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„Najlepszy prezent jaki możesz dać swojemu dziecku,  
to wykształcenie.”
    (Artstoteles)

Złota myśl: Widziane z Cergowej

U Jordana i wśród 
kamiennych dzieł

I a propos Wawelu: sta-
ram się tam bywać w miarę 
często i nieodmiennie podzi-
wiam renesansowy, absolut-
nie cudowny dziedziniec wa-
welski, na którym tylko uklęk-
nąć i podziwiać kunszt ówcze-
snych budowniczych, architek-
tów i mistrzów od wielkich bu-
dów. Przed paroma laty zapro-
wadziłem na Wawel redaktora 
wielkiej gazety nowojorskiej, 
co to zapewne bywały i świa-
towy - chłop, aż gębę otworzył 
z podziwu. A jak pięknie pre-
zentuje się Wawel od strony 
Wisły, rok temu z nowojorskim 
moim Kubą i jego Kristen wy-
braliśmy się spacerowym stat-
kiem wiślanym w górę rzeki, 
do Tyńca, zamek z samej rzeki 
oglądany jest jeszcze piękniej-
szy i jeszcze większy niż na 
co dzień. Zaś ktoś kto ma do-
bry słuch usłyszy zapewne  
w tynieckim opactwie modły 
benedyktyńskich mnichów. Oni 
się modlą i za nas, i za Polskę,  

Źródło: Internet

Już chyba raz  
i drugi pisałem o kra-
kowskim Parku Jor-
dana, o jego galerii 
postaci wielkich i dla 
Polski zasłużonych, 
wodzach, pisarzach, 
politykach. Za chwilę 
przybędzie tam po-
stument kolejny, Inki 
Siedzikówny. Mło-
dej dziewczyny za-
mordowanej przez ko-
munistów, to ona po-
wiedziała na krótko 
przed śmiercią : „Po-
wiedzcie mojej babci, 
że zachowałam się 
jak trzeba”. Trudno o 
piękniejszy i jaśniej-
szy przekaz. Komuna 
zniknęła, wierzymy że 
na stałe, ale przekaz 
Inki zostanie nam w pamięci 
już do końca. 

Historia zna dziesiątki  
i setki wielkich słów i wypo-
wiedzi, jak choćby ten przed-
śmiertny okrzyk wodza: „Bóg 
mi powierzył honor Polaków”  
i za chwilę wódz zniknął w nur-
tach rzeki, i nie ma dziś jego 
postumentu pośród parkowych 
posągów.

Z krakowskiego krajobrazu 
zniknęły zrabowane przez 
Niemców wielkie pomniki, 
tak było z Adamem Mickie-
wiczem w Rynku, z Władysła-
wem Jagiełłą na placu Matejki, 
i po wojnie trzeba było dobrych 
kilku lat, aby odrestaurowane 
obeliski wróciły na swoje miej-
sce. Na Wawelu ostało się sporo 
wielkich dzieł, raz - bo lubił się 
nimi otaczać rezydujący tam 
hitlerowski gubernator, dwa 
- zaraz po wojnie udało się je 
szybko odnaleźć i w miarę do-
brym stanie powróciły na swoje 
krakowskie miejsce.

Otwarcie wystawy 
czajniczki i dzbanki 

27 lutego br. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 
otwarta została wystawa prezentująca kolekcje porcelanowych  
i fajansowych czajników, dzbanków oraz innych naczyń do  
parzenia herbaty i kawy. Wystawę otworzył dyrektor muzeum 
Waldemar Półchłopek. 

Komisarz wystawy Alek-
sandra Żółkoś prezentując ko-
lekcję powiedziała: Zbiór ten 
liczy ponad 400 obiektów, da-
towanych od XIX do XXI stu-
lecia. W jego skład wchodzą 
bardzo osobliwe egzemplarze 
o przeróżnych formach i ory-
ginalnych zdobieniach, pocho-
dzące z różnych stron świata, 

m.in.: z Chin, Japonii, Tunezji, 
Maroka i wielu krajów europej-
skich. Kolekcja należy do Wil-
frieda de Meyera, z pochodze-
nia Belga, który od kilkunastu 
lat mieszka w Gorlicach. Znany 
jest ze swojej wielkiej pasji ko-
lekcjonerskiej, którą rozwi-
jał przez lata. Kolekcjonerstwu 

Wilfrieda de Meyera sprzyjała 
praca, gdyż najpierw jako ma-
rynarz, mógł odwiedzać porty 
w różnych częściach świata  
i nabywać interesujące go uni-
katowe przedmioty, później jako 
kierowca samochodów ciężaro-
wych przemierzając całą Eu-
ropę kontynuował swoje zami-
łowania. 

Wilfried de Meyer zgroma-
dził kilkanaście kolekcji m.in.: 
zabawek, znaczków poczto-
wych, kalendarzy, pocztówek, 
medali, koronek flamandzkich, 
sztućców z całego świata, róż-
nego typu przedmiotów cera-
micznych, czy właśnie czaj-
ników i dzbanków z różnych 
okresów i różnych zakątków 
świata. W zbiorach Wilfrieda de 
Meyera można odnaleźć unika-
towe okazy, takie też występują 
w kolekcji akcesoriów do her-
baty prezentowanej w naszym 
Muzeum – powiedziała Alek-
sandra Żółkoś - komisarz wy-
stawy. Właściciel kolekcji ma 
na swoim koncie kilkadziesiąt 
indywidualnych wystaw w Pol-
sce i za granicą. W dukielskim 
Muzeum były już eksponowane 
wystawy, m. in.: Historia Polski 

na medalach, Sztućce z całego 
świata czy Koronki flamandz-
kie – dodała pani komisarz. 

Otwarcie wystawy, połą-
czone z degustacją herbat ser-
wowanych przez Joannę Sa-
dowską –Wrzecionko, zgroma-
dziło wiele osób, gminę Dukla 
reprezentowała p. Halina Cy-
cak – sekretarz Gminy. Domi-
nika Sikora i Patrycja Majer 
uatrakcyjniły wernisaż wyko-
naniem piosenek z repertuaru 
Ireny Jarockiej. 

W trakcie wystawy uczest-
nicy mogli obejrzeć projekcje 
filmów dotyczących produkcji 
herbaty w Chinach, które to są 
kolebką herbaty, krzewy herba-
ciane znane są tam już od po-
nad 5 tys. lat.

Wystawa prezentująca ko-
lekcję czajników i dzbanków 
będzie czynna do końca kwiet-
nia. Serdecznie zapraszam  
w imieniu Muzeum Historycz-
nego - Pałac w Dukli.

Tekst i fot. 
Krystyna Boczar-Różewicz

Wystawe otworzył dyrektor muzeum Waldemar Półchłopek

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
które są czasem otuchy i nadziei  

życzymy  Mieszkańcom gminy Dukla 
zdrowia, radości, pokoju, odpoczynku w gronie 

Rodziny i przyjaciół,
a także wiary w siebie i swoje możliwości

 Przewodniczący RM w Dukli Burmistrz Dukli
 Andrzej Dziedzic Andrzej Bytnar

* * *

Radosnych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych, 

a także spokoju i rodzinnych spotkań,
  wiosny w sercu i na zewnątrz

Czytelniczkom i Czytelnikom Dukli.pl
Życzy

Redakcja Dukli.pl
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Widziane z Cergowej
u dokończenie ze str. 3 

Wiadomości z Gminy

i za cały świat, aby on przetrwał 
dobrą jeszcze chwilę, mamy tu 
tyle spraw do załatwienia...

 A w ogóle nie specjalnie 
mam nastrój do pisania, chwilę 
temu wróciłem z pogrzebu 
przyjaciela, chowaliśmy go na 
cmentarzu Rakowickim, jed-
nym z najpiękniejszych w Pol-
sce. Jemu zapewne to jakby 

Kafejka internetowa 
w Informacji Turystycznej w Dukli

W ramach realizowanego projektu pt. „Modernizacja punktu 
informacji Turystycznej w Dukli, poprzez zakup nowego 
sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i po-
wstanie mini kafejki internetowej” zakupiono i doposażono 
punkt Informacji Turystycznej w Dukli, a także utworzono mini 
kafejkę internetową, która została wyposażona w: laptopy z opro-
gramowaniem na dwa stanowiska (biurka i krzesła). 

W ramach projektu zakupiono: 3 laptopy, dwa biurka i dwa 
krzesła, urządzenie wielofunkcyjne, wykonano na zamówienie 
ścięnną mapę turystyczną gminy Dukla, stojaki Realzip do pre-
zentacji materiałów promocyjnych wraz z przegródkami i torbami 
transportowymi, masz reklamowy Giantpole, 3 antyramy do pre-
zentacji zdjęć z atrakcjami turystycznymi gminy Dukla, dwa sto-
jaki na biurko na pocztówki i mapy. W ramach projektu przygoto-
wano i wydrukowano 2 foldery promujące gminę Dukla: I jest Be-
skid i są cerkwie – promujący dziedzictwo kulturowe i architek-
turę cerkiewną gminy Dukla i Obszary chronione gminy Dukla 
- promujący obszary chronione począwszy od Magurskiego Parku 
Narodowego, poprzez Jaśliski Park Krajobrazowy, rezerwaty, po-
mniki przyrody, obszar Natura 2000 po użytki ekologiczne. Fol-
dery zostały wydane w nakładzie 1000 egzemplarzy każdy i można 
je otrzymać w punkcie Informacji Turystycznej w Dukli.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wynosi 31 842,87 
PLN, w tym udział funduszy unijnych wynosi 21 425,87 PLN, 
wkład gminy Dukla to 10 417,00 PLN.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich z działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju.

