyciu 
prądów wody oraz podręcznego sprzętu burzącego. Strażacy uży-
wali podczas akcji 173 pojazdów pożarniczych.

Do największych pożarów doszło w dniach:

• 18 marca 2012 na granicy miejscowości Bóbrka – Zręcin – 
Machnówka – Chorkówka spaleniu uległo ok. 100 ha suchych 
traw, w działaniach trwających ponad 9 godzin brało udział 78 
strażaków OSP z terenu gminy Chorkówka i Miejsce Piastowe,

• 20 marca 2012 w Miejscu Piastowym spaleniu uległo ok. 20 ha 
suchych traw, w działaniach trwających ponad 5 godzin brało 
udział 51 strażaków z JRG PSP oraz OSP z terenu gmin Miejsce 
Piastowe, Krościenko Wyżne i Krosno,

W tym miejscu po raz kolejny APELUJEMY do rozsądku ludzi ma-
jących w zamiarze robienie porządków wiosennych przy pomocy 
ognia, aby dobrze pomyśleli o skutkach swojego działania. 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy 
z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 

46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, któ-
rej wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. 
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mie-
niu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

Źródło: www.km.krosno.itl.pl 

Zakaz zbierania poroży
Wieńce padniętej zwierzyny zgodnie z prawem stanowią wła-
sność Skarbu Państwa i w wypadku znalezienia ich w lesie należy 
zawiadomić właściwe miejscowo nadleśnictwo. Zabieranie zna-
lezionych kompletnych wieńców (poroże z czaszką) jest zatem 
prawnie zabronione. Zrzuty natomiast jako element runa leśne-
go są własnością znalazcy. Nie wolno ich jednak zbierać na te-
renie parków narodowych i krajobrazowych. Zgodnie z zapisami 
planów ochrony na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, 
zakaz zbierania poroży w okresie wczesnowiosennym obowią-
zuje ze względu na ochronę ostoi i miejsc rozrodu niedźwie-
dzia brunatnego.  W gminie Dukla dotyczy to miejscowości: 
Olchowiec, Ropianka, Tylawa, Barwinek Zyndranowa, Mszana, 
Zawadka Rymanowska i Trzciana. Zbieranie poroży jest tu trak-
towanie jako zabór mienia. 

źródło: RDLP Krosno

VII Płomień Pamięci
„A Cergowa patrzy i myśli,  
co sie tutaj dzieje”
(Jan Paweł II, Dukla, 9 czerwca 1997 rok)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze Oddział w Krośnie oraz Koło 
Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie 
zaprasza na górę Cergową 2 kwietnia 2012 roku , gdzie zostanie 
odprawiona msza św., a o godz. 21.37 zostanie zapalone ognisko 
-”Płomień Pamięci” – symbolizujące siódma rocznicę śmierci Pa-
pieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka – Honoro-
wego Członka PTTK.

Zarząd PTTK Oddział Krosno

IV. edycja Krośnieńskich 
„Pól Nadziei”

Pierwszego kwietnia 2012 roku (niedziela palmowa) obcho-
dzona będzie IV edycja Krośnieńskich Pól Nadziei, których or-
ganizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospi-
cjum. Celem „Pól Nadziei” jest pozyskanie środków finansowych 
na utrzymanie Hospicjum, a także przybliżenie wiedzy na temat 
hospicjów. „Pola Nadziei” uwrażliwiają również nas wszystkich 
na los ludzi cierpiących. Ukazują nam wszystkim, konieczność to-
warzyszenia tym, którzy odchodzą z tego świata oraz zmuszają do 
refleksji nad sensem cierpienia i śmierci.

Pomysłodawcą „Pól Nadziei” jest Organizacja Charytatywna 
Marie Curie Cancer Care z Wielkiej Brytanii. Organizacja, która 
za patronkę obrała sobie Polkę Marię Skłodowską Curie, posta-
nowiła zapoznać jedno z miast Polski z swą pracą. Wybór padł na 
Kraków. Wiosną 1998 roku w Krakowie zakwitły pierwsze żon-
kile symbol „Pól Nadziei”

Do akcji mogą się włączyć szkoły, zakłady pracy, jednostki sa-
morządu terytorialnego, kościoły...

Pomóżmy Hospicjum !
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My z Podkarpacia
W tej rubryce prezentujemy krótko sylwetki, zwierzenia, wynurzenia, opowie-
ści, wspomnienia naszych Czytelników.  
Zapraszamy do ochotniczego zgłaszania się, winni to być ludzie z Podkar-
pacia, z tą ziemią związani urodzeniem, działalnością, zawodem bądź pa-
sją. Otwieramy nasze łamy dla ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i 
umówić się.

ciąg dalszy na str. 13 u

Humanista, archeolog, poeta
Z Józefem Janowskim rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Józef Janowski urodził się w Warszawie. Absolwent Uni-
wersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, archeolog, muzeolog, 
poeta. Uzyskał stopień dra nauk humanistycznych w 1983 roku 
w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej akademii Nauk 
w Warszawie. Twórca muzeum w Krośnie i jego wieloletni dy-
rektor w latach 1957-1976, organizator muzeum historycznego 
w Dukli. Inicjator akcji archeologicznych, poszukiwacz najstar-
szych śladów osadnictwa w rejonie Przełęczy Dukielskiej, ba-
dacz roli Przełęczy Dukielskiej w przenikaniu kultur antycznych 
po obu stronach Karpat. Autor ponad 200 wydanych drukiem prac 
naukowych z zakresu archeologii i prahistorii w tym takich po-
zycji jak: „Rola przełęczy zachodniokarpackich w późnym okre-
sie przedrzymskim i okresie rzymskim” oraz „Z pradziejów i hi-
storii Dukli, Wietrzna i Równego”. Jest członkiem Związku Lite-
ratów Polskich, autor ponad 260 wierszy zebranych w 10 tomach 
poezji. Znaczna część jego twórczości literackiej poświecona jest 
Beskidowi Dukielskiemu. Odznaczony medalem „Zasłużony dla 
Dukielszczyzny” w 2005 roku przez Kapitułę.

pracownikiem Ministerstwa 
Kultury i Sztuki Zarządu Mu-
zeów i Ochrony Zabytków na 
stanowisku starszego radcy i 
inspektora rzeczoznawcy ds. 
zabytków archeologicznych i 
wykopalisk. Otrzymałem wtedy 
list, nie pamiętam czy z Kro-
sna, czy z Wietrzna, w którym 
to informowano ministerstwo, 
że na terenie Wietrzna prace 
górnicze niszczą środowisko na 
wczesnośredniowiecznym gro-
dzisku. Zorganizowałem w na-
stępnym roku pierwszą w Pol-
sce powojenne karpackąj eks-
pedycję naukową złożoną ze 
studentów Uniwersytetu War-
szawskiego i Jagiellońskiego.

K.R: Który to był rok?

Józef Janowski: Był rok 1951. 
Nie mogłem wtedy sam prowa-
dzić badań naukowych, ponie-
waż jeszcze wtedy nie miałem 
magisterium, dlatego badania 
prowadził Andrzej Żaki. Wtedy 
będąc w Wietrznie i obserwując 
ptaki pomyślałem o zagadnie-

niach związanych z przełęczą, 
gdyż nawet w Himalajach żura-
wie wybierają drogi przelotów 
przełęczami. Odniosłem to do 
ludzi, którzy także przemiesz-
czali się przełęczami i tam osie-
dlali. W Krośnie znalazłem się 
w 1957 roku, a przyjechałem 
tu organizować muzeum pod-
karpackie i prowadziłem bada-
nia archeologiczne dotyczące 
znaczenia przełęczy zachod-
niokarpackich w późnym okre-
sie przedrzymskim i w okre-
sie rzymskim od II wieku p.n.e. 
do IV wieku po Chrystusie. Za-
cząłem badania w Wietrznie i 
tam odkryłem osady przypada-
jące na okres wczesnośrednio-
wieczny i wpływów rzymskich. 
Niezależnie od tego odkryłem 
pojedyncze fragmenty cera-
miki związane z kulturą gaw-
ską, której reprezentanci przy-
byli do Wietrzna z późniejszej 
Pannonii około 1000 lat przed 
narodzeniem Chrystusa. Jedno 
z zrekonstruowanych naczyń 
jest w Podkarpackim Muzeum 
w Krośnie. Głównym kryterium 
wydzielenia była charaktery-
styczna ceramika ze stożkowa-
tymi guzkami wokół brzuśca i 
ornamentem sznurowym opa-
sającym szyjkę naczynia. Co 

ciekawe, istnieją bardzo duże 
podobieństwa pomiędzy typo-
wymi naczyniami kultury Gáva 
a wazami typu Villanova z Ita-
lii. Prowadziłem także bada-
nia wykopaliskowe w Wietrznie 
Bani, gdzie jest osada z okresu 
wpływów rzymskich. Odkryłem 
tam figurkę bóstwa z dwoma 

ostatni był adiunktem mar-
szałka. Jedyną szansą, aby wy-
rażono zgodę na powstanie mu-
zeum w Dukli, było powstanie 
muzeum wojennego przyjaźni 
polsko-radzieckiej. Na to zgo-
dziło się biuro polityczne Woj-
ska Polskiego. Szukałem do-
kumentów dotyczących opera-
cji karpacko-dukielskiej. W ar-
chiwum w Pradze, gdzie jeździ-
liśmy razem z historykiem Ma-
rianem Terleckim znaleźliśmy 
wiele dokumentów w języku ro-
syjskim min. rozkazy Moska-
lenki, dotyczące tejże operacji. 
Kierownikiem Oddziału Wojen-
nego krośnieńskiego muzeum z 
siedzibą w Dukli została pani 
Irena Okólska. A mieściło się to 
w budynku oficyny A, koło ruin 
pałacu Tarnowskich. Zaczęli-
śmy sprowadzać do muzeum 
broń, czołg T-34 został spro-
wadzony z Polski zachodniej 
i na pewno nie brał udziału w 
operacji karpacko-dukielskiej, 
karabiny sprowadzono z Mu-
zeum Wojska Polskiego. Wiele 
eksponatów przynosili do mu-

zeum mieszkańcy dukielszczy-
zny. Działania pani Ireny Okól-
skiej spowodowały, że Oddział 
stał się samodzielnym muzeum 
i powoli zaczął rozszerzać, 
a nawet zmieniać swój pro-
fil. Ona też była pierwszym dy-
rektorem tegoż muzeum. Zmie-
niła się także jego nazwa z Mu-
zeum Wojennego Przyjaźni Pol-
sko-Radzieckiej na Muzeum Hi-
storyczne –Pałac w Dukli.

K.R.: Prowadził Pan badania ar-
cheologiczne w Wietrznie. Proszę 
o tym opowiedzieć.

Józef Janowski: Badałem tam 
najbardziej wysunięte na połu-
dnie cmentarzysko ciałopalne. 
Popielnice znajdują się one w 
Muzeum Podkarpackim w Kro-
śnie, w dziale archeologicznym, 
co zostało opisane przeze mnie 
i prof. Marka Gedla.

K.R.: Interesuje się Pan litera-
turą, pisze wiersze. Od kiedy za-
częło się pisanie?

Józef Janowski: Piszę już od 
lat szkolnych, ale mój pierwszy 
tomik wierszy wydało Wydaw-

nictwo Lubelskie. Moje wier-
sze wydawała także kilkakrot-
nie Krajowa Agencja Wydaw-
nicza. W sumie wydałem dzie-
sięć tomików wierszy, a jeden z 
nich wydany przez gminę Du-
kla jest mi szczególnie bliski, bo 
dotyczy dukielszczyzny. W 1998 
roku zostałem poproszony, aby 
pełnić funkcje prezesa Stowa-
rzyszenia Literackiego Nauczy-
cieli w Krośnie. Właśnie w tym 
roku będzie wydany 24 tom po-
ezji pod moja redakcją. 

K.R: Proszę powiedzieć jakie 
Pan ma jeszcze zainteresowania 
oprócz bardzo szeroko pojętej ar-
cheologii, literatury, poezji?

Józef Janowski: Zawsze inte-
resowałem się Północą: Szwe-
cją, Norwegią, Danią. Ten swe-
ter jest właśnie z Lilleham-
mer. Jeszcze kiedy pracowałem 
w Warszawie w ministerstwie 
przysłano mi zdjęcie z Tollund. 
Na jednej z wysp w Danii zna-
leziono człowieka zachowa-
nego w bagnie. Człowiek z ba-
gna był bez ubrania, tylko w 

czapce. Na jej podstawie okre-
śliliśmy, że pochodził z okresu 
rzymskiego. Północą intereso-
wałem się także z innych powo-
dów np. prowadząc badania w 
Kesonie na dnie rzeki Dziwnej 
natrafiałem na ślady kontaktów 
Skandynawii z Wolinem.

K.R.: A co z Wikingami?

Józef Janowski: Do Ameryki 
dopłynęli posługując się praw-
dopodobnie tzw. kamieniem 
słonecznym, ponieważ nie mieli 
kompasów.

K.R.: Pana plany na przyszłość

Józef Janowski: Chciałbym 
wydać drukiem część pracy 
doktorskiej udowadniającej 
kontakty przez trzy przełęcze, 
sąsiadujące z Duklą w okre-
sie przedrzymskim i w okresie 
wpływów rzymskich. Być może 
uda mi się kiedyś wydać książkę 
ze wszystkimi moimi utworami 
literackimi.