Krystyna Boczar -Różewicz

Zainteresowanych z korzystania z kafejki internetowej ser-
decznie zapraszamy do punktu Informacji Turystycznej w Dukli, 
ul. Trakt Węgierski 26a (dworzec autobusowy w Dukli), 38-450 
Dukla, tel./fax. 13 4335 616, e-mail: tit@dukla. Godziny otwar-
cia punktu:

• od 1 maja do 31 października – wtorek – sobota w godz. 8.00 
– 16.00

• od 1 listopada do 30 kwietnia – poniedziałek – piątek w godz. 
7.00 – 15.00

11 666 osób 
odwiedziło bibliotekę
Działalność Biblioteki Publicznej w Dukli w 2014 rok

W 2014 r. Biblioteka Publiczna w Dukli była otwarta dla czy-
telników przez 297 dni i odwiedziło ją 11 666 osób, które w sumie 
wypożyczyły 23 895 książek, z czego 14 333 stanowiła literatura 
dla dorosłych, 6 860 - książki dla dzieci i młodzieży i 2 702- lite-
ratura popularnonaukowa. Niestety w stosunku do poprzedniego 
roku nastąpił spadek czytelnictwa. Liczba odwiedzin zmniejszyła 
się o 730 osób, a liczba wypożyczeń – o 654 książki w porówna-
niu z rokiem 2013.

W ubiegłym roku do naszej placówki zapisało się 1 492 osób, 
z czego najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się - 776 osób. 
Kolejne grupy czytelników stanowią osoby pracujące umysłowo 
i fizycznie - 359 osób oraz osoby niepracujące – 357. Tak przed-
stawia się struktura społeczno-zawodowa czytelników naszej bi-
blioteki.

Z zapisanych 1 492 czytelników tylko 412 to mieszkańcy sa-
mej Dukli. Pozostała większość to mieszkańcy okolicznych miej-
scowości. Statystycznie rzecz ujmując liczba czytelników na 100 
mieszkańców naszej gminy wynosi 10,07 osób, natomiast liczba 
wypożyczeń – 161,3 książek na 100 mieszkańców. 

W 2014 roku zakupiono dużo nowości wydawniczych. Księ-
gozbiór, liczący obecnie 31 057 woluminów, zwiększył się o 1 107 
woluminy, z czego 836 zakupiono ze środków własnych, a 271  
z dotacji Biblioteki Narodowej. Ze środków organizatora przezna-
czono na zakup książek 18 125 zł, zaś dotacja ministerialna wyno-
siła 5 000 zł. Dział literatury pięknej dla dorosłych zwiększył się 
o 575 woluminów, książek dla dzieci i młodzieży zakupiono 317, 
a literatury popularnonaukowej 215 woluminów. Biblioteka pro-
wadzi również prenumeratę 13 czasopism , m.in. „Przyjaciółka”, 
„Cztery Kąty”, „Zdrowie”, „Babcine recepty”, „M jak Mama”, 
„Cogito”, „Kumpel”, „Hobby” i „National Geographic”.

W 2014 r. odbyło się 7 lekcji bibliotecznych, w których uczest-
niczyło 141 młodych czytelników. Ciekawą formą promocji bi-
blioteki było zaproszenie Franklina i wizyta z nim w dukielskim 
przedszkolu. Dzieci obiecały, że będą odwiedzać swego ulubio-
nego bohatera w bibliotece, skoro tam na co dzień mieszka w swo-
ich książeczkach. W styczniu odbyło się przedstawienie krakow-
skiego teatru Maska, zatytułowane „Tajemnica zaginionych liter”, 
na które przyszło ok. 100 dzieci. Małym widzom przedstawienie 
bardzo się spodobało, a po spektaklu wielu z nich zapisało się do 
naszej biblioteki. Zostały zorganizowane również warsztaty lite-
rackie dla młodzieży gimnazjalnej, w których uczestniczyło 35 
uczniów. Spotkanie to prowadziła autorka książek dla młodzieży, 
pani Joanna Jagiełło. 

Oprócz tradycyjnej wypożyczalni książek pełnimy również 
funkcję informacyjną. W ostatnim roku udzielono 1 813 infor-
macji bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniono 2 426 
woluminów na miejscu. Z istniejącego w bibliotece kącika czytel-
niczego skorzystało 566 osób. Obserwujemy większą liczbę osób 
korzystających z internetu - 2 517 osób. Dzięki udziałowi w pro-
gramie „Orange dla bibliotek” korzystamy z refundacji kosztów 
dostępu do internetu.

Joanna Szczurek 

Misja Przygoda  
- Zielone Szkoły  
w Parkach Narodowych

Projekt edukacyjny

W Gminie Dukla jest realizowany projekt edukacji ekologicznej 
„Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, któ-
ry prowadzi Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych  
w Równem, wytypowana do udziału ww. projekcie w wyniku pro-
cedury kwalifikacyjnej. Projekt jest realizowany przez Szkołę na 
podstawie umowy o współpracy 144/2015 z Fundacją „Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzi-
bą w Warszawie, która korzysta z dofinansowania pochodzącego  
z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 
Celem projektu jest m.in.:

• budowanie wśród uczniów: świadomości i poczucia odpo-
wiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu  
i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki naro-
dowe i obszary Natura 2000,

• podniesienie sprawności fizycznej i poprawa stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie form aktywne-
go wypoczynku; 

• wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania oraz 
przeciwdziałanie patologii społecznej; 

• umożliwienie poznawania zasad bezpiecznego zachowania się 
w różnych sytuacjach; zdobycia nowych doświadczeń, rozwi-
nięcie zainteresowań i integracja grupy. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają bogactwo gatun-
kowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne 
znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej. 
Programem edukacyjnym Projektu będą objęci uczniowie szkoły 
podstawowej klas IV – VI, a zajęcia odbywać będą się odbywać 
w trzech etapach: 

• I – 2 godziny dydaktyczne – wprowadzenie do projektu
• II – 5 dni (poniedziałek – piątek) w parku narodowym; 
• III – 10 godzin dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych w szko-

łach (po powrocie z wyjazdu).
Program edukacyjny Projektu zostanie zrealizowany w ramach za-
jęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych przez wskazanego imien-
nie przez Szkołę nauczyciela przedmiotu przyroda, który jedno-
cześnie będzie pełnił obowiązki Koordynatora i będzie pełnił obo-
wiązki Kierownika wycieczki Projektu w Szkole. 
W dniach od 13 do 15 marca br. Nauczyciela brał udział w obo-

wiązkowym szkoleniu dotyczącym realizacji Projektu i Programu, 
zorganizowanym przez Fundusz. 
Elementem Projektu jest zorganizowanie wspólnie przez Strony 
5 dniowej wycieczki szkolnej (wyjazdu edukacyjnego) dla nie 
więcej niż 40 uczestników (36 uczniów i 4 opiekunów, w tym 
Kierownika wycieczki) do Parku Narodowego. 

Zadania podmiotów realizujących projekt:
1. Gmina: 

• wskazuje szkołę/szkoły do projektu, 
• wskazuje nauczyciela – koordynatora projektu oraz trzech 

opiekunów na czas wyjazdu edukacyjnego do parku narodo-
wego, 

• dokonuje rekrutacji uczniów, 
• umożliwia skorzystanie z sal dydaktycznych podczas I i III 

etapu projektu, 
• współpracuje z Funduszem w zakresie organizacji zajęć. 

2. Park Narodowy: 
• udostępnia bazę dydaktyczną, 
• udostępnia – w miarę możliwości – bazę noclegową, 
• zapewnia prowadzących – wykładowców, ew. przewodników. 

3. Fundusz: 
• zleca opracowanie treści metodycznych i dydaktycznych, 
• koordynuje projekt, 
• organizuje wyjazd do parku narodowego, zapewnia zakwate-

rowanie i wyżywienie podczas pobytu w parku narodowym. 

Projekt jest realizowany w okresie od dnia podpisania umowy tj., 
5 marca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. Po zakończeniu projektu 
nauczyciel – koordynator sporządzi sprawozdanie z realizacji pro-
jektu, które zostanie podane do wiadomości.

Przedstawiciel Gminy – Danuta Szczurek
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli

obojętne, ale już jego bliskim 
na pewno nie. To honor leżeć 
na Rakowicach, podobnie jak 
na wileńskiej Rossie czy war-
szawskich Powązkach lub nie-
opodal Orląt we Lwowie.

Czas kończyć dzisiejsze 
pisanie, w głowie inne my-
śli, trzeba najrychlej gdzieś  
w góry ...

Zbigniew Ringer

Stanowiska pracy w kafejce internetowej
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Rocznica śmierci Papieża św. Jana Pawła II         
02.04.2015 

Krośnieński Oddział PTTK organizuje w dniu 02.04.15 wyjście na górę Cergową, gdzie o 
godz.21.37 zapalone zostanie ognisko, „Płomień Pamięci”, dla uczczenia X rocznicy śmierci 
Papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka, Honorowego Członka PTTK.  

Rozpalenie ogniska - Płomienia Pamięci poprzedzi 

"Nabożeństwo słowa z modlitwą za 
stawiennictwem

św. Jana Pawła II".
Wyjazd o godz. 19.20 – Biuro PTTK Krosno, Krakowska 9, 
powrót do Krosna ok. 23.30      

Możliwość dołączenia do grupy w Lipowicy 9 wyjście 
z Lipowicy około godz.19.50) 
Zapisy w Biurze w PTTK ul. Krakowska 9 

(tel.13-43 212-58)  do dnia 30.03.2015  ( od 9.00  do 16.00)

WPISOWE: 
- 20 zł członkowie PTTK (nr leg. członkowskiej, PESEL)  
-  23 zł pozostali (PESEL)

    Osoby niepełnoletnie biorą udział  w spotkaniu jedynie z opiekunami. Prosimy o zabranie ze sobą latarek,  
lampionów, przypominamy o konieczności posiadania odpowiedniego stroju turystycznego, zwłaszcza obuwia 
i zachowania  zasad bezpieczeństwa. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników 
– każdy uczestnik odpowiada karnie i materialnie za wyrządzone przez siebie szkody. 

Chętnym do wzięcia udziału w tym spotkaniu zapewniamy transport, opiekę przewodnicką i  GOPR, 
pamiątkową plakietkę, ubezpieczenie NNW. 

Uwaga! – dla osób chętnych – dojeżdżających własnym transportem -  pamiątkowa 
plakietka po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze PTTK    –  koszt 3 zł  

 

                                                                                                                                                         

„Nabożeństwo słowa z modlitwą 
za wstawiennictwem  
św Jana Pawła II”

Świąteczny Kiermasz i otwarcie 
Transgranicznego Centrum 
Wymiany Kulturalnej

29 marca w Niedzielę Pal-
mową zorganizowany zo-
stał Wielki Kiermasz Wiel-
kanocny, którego celem jest 
kultywowanie tradycji zwią-
zanych ze Świętami Wielkiej 
Nocy, integracja mieszkań-
ców gminy oraz przybliżenie 
kultury lokalnej i tradycyjnej, 
często już zapomnianej. 