K.R.: Dziękuję za rozmowę, ży-
czę wielu lat w zdrowiu i realiza-
cji planów

K. Różewicz: Pana związki z du-
kielszczyzną związane są z pracą, 
jak to się stało, że znalazł się Pan 
na Podkarpaciu?

Józef Janowski: Urodziłem się 
w Warszawie na Woli w 1928 
roku. Tu spędziłem dzieciń-
stwo, przeżyłem II wojnę świa-
tową i Powstanie Warszawskie, 
tylko do 19 września 1944 roku. 
Kiedy we wrześniu 1939 roku 
moja mama Zofia urodziła Te-
resę, trwała obrona Warszawy. 
Odwiedził ją dziennikarz ame-
rykański Bryan, przeprowadził 
z nią rozmowę i nagrał film, 
który był wyświetlany w kinie 
„Non stop” w Warszawie .Wi-
działem ostatnią bitwę o War-
szawę, tuż przed podpisaniem 
aktu kapitulacji. Jeszcze w cza-
sie walk chodziłem na pola 
Schmitta po pomidory, ogórki, 
ziemniaki dla rodziny, a były to 
wyprawy bardzo niebezpieczne.
Moje związki z Karpatami roz-
poczęły się jeszcze przed ukoń-
czeniu studiów. Byłem wtedy 

spiętymi kokami na głowie. Jest 
to kultura przeworska, II wiek 
po narodzeniu Chrystusa. Za-
trzymali się tam prawdopo-
dobnie Hazdingowie, plemię 
które z Północy przyszło na te-
ren obecnej Słowacji. W Rów-
nem odkryłem osadę z okresu 
wpływów rzymskich z przełomu 
III/IV w. n.e. Odkryte olbrzymie 
naczynia znajdują się obecnie 
w Muzeum Podkarpackim.

K.R.: Jest Pan twórcą Regional-
nego Muzeum w Krośnie. Był Pan 
również jego pierwszym i długo-
letnim dyrektorem.

Józef Janowski: Muzeum w 
Krośnie zostało utworzone w 
marcu 1957 roku z siedzibą w 
byłym budynku PTTK i od tegoż 
dnia byłem jego dyrektorem,  
aż do 1976 roku. 

K.R.: W ubiegłym roku obchodzi-
liśmy 40. lecie dukielskiego mu-
zeum. Czy Pana starania przyczy-
niły się do jego powstania?

Józef Janowski: Chciałem 
także utworzyć muzeum w Du-
kli i tak też się stało. A tylko 
dlatego, że udało mi się dotrzeć 
do marszałka Mariana Spy-
chalskiego poprzez płk. Sikor-
skiego i mjr. Zbyszewskiego, ten 

Dr Józef Janowski

Żyj zdrowo!

Ważny jest ruch na 
świeżym powietrzu
To nowa rubryka, w której pisać będziemy o roli ruchu, aktywnego wypo-
czynku i prawidłowego odżywiana w naszym życiu. Będziemy rozmawiać 
ze znanymi sportowcami, trenerami, instruktorami, lekarzami, którzy 
na łamach naszego miesięcznika będą chcieli podzielić się swoimi do-
świadczeniami i wiedzą. 

Każdy z nas chciałby się 
cieszyć dobrym zdrowiem 
przez długie lata i mieć zgrabną 
sylwetkę. Niestety przy dzisiej-
szym tempie życia, braku ru-
chu i często nieprawidłowym 
odżywianiu jest często odwrot-
nie. Otyłość dotyczy ponad po-
łowy dorosłych Polaków(53%). 
WHO(Światowa Organizacja 
Zdrowia) mówi nawet o epi-
demii otyłości. Tylko 2% z nas 
ocenia siebie jako otyłych. Oty-
łość to problem XXI wieku. 
Grubasów jest coraz więcej, 
statystyki pogarszają się z roku 

na rok, także wśród dzieci i 
młodzieży. Większość doro-
słych otyłych w Polsce to męż-
czyźni. W grupie w przedziale 
wiekowych od 15 do 49 lat aż 
o 10% więcej jest otyłych męż-
czyzn niż kobiet. Panowie za-
czynają tyć już po trzydziestce: 
wśród trzydziestolatków nieco 
więcej ponad połowę męż-
czyzn ma jeszcze prawidłową 
wagę, ale z czasem, niestety, 
tyją i oni. Wśród kobiet odsetek 
otyłych rośnie po 40 roku ży-
cia, ale wciąż 66% z nas w tym 
wieku utrzymuje wagę w nor-

mie. Po pięćdziesiątce już 60% 
Polaków ma nadwagę, a i tak 
jesteśmy raczej szczupłym na-
rodem w porównaniu z innymi 
Europejczykami. Problem do-
tyka głównie kraje wysoko roz-
winięte, ale coraz częściej po-
jawia się także w krajach uboż-
szych. W Polsce 29% kobiet i 
zaledwie 6% mężczyzn pró-
buje walczyć z nadwagą i oty-
łością. A trzeba pamiętać, że 
każdy zrzucony kilogram od-
ciąża serce!

O roli ruchu rozmawiam z 
Izabelą Zatorską, wicemi-
strzynią świata w biegach gór-
skich, nauczycielką wychowa-
nia fizycznego, instruktorką, 
aktywnie uprawiającą biegi 
górskie. 

K.R. : Czy bieganie to Twoja pasja 
czy sposób na życie?

Izabela Zatorska: Biegać za-
częłam jeszcze w szkole podsta-
wowej, jednak wtedy nie treno-
wałam regularnie. Treningi za-
częły się dopiero w szkole śred-
niej. Biegam już ponad 30 lat, 
a więc jest to moja pasja i spo-
sób na życie. 

K.R: Ukończyłaś Akademię Wy-
chowania Fizycznego w Kra-
kowie, jesteś nauczycielką wy-
chowania fizycznego w liceum. 
Szczególnie dziewczęta często 
odchudzają się drakońskimi die-
tami, po których zakończeniu 
wracają do wagi poprzedniej. Co 
sadzisz o odchudzaniu? 

Izabrla Zatorska.
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Mini Playback Show w 
Ośrodku Kultury

2 marca br. w Ośrodku Kultury odbył się Gminny Konkurs 
MINI PLAYBACK SHOW. Na scenie wystąpili młodzi artyści  
z Głojsc, Tylawy, Równego i Dukli. Komisja w składzie Alicja Ja-
kieła, Piotr Jakieła i Norbert Uliasz, po obejrzeniu 8 prezentacji, 
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: SP w 
Głojscach, ZSP w Równem, ZS nr 1 w Dukli - 1.miejsce, ZSP w 
Równem – 2., ZSP w Tylawie- wyróżnienie

Piotr Jakieła

VI. Ogólnopolski 
z udziałem poetów 
polonijnych Konkurs 
Poetycki im. „Świętego 
Jana z Dukli”

Kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli: o. Micheasz Okoński 
OFM i Burmistrz Dukli: Marek Górak ogłaszają VI. konkurs po-
etycki im. „św. Jana z Dukli”. Konkurs jest adresowany do po-
etów i twórców regionalnych, polskich oraz do poetów polonij-
nych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do trzech 
wierszy dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w po-
przednich edycjach konkursu w czterech egzemplarzach maszy-
nopisu lub wydruku.

Tematyką konkursu jest życie i działalność Świętego Jana z 
Dukli oraz Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Wiersze po-
winny być nadesłane w kopercie bez adresu nadawcy zawierającej 
drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę opatrzoną godłem oraz zawie-
rającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail (jeśli 
dany autor go posiada), numer telefonu, oraz datę urodzin i miej-
scowość.

Przewidziane są trzy nagrody w dwóch kategoriach: ogólno-
polskiej z udziałem poetów polonijnych i regionalnej:

Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polonijnych:
1. nagroda dla dzieci-do 12 roku życia
2. nagroda młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat

Kategoria regionalna:
1. nagroda dla dzieci-do 12 roku życia
2. nagroda młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat

Termin nadesłania prac mija 30.06.2012 r. Termin uroczy-
stego rozdania nagród nastąpi w lipcu 2012 podczas dorocznego 
odpustu w Sanktuarium św. Jana z Dukli. Pozostałe informacje 
(takie jak dokładny czas i miejsce ogłoszenia wyników, wręczenia 
nagród) będą umieszczane na tablicy ogłoszeniowej oraz stronie 
internetowej Sanktuarium św. Jana z Dukli i Gminy Dukla.

Wiersze prosimy nadsyłać na adres: Sanktuarium św. Jana z 
Dukli, ul. Pocztowa 5, 38-450 Dukla z dopiskiem: „Konkurs Po-
ezji” oraz daną kategorią, lub dostarczyć osobiście. Wiersze oce-
nią jurorzy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy, a także ich wiersze zostaną opublikowane na stronach 
internetowych Sanktuarium, instytucji wspierających oraz na ła-
mach prasy lokalnej.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, wiersze laure-
atów zostaną opublikowane nieodpłatnie.

Celem konkursu jest propagowanie wielkiego wkładu w histo-
rię i pamięci św. Jana z Dukli oraz bł. Papieża Jana Pawła II.

Prosimy o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nie-
odpłatną publikację wierszy w mediach związanych z konkursem.

 
Organizatorzy
o. Micheasz Okoński, kustosz sanktuarium
Marek Górak, burmistrz Dukli

Pamięci Andrzeja

I. Memoriał im. Andrzeja Bąka
Ruch jako środek wycho-

wawczy jest czynnikiem sty-
mulującym, tj. pobudzającym 
dynamikę rozwojową i kształ-
tującym osobowość. Poprzez 
rozszerzanie form i czynno-
ści ruchowych oraz nabieranie 
wprawy, dzieci i młodzież le-
piej adaptują się do życia, zdo-
bywają wiarę we własne moż-
liwości, pokonują obawę i we-
wnętrzne opory, cieszą się osią-
gnięciami. W kontaktach z ró-
wieśnikami uczą się oceniać 
własne siły, przystosowywać 
do życia społecznego. Wyży-
cie ruchowe przynosi emocje i 
radość. Uczestnictwo w zawo-
dach sportowych ułatwia mło-
dym ludziom nawiązywanie 
relacji międzyludzkich, uczy 
pracy zespołowej i przestrze-
gania zasad fair play. W kształ-
towaniu takich postaw olbrzy-
mią rolę odgrywają nauczy-
ciele, trenerzy oraz instrukto-
rzy, którzy swoją pasją, a co za 
tym idzie postawą zachęcają 
do uprawiania „swoich ulubio-
nych dyscyplin”.

Taką osobą był Andrzej 
Bąk. Od dziecka kochał wszel-
kie formy aktywności rucho-
wej: latał na szybowcach, był 
spadochroniarzem, pływał na 
żaglówkach, jak również w 
ostatnim czasie próbował swo-
ich sił w paralotniarstwie. 
Działał w Bieszczadzkiej Gru-
pie GOPR. Pomimo tak licz-
nych zainteresowań na pierw-
szym miejscu zawsze były 
narty. Ukoronowaniem marzeń 
były zdane egzaminy na Kra-
kowską Akademię Wychowa-
nia Fizycznego. Po ukończe-
niu studiów zostaje pracowni-
kiem AWF w Krakowie, gdzie 
jako instruktor i trener narciar-
stwa szkoli przyszłych narcia-
rzy, tam też poznaje wiele sław-
nych osób związanych ze spor-
tami zimowymi. Po powrocie 
w rodzinne strony rozpoczyna 
pracę w Zespole Szkół Publicz-
nych w Iwli i od samego po-
czątku marzy o zorganizowaniu 

masowej imprezy narciarskiej. 
Jest rok 2003. Najbliższe wy-
ciągi to Miedviedie na Słowacji 
lub Magura Małastowska. Te 
trudności wcale go nie zrażają, 
nawet problem przekroczenia 
granicy (obowiązywały wtedy 
paszporty), braku sponsorów. 
Z uporem doprowadza do or-
ganizacji I Gminnych Zawo-
dów w Narciarstwie Alpejskim, 
które odbyły się na Słowacji, 
do swojej idei przekonuje bur-
mistrza gminy Dukla, który zo-
staje fundatorem nagród. Za-
wody okazują się pełnym suk-
cesem. Uczestniczyło w nich 
około 100 uczniów z naszej 
gminy. W roku następnym za-
wody zatoczyły znacznie szer-
sze koło zostały zorganizowane 
jako zawody międzynarodowe 
i odbyły się na dwóch stokach 
na Słowacji oraz na nowo po-
wstałym wyciągu w Puławach. 
Kontynuacją tych pierwszych i 
następnych zawodów są orga-
nizowane co roku przez MO-
SIR zawody w narciarstwie al-
pejskim. Taki był Andrzej i taki 
pozostanie w naszej pamięci. 
W tym roku grupa przyjaciół 
postanowiła uczcić pamięć An-
drzeja. Po długich dyskusjach 

podjęto decyzje 
o zorganizowaniu 
I Memoriału im. 
Andrzeja Bąka w 
narciarstwie alpejskim. Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób i 
firm udało się pozyskać środki, 
które pozwoliły sfinansować 
zawody. Szczególne podzięko-
wania należą się sponsorom: 
1) Przedsiębiorstwo Produkcji 

Kruszywa Żwirgeo S.C. Z. 
Trytko, T. Malczewski, G 
Guzik – Trzciana

2) PPMD Rzeszów - 
Kamieniołom Lipowica

3) Zakład Mięsny „Jasiołka” 
Sp. z o.o.