 Podczas kiermaszu na sto-
iskach przygotowanych przez 
KGW z Barwinka i Myszkow-
skiego mieszkańcy mogli na-
być i skosztować specjałów 
świątecznych w postaci bab 

wielkanocnych, faszerowa-
nych jajek z chrzanem, ciast 
i innych potraw tradycyjnych 
związanych z naszym regio-
nem potraw wielkanocnych 
itp. Stoiska, ze ZS nr 1 i 2 w 
Dukli na czele z panią Marią 
Fornal, Marią Twardzik, Ka-
tarzyną Poradyło, Katarzyną 
Opałką oraz Beatą Szubrycht, 
oferowały ozdoby świąteczne. 
Stowarzyszenie „Perfectus”  
z Iwli oraz firma „W ten de-
seń” z panią Joanną Mikołaj-
czyk przygotowały stoiska 
z ozdobami świątecznymi, a 
Marta i Krystyna Szymczyk 

kralną związaną tematycznie 
z Wielkanocą. 

Odbyło się również uro-
czyste otwarcie naszej przy-
szłej siedziby, czyli nowopow-
stałego Transgranicznego Cen-
trum Wymiany Kulturalnej.

Impreza była uwieńcze-
niem, podsumowaniem 18 
miesięcznego okresu z zacho-
wania trwałości projektu pn. 
Kiermasz Podkarpackiej Tra-
dycyjnej Sztuki Kulinarnej 
współfinansowanego przez 
Szwajcarię w ramach szwaj-
carskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami człon-
kowskimi Unii Europejskiej.

Norbert Uliasz

W ramach trwałości projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Dziesiąta Rocznica 
Śmierci Papieża Polaka

W tym roku 2 kwietnia 
mija dziesiąta rocznica śmierci 
Jana Pawła II, papieża 
Polaka, papieża Pielgrzyma, 
któremu po śmierci nadano 
przydomek Wielki. W historii 
Kościoła katolickiego tylko 
jeszcze trzech papieży miało 
przydomek Wielki: Leon I, 
Mikołaj I i Grzegorz I.

Jan Paweł II był jednym  
z najbardziej wpływowych 
przywódców XX wieku. Jego 
wybór na Stolicę Piotrową miał 
szczególny wpływ na wyda-
rzenia w Europie Wschodniej  
i w Azji w latach 80. i 90. 
XX w. Znacznie poprawiał re-
lacje Kościoła katolickiego z 
judaizmem, islamem, z Kościo-
łem prawosławnym, Wspól-
notą Anglikańską. Jego głów-
nym celem, jak wielokrotnie 
podkreślał, było głoszenie całej 
ludzkości orędzia miłosierdzia 
Bożego, przekazanego przez 
Jezusa Chrystusa św. Faustynie 
Kowalskiej, a tym samym przy-
gotowanie świata na ostateczne 
Jego przyjście.

Był jednym z najbar-
dziej podróżujących świato-
wych przywódców w histo-
rii, odwiedził 129 krajów pod-

czas swojego 27 letniego pon-
tyfikatu (przebył ponad 1,6 mi-
liona kilometrów, co odpo-
wiada 40-krotnemu okrążeniu 
Ziemi wokół równika i cztero-
krotnej odległości między Zie-
mią a Księżycem). Był papie-
żem, który najwięcej osób wy-
niósł na ołtarze, więcej niż 

wszyscy jego poprzed-
nicy w okresie poprzed-
nich pięciu wieków. 

Jego proces beaty-
fikacyjny był jednym  
z najkrótszych w histo-
rii Kościoła, rozpoczął 
się miesiąc po pogrze-

bie, a zakończył się sześć lat 
po śmierci, zaś proces kanoni-
zacyjny zakończył się trzy lata 
po beatyfikacji, dziewięć lat po 
śmierci. 

Duklę Karol Wojtyła od-
wiedził po raz pierwszy w 1952 
roku. Wtedy odprawił tu mszę  
i zatrzymał się na nocleg. W 

1967 roku już jako kardynał, 
spędził w naszym miasteczku 
kilka dni, wyprawiając się stąd 
na okoliczne szczyty. Trzydzie-
ści lat później, wrócił tu jako pa-
pież, aby kanonizować naszego 
rodaka, duklanina bł. Jana z Du-
kli, zakonnika i pustelnika.

2 kwietnia br. na szczycie 
góry Cergowej zapalone zosta-
nie ognisko „Płomień Pamięci”, 
dla uczczenia X rocznicy 
śmierci Papieża Jana Pawła II, 
Wielkiego Polaka i Człowieka, 
Honorowego Członka PTTK.
Warto w nim uczestniczyć.

Krystyna Boczar-Różewicz

z Maszany przywiozły kosz  
z tradycyjnie zdobionymi pi-
sankami. Na tegorocznym 
kiermaszu gościło też stoisko 
z żydowskimi specjałami. Pre-
zes stowarzyszenia „Sztetl” Ja-
cek Koszczan z małżonką ser-
wowali tym razem: śledzie z 
rodzynkami, słodki cymes, ha-
mantasze tzw. uszy Hamana 
nierozerwalnie związane ze 
świętem Purim i wielki bała-
gan z jajkami czyli shakshukę. 
Nie zabrakło także świątecznej 
zupy na serwatce, chrzanu na 
słodko i w tradycyjnej postaci, 
faszerowanych jajek, jabłecz-
nika i sernika, którymi organi-
zatorzy częstowali wszystkich 

uczestników. Poczęstunek dla 
odwiedzających przygotował 
Gościniec Chyrowianka. 

Podczas kiermaszu zostali 
nagrodzeni laureaci Gminnego 
Konkursu na Najpiękniejszą 
Pisankę, Palmę i Stroik Wiel-
kanocny. Dyplomy i nagrody 
wręczał burmistrz Dukli An-
drzej Bytnar wraz z panią se-
kretarz Haliną Cycak. 

W trakcie kiermaszu od-
było się otwarcie nowej wy-
stawy - rzeźby z pracowni Vik-
tor-Art. Pani Haliny Zajdel z 
Miejsca Piastowego. Sala wy-
stawowa utonęła w pięknych 
rzeźbach i płaskorzeźbach 
przedstawiających sztukę sa-

Stoisko Stowarzyszenia „Sztetl”

Wystawę pp. Zajdlów z Miejsca Piastowego otworzyła dyrektorka OK w Dukli 
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Uczestnicy ŚDS w Cergowej z dyr Małgorzatą Walaszczyk-Faryj,  
burmistrzem Andrzejem Bytnarem i sekretarz Gminy Dukla Haliną Cycak 
podczas uroczystości rozdania nagród
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38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

REGULAMIN – II Powiatowy 
Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej
ORGANIZATOR: 
Ośrodek Kultury w Dukli

CEL PRZEGLĄDU:
- inspiracja młodych talentów 

do poszukiwań artystycznych 
w dziedzinie poezji i muzyki,

 - konfrontacja dokonań 
twórczych.

MIEJSCE: Sala widowiskowo 
– kinowa, Ośrodek Kultury  
w Dukli ul. Kościuszki 4

Rozstrzygnięcie 
konkursu

24 marca 2015 roku pierwszy raz w nowym budynku 
Ośrodka Kultury zebrała się komisja Wielkanocnego Kon-
kursu na Najładniejszą Pisankę Kraszankę, Palmę oraz Stroik 
Świąteczny. Z ponad 140 prac komisja wyłoniła i nagrodziła:

Kategoria Szkoła Podstawowa:
STROIK 

I miejsce – Piotr Wierdak – Głojsce 
II miejsce – Milena Buczyńska – Łęki Dukielskie 
III miejsce – Koło plastyczne – Wietrzno 
III miejsce – Dominik Bała – Głojsce 
Wyr. Michał Ukleja – Wietrzno, Paulina Jakieła – Dukla, świetlica 
Jasionka, Olaf Drozd – Dukla, Igor Bal – Tylawa, Maciej Świą-
tek – Dukla, Daria Buczek - Dukla

PISANKA TRADYCYJNA 
I miejsce – Wiktoria Jakieła – Dukla 
II miejsce – Marcin Kwaśniowski – Tylawa 

PISANKA WSPÓŁCZESNA 
I miejsce - Marlena Ryczak – Łęki Dukielskie 
II miejsce - Małgorzata Kwaśniowska – Tylawa 
II miejsce – Tomasz Delimata

PALMA 
I miejsce - Jowita Wrzecionko – Dukla 
I miejsce – Wiktoria Brekiesz 
III miejsce - Iga Urban – Dukla 
Wyr. Martyna Jakieła - Dukla 

 Kategoria gimnazjum
STROIK 

I miejsce - Wiktor Rajchel – Dukla 

II miejsce – Łukasz Baraniecki – Tylawa
II miejsce – Krzysztof Kwaśniowski – Barwinek 

Kategoria Dorośli 
STROIK 

I miejsce – Krystyna Zając, Piotr i Józef Mastej – ŚDS 
II miejsce – Małgorzata Stasik – ŚDS 
III miejsce – Praca Zbiorowa (Barbara Marchewka) ŚDS 
Wyr. Grzegorz Zygmunt – ŚDS, Anita Belcik ŚDS 

PISANKA WSPÓŁCZESNA
I miejsce – Zofia Szczurek – Dukla 
I miejsce – Krzysztof Mikołajczyk – Iwla 

PALAMA
I miejsce – Krzysztof Mikołajczyk – Iwla 
Wyr. Jadwiga Bogacz - ŚDS 

Norbert Uliasz

Koncertowali  
w Jasionce

W porozumieniu z Panią dyrektor z Zespołu Szkół  
w Jasionce oraz Ośrodkiem Kultury powstała inicjatywa utwo-
rzenia warsztatów wokalnych z uzdolnioną szkolną młodzieżą. 