4) Stacja Narciarska Chyrowa-
Ski Sp. z o.o.

5) Rzeszowski Klub Sportowy 
Sport-Partner

6) NZOZ Medicus Dukla
7) Usługi Remontowo 

Budowlane DOMPER 
Wacław Pernal - Cergowa

8) „Instal-Projekt” Krzysztof 
Uliasz, Cergowa

9) Firma „BOCZAR” Usługi re-
montowo-budowlane, ukła-
danie kostki brukowej i 
granitowej – Maciej Boczar, 
Stanisław Boczar Wróblik 
Królewski 

10) Zakład Projektowo-
Wykonawczy „Erd” - Krosno

11) Ośrodek Kultury w Dukli

Artyści z SP w Głojscach.

Artyści z ZS nr 1 w Dukli.

12) MOSiR w Dukli
13) Grupa przyjaciół

Zawody zakończyły się peł-
nym sukcesem w 9 kategoriach 
wiekowych wystartowało 161 
uczestników. Najmłodszym za-
wodnikiem I Memoriału im. 
Andrzeja Bąka był Tytus Per-
nal – 5 lat, a najstarszym Bole-
sław Szczurek - 73 lata.

Trzy pierwsze miejsca w 
każdej kategorii zostały uho-
norowane pamiątkowymi pu-
charami, dyplomami oraz na-
grodami. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.

Dodatkową atrakcją zawo-
dów był udział policjantów Wy-
działu Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kro-
śnie asp. Krzysztofa Belczyka i 
sierż. sztab. Krzysztofa Garn-
carskiego, którzy to tym razem 
swój sprzęt do pomiaru prędko-
ści wykorzystali na stoku mie-
rząc prędkość zjazdu poszcze-
gólnych zawodników. Dla naj-
szybszych policjanci ufundo-
wali pamiątkowy puchar.
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I Memoriał im. Andrzeja Bąka
u dokończenie ze str. 9 

Wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji I Me-
moriału w imieniu organiza-
torów składam serdeczne po-
dziękowania, swoja postawą i 
zaangażowaniem sprawiliście 
dużo radości wszystkim uczest-
nikom zawodów, szczególnie 
tym najmłodszym dla, których 
start w tak profesjonalnie zor-
ganizowanych zawodach jest 
niebywałą frajdą. Najlepszym 
świadectwem na to, że zawody 
były bardzo udane są pytania 
uczniów: czy zawody odbędą 
się za rok?

Wyniki w poszczególnych  
kategoriach:

Kategoria I rocznik 2006 i 
młodsi:
1. Tytus Pernal – ZS Dukla 1 
(czas 2:51,76)
Kategoria II rocznik 2005-
2004 dziewczynki:
Zuzanna Torba - ZS Dukla 1 
(czas 0:38,22)
Karolina Górecka - ZS 
Dukla 1 (czas 0:38,48)
Zofia Derwich - ZS 
Dukla 1 (czas 0:39,66)
Kategoria II rocznik 
2005-2004 chłopcy:
Szymon Uliasz - ZS 
Jasionka (czas 0:35,43)
Remigiusz Sudia - ZS 
Tylawa (czas 0:43,85)
Sebastian Sudia - ZS 
Tylawa (czas 0:44,06)
Kategoria III rocz-
nik 2003-2002 
dziewczynki:
Wiktoria Chajec - ZS 
Dukla 1 (czas 0:33,07)
Marika Wysow-
ska - ZS Dukla 1 (czas 
0:34,36)
Kinga Pilip - ZS Dukla 
1 (czas 0:34,46)
Kategoria III rocznik 
2003-2002 chłopcy:
Kacper Gargas - Gor-
lice (czas 0:25,05)
Robin Brożyna - ZS 
Dukla 1 (czas 0:29,31)
Szymon Kołacz - ZS 
Dukla 1 (czas 0:33,75)
Kategoria IV rocz-
nik 2001-2000 

dziewczynki:
Dominika Gosztyła - ZS Dukla 
1 (czas 0:24,20)
Aleksandra Szczurek - ZS Du-
kla 1 (czas 0:30,91)
Klaudia Zima - ZS Tylawa 
(czas 0:34,05)
Kategoria IV rocznik 2001-
2000 chłopcy:
Marcin Kołacz - ZS Dukla 1 
(czas 0:29,29)
Damian Szuba - Korczyna 
(czas 0:31,44)
Filip Uliasz - ZS Jasionka 
(czas 0:31,84)
Kategoria V rocznik 1999-
1998 dziewczynki:
Karolina Krajmas - Dukla 
(czas 0:25,70)
Dominika Wojdyła - Dukla 
(czas 0:27,27)
Kinga Wróbel - ZS Jasionka 
(czas 0:30,81)
Kategoria V rocznik 1999-
1998 chłopcy:
Szymon Piróg - ZS Dukla 2 
(czas 0:27,31)
Norbert Sudia - ZS Tylawa 

(czas 0:28,34)
Daniel Wróbel - ZS Dukla 2 
(czas 0:28,46)
Kategoria VI rocznik 1997-
1996 dziewczynki:
Barbara Bąk - Dukla (czas 
0:23,15)
Anna Skiba - Rzeszów (czas 
0:25,26)
Patrycja Wróbel - ZS Jasionka 
(czas 0:27,48)
Kategoria VI rocznik 1997-
1996 chłopcy:
Oskar Plechoński - Rzeszów 
(czas 0:22,88)
Krystian Gosztyła - Dukla 
(czas 0:23,10)
Patryk Wiech - Rzeszów (czas 
0:23,11)
Kategoria VII rocznik 1995-
1994 dziewczynki:
Ewelina Gołąbek - Cergowa 
(czas 0:29,51)
Marlena Pikor – ZS Równe 
(czas 0:33,96)
Klaudia Rygiel - ZS Równe 
(czas 0:38,96)
Kategoria VII rocznik 1995-
1994 chłopcy:

Damian Wróbel - ZS Jasionka 
(czas 0:24,96)
Damian Glazer - ZS Tylawa 
(czas 0:29,37)
Kategoria VIII rocznik 1993 
i starsi kobiety:
Teresa Derwich - Dukla (czas 
0:27,11)
Renata Gosztyła - Dukla (czas 
0:22,48)
Elżbieta Wróbel - Jasionka 
(czas 0:31,14)
Kategoria VIII rocznik 1993 
i starsi mężczyźni:
Tomasz Gosztyła - Dukla (czas 
0:21,86)
Dawid Aszlar - Dukla (czas 
0:22,48)
Kazimierz Krajmas - Dukla 
(czas 0:25,05)
Kategoria IX nauczyciele:
Łukasz Tłuściak - ZS Jasionka 
(czas 0:26,43)
Grzegorz Ljana - ZS Równe 
(czas 0:27,14)
Elżbieta Hryniak - ZS Jaśliska 
(czas 0:31,12)

Jerzy Pęcak 
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Zdecydowane zwycięstwo Kamila Szwasta

Wyniki Ligi Szachowej 
po 3. rundach
14 marca 2012 r. odbył się 
III Turniej Ligi Szachowej. 
Uczestniczyło w niej 20 za-
wodników. Zwycięzcą trzeciej 
edycji został Kamil Szwast, 
drugie miejsce zajął Konrad 
Torbik natomiast na trzecim 
miejscu uplasował się Dawid 
Zygmunt. Kolejna IV edycja 
będzie rozegrana we wrześniu br . Serdecznie zapraszamy. Klasyfika-
cję ogólną i wyniki 3 turnieju przedstawiają tabele.

Wyniki 3. turnieju Ligi szachowej do szóstego miejsca.
Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.

Szwast, Kamil 1600 8.0 37.00 49.00 8 41.0
Torbik, Konrad  1400 8.0 37.00 49.00 8 40.0
Zygmunt, Dawid  1200 7.0 37.00 47.50 7 36.0
Kleczyński, Andrzej 1200 6.0 40.00 52.00 6 32.0
Krówka, Damian 1400 6.0 38.00 50.00 6 29.0
Urbańska, Arleta 1250 5.0 37.00 45.50 5 30.0

Klasyfikacja ogólna po 3 edycjach Ligi Szachowej.
M Tytuł Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.

1 III Szwast, Kamil 25.0 105.50 136.00 25 134
2 V Krówka, Damian 16.0 117.50 141.00 16 85.0
3 V Zygmunt, Dawid  15.5 93.00 117.00 15 75.0
4 IV Torbik, Konrad  15.0 74.00 95.00 15 76.0
5 V Bek, Patryk 14.5 107.50 139.00 14 75.5
6 V Moskal, Grzegorz  14.5 87.50 117.50 14 68.0
7 V Urbańska, Arleta 14.5 81.50 131.50 14 76.5
8 V Kowalski, Konrad 13.0 94.50 120.00 13 66.0
9 V Szczurek, Paweł 13.0 62.50 121.00 13 63.0
10 IV Torbik, Damian  12.0 69.00 90.00 12 62.0
11 V Szymański, Marcin 11.5 75.50 98.50 11 59.5
12 V Kleczyński, Andrzej 10.0 73.50 96.00 10 57.0
13 V Korzec, Karol 9.5 77.00 105.50 9 37.5
14 V Szymko, Maksymilian 9.0 94.50 123.00 9 41.0
15 V Czaja, Krystian 8.5 62.50 80.50 8 42.0
16 V Czaja, Maciej 8.0 63.00 83.50 8 42.0
17 V Niezgoda, Michał 7.5 53.50 66.50 7 36.5
18   Rajchel, Wiktor 5.0 24.50 31.00 5 19.0
19   Pernal, Maja  4.5 52.00 63.00 4 22.5
20 V Baran, Adrian 4.5 33.00 43.00 4 24.5
21   Głód, Kacper 3.5 29.50 35.50 3 17.0
22 V Sawczuk, Jeremi 3.0 25.50 33.50 3 13.0
23   Pilarski, Łukasz 3.0 24.50 30.00 3 14.0
24   Fornal, Grzegorz 2.5 26.00 33.50 1 13.0
25   Zima, Patryk 2.0 32.00 42.00 2 16.0
26   Madej, Paweł 1.0 27.50 34.50 1 7.0
27   Niziołek, Konrad 0.5 27.00 33.50 0 3.0

Izabela Zatorska: Wiele osób, 
szczególnie kobiet, odchudza 
się cyklicznie, nawet kilka razy 
w roku. Jest to związane z chę-
cią wymodelowania sylwetki po 
świętach, przed pierwszym wyj-
ściem na plażę w bikini, z oka-
zji karnawału czy z powodu in-
nych, ważnych okazji. Tego ro-
dzaju postępowanie jest naj-
częściej szkodliwe i, niestety 
bezcelowe. Gdy tylko utracimy 
motywację, dla której się od-
chudzamy, tracimy też chęć do 
utrzymywania wagi, a gdy znów 
utyjemy, pragniemy zrzucić 
zbędne kilogramy przy pierw-
szej nadchodzącej okazji. I tak 
wpadamy w błędne koło od-
chudzania. Według mnie jedy-
nym sposobem na utrzymanie 
właściwej wagi ciała jest ruch. 
Najlepiej kiedy uprawiamy ulu-
bioną przez siebie dyscyplinę 
sportu. Polecam bieganie w 
plenerze, to dyscyplina która 
obok marszu jest najprost-
sza, nie wymagająca specjal-
nej techniki ani dużego nakładu 
środków finansowych - formą 
ruchu. Dodałabym, że jest dys-
cypliną, w której kontuzje zda-
rzają się stosunkowo rzadko 
zwłaszcza, jeśli porównamy to 
np. z grami zespołowymi gdzie 
z uwagi choćby na kontakt gra-
jących, powstaje ich znacznie 
więcej.

K.R.: Jaki wpływ na nasz orga-
nizm ma ruch?

Izabela Zatorska: Prawie 
każda forma ruchu (i chyba 
trudno się z tym nie zgodzić) 
posiada dobroczynny wpływ 
na funkcjonowanie naszego or-
ganizmu, a zwłaszcza korzyst-
nie wpływa : na układ krą-
żenia i stan naczyń krwiono-
śnych, obniża poziom chole-
sterolu, usuwa stres i stany na-
pięć zapobiegając tym samym 
możliwym skutkom ubocznym 
w postaci np. depresji, regu-
luje przemianę materii i niesie 
ze sobą wiele innych korzyści, 
które krótko mówiąc pomagają 
utrzymać nasze zdrowie na od-
powiednio dobrym poziomie.  
I jakkolwiek większość form 

Żyj zdrowo
u dokończenie ze str. 7 

ruchu stanowi źródło wspo-
mnianych korzyści, to bieganie 
(zwłaszcza w formie rekreacyj-
nej) jest prostą, przyjemną i 
najbardziej efektywną z punktu 
widzenia walorów zdrowotnych 
formą ruchu fizycznego, nie wy-
magającą znajomości techniki i 
specjalnych umiejętności jakie 
niezbędne są już np. we wspo-
mnianych grach zespołowych, 
jeździe na nartach, na rowe-
rze. Polecam także Nordic wal-
king, czyli marsz ze specjalnie 
do tego celu przystosowanymi 
kijami.

K.R.: Jak zacząć biegać i aktyw-
nie wypoczywać?

Izabela Zatorska: Aktywny spo-
sób na wypoczynek wynosi się 
najczęściej z domu. Jeśli rodzice 
spędzają wolny czas przed tele-
wizorem , to ich dziecko pod-
świadomie ich naśladuje. Je-
śli spędzają czas aktywnie wraz 
z dziećmi, to one w przyszło-
ści też preferują taki wypoczy-
nek. Można także wyrobić so-
bie potrzebę wypoczynku w ru-
chu w każdym wieku. Mamy już 
wiosnę, jest coraz cieplej, a za-
tem zakładajmy wygodne buty i 
ruszajmy się. Pamiętajmy o wy-
konaniu rozgrzewki i o umiar-
kowanym wysiłku na początek, 
aby się nie przeforsować i nie 
stracić zapału do ćwiczeń. Or-
ganizm należy przyzwyczajać 
do wysiłku stopniowo i syste-
matycznie, wtedy efekty przyjdą 
niezauważalnie. Czasami warto 
skorzystać z rady fachowców.

K.R.: W Internecie jest wiele 
stron poświeconych bieganiu, czy 
warto z nich korzystać?

Izabela Zatorska: Należy ko-
rzystać z nich rozważnie.

K.R.: Dziękuję za rozmowę i ży-
czę wielu sukcesów na startach 
w 2012 roku. I wiem, że nama-
wiano Cię do biegania w nowo-
jorskim maratonie. Chyba warto 
wziąć udział w tym wielkim, świa-
towym biegu...

Rozmawiała:  
Krystyna Boczar-Różewicz
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Czytelnicy pisząWspomnienia Haima Altholza  cz.2
Znajomość z Panem Haimem za-
owocowała dłuższą wymianą ko-
respondencji. Dzięki tym wspo-
mnieniom, nasze Stowarzyszenie 
uzyskało wiele bezcennych infor-
macji na temat społeczności du-
kielskich Żydów. Na zadawane py-
tania Pan Altholz odpowiadał za-
wsze wyczerpująco, piękną i po-
prawną polszczyzną. Przedsta-
wiam wspomnienia sprzed wojny 
jak i z pobytu w Dukli w latach po-
wojennych, zachowując oryginal-
ność wypowiedzi.

J.K. Panie Haimie, odkąd zoba-
czyłam w książce „Ocalmy od 
zapomnienia” wydanej w Dukli, 
grupkę żydowskich dziewcząt 
przed szkołą, zawsze chciałam 
poznać ich imiona i nazwiska 
oraz jak potoczyło się ich dalsze 
życie. Może Pan kogoś rozpozna. 
Dla lepszej orientacji, przypisa-
łam każdej dziewczynie numer.

H.A. Gdy zobaczyłem to zdję-
cie, serce zabiło mi mocniej, 
gdyż na tej historycznej foto-
grafii znajduje się moja siostra 
i dwie kuzynki. Zdjęcie to prze-
słałem moje siostrze i wspólnie 
rozpoznaliśmy prawie wszyst-
kie jej koleżanki. I tak po ko-
lei: 1 - Hania Freifeld, 2 - Ita 
Braun, 3 - Shifra Weinberger 
(zmarła w Izraelu), 4 - dziew-
czyna nieznana (gościła w Du-
kli), 5 - Henia Beer (mieszka w 
Izraelu. Jej ojciec miał piwiar-
nię w Dukli), 6 - Pepcia Tabizel 
(została zamordowana w 1942 
roku u podnóża góry Błudna, 
7 - prawdopodobnie Drutter 
(jej ojciec był funkcyjnym w 
synagodze), 8 - Tonka Sherer 
(córka fryzjera dukielskiego, 
została wraz z rodzicami za-
mordowana w 1942 roku u pod-
nóża góry Błudna), 9 - Bluma 
Plachte (kuzynka), 10 - Renia 
Altholz (moja siostra, mieszka 
w USA), 11 - Ruchka Wein-
berger (mieszka w Izraelu), 
12 - Hana Riwa Plachte (moja 
kuzynka, nie była uczennicą 
tej klasy. Dołączyła do zdjęcia 
przypadkowo), 13 - Marinka 
Firer, 14 - nie znam, 15 - Pani 

Koren, nauczycielka (nie była 
mieszkanką Dukli).

J.K. W różnych publikacjach 
można spotkać informację, że 
ostatnim rabinem dukielskim był 
Pinkasa Hirschprung.

H.A. Jak mi wiadomo, nie za-
stała wojna Pinkasa Hirsch-
prunga w Dukli. W 1939 stu-
diował Pinkas w słynnej jeszi-
wie Chachamej Lublin (Mędrcy 
z Lublina) i tak dalece się wy-
różnił w studiach, uchodził za 
geniusza w dziedzinie Tory i 
Talmudu, że dostał wysokie sta-
nowisko w ramach uczelni jesz-
cze przed ukończeniem studiów. 
Gdy wybuchła wojna, cześć Lu-
belszczyzny znalazła się pod 
okupacją sowiecką. Po krót-
kim czasie teren opuścili Rosja-
nie i cała Lubelszczyzna prze-
szła pod okupację niemiecką. 
Prawdopodobnie Pinkas ewa-
kuował się wraz z Armią Czer-
woną do strefy, która została w 
rękach sowieckich. Z tych tere-
nów dostał się do Litwy, wtedy 
jeszcze samodzielne państwo,  

i po jakimś czasie otrzymał wizę 
do Kanady. Widać, że był bar-
dzo pożądany, gdyż w tych cza-
sach to było rzadkie zjawisko. 
Jego trasa prowadziła pocią-
giem do Władywostoku i dalej 
okrętem do Kanady. W Kana-
dzie jego kariera była zapew-
niona. On zaczął od miejsco-
wego rabina (nie wiadomo mi, 
w jakim mieście) i po jakimś 
czasie został mianowany głów-
nym rabinem kraju.

J.K. W takim razie, kto był ostat-
nim dukielskim rabinem? 

H.A. Przed wojną w Dukli było 
trzech rabinów. Głównym ra-
binem i jednocześnie ostatnim 
urzędującym, był uwielbiany 
przez wszystkich Tewel Seeman 
zwany „Tebele” (jego dom 
znajduje się w rynku, obecnie 
mieszczą się tam dwie restau-
racje) oraz dwaj Jego zastępcy: 
Schaje Spira i Chaskel Halber-
stam. (pisownia nazwisk zo-
stała ustalona na podstawie za-
chowanych ksiąg metrykalnych 
- przyp. autora).

J.K. Jaki los spotkał duchowych 
przywódców dukielskich Żydów?

H.A. Po zagładzie Żydów w 
1942 r., Rabin Seemann ukry-
wał się przez jakiś czas w piw-
nicach pod dukielskim rynkiem. 
Jedzenie dostarczali Mu Ży-
dzi z grupy pracującej w kamie-
niołomie w Lipowicy. W końcu 
Niemcy wykryli jego kryjówkę. 
Gnali starca przed samochodem 
w kierunku Krosna. Od tej pory 
nikt więcej o nim nie słyszał. Ra-
bin Halberstam został zamordo-
wany przez Niemca w bestialski 
sposób, jeszcze przed ostateczną 
zagładą Żydów. Oprawca wi-
dział przez okno modlącego się 
rabina, wszedł do mieszkania, 
demolował wszystko, co się da 
i kijem rabina zaczął okładać 
po głowie, aż ten wyzionął du-
cha. Ciało rabina zostało po-
grzebane tradycyjnie na cmen-
tarzu przez religijnych członków 
gminy. Taki pogrzeb był wiel-
kim przywilejem, tuż przed ko-
morami gazowymi. Podobny 
los spotkał Hersha Bergmana, 
znanego piekarza w Du-

Haim Altholtz z wnukami.

Zwyczaje okresu 
Wielkanocnego

„Palma bije nie zabije za 
sześć noc Wielkanoc”

Czas szybko mija. Nie-
dawno przeżywaliśmy okres 
Bożego Narodzenia, który roz-
począł karnawał trwający do 
Środy Popielcowej. Przeżywali-
śmy Wielki Post. Czas zadumy, 
który związany jest z licznymi 
obrzędami i zwyczajami. W nie-
których miejscowościach cho-
dziło się po domach i śpiewało 
się pieśni wielkopostne za dusze 
zmarłych, śpiewano też przed 
przydrożnymi kapliczkami. Cie-
kawym zwyczajem było granie 
przez chłopców na fujarce, co 
trwało do Niedzieli Palmowej. 
Zwyczaj ten zaginął w czasie II 
Wojny Światowej.

W Wielkim Poście niedziele 
mają swoje nazwy. Ostatnia, 

to Niedziela Palmowa zwana 
Kwietną, rozpoczynająca 
Wielki Tydzień. W tę niedzielę 
święci się palmy sięgające nie-
raz i do kilku metrów wysoko-
ści, robione z gałązek wierzby. 
Pięknie przystrojone są dumą 
ich twórców. Niegdyś było zwy-
czajem święconą palmą ude-
rzać bydło, które pierwszy raz 
po zimie szło na pastwisko.  
W Niedzielę Palmową trzykrot-
nie obchodziło się dom, aby nie 
roiło się robactwo. Po wsiach 
chodzili chłopcy w wieku szkol-
nym, zwani „żuczkami”. Do do-
mów wchodzili po dwóch - je-
den miał w ręku krzyż, a drugi 
koszyk, do którego dostawali 
jajka. Ten zwyczaj jest bardzo 
stary. 

W tym czasie robiono pi-
sanki. Ich zdobienie zależało 

od zdolności i pomy-
słów. Znanym sposo-
bem malowania pisa-
nek był batik. Tech-
nika polegała na 

tym, że na jajkach wypisywano 
wzory, następnie gotowano je 
w farbie z cebuli czy dębu. Po 
ugotowaniu zdzierano wosk i 
powstawał piękny biały wzór. 
Pisanki robiły dziewczęta i da-
wały je chłopcom. Ten, który 
otrzymał ich dużo, robił z nich 
łańcuch i wieszał na oknie. 

W Wielki Czwartek i Pią-
tek nie wolno było ciężko pra-
cować. W Wielki Czwartek 
milkną dzwony aż do „Glo-
ria” w Wielką Sobotę. W Wielki 
Czwartek matki wysyłały dzieci 
do rzeki, by sobie tam umyły 
zęby, następnie dzieci szły pod 
dąb i mówiły: „dębie, dębie daj 
żeby było zdrowe co w gębie”. 

W Wielki Piątek i Sobotę 
przy Grobie Pańskim strażacy 

w swoich odświętnych mundu-
rach wystawiali warty. W nie-
których miejscowościach przy 
grobie stały „ turki” ubrane w 
niebieskie spodnie i czerwone 
kurtki. Zwyczaj ten bardzo 
stary, przypominający zwycię-
stwo Jana III Sobieskiego pod 
Wiedniem. 

W Wielką Sobotę święce-
nie potraw. Ksiądz święcił w 
domach albo w kościele. Naj-
ważniejszym momentem Świąt 
Wielkanocnych jest „Rezurek-
cja”. Były miejscowości, w któ-
rych w pierwszy lub drugi dzień 
Świąt Wielkanocnych odbywały 
się procesje na cmentarz. 

Drugi dzień świąt zwano 
„lejem”, czyli oblewany Po-
niedziałek. W te dni, gdy wy-
chodzono z kościoła witano się 
słowami: 

„Chrystus Zmartwychwstał, 
Prawdziwy powstał”

Stanisława Zaniewiczowa

Od redakcji:
Na kanwie wspomnień pani Stanisławy warto powiedzieć, że w 
Krakowie najbardziej znanym Grobem Pańskim jest Grób w ko-
ściele ojców Pijarów na ulicy Pijarskiej. W głębokiej katakumbie 
pięknie, acz surowo przystrojone miejsce z leżącym Chrystusem i 
zawsze głęboki sens Grobu. Zwykle nawiązujący do aktualnej sy-
tuacji kraju, nieodmiennie dający wiele do myślenia.

kli. W czasie ostatniej ak-
cji w sierpniu 1942 r., ukrył się 
w jakimś ciemnym zaułku pie-
karni i pewna sąsiadka go wy-
dała. Gnali biedaka na żydow-
ski cmentarz i tam go zastrze-
lili pozostawiając ciało bez po-
chówku. Jego syn Ruven, był w 
grupie pracowników kamienio-
łomu, widział wszystko na wła-
sne oczy i był zupełnie bezradny. 
Przed wojną tak się robiło z bez-
domnymi psami. W gminie był 
człowiek z karabinem, który cią-
gnął psa na sznurku w kierunku 
skalistych pagórków. Raz wi-
działem jak wspomniany kat 
prowadził pięknego psa na roz-
strzelanie i błagałem go, żeby 
zwierzaka puścił. Ruven nie 
mógł tego zrobić dla własnego 
ojca. Niestety nie wiem, co stało 
się z trzecim rabinem, pocho-
dzącym z Dynowa, Schaje Spirą.

J.K. O kim mógłby Pan jeszcze 
opowiedzieć?

H.A. Wraz z bratem często 
wspominamy naszą niezapo-
mnianą Duklę. To coś, co zo-
staje w świadomości człowieka 
na całe życie. Parę dni temu 
nawiązała się nasza rozmowa 
o wybitnych dukielskich Ży-
dach (wybitnych na skale miej-
scową): Salomon Unger, który 
był długoletnim sekretarzem 
gminy dukielskiej (ogólnej a nie 
żydowskiej). On był mianowany 
na to stanowisko jeszcze za cza-
sów austriackich i kontynuował 
swoją pracę aż do niemieckiej 
okupacji. Herman Blum, pre-
stiżowy nauczyciel religii ży-
dowskiej w powszechnej szkole. 
Jego dyscyplina była znana u 
każdego żydowskiego ucznia. 
Wtedy karano szkolników kijem 
i ja sam poczułem jego nadgor-

liwość na własnym tyłku… Jed-
nocześnie był działaczem spo-
łecznym. Miedzy innymi kiero-
wał przez wiele lat strażą po-
żarną miasta i okolicy. Obaj na-
leżeli do sowieckiej mniejszości 
gminy żydowskiej w Dukli. 