Instruktor Krzysztof Zajdel, nauczyciel śpiewu z Ośrodka Kul-
tury, zajmował się młodymi wokalistami od listopada. Młodzież 
bardzo chętnie i ciężko pracowała pod okiem specjalisty. Poprzez 
zaangażowanie się dzieci w projekt, po pewnym czasie powstał 
zespół, który 22 marca oprawił swym śpiewem liturgię Wielko-
postnej Mszy Świętej a po niej dał swój pierwszy koncert w ko-
ściele w Jasionce. 

Norbert Uliasz

Być kobietą… - Och
Być Kobietą…0ch” – to tytuł niezwykłego koncertu  

w wykonaniu aktorów z EDU-ARTIS z Krakowa, który odbył 
się 8 marca z okazji Dnia Kobiet w sali widowiskowo-teatralnej 
Ośrodka Kultury w Dukli. 

TERMIN: 
29 kwietnia 2015r. godz. 9.00 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
- przegląd jest imprezą otwartą 

dla mieszkańców powiatu 
krośnieńskiego,

- uczestnikami mogą być wy-
różniający się amatorzy (so-
liści i zespoły),

- wykonawca (zespół) przygo-
towuje jeden utwór polskiego 
cenionego, wykonawcy,

Dominik Bała - 3 m. w kat. stroik ZSP

- zgłaszający są zobowiązani do przeka-
zania na adres:
Ośrodek Kultury w Dukli
Ul. Kościuszki 4
38-450 Dukla
lub mail: 
norbert@dukla.pl 

w terminie 22 kwietnia 2015 
r. wypełnionej karty uczest-
nictwa,
- uczestnicy zgłaszający 

udział zgadzają się po-
wierzyć organizatorom 
prawo do nieodpłatnego 
wykonywania rejestracji 
występu,

- koncert galowy oraz uro-
czyste wręczenie na-
gród odbędzie się 1 maja 
2015r. na dukielskim 
rynku

KATEGORIE 
WIEKOWE:

I – szkoły podstawowe
II – gimnazja
III – szkoły ponadgimnazjalne
IV – dorośli

JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni 
powołane przez organizatorów Jury

ZASADY ORGANIZACYJNE:
Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na 
koszt własny.

POZOSTAŁE UWAGI:
Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian i ostatecznej interpretacji regu-
laminu. 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci nagrody.
Informacje na temat przeglądu można uzyskać:

Ośrodek Kultury w Dukli, tel. 662054407 w godz. 8.00 - 16.00 
oraz na stronie internetowej www.ok.dukla.pl

Była to prawdziwa mu-
zyczna uczta okraszona za-
bawnymi anegdotami. Usły-
szeć mogliśmy muzyczne prze-
boje o kobietach takie jak „Ta 
mała piła dziś”, „Być Kobietą” 
i wiele innych. Artystkom pani 
Kindze Kaczor i Bernadettcie 
Burszta akompaniował na for-
tepianie – Paweł Pierzchała. 
Koncert wzruszył publiczność, 
która wypełniła po brzegi salę 
widowiskową. Muzyków po-
żegnano gromkimi brawami  
i oczywiście nie zabrakło 
bisów.

Piotr Jakieła
II miejsce – Marta Bożętka 
– Iwla 
Wyr. Paulina Woźniak – Głoj-
sce, Bartłomiej Lelko – Tylawa, 
Kamila Knap – Wietrzno 

PISANKA TRADYCYJNA 
I miejsce - Krzysztof Kwa-
śniowski – Tylawa 
II miejsce – Klaudia Zima – Ty-
lawa Wyr. Paweł Madej – Ty-
lawa, Natalia Benadas – Dukla 

PISANKA WSPÓŁ-
CZESNA 

I miejsce – Karolina Madej 
– Tylawa Wyr. Ilona Salwa – 
Tylawa 

PALMA 
I miejsce – Aleksandra Staroń – 
Łęki Dukielskie 

Artystki Kinga Kaczor i Bernadetta Buszta z EDU-ARTIS z Krakowa  
na scenie OK w Dukli



Dukla.plstr. 10  nr 4/2015 Wesołych świąt! Dukla.plnr 288  str. 11  Wesołych świąt!

Eliminacje gminne  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gerard Uliasz (ZS nr 1 w Dukli) 1 m (kat. SP) odbiera dyplom z rąk burmistrza 
Andrzeja Bytnara

Uczestnicy eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Alina Musialik (ZSP w Łękach Dukielskich) 3 m. (kat. gimnazja) odbiera dyplom 
i nagrodę

Damian Madej (LO Dukla) 1 m. (kat. szkoły ponadgimnazjalne) odbiera dyplom  
i nagrodę

Fot. kbr

Turniej Wiedzy o Dukli

Finaliści Turnieju Wiedzy o Dukli z wychowawczyniami

Będą reprezentować 
gminę Dukla
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” Gerard 
Uliasz z Zespołu Szkół nr 1 w Dukli, Dominik Bałon z Zespołu 
Szkół Publicznych w Równem, Damian Madej z Liceum Ogólno-
kształcącego w Dukli będą reprezentować gminę Dukla w elimi-
nacjach na poziomie powiatowym.

Turniej Wiedzy  
o Dukli

12 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Dukli odbył się finał 
Turnieju Wiedzy o Dukli klas drugich Szkoły Podstawowej. 
Wszyscy finaliści wykazali się dużą wiedzą o dukielskich 
zabytkach.

W etapie I pisemnym, który odbył się 2 marca 2015 roku wzięło 
udział 56 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 15 uczniów. Or-
ganizatorkami turnieju były wychowawczynie klas drugich: Bo-
gumiła Ganczarska, Krystyna Jaracz i Elżbieta Lega. Otwarcia fi-
nałów dokonał zastępca dyrektora Stanisław Fornal. Nad turnie-
jem wychowawczynie pracowały znacznie wcześniej. Wszystkie 
klasy wzięły udział w wycieczkach tematycznych związanych ze 
znajomością naszego miasta: odwiedzili budynki użyteczności pu-
blicznej, zwiedzali kościół farny pw. św. Marii Magdaleny, klasz-
tor i kościół OO. Bernardynów, a także uczestniczyli w lekcji mu-
zealnej z p. kustosz Aleksandrą Żółkoś w Muzeum Historycznym 
– Pałac w Dukli. Jury pod przewodnictwem Krystyny Boczar-Ró-
żewicz miało trudne zadanie, bo dzieci były znakomicie przygo-
towane. Nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów ufundował 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Wyniki Turnieju Wiedzy o Dukli:
I miejsca: Anna Głód (klasa IIa), Maria Haduch (klasa IIb), 

Adrian Czarniawski (klasa IIc)
II miejsca: Julia Sajdak (klasa IIa), Emilia Szczęsny (klasa IIb), 

Milena Przystasz (klasa IIc)
III miejsca: Zuzanna Krowicka (klasa IIa), Gabriele Pustułka 

(klasa IIb), Karolina Gałka (klasa IIc).
Wyróżniena: Anastazja Batyca, Karol Rąpała (klasa IIa), Bartosz 

Matusik, Emilia Staroń (klasa IIb), Michał Pałka, Oliwia Zbo-
rowska (klasa IIc)

Finalistom i laureatom, a także wychowawczyniom i rodzi-
com serdecznie gratuluję. Dzieci wykazały się szczegółową wie-
dzą zwłaszcza o kościołach i muzeum. 

Krystyna Boczar-Różewicz

26 lutego br. odbyły się eli-
minacje gminne do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Odbywały się one  
w trzech grupach: I – szkoły 
podstawowe, II – gimnazja, 
III – szkoły ponadgimnazjalne. 
Konkurs był dwuetapowy. Po 
teście sprawdzającym zakres 
wiedzy pożarniczej uczestni-
ków konkursu, z każdej z trzech 
kategorii, wybrano 4 osoby z 
największa ilością punktów. 
Drugi etap konkursu, który 
przebiegał w formie ustnej wy-
łonił zwycięzców. Nad przebie-

giem eliminacji czuwało jury 
w składzie: mł. brygadier Ma-
rek Fejkiel – przewodniczący, 
zastępca Naczelnika Wydziału 
Operacyjnego Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Krośnie, druh Andrzej 
Ukleja – sekretarz, Wiktor Ma-
dej, Stanisław Bauer, Wacław 
Sporniak – członkowie. Orga-
nizatorem konkursu był Ośro-
dek Kultury w Dukli i Miej-
sko-Gminny Zarząd OSP RP w 
Dukli. Zwycięzcami eliminacji 
pisemnych i ustnych zostali: 

Grupa I (szkoła podstawowa):
1 miejsce – Gerard Uliasz (ZS nr 1 w Dukli)
2 miejsce – Daria Marosz (SP w Wietrznie)
3 miejsce – Jakub Głód (ZS nr 1 w Dukli)

Grupa II (szkoły gimnazjalne):
1 miejsce – Dominik Bałon (ZSP w Równem)
2 miejsce – Bartosz Jasiński (ZS nr 2 w Dukli)
3 miejsce – Anita Musialik ( ZSP w Łękach Dukielskich)

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Damian Madej (LO Dukla)
2 miejsce - Damian Bauer (LO Dukla)
3 miejsce - Maksymilian Długosz (LO Dukla)

Laureaci pierwszych miejsc będą reprezentować gminę Dukla 
na eliminacjach powiatowych turnieju. Laureatom gratulujemy  
i życzymy powodzenia w kolejnych etapach turnieju.