J.K. Czy pamięta Pan jak wyglą-
dała dukielska synagoga?

H.A. Pamiętam dokładnie, że 
nie wchodziło się bezpośrednio 
do synagogi lecz przez wstępną 
salę. Nieraz widziałem tam 
minjan Żydów na mincha (mo-
dlitwa popołudniowa) i maariv 
(wieczorna modlitwa). Na po-
ranną modlitwę (shaharit) na 
ogół chodzono do sąsiedniej sy-
nagogi zwanej klojz (dziś znaj-
duje się tam supermarket).
Sufit synagogi był wysoki z pół-
okrągłymi sklepieniami. Na 
każdym z nich były malowane 

zwierzęta znane z Biblii. Ściany 
pokryte były cytatami z Biblii i 
freskami słynnego malarza –ar-
tysty Adolfa Messera. Byłem za-
hipnotyzowany obfitością malo-
wanych zwierząt. Jak wiadomo, 
nie wolno Żydom w świętych 
miejscach stawiać posągi lub 
malować ludzkie postacie. Aron 
hakodesh (pięknie wyryte ro-
śliny i tablice z dekalogiem na 
szafie zawierającej zwoje Tory) 
która znajdowała się w centrum 
ściany wschodniej. Na ścianie 
wisiał parochet, który przesła-
niał wnękę. W środku synagogi 
była bima (podwyższony o kilka 
stopni balkonik do czytania 
Tory). Aron hakodesh i bima 
są niezbędne w każdej synago-
dze, czy domu modlitwy. W sy-
nagodze, zwanej potocznie shil, 
była też galeria dla kobiet. Ba-

ciąg dalszy na str. 16 u



Dukla.plstr. 16  nr 4/2012 Dukla.plnr 252 str. 17  

Wspomnienia Haima Altholza
u dokończenie ze str. 15 

Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów Czytelni-
ków Dukli.pl. Zachęcamy do wysyłania zdjęć Państwa 
pupilów.

Redakcja

Koty - ulubieńcy Wojtka.

Zajęcia terenowe

riera galerii była pięknie sty-
lizowana. Gdy odbywały się w 
synagodze uroczystości bar mi-
cwa (chłopak który skończył 
13 lat po raz pierwszy w życiu 
czyta Torę i zaczyna wykony-
wać przykazania), podawano 
poczęstunki i kobiety rzucały z 
galerii cukierki w kierunku czy-
tającego. Jest to bardzo ważny 
etap w życiu każdego żydow-
skiego młodzieńca. Mój ojciec 
mi powiedział, na ostatnich 
uroczystościach w 1939 r., że-
bym się dobrze przyglądał, bo 
za dwa lata sam będę w cen-
trum uwagi. Dwa lata później 
byłem na Syberii a tam, już ni-
czego nie było…

J.K. Był Pan dwa razy w Dukli w 
1995 i 2005 roku. Proszę o tym 
opowiedzieć.

H.A. W 1995 roku, gdy odwie-
dziłem Duklę wraz z bratem 
Hermanem, natknęliśmy się 
przypadkowo na szlachetnego 
mieszkańca Dukli. Nasz ojciec 
miał przed wojną skład skór na 
ulicy Węgierskiej (dziś Trakt 
Węgierski). Szukając miejsca 
składu (obok mieszkała sio-
stra ojca z rodziną, po ślubie 
Plachte, i na miejscu starego 
domu stał nowoczesny dom) wy-
szedł z sąsiedniego banku czło-
wiek i pytał się, czego lub kogo 
szukamy. Po usłyszeniu celu na-
szego pobytu (tymczasem sami 
znaleźliśmy skład stojący w ru-
inach i ogrodzony drutem kol-
czastym a na nim szyld „za-
bytek, komora celna z czasów 
austriackich”) uprzejmy czło-
wiek przedstawił się jako Pan 
B. I to nie było tylko formalne 
i chwilowe spotkanie. Gdy Pan 
B. usłyszał, że szukamy tak-
sówki, z miejsca zaproponował, 
że on nas zabierze swoim au-
tem gdzie tylko chcemy. Przed 
wyruszeniem w drogę zatrzy-
mał się koło domu swego ojca. 
Ojciec, starszy Pan, nie chciał 
przepuścić okazji spotkania z 
byłymi mieszkańcami Dukli. 
Pan B. ojciec, jak się okazało, 
znał dobrze dr Strycharskiego, 

Konkurs tańca w Ośrodku KulturyWystąpiło 50 tancerzy
24 lutego br. na „deskach dukielskiej sceny” Ośrodek Kultury gościł 
50 tancerzy z naszej gminy, którzy wzięli udział w XIV Gminnym Kon-
kursie Tańca. 

Wystąpiły zespoły z Łęk Dukielskich, Zawadki Rymanowskiej 
i Mszany. Mogliśmy obejrzeć kilka technik tanecznych, począw-
szy od tańca współczesnego, poprzez disco dance do technik beak 
dance. Komisja konkursowa w składzie Alicja Jakieła, Anna Stę-
pień i przewodniczący Norbert Uliasz miała nie lada problem z 
wyborem najlepszej choreografii. Po burzliwych naradach jury 
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w każ-
dym stylu tanecznym: 

1.miejsce - „Baletki”gr. młodsza - Łęki Dukielskie, „Zawadka 
Crew” - Zawadka Rymanowska, „Break Boys” - 
Mszana, para taneczna - Mszana.

2. miejsce - para taneczna - Mszana, „Baletki” gr. starsza - Łęki 
Dukielskie, Wiktoria Krzepkowska - Łęki Du-
kielskie.

Wyróżnienia: duet - Łęki Dukielskie, duet - Zawadka Ryma-
nowska.

Norbert Uliasz

który był lekarzem naszej ro-
dziny. Jako stolarz zaprzyjaź-
nił się Pan B. z doktorem Stry-
charskim, który sam był stola-
rzem-amatorem i obydwaj mieli 
wiele wspólnego, co utrwaliło 
ich przyjaźń. Gdy ojciec nas zo-
baczył nie przestał płakać. Bez 
przerwy opowiadał nam o swo-
ich klientach Żydach i szczegól-
nie o jednym drogim mu czło-
wieku, który żył we wsi (nie pa-
miętam nazwy) koło Dukli. Po 
tym pamiętnym spotkaniu, Pan 
B. syn, zabrał nas do Świętego 
Jana, gdzie pustelnik w okresie 
wojny ukrywał na strychu ka-
plicy, na prośbę doktora Stry-
charskiego, dwóch żydowskich 
chłopców (jeden przeżył wojnę) 
za co pustelnik zapłacił, tuż po 
wojnie, życiem. Później zabrał 
nas Pan B. na zbiorową mo-
giłę, gdzie została zamordo-
wana czwarta część gminy ży-
dowskiej z Dukli i okolic. O po-
bycie w 2005 r. raczej nie będę 
opowiadał, gdyż nie są to miłe 
wspomnienia…

J.K. Dziękuję bardzo.

Joanna Koszczan 
Skarbnik Stowarzyszenia 

Sztetl Dukla 
Współpraca Robert Szczepanik 

Członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sztetl 
Dukla zwraca się z uprzejmą 
prośbą do osób będących w 
posiadaniu jakichkolwiek 
przedmiotów, dokumentów, 
zdjęć lub wspomnień doty-
czących ludności żydowskiej 
w Gminie Dukla o udostęp-
nienie ich kopii. Materiały te 
będą bardzo pomocne w re-
konstrukcji historii Żydow-
skiej Gminy Wyznaniowej. 
Kontakt: sztetldukla@o2.pl

Jacek Koszczan 
Prezes Stowarzyszenia Sztetl 

Dukla 

Takie zajęcia terenowe 
mogą być raz na 4 lata
29 lutego 2012 r. uczniowie kl. II LO uczestniczyli w kolejnych zaję-
ciach terenowych tym razem zimą. 

Cergowa Góra jest piękna o każdej porze roku. Zimą obserwu-
jemy zielony bluszcz pospolity pnący się po starych drzewach,  
a dookoła Złotej Studzienki zielone liście paproci całobrzegiej, Ję-
zycznika zwyczajnego wychodzące spod śniegu. Postument Stu-
dzienki okryty jest zielonym dywanem wątrobowców. Na śniegu 
można szukać tropów zwierząt, które to miejsce odwiedzają.

Złota Studzienka w zimowej scenerii wyglądem przypomina 
Perełkę otoczoną dostojną puszczą Karpacką, gdzie słychać tylko 
piękną muzykę lasu.

Uczniowie kl. II LO i nauczyciele prowadzący zajęcia 
Maria Walczak i Beata Zajdel

„Baletki” grupa młodsza z Łęk Dukielskich.

Uczestnicy zajęć pod Złotą Studzienka na Górze Cergowej.

Fot. Norbert Uliasz
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Humanista, 
archeolog, 
poeta

Konkurs Poezji Obcojęzycznej

I Gminny Konkurs Obcojęzycznej  
Kartki Walentynkowej

I Gminny Konkurs 
Obcojęzycznej Kartki 
Walentynkowej
„I love you”, „Ich liebe Dich” to słowa, jakie najczęściej można było 
przeczytać na obcojęzycznych kartkach walentynkowych, które wy-
konali uczniowie z siedmiu szkół (Dukli, Równego, Wietrzna, Tylawy, 
Głojsc, Łęk Dukielskich i Iwli) na I Gminny Konkurs Obcojęzycznej 
Kartki Walentynkowej, jaki zorganizowali nauczyciele języków obcych 
Szkoły Podstawowej w Iwli (pani M. Szczęch oraz pani J. Walczak). 

Przedmiotem konkursu było wykonanie kartki walentynko-
wej i napisanie samodzielnie tekstu życzeń w j. angielskim lub j. 
niemieckim. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac. 
Uczniowie wykazali się nie tylko dużymi zdolnościami plastycz-
nymi, ale także pomysłowością i oryginalnością. Jury wzięło pod 
uwagę techniki wykonania, wkład pracy, staranność oraz przede 
wszystkim poprawność gramatyczną zaprezentowanych tekstów 
obcojęzycznych. 

Deklamowali w obcych 
językach
16 marca 2012 r. w Ośrodku Kultury w Dukli odbył się I Gminny Kon-
kurs Poezji Obcojęzycznej. Uczniowie recytowali wiersze w językach ro-
syjskim, angielskim i niemieckim. Komisja w składzie: Elżbieta Głód, 
Alicja Jakieła i Kazimierz Patla, po wysłuchaniu 35 przygotowanych 
prezentacji, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia  
w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kat. I
Oliwia Landa – 1. miejsce, Marcel Bytnar -2., Wiktoria Rutka 
i Aleksandra Belczyk - wyróżnienie

Kat. II
Kamila Pasterkiewicz – 1. miejsce, Izabela Skiba – 2., Wiktoria 
Nowak -3,Veronika Panasoviec - wyróżnienie

Kat. III
Anna Kordyś – 1. miejsce, Sylwia Kula – 2., Barbara Głód, Eli-
zabeth Nasri, Klaudia Łajdanowicz – 3., Anna Rubaj, Karo-
lina Szczurek, Aleksandra Jaracz - wyróznienie

Kat. IV
Dawid Khan – 1. miejsce, Natalia Fydryk – 2.

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!
NU

i n f o r m u j e

Laureaci Konkursu  
Poezji Obcojęzycznej.

Laureaci gminnego konkursu.

Człowiek z Tollund z okresu rzymskiego.

W kwietniu świętujemy
To humorystyczna rubryka świąt nietypowych. Każdy tu znajdzie 
coś dla siebie. Miłego świętowania.