Krystyna Boczar-Różewicz

Dominik Bałon odbiera nagrodę z rąk burmistrza
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Ikar  z Łęk Dukielskich

Spotkania z historią
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Szkolenie rekruckie w 2 pułku lotniczym w Krakowie, jesień 1938.  
W. Kordyś siedzi w środku (1 rząd)

Clermond-Ferrand (baza lotnicza 105), wiosna1940. Oddziały lotników polskich na tle 
francuskich samolotów Potez 63.11 oraz Block MB.131 Julia i Franciszek Kordyś - rodzice Władysława (stoją)

Podsumowanie konkursu historycznego 
zgromadziło sporo publiczności

Ewelina Stasik odbiera nagrodę sponso-
rowaną przez burmistrza Dukli  

Andrzeja Bytnara
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Wojciech Pasterkiewicz wraz z p. Węgrzyn,  
nauczycielką historii odbierają nagrody

Ikar z Łęk Dukielskich 
Do Francji, przez Bliski 

Wschód, przybył 18 listopada 
1939 r. Trafił do Centrum Wy-
szkolenia Lotniczego w Lyon-
Bron, skąd na podstawie taj-
nego rozkazu CWL nr 7/40 
skierowany został do szkoły ob-
serwatorów i strzelców samo-
lotowych w Clermond-Ferrand 
(Baza Lotnicza 105), gdzie od 5 
marca 1940 r. przechodził prze-
szkolenie jako radionawigator. 
Szkolił się na samolotach Potez 
63.11 oraz Bloch MB.131. Po 
ewakuacji z Francji, z Port Ven-
dres, do Afryki Północnej ra-
zem z grupą polskich lotników 
26 czerwca 1940 r. przybył do 
Wielkiej Brytanii (numer służ-
bowy P-782530). 23 sierpnia 
1940 r. w obronie lotniska Blac-
pool. 30 sierpnia 1940 r. został 
skierowany do 304 a nastepnie 
305 Dywizjonu Bombowego. 
Od 6 września 1940 przecho-
dził przeszkolenie w 18 OTU 
w Bramcote (Operational Tra-
ining Unit – Oddział Wyszko-
lenia Bojowego Załóg Bombo-
wych). 1 marca 1941 r. otrzy-
mał stały stopień wojenny ser-
geant (Por. 300 D. Nr 44/41). 
12 maja 1941 r. przeniesiony 
został do 300 Dywizjonu Bom-
bowego (R. dz. OTU 119/41).  
1 czerwca 1941 r. otrzymał 
awans na stopień kaprala.  
W 1941 r. otrzymał Polowy 
Znak Obserwatora nr 662 (R. 
Insp. PSP Nr 15/41). Loty ope-
racyjne rozpoczął w dniu 15 
czerwca 1941 r. wyprawą na 
Düsseldorf w załodze sierż. pi-
lota Kazimierza Ceglińskiego. 
19 sierpnia 1941 r. odniósł ob-
rażenia podczas wypadku bom-
bowca Vickers Wellington IC nr 

R1641 (BH-Z). Pod-
czas startu z bazy 
RAF Hemswell,  
w nalocie na Duis-
burg, najprawdopo-
dobniej z powodu 
zbyt wczesnego scho-
wania podwozia, 
bombowiec rozbił się 
w pobliżu lotniska  

i stanął w płomieniach, 

co było przyczyną eksplozji 
przewożonych bomb. Zginęli 
piloci: sierż. Kazimierz Ce-
gliński i plut. Stanisław Kuro-
patwa. Pozostali z załogi: por. 
obs. Jan Paszkowski, sierż. strz. 
Stefan Józef Wybraniec, plut. 
strz. Henryk Glücklich i kpr. 
strz. Władysław Kordyś, odnie-
śli obrażenia. 

Do 22 stycznia 
1942 r. wziął udział w 29 ope-
racjach bombowych. Po ukoń-
czeniu tury lotów bojowych, 
Władysław Kordyś od 2 lutego 
1942 r. przeniesiony został do 
18 OTU i przebywał na odpo-
czynku w 3 (O) AFU (Observe-
r’s Advanced Flying Unit – Od-
dział Zaawansowanego Szko-
lenia Lotniczego Obserwato-
rów). Od 10 lipca do 17 wrze-
śnia 1942 r. w szpitalu w Cas-
ford. 24 czerwca 1942 r. unie-
ważniono nadanie Polowego 
Znaku Obserwatora, nada-
jąc jednocześnie Polowy Znak 
Strzelca Radiotelegrafisty nr 79 
(Rozk. Insp. Lotn. Nr 13/42).  
1 września 1942 r. awans na 
plutonowego (Rozk. Insp. Lotn. 
Nr 21/42). W okresie 12-16 
marca 1943 r. w szpitalu w Nu-
neaton. 1 maja 1943 r. nadano 
angielski stopień „Flying ser-
geant”. 29 maja 1943 prze-
niesiony do 3 AFU Babington 
(Advanced Flying Unit – Od-
dział Zaawansowanego Szko-
lenia Lotniczego). Od 27 lipca 
1943 r. w 18 OTU w Finningley 
na przeszkoleniu bojowym.  
1 września 1943 r. awans na sto-
pień sierżanta (Rozk. Del. Insp. 
Lotn. Nr 9/43). Po zgłoszeniu 
się na ochotnika do odbycia II 
tury lotów bojowych, w dniu  
1 października 1943 r. został 

powtórnie przydzielony do 300 
DB. Podczas pierwszego lotu 
bojowego nowej tury 7/8 paź-
dziernika 1943 r. z lotniska In-
gham na minowanie wód w re-
jonie Saint-Nazaire samolotem 
Vickers Wellington X nr HF490 
(BH-O) zginęła cała załoga, 
najprawdopodobniej zestrze-
lona do morza (mjr pil. Stani-
sław Morawski, por. naw. An-
toni Julian Moskwa, kpr. bomb. 
Edward Gastoł, sierż. r/op. strz. 
Władysław Kordyś, kpr. strz. 
Roman Żukowski). 

Odznaczony: 3x Krzyż Wa-
lecznych (rozkaz Insp. PSP Nr 
23/41).

Po zakończeniu II wojny 
światowej władze Wielkiej 
Brytanii obliczyły ogólne 
koszty utrzymania Polskich 
Sił Powietrznych na kwotę 
107 650 070 £ (funtów szter-
lingów). W kwocie tej mieściły 
się wydatki materiałowe, upo-
sażenie, żołd i inne należno-
ści w naturze oraz wyposaże-
nie w samoloty, paliwo, amuni-
cję, uzbrojenie, koszty lotnisk, 
warsztatów, biur, koszty umun-
durowania, mieszkania i kwa-
ter, transportu, usług lekarskich 
itp. Uznano pewną kwotę i od-
liczono na zaliczki materiałowe  
i świadczeń wzajemnych, oraz 
z tytułu stosowanej przez sprzy-
mierzonych ustawy Lend Lease 
Act, tak że do zapłacenia pozo-
stała kwota 68 083 723 £ (fun-
tów szterlingów). Rząd brytyj-
ski należną sobie kwotę potrą-
cił jednostronnie z rezerw złota 
Państwa Polskiego znajdują-
cego się w przechowaniu w do-
minium brytyjskim – w Kana-
dzie. Koszty utrzymania i po-

Znaczki pocztowe wydane w 1941 r. przedsta-
wiające lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii

Samolot bombowy Vickers Wellington IC nr R1641 (BH-Z) 300 Dywizjonu 
Bombowego przed wypadkiem 19 VIII 1941 r. podczas którego obrażenia  
odniósł m.in. Władysław Kordyś

Władysław Kordyś
urodził się 9 października 
1916 r. w Łękach Dukielskich 
jako syn Franciszka i Julii zd. 
Cypara. W 1930 r. ukończył 
siedmioklasową Szkołę Po-
wszechną w Dukli. Następ-
nie trzy lata uczęszczał do do-
kształcającej szkoły zawodowej  
w Krakowie, po ukończeniu 
której pracował jako ślusarz-
mechanik. Mieszkał w Krako-
wie przy ulicy Mikołajskiej nr 
6. W maju 1936 r. uznany zo-
stał przez PKU w Krakowie za 
zdolnego do służby wojsko-
wej z kategorią „A”. Wcielony 
7 listopada 1938 r. do 2. Pułku 
Lotniczego w Krakowie. Za-
przysiężony 20 grudnia 1938 r. 
Od 5 stycznia do 10 kwiet-
nia 1939 r. na kursie uzbroje-
nia. Przypułkowa szkoła pod-
oficerska w okresie 15 kwiet-
nia – 1 lipca 1939 r. (starszy 
szeregowiec) oraz kurs strzel-
ców samolotowych w okresie 3 
lipca – 1 września 1939 r. Słu-
żył w 29 Eskadrze Towarzyszą-
cej a w okresie kampanii wrze-
śniowej w jednej z eskadr linio-
wych macierzystego 2. Pułku 
Lotniczego. 

ciąg dalszy na str. 15 u
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bytu na lądzie brytyjskim Pol-
skich Sił Powietrznych były 
tylko częścią kwoty ściągniętej 
z polskiego depozytu. Koszty 
utrzymania i wyposażenia ca-
łości Polskich Sił Zbrojnych  
w Wielkiej Brytanii zostały po-
traktowane w ten właśnie spo-
sób. Jednocześnie nikomu  
z polskich żołnierzy nie przy-
znano emerytury, motywując 
to zbyt małą liczbą lat wysługi  
w lotnictwie brytyjskim, a jedy-
nie wypłacono gratyfikację wo-
jenną w wysokości dwutygo-
dniowej stawki uposażenia za 
każdy rok służby. Wobec tego, 
że płace polskich oficerów były 
bardzo znacznie niższe, niż ich 
brytyjskich odpowiedników 
(np. polski podpułkownik lot-
nictwa otrzymywał 150 – 180 
£, zaś brytyjski W/Cdr 1000 – 
1500 £), podjęto pertraktację w 
tej sprawie. Odpowiednie czyn-
niki rządowe Wielkiej Bryta-
nii zaproponowały, aby oficero-
wie i podoficerowie lotnictwa 
polskiego, którzy przed wojną 
pozostawali w służbie stałej, 
będą mieli prawo do wojskowej 
emerytury. Propozycja ta jed-
nak nie została przyjęta z kolei 
przez polskie władze i sprawa 
w rezultacie została nie ukoń-
czona. Przyznano jedynie renty 
inwalidzkie i to tylko tym lot-
nikom, którzy po wojnie pozo-
stali na zachodzie. Polskie Siły 

Powietrzne w Wielkiej Brytanii 
zostały rozwiązane w listopa-
dzie 1946 r., a część personelu 
która nie powróciła do kraju 
została wcielona do Lotniczego 
Korpusu Przysposobienia  
i Rozmieszczenia. W Polskich 
Siłach Powietrznych na Zacho-
dzie w trakcie II wojny świato-
wej zginęło ponad dwa tysiące 
lotników

Opracowali:
Janusz Kubit, Lesław Wilk

na podstawie
1) akt osobowych Włady-

sława Kordysia z Ministry 
of Defence APC Disclosures  
5 (Polish), RAF Northolt, 
United Kongdom,

2) Gretzyngier Robert, Matu-
siak Wojtek, Wójcik Walde-
mar, Zieliński Józef; Ku czci 
poległych lotników 1939 
– 1945, Agencja Lotnicza 
ALTAIR,Warszawa 2006,  
s. 384-385,

3) Cumft Olgierd, Kujawa Hu-
bert Kazimierz, Księga 
lotników polskich poległych, 
zmarłych i zaginionych 
1939-1946, Wydawnictwo. 
Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, Warszawa 1989.

Zdjęcia pochodzą z archi-
wum Władysława Kordysia 
przekazanego po wojnie przez 
wojsko jego rodzicom w Polsce

Ikar z Łęk Dukielskich
u dokończenie ze str. 13 

XIX Gminny Przegląd Piosenki 
Znanej i Lubianej 2015r.
W 70 rocznicę urodzin Marii Antoniny Rodowicz

ur. 8 grudnia 1945 w Zielonej Górze – 
polska piosenkarka, głównie muzyki pop,  
ale także pop-rock i folk rock.

W 1967 roku Maryla pojawia się na prze-
glądzie w Częstochowie, a także wygrywa 
krakowski Festiwal Piosenki Studenckiej.  
Te występy rozpoczynają pasmo sukce-
sów wokalistki, która coraz częściej gości 
na scenie muzycznej, pojawia się w telewi-
zji i nawiązuje współpracę z uznanymi arty-
stami dekady lat 60-tych. Lata 70-te przyno-
szą artystce jeszcze większą sławę. To wła-
śnie wtedy Rodowicz wydaje takie przeboje 
jak „Jadą wozy kolorowe”, „Małgośka”, 
„Sing-Sing”, „Remedium”, „Damą być”, 
„Dziś prawdziwych cyganów już nie ma”, 
„Kolorowe jarmarki”, „Do łezki łezka” czy 
„Hej, żeglujże żeglarzu”. 1997 rok to już po-
ważna kompilacja wydana na część zmarłej Agnieszki Osieckiej 
– „Tribute to Agnieszka Osiecka – Łatwopalni”. Nowe milenium 
zaczyna się znacznie pogodniej – Rodowicz prezentuje koncertowy 

album „Niebieska Maryla”, 
a po chwili wydaje „Karna-
wał 2000”. W kolejnych latach 
na półki trafiają jeszcze takie 
wydawnictwa jak „Kochać”, 
„Jest cudnie”, „PRO-FANA-
CJA”, „50” czy „Buty 2”. 

Jednocześnie pragniemy 
podkreślić, że wybór sugero-
wanego repertuaru nie jest obo-
wiązkowy!

REGULAMIN 

Przegląd odbędzie się 28 
kwietnia (wtorek) 2015r.  
o godz. 9.00 w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury w 
Dukli

1. Przegląd jest imprezą 
otwartą dla dzieci  
i młodzieży z terenu 
miasta i gminy Dukla 

2. Przegląd przeprowa-
dzony zostanie w na-
stępujących kategoriach 
wiekowych: 

I - do lat 6 II - klasy od I-III 
III - klasy IV-VI IV - 
gimnazjum V - dorośli 

3. Każdy uczestnik przygo-
towuje jeden utwór wy-

I  Międzygminny 
Konkur s Tańca

DUKLA 2015
Cele imprezy:
- popularyzacja różnych technik tanecznych,
- upowszechnianie tańca, jako aktywnej formy wypoczynku  

i relaksu,
- wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami 

i uczestnikami konkursu.
Organizator: Ośrodek Kultury w Dukli
Czas i miejsce konkursu: Konkurs odbędzie się w dniu 16 kwiet-
nia 2015. o godz.9.00 w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka 
Kultury w Dukli. ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów działających przy 

szkołach, domach kultury i innych palcówkach na terenie po-
wiatu krośnieńskiego. 

2. Każda instytucja może delegować maksymalnie tylko jeden ze-
spół w każdej kategorii wiekowej.

3. Udział w festiwalu mogą wziąć wyłącznie zespoły taneczne li-
czące od 5 do 12 osób.

4. Kategorie wiekowe kategorie taneczne:
I kat - do klasy III - taniec nowoczesny, 
II kat - klasy IV-VI - taniec współczesny, 
III kat – gimnazja - taniec ludowy, 
IV kat – szkoły ponadgimnazjalne - widowisko taneczne.

5. Każdy zespół przygotowuje jeden lub dwa układy taneczne  
o łącznym czasie nie przekraczającym 7 min.

6. Organizator na podstawie ilości zgłoszeń wyłoni poszczególne 
kategorie taneczne i wiekowe. Powstanie odpowiedniej kate-
gorii tanecznej uzależnione jest od ilości zespołów. Organiza-
tor ostatecznie kwalifikuje zespoły do odpowiedniej kategorii. 
Organizator zastrzega sobie łączenie kategorii wiekowych w 
zależności od ilości zgłoszeń. O zakwalifikowaniu zespołu do 
danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości tancerzy  
z danej grupy wiekowej.

7. Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych 
nagrań na płycie CD, każde nagranie musi posiadać dokładny 
opis (nazwa zespołu, tytuł prezentacji, kategoria wiekowa)

8. Każdy zespół prezentuje się przy jednakowym oświetleniu 
sceny,

9. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 13 kwietnia 2015 r. 
na adres: norbert@dukla.pl, lub Ośrodek Kultury w Dukli, tel. 
662054407

10. Kryteria ocen: Jury oceniające będzie brało pod uwagę nastę-
pujące kryteria:

 - choreografię,
 - technikę tańca,
 - dobór muzyki,
 - ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, dobór ko-

stiumów.
11. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii tanecznej 

oraz wyróżnienia, może przyznać Grand Prix konkursu. Każdy 
zespół otrzyma dyplom uczestnictwa a laureaci konkursu - 
puchary.

12. Wszelkie zapytania należy kierować pod nr tel. 662054407 - 
Norbert Uliasz

13. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub in-
stytucji delegującej.

14. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

15. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
16. Zgłoszenie powinno zawierać dane: 
Nazwa zespołu ………………………....................……….…….. 
Tytuł prezentacji ………………………..................….………….
Kategoria wiekowa …………………….....….........……..……….
Kategoria taneczna ……………………….….............……….……
Ilość występujących osób. …………….........…….......………….
Imię i nazwisko opiekuna ……………….........…….........………
Nazwa placówki ……………………….........…….......…………
Telefon kontaktowy…………………….........……..........……… 

Zajęcia z kulturą
Ośrodek Kultury rozpoczyna nową działalność na obszarach 

wiejskich Gminy Dukli z zakresu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.

Instruktorzy Ośrodka Kultury będą prowadzić nieodpłatne za-
jęcia muzyczne oraz plastyczne. Celem zajęć jest eliminowanie 
barier w dostępie do pełnej oferty kulturalnej dostępnej w Gminie 
Dukla. Dzieci będą mogły swobodnie korzystać z usług skiero-
wanych specjalnie dla nich, rozwijać swoje zainteresowania i pa-
sje. Poszerzać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu muzyki 
i sztuk plastycznych. Zajęcia mają rozbudzać twórczą postawę, 
poczucie piękna i estetyki, umiejętność patrzenia i postrzegania 
otaczającego nas świata-wypowiadania się poprzez sztukę, swoją 
twórczość. Każdy uczestnik będzie mógł poszerzyć swoje zdolno-
ści, odnaleźć własny sposób wyrazu. 

Jako pierwsi do współpracy z Ośrodkiem Kultury przystąpili 
sołtys Barwinka pan Józef Magnuszewski oraz pani Ewa Kacz-
marska-Więckowska sołtyska Mszany. 17 marca 2015r. w Bar-
winku odbyły się pierwsze zajęcia muzyczne prowadzone przez 
instruktora Macieja Jurczaka, który zapoznawał dzieci z podsta-
wowymi zasadami muzycznymi, zajęcia przebiegły w miłej i ra-
dosnej atmosferze.

Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie zainteresowane dzieci na 
zajęcia muzyczne/plastyczne w Barwinku w każdy wtorek o godz. 
15.30.

Norbert Uliasz

branego polskiego wyko-
nawcy do podkładu muzycz-
nego przygotowanego przez 
organizatora lub własnego. 

4. Po nagranie muzyczne 
można zgłosić się z własną 
płytą do Ośrodka Kultury w 
Dukli. 

5. Oceny prezentacji dokona 
powołana przez organizatora 
komisja artystyczna. 

6. Kryteria oceny: możliwo-
ści głosowe uczestnika, do-
bór repertuaru, poziom wy-
konania, ogólny wyraz ar-
tystyczny. 

7. Komisja przyzna wyróżnie-
nia jako nagrody główne, 
może przyznać GRAND 
PRIX przeglądu. Laureaci 
konkursu (miejsc od I do 
III) zostają zakwalifikowani 
do II Powiatowego Prze-
glądu Piosenki Znanej i Lu-
bianej, który odbędzie się 29 
kwietnia.

8. Wypełnione karty zgłoszenia 
należy przesłać na adres nor-
bert@dukla.pl do 22 kwiet-
nia do godz.16.00 

- imię i nazwisko wy-
konawcy

- kategoria
- instytucja delegująca
- tytuł utworu, 
- imię nazwisko opie-

kuna, telefon
9. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulami-
nie i ostatecznej jego inter-
pretacji. 
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Podsumowanie konkursu  
„Śladami św. Jana z Dukli”

Kafejka internetowa w Informacji 
Turystycznej w Dukli

Punkt Informacji Turystycznej w Dukli z mini kafejką internetową

Stojaki Realzip z przegródkami i torbami

Tablica informacyjna.
Znak „I” informujący o IT w Dukli

Młodzież II kl. gimnazjum deklamowała swoje wiersze

Młodzież kl. II Gimnazjum 
w Równem z koordynator-
kami projeku, dyr. szkoły  
i zaproszonymi gośćmi

Prace malarskie uczniów  
z II klasy Gimnazjum  

w Równem

Spotkanie z historią  
w Łękach Dukielskich
Rozstrzygniecie konkursu historycznego

22 marca 2015 r. w sali widowiskowej Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Łękach Dukielskich odbyło się podsumowanie 
konkursu historycznego ogłoszonego przez Koło Miłośników 
Historii Łęk Dukielskich pod nazwą: „Młodzi dla historii Łęk 
Dukielskich – dzieje łęckich rodzin we wspomnieniach, doku-
mentach, fotografii”. Kapituła konkursu dokonała oceny na-
desłanych materiałów. Uczestnicy konkursu nadesłali 121 do-
kumentów. Przybyłych na podsumowanie konkursu gości  
i wszystkich mieszkańców wsi przywitał pan Maciej Zborow-
ski członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej  
i Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich.

nie do ziemi mieszkańców, ich 
dbałość i staranność w doku-
mentowaniu wszystkich spraw 
majątkowych.