Redakcja
-------------------------------------------------------------------------------

1 IV – Międzynarodowy Dzień Ptaków. I to nie jest żart!

1 IV – Międzynarodowy Dzień Ptaków, Dzień Ryby (Francja) 

2 IV – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

5 IV – Dzień Leśnika i Drzewiarza

7 IV – Dzień Pracownika Służby Zdrowia

8 IV – Międzynarodowy Dzień Romów

10 IV – Dzień Bandurka, Dzień Lotnictwa Wojskowego

11 IV – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona

12 IV – Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i 
Kosmonautyki, Dzień Ptaków Wędrownych

13 IV – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

14 IV – Dzień Ludzi Bezdomnych

15 IV – Światowy Dzień Trzeźwości

16 IV – Dzień Sapera i Włókniarza

18 IV – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy 
Dzień Krótkofalowca

20 IV – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Międzynarodowy 
Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

23 IV – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24 IV – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, 
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji

25 IV – Dzień Sekretarki

26 IV – Dzień Drogowca i Transportowca

27 IV – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

28 IV – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy

29 IV – Międzynarodowy Dzień Tańca

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród 
odbyło się 29 lutego br. w Szkole Podstawowej w Iwli. Nagro-
dzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kat. SZKOŁA PODSTAWOWA ( I-III )
Bartłomiej Dębiec kl. III SP Wietrzno – 1. miejsce, Julia Gołą-
bek kl. I SP Głojsce –2., Katarzyna Dubiel kl. III SP Iwla – 3., 
Karolina Gruszka kl. I SP Głojsce i Sara Woźniak kl. I SP Iwla 
- wyróżnienie

Kat. SZKOŁA PODSTAWOWA ( IV-VI )
Dominik Wilk kl. IV SP Równe – 1. miejsce, Karolina Szczu-
rek kl. V ZS nr 1 Dukla – 2., Diana Nowak kl. VI SP Iwla – 3., 
Agnieszka Wróbel kl. V SP Iwla - wyróżnienie

Kat. GIMNAZJUM ( I-III )
Kamila Czarnawska kl. II Gimnazjum Iwla – 1. miejsce, Ma-
rzena Głód kl. II Gimnazjum Równe – 2., Diana Ulijaszyk kl. II 
Gimnazjum Równe – 3., Natalia Nowak kl. III Gimnazjum Głoj-
sce, Aleksandra Janas i Arleta Urbańska kl. II Gimnazjum Iwla 
– wyróżnienie

Justyna Walczak

Fot. Archiwum OK

Fot. kbr



Dukla.plstr. 20  nr 4/2012 Dukla.plnr 252 str. 21  

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

63. uczestników wzięło 
udział w eliminacjach
Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego

3 marca 2012r. odbyły się rozgrywki Gminnej Olimpiady Te-
nisa Stołowego. Do eliminacji przystąpiło 63 uczestników, którzy 
rywalizowali w 8 kategoriach wiekowych. Do Powiatowej Olim-
piady Tenisa Stołowego zakwalifikowali się zawodnicy, którzy za-
jęli dwa pierwsze miejsca w każdej kategorii.
Klasyfikacja końcowa turnieju:

Kategoria 1999 i młodsi 
(chłopcy)

Szyszlak Krystian
Szczepanik Damian

Kategoria 1999 i młodsi 
(dziewcząt)

Brak uczestników
Kategoria 1996 – 1998 

(chłopcy)
Żarnowski Gracjan
Głowacki Karol

Kategoria 1996 – 1998 
(dziewcząt)

Palcar Klaudia
Frączek Sabina

Kategoria 1993 – 1995 
(chłopcy)

Kochan Szymon
Zięba Marek

Kategoria 1993 – 1995 
(dziewcząt)

Chłap Aleksandra
Maślanka Agnieszka

Kategoria 1968 – 1992 
(mężczyźni)

Giermański Paweł
Wołtosz Zbigniew

Kategoria 1968 – 1992 
(kobiet)

Madej Wioletta
Chłap Anna

Kategoria 1967 i starsi 
(mężczyzn)

Brak uczestników
Kategoria 1967 i starsi 

(kobiet)
Brak uczestników
Kategoria Wychowankowie 
Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Cergowej
Mężczyźni:
Mańka Dariusz
Książkiewicz Wiesław
Kobiety:
Turek Halina
Głód Marzena
Damian Leśniak

Dukla - powiatową 
stolicą tenisa stołowego
W pięknej hali sportowej dukielskiego MOSiR-u odbyła się Powiatowa 
Olimpiada Tenisa Stołowego, zorganizowana przez Starostwo Powia-
towe w Krośnie wspólnie z MOSiR Dukla. 

Tradycyjnie olimpiadę powiatową poprzedziły eliminacje 
gminne. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca zostali zgło-
szeni do rozgrywek powiatowych. Rywalizacja odbywała się w 
sześciu kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, a także osób z 
niepełnosprawnością. Sędziowali: Jan Dembiczak i Bogdan Ma-
ciejewski.

Wyniki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:

Dziewczynki do 13 lat
I m-ce - Wiktoria Guzik - g. Miejsce Piastowe
II m-ce – Iwona Orlińska -. g. Jaśliska
III m-ce – Natalia Leszczyńska – g. Jedlicze
IV m-ce – Natalia Ślęczka - g. Miejsce Piastowe

Chłopcy do 13 lat
I m-ce -Damian Szczepanik – g. Dukla
II m-ce – Zygmunt Marcel - g. Jedlicze
III m-ce – Paweł Pęcherek - g. Miejsce Piastowe
IV m-ce – Krystian Szyszak – g. Dukla

Dziewczęta 14 – 16 lat
I m-ce – Joanna Stanisz - g, Iwonicz Zdrój
II m-ce – Wiktoria Koryniowska – g. Iwonicz Zdrój
III m-ce – Gabriela Frużyńska - g. Jedlicze
IV m-ce Aleksandra Zajdel - g. Jedlicze

Chłopcy 14 – 16 lat
I m-ce - Dariusz Gościński – g. Chorkówka
II m-ce – Gracjan Żarnowski – g. Dukla
III m-ce – Hubert Kisiołek - g. Chorkówka
IV m-ce Karol Głowacki - g. Dukla

Dziewczęta 17 – 19 lat
I m-ce – Aleksandra Chłap – g. Dukla

Chłopcy 17 – 19 lat
I m-ce – Szymon Kochan - g. Dukla
II m-ce – Patryk Skalski - g. Chorkówka
III m-ce – Paweł Kochan - g. Miejsce Piastowe
IV m-ce – Dubis Maciej - g. Chorkówka

Kobiety 20 – 44 lata
I m-ce – Wioletta Madej - g. Dukla
II m-ce – Ilona Albrycht – g. Miejsce Piastowe
III m-ce – Sylwia Kosiek – g. Chorkówka
IV m-ce – Karolina Buda - g. Chorkówka

Mężczyźni 20 – 44 lata
I m-ce – Karol Drobek – g. Miejsce Piastowe
II m-ce – Sebastian Szuba – g. Chorkówka
III m-ce – Piotr Kraś - - g. Chorkówka
IV m-ce – Konrad Skalski - g. Jaśliska

Kobiety powyżej 45 lat
I m-ce – Danuta Pelczar - g. Rymanów
II m-ce – Dorota Dąbrowska – g. Korczyna
III m-ce – Wiesława Guzik - g. Miejsce Piastowe
IV m-ce – Maria Kanik - g. Miejsce Piastowe

Mężczyźni powyżej 45 lat
I m-ce – Artur Kielar - g. Miejsce Piastowe
II m-ce – Krzysztof Kozuba – g. Chorkówka
III m-ce – Jacek Bałon - g. Miejsce Piastowe
IV m-ce – Henryk Akslar - g. Miejsce Piastowe

Kobiety z niepełnosprawnością
I m-ce - Halina Turek - g. Dukla
II m-ce - Marzena Głód

Mężczyźni z niepełnosprawnością
I m-ce – Dariusz Mańka - g. Dukla
II m-ce – Maciej Węgrzyn – g. Miejsce Piastowe
III m-ce – Wiesław Książkiewicz – g. Dukla

Wygrana w Przemyślu

W trzecim secie rozgorzała walka 
na całego. Praktycznie cały set grano 
punkt za punkt. Żadnej z drużyn nie 
udawało się odskoczyć od rywala 
choćby na dwa punkty. Przy stanie 
24:23 dla SKS piłkę otrzymał Szczepan 
Jakieła, który mocnym atakiem z pra-
wego skrzydła zdobył 25-ty punkt. Tym 
sposobem wygrywamy seta do 23 oraz 
cały mecz 3:0.

ChSKFMS Przemyśl – SKS Dukla  
0-3 (21/25, 22/25, 23/25)

Sędziowali: D. Babiarz, M. Zięzio, 
M. Paszko

SKS Dukla: M. Chłap, K. Piróg, 
Sz. Jakieła, Z. Mosoń, B. Jerzyk, D. 
Wierusz, M. Milan, oraz M. Okarma, 
R. Sikora, A. Śliwiński.

Na kolejny mecz grupy finałowej 
zawodnicy SKS Dukla udadzą się 3 
marca do ŻOŁYNI.

Wyniki pozostałych spotkań, jak i 
tabelę grupy finałowej można zobaczyć 
na stronie www.sks.dukla.pl zakładka: 
grupa finałowa.

/ZeL/

Drugie spotkanie grupy finałowej IV Ligi 
zakończyło się sukcesem SKS Dukla, któ-
rzy pokonali w Przemyślu tamtejszy zespół 
ChSKFMS 3:0. W zespole SKS Dukla do-
brze zafunkcjonowały wszystkie elementy 
gry - przyjęcie, obrona i atak. Brawa na-
leżą się całej drużynie. Bardzo dobre spo-
tkanie mieli rozgrywający Konrad Piróg 
oraz skrzydłowi Maciej Chłap i Szczepan 
Jakieła, których atomowe ataki były nie 
do zatrzymania.

Mecz rozpoczął się w sposób wy-
marzony dla SKS, bo nasza ekipa pro-
wadziła 7:1. Tak wysokie prowadzenie 
na początku seta, to efekt bardzo do-
brej i trudnej zagrywki rozgrywającego 
Konrada Piroga, gospodarze nie mogli 
sobie z tym poradzić. W drugiej poło-
wie seta dobrze dysponowany nasz roz-
grywający popisał się efektowną kiwką 
i SKS wyszedł na prowadzenie 17:10. 
Prowadzenia tego ekipa z Dukli nie od-
dała już do końca seta wygrywając go 
do 21.

Drugi set rozpoczął się od gry punkt 
za punkt. Z upływem czasu nasi zawod-
nicy wypracowali sobie pięciopunk-
tową przewagę (17:12). Od tego mo-
mentu w szeregi SKS wkradło się lek-
kie rozluźnienie, a gospodarze znacz-
nie poprawili swoją grę, niwelując tym 
sposobem stratę do dwóch punktów 
(19:17). Końcówka seta należała jed-
nak do naszych zawodników, którzy 
do końca kontrolowali przebieg gry, a 
udany blok Konrada Piroga zapewnił 
naszej ekipie wygranie seta do 22.

Organizatorzy olimpiady przyznawali punkty za zajecie poszczególnych miejsc. 
Za 1. m-ce – 4 pkt, za 2. m-ce – 3 pkt. za 3. – 3 pkt i za 4. – 1 pkt.

Według tej klasyfikacji miejsca poszczególnym gmin przedstawiają się następu-
jąco:

I m-ce - gmina Dukla - 34 pkt.
II m-ce - gmina Miejsce Piastowe - 29 pkt.
III m-ce - gmina Chorkówka - 21 pkt.
IV m-ce - gmina Jedlicze - 8 pkt.
V m-ce - gmina Iwonicz Zdrój - 7 pkt.
VI m-ce - gmina Rymanów - 4 pkt
VI m-ce - gmina Jaśliska - 4 pkt.
VIII m-ce - gmina Korczyna - 3 pkt.
IX m-ce - gmina Krościenko Wyżne - 0 pkt.

Starostwo Powiatowe w Krośnie bardzo dziękuje wszystkim gminom za przeprowa-
dzenie eliminacji i udział w kolejnej Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego.

Grażyna Ostrowska
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Czy wiesz, że:
• Turkucie podjadki są najgłośniejszymi zwierzętami świata. 

Ich głos można usłyszeć z odległości 0,5 kilometra.

• Największy gatunek wiewiórek żyje w Azji ich długość osiąga 
90 cm. Najmniejsza karłowata wiewiórka afrykańska ma 10 
cm długości. 

Amarylkowaty kwiat 
nadziei
Już wiosna. Słońce topi resztki śniegu, zewsząd uderza w oczy zieleń 
nowego życia. Przechadzając się po wiosennym lesie zauważymy pierw-
sze kwiaty, w tym śnieżyczkę przebiśnieg (Galanthus nivalisL.) – gatu-
nek należący do rodziny amarylkowatych. Kwiat popularny w uprawie i 
rozpoznawalny jako symbol przedwiośnia. Także roślina miododajna i 
lecznicza. W Polsce występuje głównie na południu, w górach, na wyży-
nach. Roślina o wysokości od 15 do 30 cm. W korzystnych warunkach 
tworzy duże kępy. Kulista lub jajowata cebula o obwodzie do 4–6 cm, 
okryta suchą, brązową łuską. U jej nasady wytwarzane są cebule po-
tomne i z tego miejsca wyrastają też liczne korzenie. W czasie kwitnie-
nia prosto wzniesiony, osiąga do 11 cm długości, podczas owocowania 
wydłuża się i pokłada. Kwiat pojedynczy, pachnący, zwisający na szy-
pułce o długości ok. 3 cm wyrastającej ze szczytu łodygi. 

W Polsce przebiśniegi my-
lone bywają ze śnieżycą wio-
senną. Rośliny mają podobny 
pokrój, jednak u przebiśnie-
gów listki okwiatu są nierówne, 
a u śnieżycy wszystkie listki 
okwiatu są równe, z zielonymi 
koniuszkami. Poza tym prze-
biśniegi mają liście szarozie-
lone, a śnieżyca żywo-, ciem-
nozielone.

Przebiśniegi są jednymi 
z najwcześniej zakwitają-
cych roślin, a ich kwiaty czę-
sto wyrastają spod śniegu. 
Kwitną od lutego do kwietnia. 
Są wskaźnikowe dla fenolo-
gicznej pory roku – przedwio-
śnia. Ze względu na kwitnie-
nie w warunkach słabego na-
słonecznienia i niskiej tempe-
ratury, kwiaty wykazują ruchy 
termo- i fotonastyczne. Płatki 
reagują na zmianę temperatury, 
stulając się na noc, w dni po-
chmurne i podczas niskich tem-
peratur chroniąc słupek i prę-
ciki. Mechanizm tych ruchów 
polega na szybszym wzroście 
listków okwiatu po wewnętrz-
nej stronie, co skutkuje ich roz-
chyleniem się. Przy niekorzyst-
nych warunkach termicznych i 
świetlnych szybciej rośnie ze-
wnętrzna część listków i kwiat 
się stula. Kwiaty pachnące mio-
dem zapylane są przez owady, 
przede wszystkim pszczoły. 