Nie brak także i innych do-
kumentów jak choćby ksią-
żeczka robotnicza wystawiona 
na jednego z mieszkańców  
w 1901 r. z wpisami w 3-ch ję-
zykach /polskim, niemieckim, 
rosyjskim/ ilustrująca losy jej 
właściciela, w czasie wojny ze-
słanego w głąb ZSRR i któremu 
powrót umożliwiło zaświadcze-
nie wydane przez Polsko-Ra-
dziecką Mieszaną Komisję ds. 
ewakuacji osób narodowości 
polskiej. Ciekawostką jest także 
nakaz zapłaty za wydanie tzw. 
Karty Przemiałowej /za opłatą 
legalizowano posiadanie ża-
ren umożliwiających przemiał 
zboża na mąkę/. Najstarszym 
dokumentem przedstawionym 
przez uczestników konkursu 
była umowa dzierżawy gruntu 

z 3 października 1877 roku za-
warta pomiędzy Tadeuszem Pe-
szyńskim, właścicielem Dóbr 
Kobylany, a Szymonem Koła-
czem, włościaninem z Łęk – tą 
charakterystyką zebranych do-
kumentów zapoznał przyby-
łych Maciej Zborowski.

Kapituła konkursu, której 
przewodniczył Lesław Wilk,  
a w jej skład weszli: Beata Wę-
grzyn – nauczycielka historii  
w ZSP w Łękach Dukielskich, 
Jolanta van Grieken-Barylanka, 
Henryk Kyc i Maciej Zborow-
ski ogłosiła wyniki. 

W kategorii I za najle-
piej udokumentowaną i cieka-
wie opisaną pracę wyróżniony 
został zespół w składzie: Pa-
sterkiewicz Wojciech, Stasik 
Ewelina, Molek Izabela. 

W II kategorii za najstarszy 
dokument jaki został przedsta-
wiony z pośród wszystkich ja-
kie napłynęły, wyróżniony zo-
stał Wojciech Pasterkiewicz .

Zarówno osoby wyróż-
nione, jak i uczestnicy kon-
kursu, otrzymali okoliczno-
ściowe dyplomy i upominki 
ufundowane przez sponsorów, 
którymi byli: Barbara Czaj-
kowska-Gołąb - lekarz z Kro-
sna, Andrzej Bytnar - bur-
mistrz Dukli, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Krośnień-
skiej - Zarząd Główny w Kro-
śnie, Drukarnia „Hedom’’ Hen-
ryka Michny z Krosna, Koło 
Miłośników Historii w Łękach 
Dukielskich. Specjalne wyróż-
nienie, w postaci własnych ka-
talogów swych prac, wydane  
w formie albumowej, przyznał 
i wręczył osobiście dla dyrek-
torki Zespołu Szkół Publicz-
nych w Łękach Dukielskich 

Krystynie Delimata 
i nauczycielki histo-
rii Beaty Węgrzyn, 
artysta malarz, po-
chodzący z Łęk Du-
kielskich prof. Uni-
wersytetu Rzeszow-
skiego Stanisław 
Białogłowicz.

Po części arty-
stycznej w wykona-
niu chóru szkolnego 
’’Musica’’ prowa-
dzonego przez An-
drzeja Aszlara – na-
uczyciela muzyki 

w ZSP w Łękach Dukielskich 
odbyła się druga część spotka-
nia, poświęcona postaci Włady-
sława Kordysia, lotnika 300 dy-
wizjonu bombowego RAF, nie-
zwykłego Łęczanina, wielkiego 
patriotę, bohatera oddanego 
Ojczyźnie, trzykrotnie odzna-
czonego Krzyżem Walecznych  
w czasie walk w okresie II 
wojny światowej, którego losy 
splotły się z wydarzeniami fron-
towymi na ziemi angielskiej. 
Sylwetkę lotnika przedstawił  
w ciekawym wykładzie p. Le-
szek Wilk, kustosz Muzeum 
Podkarpackich Pól Bitewnych 
w Krośnie. Wykład poparty zo-
stał materiałami audio i doku-
mentami pozyskanymi z archi-
wum RAF oraz rodzinnymi. 
Przypomniał drogę, jaką od-
był bohater z Łęk Dukielskich 
na ziemię francuską, a następ-
nie brytyjską. Okres przeszko-
lenia, a następnie udziału w lo-
tach bojowych, mających na 
celu zniszczenie celów naziem-
nych, jak i morskich hitlerow-
skich Niemiec. Jego odwaga  
i oddanie - pomimo wcześniej-
szego zestrzelenia - a następnie 
powrót na nowo - po wylecze-
niu ran - do latania, są godne 
uwagi i zasługują na najwyższy 
szacunek. 

Licznie zgromadzeni 
mieszkańcy mogli poznać losy 
i służbę swojego rodaka, po-
dziwiać odwagę i determinację  
z jaką wykonywał swe żołnier-
skie obowiązki.

Okolicznościowa wy-
stawa fotograficzna uzupełniała 
przedstawianą wiedzę i przypo-
minała sylwetkę tego niezwy-
kłego lotnika .

Spotkanie tak licznego 
grona uczestników pozostałych 
na długo jeszcze po wykładzie  
w dyskusji kuluarowej świadczy 
o potrzebie dalszych poszuki-
wań w archiwach i kontynuacji 
tego cyklu spotkań, jakie zo-
stały zapoczątkowane. Sylwe-
tek osób, które w sposób szcze-
gólny zapisały się w społeczno-
ści Łęk Dukielskich, bądź z tych 
społeczności wyszły w świat 
i zasługują na wspomnienie,  
z pewnością jest wiele, ale jakże 
mało o nich wiemy.

Maciej Zborowski, kbr

Wśród zebranych mate-
riałów przeważały dokumenty 
własnościowe, takie jak umowy, 
kontrakty kupna - sprzedaży 
nieruchomości gruntowych, 
akty notarialne, dekrety dzie-
dzictwa, dobrowolne ugody, po-
rozumienia, uchwały dotyczące 
parcelacji ziemi, dokumenty 
wystawione przez Sąd Powia-
towy w Dukli np.; edykty podat-
kowe, wezwania płatnicze, ce-
sje, dokumenty dotyczące ubez-
pieczeń nieruchomości z po-
czątku XX wieku i wiele innych. 
Zdjęcia w większości przedsta-
wiają życie rodzinne, młodych 
Łęczan w mundurach, w cza-
sie służby wojskowej, szczegól-
nie z okresu międzywojennego, 
młodzież szkolną i nauczycieli 
szkoły w Łękach. Pod względem 
historycznym wszystkie zebrane 
dokumenty są bardzo interesu-
jące. Na ich podstawie możemy 
zauważyć ogromne przywiąza-

Chór z ZSP z Łęk Dukielskich uatrakcyjnił spotkanie

Fot. kbr
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

V miejsce  
w Brzozowie

28 lutego br. 
chłopcy z rocz-
nika 2004 wzięli 
udział w Turnieju 
„Vivio Orzełki 
Cup”. Turniej 
rozgrywany był  
w dwóch gru-
pach. Nasz ze-
spół znalazł się w 
grupie A, gdzie 
było pięć zespo-
łów natomiast 
grupa B liczyła 
cztery zespoły. W grupie trafiliśmy na drużyny : UKS Tempo Nie-
naszów, UKS 6 Jasło, Beniaminek Krosno, Activ Pro Rymanów.

Pierwszy mecz gramy z Tempem Nienaszów, mecz jest wy-
równany jednak przeciwnik wykorzystuje jedną ze swych oka-
zji, my natomiast nie potrafimy zamienić swoich szans na bramkę  
i przegrywamy 0 : 1 . Drugi mecz z UKS 6 Jasło gramy już o wiele 
lepiej, więcej zaangażowania i walki mimo to nie udaje nam się 
strzelić gola, a w bramce mamy Seweryna Nycza, który nie daje 
się pokonać kolegom z Jasła i ten mecz kończy się bezbramko-
wym remisem. W kolejnym meczu gramy z Beniaminkiem Kro-
sno i jest to chyba najlepszy nasz mecz, w tym turnieju, choć prze-
grany 1 : 3. Chłopcy grają jak równy z równym, przez większą 
część spotkania, po raz kolejny klasę pokazuje nasz bramkarz.  
W końcówce meczu nie wytrzymujemy jednak naporu Benia-
minka, który w krótkim odstępie czasu strzela nam trzy bramki. 
My natomiast odpowiadamy jedynie honorowym trafieniem po 
bardzo ładnym strzale Wiktora Wójcika. W ostatnim meczu w gru-
pie gramy z Aktiv Pro i szybko wychodzimy na prowadzenie po 
bramce Konrada Wjasa. W dalszej części meczu stwarzamy sobie 
bardzo dużo sytuacji jednak nie potrafimy zamienić ich na bramki, 
a że niewykorzystane sytuacje się mszczą, to zespół z Rymanowa 
wykorzystuje jedną z nielicznych sytuacji i remisujemy 1 : 1.  
W grupie zajmujemy czwarte miejsce i w pierwszym meczu  
o miejsca gramy z Orłem Barzanówka po wyrównanym meczu 
wygrywamy 1 : 0 po bramce Grzegorza Budzisza. Wygrana daje 
nam możliwość gry o piąte miejsce w turnieju, gdzie ponownie 
spotykamy się z UKS 6 Jasło, tym razem już potrafimy wykorzy-
stać jedną z kilku sytuacji, a w obronie nie popełniamy błędów  
i wygrywamy 1 : 0 po ładnym strzale Pawła Gumiennego.