Przebiśniegi są najwcze-
śniej kwitnącym gatunkiem w 
Europie Środkowej. Zielone 
plamki na wewnętrznych list-
kach okwiatu wabią i naprowa-
dzają owady do wnętrza kwiatu, 
a dodatkowo aktywnie przepro-
wadzają fotosyntezę.Torebka z 
nasionami dojrzewa i otwiera 
się w czerwcu. Po przekwitnie-
niu w ciągu kilku tygodni liście 
najpierw pokładają się, później 
zamierają. Cztery tygodnie po 
kwitnieniu zwykle nie pozo-
staje już ślad po przebiśniegach 
na powierzchni gruntu.

Na początku września z 
podziemnej cebuli rozwija się 
nowy pęd, który kształtuje się 
do czasu nadejścia zimy. Dzięki 
temu po przeczekaniu zimy 
pod powierzchnią gruntu, ro-
ślina może tak szybko zakwit-
nąć. Nasiona rozsiane w da-
nym roku kiełkują jesienią. Po-
wstałe z nasion rośliny zakwi-
tają po raz pierwszy zwykle po 
6 latach rozwoju. Cebule po-
tomne zakwitają już w następ-
nym roku po powstaniu. Ro-
śliny są trujące ponieważ wy-
stępują w nich szkodliwe alka-
loidy (typowe dla przedstawi-
cieli rodziny amarylkowatych). 
Stwierdzono w nich obecność 
co najmniej 25 alkaloidów. 
Spożycie cebul wywołuje od-
ruch wymiotny, a także bie-

gunkę. U osób wrażliwych kon-
takt cebul ze skórą może wy-
wołać reakcję alergiczną. Spo-
żyte przebiśniegi działają tru-
jąco na zwierzęta domowe (by-
dło, świnie, owce), powodując 
utratę przytomności, przyśpie-
szenie tętna i oddechu. 

Przebiśniegi są od kilku-
set lat uprawiane w ogrodach 
i parkach. Z uprawy przeszły 
poza swoje naturalne stanowi-
ska (które kończą się na połu-
dniu Polski) i można je znaleźć 
zdziczałe w całej Polsce.

Przebiśniegi przed kilku-
dziesięciu laty były atrakcyj-
nym towarem na rynku - stąd 
oceniano, że ich naturalne sta-
nowiska były zagrożone i zo-
stały objęte prawną ochroną. 
Dzisiaj takiego zagrożenia w 
praktyce nie ma, pozostają jed-
nak pod ochroną.

Do początków XX wieku 
gatunek ten nazywano w róż-
nych regionach Polski kilkoma 
nazwami zwyczajowymi, z któ-
rych najpopularniejszymi były: 
gładysz, śnieguła, śniegułka, 
śnieżyca i przebiśnieg. Nazwy 
te niewiele lub wcale nie róż-
niły się od określeń stosowa-
nych dla śnieżycy wiosennej 
także zwanej gładyszkiem lub 
śnieżycą. W początkach XX 
wieku popularność zdobyła na-
zwa przebiśnieg pospolity. Od 
połowy XX wieku stosowana 
jest już w piśmiennictwie na-
zwa śnieżyczka przebiśnieg.

Naukowa nazwa rodzajowa 
Galanthus ustalona została 
przez Linneusza od greckich 
słów gála – mleko i ánthos – 
kwiat. Nazwa gatunkowa niva-
lis znaczy w łacinie – śnieżny, 
ośnieżony (od łacińskiego nix 
– śnieg).

Dawniej w Anglii, podczas 
święta Oczyszczenia Najświęt-
szej Maryi Panny dziś zwanego 
Ofiarowaniem Pańskim przy-
padającym na 2 lutego, panny 
nosiły pęki tych kwiatów jako 
symbol czystości.

Przebiśnieg jest symbo-
lem nadziei, gdyż jest jednym 
z pierwszych kwiatów wiosen-
nych. W średniowiecznym ma-
larstwie kwiat ten był atrybu-
tem Maryjnym ponieważ Jej 
zawdzięczamy „narodziny na-
dziei”. Obecnie oznacza finezję 
i zdumienie, nadzieję na lepsze 
dni. Przebiśniegi bywają po-
strzegane też jako symbol czy-
stości i cnoty. W niektórych 
kulturach śnieguła symbolizo-
wała nadzieję, z czym wiąże się 
też słabo znana legenda o tym, 
że zakwitła ona zimą, którą wy-
pędzeni zostali Adam i Ewa z 
raju, żeby dać im pocieszenie i 
nadzieję na lepsze życie.

Przebiśniegi pojawiają się 
jednak w niektórych wierze-
niach również jako zwiastuny 
śmierci (pojedynczy kwiat) czy 
nieszczęścia dla domostwa.

Ze względu na niszczenie na-
turalnych siedlisk oraz zagroże-
nie pozyskaniem roślin do han-
dlu ze stanowisk naturalnych, 
wszystkie gatunki w obrębie ro-
dzaju wymienione są w załącz-
niku II Konwencji Waszyngtoń-
skiej CITES wprowadzającej 
ograniczenie w obrocie handlo-
wym. W Polsce ścisłą ochroną 
gatunkową objęty jest jedyny 
naturalnie występujący gatunek 
- śnieżyczka przebiśnieg.

ch

OGŁOSZENIA

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
póź. zm.) informuję , 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje część działki nr 314/1, położonej 
w Trzcianie. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 23 kwietnia 2012 r. w pok. nr 6 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz Dukli

Promocja Polski i Dukli 
na targach BioFach 
2012
W dniach 15 – 18 luty 2012 r. odbyły sie w Norymberdze największe 
na świecie targi produktów ekologicznych Bio-Fach w Norymberdze. 
Uczestniczyli w nich członkowie klastra Doliny Ekologicznej Żywności.

stawiennictwa i promocji firm prezentujących produkty eko-
logiczne z Dukielszczyzny podczs targów BioFach 2012.

kbr, źródło:  
materiały www.dolinaeko.pl, www.minrol.gov.pl 

Dzięki ponadregional-
nemu wymiarowi klastra, 
Dolina Ekologicznej Żyw-
ności połączyła przedstawi-
cielstwa i firmy ekologiczne 
województwa podkarpac-
kiego i lubelskiego. W tar-
gach wzięli udział przedsta-
wiciele Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
w Radomiu, przedstawiciele 
władz samorządowych pol-
skich województw, przed-
stawiciele Ekogwarancji 
oraz wielu innych zacnych 
gości. Na stoisku Doliny 
Ekologicznej w Norymber-
dze odbyły się liczne spo-
tkania z kontrahentami zain-
teresowanymi prezentowa-
nymi przez wystawców obu 
województw produktami 
ekologicznymi. Do Norym-
begii przybył podsekretarz 
stanu Andrzej Butra, który 
w trakcie spotkań z polskimi 
wystawcami, podkreślał, że 
uczestnictwo w targach jest 
doskonałą okazją do zapre-
zentowania dorobku pol-
skiego rolnictwa ekologicz-
nego. Wiceminister Bu-
tra spotkał się z przedstawi-
cielami regionów uczestni-
czących w targach. W trak-
cie rozmów podkreślał, że 
polskie stoisko, podzielone 
wprawdzie na klika regio-
nalnych stoisk informacyj-

nych, ale jednocześnie two-
rzących jednolitą całość, jest 
przykładem dobrej współ-
pracy pomiędzy samorzą-
dami poszczególnych woje-
wództw, a także pomiędzy 
samorządami, a resortem 
rolnictwa.

Największym sukce-
sem, okazał się przygoto-
wany przez uczestników tar-
gów wieczór wystawców, 
podczas którego przyjęli-
śmy wszystkich wystawców 
z Polski, a także gości z za-
granicy. Posiłki na stoisku 
Doliny przygotowywała dla 
przedstawicieli obu woje-
wództw oraz ich gości firma 
Jasiołka z Dukli. Wystawcy 
zaprezentowali swoje pro-
dukty, rodzaj działalno-
ści. Udział w targach dał im 
możliwość poznania poten-
cjalnych klientów i kontra-
hentów. Nawiązali kontakty 
handlowe, które zaowocują 
w najbliższej przyszłości, na 
co liczą wystawcy. Uczest-
nicy korzystali także z moż-
liwości poszerzenia wie-
dzy z interesujących ich za-
gadnień podczas wielu kon-
ferencji organizowanych w 
trakcie targów.

Stowarzyszenie Polska 
Ekologia dziękuje burmi-
strzowi Dukli Markowi 
Górakowi za wsparcie wy-

Śnieżyczka przebiśnieg.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia  
komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych  

do wynajmu.

KW działki: KW88684, Numer działki: 233, Powierzchnia działki: 
Pow. całkowita 0,4082 ha do wynajęcia/dzierżawy 735 m2 działki 
jako grunt przyległy, Opis i położenie: Dukla Trakt Węgierski 38 
Przeznaczenie: Administracyjno- produkcyjny pow. 298 m2 z moż-
liwością zamiany sposobu użytkowania zgodnie z MPZP – na koszt 
Najemcy. Wysokość wywoławcza czynszu najmu/miesiąc: 5,00 zł, 
Termin opłacania czynszu: Do 10 dnia każdego miesiąca, Okres 
umowy: od dnia 01.06.2012r do 31.05.2015

Począwszy od 2013 roku czynsz podlega corocznej waloryzacji  
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych.
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszystkie krót-
kie ogłoszenia niekomercyjne, z 
ofertami pracy lub osób poszukują-
cych pracy umieszczane są w Du-
kielskim Przeglądzie Samorządo-
wym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje 
również w odniesieniu do strony in-
ternetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

È

È

È

È

È

È

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, 
tel. 0609130387, 0134330387

Handel:
- farby, lakiery, kleje,  
  tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.

USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku przyśle  

do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 
Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

W pasiece

NOWY KANTOR WYMIANY WALUT
DUKLA

ul. Trakt Węgierski 26a
POCZEKALNIA PKS (obok budki z pieczywem))

Czynny:
PN – PT 8.00 – 16.00

SOB 8.00 - 13.00

PRZY WIĘKSZYCH TRANSAKCJACH MOŻLIWOŚĆ 
NEGOCJACJI CEN !!!

ZAPRASZAMY !!!
DO NAS MASZ BLISKO !

Chrzan rośnie dziko najczęściej nad potokami, w wil-
gotnych zaroślach ale także przy drogach. Bywa też 
uprawiany na większą skalę. Ma duże liście i po-
dłużny, mięsisty, niekiedy dość gruby korzeń. Od 
niepamiętnych czasów stosowany jest jako śro-
dek przyprawowy, ale także leczniczy. Zawiera 
m.in.: witaminy A, B1, B2, C, sole mineralne 
i olejek lotny (drażniący błony śluzowe, mogący 
w większych dawkach doprowadzić nawet do stanów 
zapalnych).

Korzeń chrzanu jedzony w umiarkowanych ilościach znako-
micie reguluje pracę żołądka, jelit, wzmaga apetyt i korzystnie 
wpływa na nasz organizm, przeciwdziałając zmęczeniu wiosennemu 
(zawiera dużą ilość witaminy C, dlatego przetwory z chrzanu i z jego dodat-
kiem zwiększają odporność organizmu). Syropy na bazie korzenia chrzanu i inne 
preparaty mają działanie wykrztuśne i korzystnie oddziałują przy nieżyty oskrzeli. 

Tarty korzeń chrzanu, przyprawiony cytryną lub kwaskiem cytrynowym oraz śmietaną, stanowi 
znakomitą bazę do sporządzania najróżniejszych potraw, wzbogacania smaku wędlin, mięs po-
dawanych na zimno i innych przystawek.

Bez korzenia chrzanu trudno wyobrazić sobie marynowane i kiszone ogórki czy wyrób musztardy.

Warto przypomnieć, że nie tak jeszcze dawno liśćmi chrzanu zabezpieczano żywność przed szyb-
kim zepsuciem. Mięso, wędliny, ser, jaja szczelnie owinięte czystymi liśćmi chrzanu długo zacho-
wują świeżość, nie jełczeją i nie psują się. Współczesna naturoterapia zaleca (wzorem naszych 
prababek) aby w schorzeniach układu krążenia nosić w płóciennych woreczkach na piersiach czy-
ste, oskrobane, małe kawałeczki chrzanu. Liście chrzanu znakomicie chronią przed porażeniem 
słonecznym i uśmierzają ból głowy. Nie tak dawno kobiety pracujące w polu układały je na gło-
wach i przewiązywały płóciennymi chustami, co szczególnie w upalne dni stanowiło znakomita 
ochronę przed mocnymi promieniami słonecznymi.

Trudno sobie wyobrazić Święta Wielkanocne bez chrzanu. Przepisów na chrzan jest tyle ile go-
spodyń w Polsce. My podajemy sprawdzony przepis na chrzan wielkanocny przysłany przez na-
szą Czytelniczkę.

Chrzan świąteczny
Składniki:
5 ugotowanych jaj,
50 dag chrzanu (2 słoiczki)
4-6 łyżek śmietany lub jogurtu naturalnego
cukier do smaku

Wykonanie:
1. Chrzan odciskamy na sitku z nadmiaru soku. Nie możemy jednak wycisnąć go maksymal-

nie ponieważ wtedy gotowy chrzan będzie nieostry.
2. Ugotowane żółtka ucieramy ze śmietaną lub jogurtem naturalnym i cukrem. Dodajemy 

starte na drobnych oczkach białka jajek oraz odciśnięty wcześniej chrzan. Wszystko sta-
rannie mieszamy i ewentualnie dodajemy cukru jeśli jest za ostry lub śmietany, jeśli z ko-
lei chrzan jest zbyt zbity i gęsty.

3. Gotowy chrzan wkładamy do słoików lub do salaterki i kładziemy do lodówki by się 
przegryzł. 

Taki chrzan możemy przechowywać w lodówce nie dłużej niż tydzień. Podajemy jako doda-
tek do wędlin.

S m a c z n e g o !

Dziwny produkt pszczeli 
Pierzga pszczela zdobywa coraz to nowych zwolenników. Jednak wiele 
osób nie słyszało jeszcze o tym, pozyskiwanym od pszczół produkcie. 
Po samej nazwie też trudno skojarzyć o jaki to produkt pszczeli chodzi i 
z czego jest pozyskiwany. Na ogół wiadomo, że dzięki pszczołom mamy 
miód, propolis, zwany kitem pszczelim, wosk, no i znawcy wymienią ob-
nóża pyłkowe. Jednak pierzga jawi się nam jako obcojęzyczna nazwa 
czegoś, o czy wiedzą tylko i wyłącznie osoby wtajemniczone.

Pierzga pszczela powstaje z obnóży pyłkowych. Pszczoła zbie-
raczka przynosi je do ula i tam składa do komórki plastra. Tam, 
inna pszczoła rozdrabnia je i głową ubija w komórce. Na jedną 
komórkę pierzgi pszczoły muszą przynieść kilka ładunków pyłku. 
Robią to różne pszczoły i przynoszony pyłek jest również z róż-
nych roślin. Bardzo dobrze to widać jak wyciągnie się pierzgę z 
komórki. Naszym oczom ukaże się koreczek pierzgi z widocznymi 
warstwami odróżniającymi się czasami kolorem pyłku. Pszczoły 
podczas tej pracy dodają do pyłku jeszcze wydzielinę gruczo-
łów żuwaczkowych, która zabezpiecza pyłek przed jego zepsu-
ciem i kiełkowaniem. Następnie pszczoły zalewają pyłek miodem 
i tak powstaje beztlenowe środowisko, które dzięki pożytecznej 
bakterii lactobacillus acidophilus powstaje kwas mlekowy kon-
serwujący pyłek i powodujący pęknięcie ziaren pyłku i uwolnie-
niu ich zawartości. To wszystko zachodzi w temperaturze około 
35 oC. Jednak pierzga nie jest wytwarzana przez pszczoły dla lu-
dzi. One pozyskują ją dla larw i samych siebie. Pierzga jest jedy-

nym pokarmem białkowym 
pszczół. Osy np. nie pozyskują 
pierzgi i muszą żywić się mię-
sem. Pszczołom pierzga zastę-
puje pokarm mięsny całkowi-
cie. Jest tak ważna dla nich, że 
pszczoły chociaż podkarmiane 
np. syropem, przestają skła-
dać jajka i wstrzymują wychów 
larw, gdy nie ma pierzgi. Czło-
wiekowi, mimo wielu starań, 
nie udało się zastąpić pokarmu 
białkowego pszczół. Substytuty 
pierzgi wytworzone przez czło-
wieka, nawet w połowie, nie są 
tak dobre jak pierzga. Dlatego 
my pszczelarze staramy się cią-
gle poprawiać bazę pożytkową 
pszczół, dokonując nasadzeń 
drzew i roślin określanych mia-
nem „pszczelarskich”. 

W swoim składzie zawiera 
około 24 – 34% węglowoda-
nów, 18-26% różnych białek, 
około 15 aminokwasów, sub-
stancje lipidowe, żelazo, cynk, 
mangan, miedź i nikiel i wiele 
innych pożytecznych dla czło-
wieka substancji. Pierzga 
wskazana jest do spożywania 
dla osób, które przeszły po-
ważne zabiegi medyczne, lub 
ich organizm jest w bardzo złej 
kondycji. Osoby niedożywione 
również powinny spożywać 
pierzgę. Pierzga pomimo wielu 
zalet ma dwie wady: jej pozy-
skiwanie jest czasochłonne, a 
także nie można jej pozyskać w 
dużych ilościach, bo odbije się 
to na kondycji rodziny pszcze-
lej. Należy też pamiętać, że 
pierzga w swoim smaku, trąci 
„kiszonką”. Jest to efekt fer-
mentacji beztlenowej, dzięki 
której powstaje kwas mlekowy, 
pożyteczny dla nas ludzi.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie
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W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia i prawdziwe zdarzenia,  
z którymi winni zapoznać się myśliwi, kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Uśmiechnij się!

Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym pokazujemy jak Dukla 
zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują starymi zdjęciami Dukli i chcą się po-
dzielić tym z innymi, zapraszamy do redakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać w 
kolejnych numerach gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie danego miejsca w Dukli  
z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody książkowe.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

Dukla - marzec - 2012 r.

„Piorunochron na szczycie wieży kościelnej jest 
najlepszym dowodem na to, że wszyscy miewamy 
czasami wątpliwości.”

Złota myśl :)

Motto:

„Lektura dla myśliwych” 
Wypadki na polowaniach z użyciem broni zdarzają się, choć nikt ich nie pragnie. Jak ich unik-

nąć na polowaniach indywidualnych i zbiorowych podpowie nam książka Tadeusza Andrzejczaka 
– głównego rzecznika dyscyplinarnego PZŁ. 

Stanowi ona niejako paszport bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Autor opisuje autentyczne wy-
darzenia, które miały miejsce w ostatnich latach w czasie polowań z rażącym naruszeniem zasad 
bezpieczeństwa i regulaminu polowań.

Polecamy ją nie tylko początkującym myśliwym i kandydatom do łowiectwa, ale wszystkim polu-
jącym, bo nawet doświadczonym mogą się zdarzyć błędy i uchybienia. Rutyna i doświadczenie nie 
są gwarancją bezpieczeństwa. 

       Tadeusz Andrzejczak

Minął rok od nowych wy-
borów w Kole, minęło 65-le-
cie naszej działalności i znowu 
trzeba rozpoczynać jakby od 
nowa, aby godnie zapraco-
wać na 70-lecie Koła. Zwra-
camy się do Zarządu, aby miał 
na szczególnej uwadze najstar-
szych członków, którzy obecnie 
nie mogą się udzielać z powodu 
wieku i zdrowia, ale to oni byli 
tym rozczynem dotychczaso-
wych osiągnięć. Zarząd powi-
nien zastosować większą dys-
cyplinę o uczestnictwo swo-
ich członków na Walnych Ze-
braniach. Należy pamiętać, że 
w każdej organizacji porządek 
i dyscyplina musi być. 

Są koledzy, którzy nie po-
trafią ocenić pracy Zarządu, nie 
potrafią docenić wysiłku wło-
żonego w przygotowanie tak 
wspaniałych uroczystości jak 
65-lecie naszego Koła, łatwiej 
jest krytykować niż samemu się 
zaangażować.

Drodzy przyjaciele mówi 
się łatwo, trudniej się pisze,  
a najtrudniej zrobić coś uczci-
wego dla nas wszystkich. 
Mamy wspaniałą młodzież, 
wspaniałych opiekunów mię-
dzy innymi kol. M.Walczak, 
która z młodzieżą przez wiele 
lat uczestniczy w naszych kon-
kursach „Pomóżmy zwierzy-
nie przetrwać zimę”, nie zgła-
szamy tej sprawy do Łowca 
Polskiego, bowiem radzimy so-
bie sami, a Zarząd nie szczędzi 
środków na nagrody.

Łowiectwo, leśnictwo i 
ekologia prowadzą wspaniałą 
współpracę uzupełniając się 
wzajemnie. Tą drogą zwracam 
się do dyrektorów szkół, na-
uczycielki biologii o większe 
zaangażowanie w te sprawy 
i zachęcenie młodzieży do 
współpracy „ekologiczno - le-
śno-łowieckiej”. 

Pamiętajmy „Nie było nas 
był las, nie będzie nas będzie 
las”, to samo dotyczy zwierząt, 
roślin, kwiatów i drzew. 

Zdajemy sobie sprawę ile 
dobra przynosi nam młodzież, 
która jest świadoma spustosze-
nia wśród dzikiej zwierzyny ja-
kie staje się udziałem wałęsają-
cych się kotów i psów, a wiemy, 
że nie pozostaje to bez echa w 

terenie, jesteśmy bowiem tere-
nem rolniczym.

 Z upoważnienia Zarządu 
składam Wam serdeczne po-
dziękowanie a wiem, że się 
na tym nie skończy. Jeszcze 
raz proszę o aktywny udział 
w tej akcji. Dziękuję za udział 
w mszy. św. hubertowskiej, za 
uczestnictwo w 65-leciu Koła 
i za inne poczynania na rzecz 
przyrody.

Artykuł przygotował  
Honorowy Członek  

KŁ „ROGACZ” w Dukli 
Fryderyk Krówka

Łowiectwo i ekologia

Kwietniowe porady niech 
posłużą wszystkim, którzy ze 
strzelbą lub sztucerem wybie-
rają się na łowy. Niech to bę-
dzie przestroga dla nas wszyst-
kich, bo wszystkim się wydaje, 
że wszystko wiedzą. 

Każdego roku w naszym 
kraju odbywa się kilkadzie-
siąt tysięcy polowań i cho-
ciaż liczba wypadków jest nie-
wielka „ Przestrzegajmy tego, 
co wydaje się nam najlepiej 
znane”

Drodzy przyjaciele my-
śliwi, ekolodzy, leśnicy i droga 
młodzieży wraz z opiekunką 
kol. mgr M.Walczak.  
Minęła zima, mamy wspa-

Dukla wczoraj i dziś

Wydawać by się mogło, że 
w naszym kole łowieckim jest 
wtedy zastój, pewien odpo-
czynek, a jest wręcz odwrot-
nie. Łowczy i gospodarze ło-
wisk mają pełne ręce roboty: 
uprawa poletek, zasiewy, wysa-
dzanie ziemniaków i topinam-
buru, wysiew kukurydzy i nie 
sposób tu wyliczyć wszelkich 
poczynań. 

Zarząd Koła przygotowuje 
się do podsumowania swo-
jej działalności, komisja rewi-
zyjna do kontroli tych działań i 
przygotowania Walnego Zebra-
nia celem podsumowania dzia-
łalności sezonu łowieckiego 
2011/2012.

niałą wiosnę, którą obwiesz-
czają śpiewające ptaki, nowo 
narodzone zwierzęta, wspa-
niale rozwijające się drzewa i 
krzewy. 

Jedni mówią, że najpięk-
niejszą porą jest jesień, kiedy 
to lasy i drzewa pokryte są róż-
nobarwnymi kolorami liści i 
traw. Nam się wydaje, że jesień 
to pora porównywana do „je-
sieni życia człowieka”, jest cza-
sem odpoczynku, aby na wio-
snę znowu ucieszyć nasze oko 
i pokazać, co żyje, co nowego 
wyrasta i rozkwita, pokrywa-
jąc nasze pola, lasy i łąki pięk-
nym dywanem niepowtarzal-
nych kolorów. 

-No coś ty, takie małe dziecko.
* * *

Syn pyta ojca myśliwego, jak 
nazywamy człowieka, który cią-
gle gada, chociaż nikt go nie 
słucha.
-Takiego człowieka nazywamy 
nauczycielem.

Dukla (1960r. ) - wjazd do miasta od strony Krosna. Zdjęcie udostępnił Jan Strycharski.

Zdjęcie Stanisław Lis: Dekoracja sztandaru Koła najwyższym odznaczeniem „Złom”
Dekoracji dokonuje przewodniczący O.R.Ł w Krośnie kol. Franciszek Maresz

- Znowu wracasz z knajpy - zło-
ści się żona myśliwego
-Czemu się dziwisz? Przecież nie 
mogę tam zamieszkać na stałe.

* * *
Jaka jest różnica pomiędzy 
wdową po myśliwym, a urzęd-
nikiem?
Urzędnik czeka na pierwszego, 
a wdowa na drugiego.

* **
Rozmawiają dwaj myśliwi:
-Odkąd poznałem Barbarę nie 
jem, nie piję, nie palę
-Taki jesteś w niej zakochany?
- Po prostu wydaję na nią 
wszystkie pieniądze.

* * *
Wchodzi góral myśliwy do 
sklepu i nie zamyka drzwi.
- Co wy w domu drzwi nie mo-
cie?- krzyczy sprzedawczyni
- Mom, i taką cholerę jak wy, 
tyż mom.

* * *
Pani Helu- mówi myśliwy do 
przyjaciółki- ma Pani nóżki jak 
sarenka.
-Takie zgrabne?
- Nie, takie owłosione.

* * *
Tatusiu, pyta synek ojca my-
śliwego czy jesienią zwierzęta 
zmieniają futerka?
Cicho synku, bo jeszcze mamu-
sia usłyszy.

* * *
Rozmawiają dwaj koledzy 
myśliwi:
- Czy ty wiesz Franek, jak mój 
synek umie dobrze kląć?
-Naprawdę, a ile ma lat?
-Cztery.
- A modlić się umie?
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