W rezultacie zajmujemy piąte miejsce, ale wiemy przynaj-
mniej nad czym musimy pracować na treningach.

Skład naszego zespołu: Seweryn Nycz, Grzegorz Budzisz, 
Szymon Sporek, Paweł Gumienny, Karol Rapała, Wiktor 
Wójcik, Szymon Uliasz, Joseph Aitanun, Bartłomiej Korzec, 
Konrad Wajs.

Daniel Ożga

III runda Gminnej Ligi 
Tenisa Stołowego

W środę 26 lutego 2015 roku została rozegrana III runda 
Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Do rywalizacji przystąpiło 41 
zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenu gminy Dukla. Po wielu emocjonujących meczach 
poznaliśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Kolejny turniej odbędzie się 9 kwietnia 2015r.

Wyniki trzeciego turnieju :
Klasyfikacje końcowe klasy I-III szkoła podstawowa:
Klasa 1-3 szkoła podstawowa dziewcząt
I miejsce Maja Krukar Łęki D. 50 pkt.
II miejsce Magdalena Zając Łęki D. 47 pkt.
III miejsce Kinga Krężałek Łęki D. 45 pkt.
iV miejsce Aleksandra Jurczyk Dukla 43 pkt.
V miejsce Daria Rajchel Dukla 41 pkt.
Klasa 1-3 szkoła podstawowa chłopców
I miejsce Szymon Maciejewski Dukla 50 pkt.
II miejsce Kacper Szczurek Dukla 47 pkt.
III miejsce Mikołaj Musiał Łęki D. 45 pkt.

Ogólna punktacja klas I-III szkół podstawowych po II turnieju:
Miejsce: Szkoła: pkt. I turniej: pkt. II turniej: pkt. III turniej: suma 
:
I miejsce Łęki Dukielskie 181 pkt. 181 pkt. 142 pkt. 504 pkt.
II miejsce ZS nr 1 Dukla 97 pkt. 181 pkt. 181 pkt. 459 pkt.
Klasyfikacje końcowe klasy IV-VI szkoła podstawowa :
Klasa 4-6 szkoła podstawowa dziewcząt
I miejsce Karina Buczek Dukla 50 pkt.
II miejsce Aurelia Gierlicka Łęki D. 47 pkt.
III miejsce Patrycja Mikosz Łęki D. 45 pkt.
IV miejsce Milena Buczyńska Łęki D. 43 pkt.
V miejsce Wrzecionko Jowita Dukla 41 pkt.
VI miejsce Krowicka Aleksandra Dukla 39pkt.
VII miejsce Ewelina Orłowska Tylawa 37 pkt.
VIII miejsce Klaudia Trzebunia Tylawa 35 pkt.
Klasa 4-6 szkoła podstawowa chłopców
I miejsce Michał Olbrycht Dukla 50 pkt.
II miejsce Szymon Sporek Dukla 47 pkt.
III miejsce Piotr Krukar Łęki D. 45 pkt.
IV miejsce Gracjan Wszołek Dukla 43 pkt.
V miejsce Oliwier Fara Łęki D. 41pkt.
VI miejsce Sebastian Węgrzyn Łęki D. 39 pkt.
VII miejsce Norbert Glazer Tylawa 37 pkt.
VIII miejsce Rafał Buriak Tylawa 35 pkt.

Ogólna punktacja klas IV-VI szkół podstawowych po II turnieju :
Miejsce: Szkoła: pkt. I turniej: pkt. II turniej: pkt. III turniej suma :
I miejsce ZS nr 1 Dukla 179 pkt. 184 pkt. 188 pkt. 551 pkt.
II miejsce Łęki Dukielskie 181 pkt. 174 pkt. 178 pkt. 533 pkt.
III miejsce Tylawa 152 pkt. 150 pkt. 144 pkt. 446 pkt.
IV miejsce Iwla 72 pkt. 76 pkt. 0 pkt. 148 pkt.

MIODOWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2015

W Święta Wielkanocne
Budzi się przyroda
Niech pszczółka z Wrocanki 
Radości WAM doda
Troszkę odmienny koszyk Wielkanocny prezentuję Państwu,  

bo ważnym problemem przyrodniczym są pszczoły. Aby mogły 
przetrwać w tak mocno zmienionym przez nas środowisku. Od nich 
zależy nasze życie i całej Ziemi. Dlatego starajmy się być dobrymi 
bartnikami.

Życzymy zdrowych, pogodnych, słodkich po prostu Miodo-
wych Świąt Wielkanocnych dla WSZYSTKICH kochających ży-
cie i naszą piękną polską przyrodę . Przyjmijcie Państwo tę orygi-
nalną święconkę. /zdj/

 Maria Walczak i dzieci z Wrocanki
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u dokończenie ze str. 19 
III runda Gminnej Ligi Tenisa Stołowego

Klasyfikacje końcowe klasy I-III gimnazjum :
Klasa 1-3 gimnazjum dziewczęta
I miejsce Ewelina Solińska Łęki D. 50 pkt.
II miejsce Magdalena Olbrycht Dukla 47 pkt.
III miejsce Karolina Poradyła Łęki D. 45 pkt.
IV miejsce Katarzyna Gumienna Iwla 43 pkt.

Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Seniorów 
V Podkarpacka Liga Szachowa

22 lutego 2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Dukli odbył się drugi zjazd V Podkarpackiej Ligi Szachowej 
Seniorów na rok 2015. 

Klasyfikacja po 9 rundach
M-ce Nazwa drużyny Duże punkty Pkt. vs+ Bch. Sz.1

1 T Sz Skoczek IV Bank Spół. Sędziszów Młp  16.0 30.0 15;5;8;9;6;1;4;7; 222.50 6.5
2 LKS Kańczuga 15.0 30.5 15;3;8;4;1;18;9; 216.50 6.5
3 Stowarzyszenie Nasz Rymanów II Rymanów 13.0 30.0 19;2;7;3;8;15; 201.50 5.5
4 UKS Orlik II Rudnik Nad Sanem 11.0 24.5 16;17;13;4;8; 209.50 4.0
5 SS-T Lubcza Racławówka 11.0 23.5 12;14;4;5; 223.50 4.5
6 T Sz Skoczek V Sędziszów Młp  10.0 23.0 14;7;11;13; 194.00 4.5
7 T Sz Skoczek III Sędziszów Młp  10.0 21.5 13;9;7;10;8; 227.00 1.5
8 UKS Rekord I Iwla  9.0 28.0 18;14;13;7; 200.00 6.5
9 GKSz Hetman IV Pilzno 9.0 27.5 19;14;2;17; 156.50 4.5
10 KGL Szarotka Wadowice Górne 9.0 24.5 19;2;11; 171.00 3.0
11 UKS Spartakus Kolbuszowa  8.0 21.5 17;5;11;9; 215.50 3.5
12 Ks Dzikowiec 8.0 21.5 16;10;14;17; 192.00 6.5
13 RzKSz IV Rzeszów 8.0 21.5 10;18;19; 176.00 5.0
14 MKS Polonia III Przemyśl 8.0 20.0 16;2;13;18; 210.50 6.5
15 UKS Rekord II Iwla  7.0 18.5 17;19;18; 165.50 3.0
16 TSz KSz Bystrovia II Bystrowice 7.0 17.0 19;2;10; 169.50 3.0
17 MKS Gryf III Dębica 6.0 21.0 11;19; 177.00 2.0
18 UKS Spartakus II Kolbuszowa 3.0 9.5 19; 137.50 1.0
19 Ks II Dzikowiec  1.0 7.0  162.50 2.5

V miejsce Diana Nowak Iwla 41 pkt.
VI miejsce Karolina Buryła Łęki D. 39 pkt.
VII miejsce Natalia Wróbel Dukla 37 pkt.
VIII miejsce Aleksandra Gydziak Iwla 35 pkt.
Klasa 1-3 gimnazjum chłopcy
I miejsce Michał Węgrzyn Lęki D. 50 pkt.
II miejsce Dominik Wszołek Dukla 47 pkt.
III miejsce Piotr Szymański Dukla 45pkt.
IV miejsce Bartosz Ryczak Łęki D. 43 pkt.
V miejsce Patryk Szczurek Dukla 41 pkt.
VI miejsce Szczepan Ryczak Łęki D. 39 pkt.
VII miejsce Tomasz Czupiński Iwla 37pkt.
VIII miejsce Damian Torbik Iwla 35 pkt.
IX miejsce Kamil Sysak Iwla 33 pkt.

Ogólna punktacja klas I-III Gimnazjum po II turnieju :
Miejsce: Szkoła: pkt. I turniej: pkt. II turniej: pkt. III tur-
niej suma :
I miejsce Łęki Dukielskie 190 pkt. 177 pkt. 188 pkt. 555 
pkt.
II miejsce ZS nr 1 Dukla 180 pkt. 185 pkt. 176 pkt. 541 pkt.
III miejsce Iwla 146 pkt. 162 pkt. 156 pkt. 464 pkt.
IV miejsce Tylawa 120 pkt. 128 pkt. 0 pkt. 248 pkt.

Bogdan Maciejewski

Do rywalizacji przystą-
piło ponad stu zawodników. 
Projekt wspierany jest przez 
Burmistrza Dukli.

W klasyfikacji po sześciu 
rundach UKS Rekord I zaj-
muje 9 miejsce, natomiast 
UKS Rekord II miejsce 17.

15 marca 2015 r. w Miej-
sko Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sędziszowie Ma-
łopolskim odbył się trzeci 
zjazd V Podkarpackiej Ligi 
Szachowej Seniorów na 
rok 2015. W turnieju naszą 
gminę reprezentowały dwie 
drużyny.

red

T o w a r z y s t w o S p o r t o w e „PRO FAMILIA” 
38-471 Wojaszówka 59 tel. 134385095 kom.511496054

P.B.S.w Sanoku o/Krosno nr: 24864210832002837078240001
www. pro-familia.net jerzy.kaleta@pro-familia.net

Zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci, młodzież z szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych wraz z rodzicami z Gminy Dukla  
i powiatu krośnieńskiego na:

XVI Międzynarodowy Rodzinny 
Turniej w Tenisie Stołowym
PRO FAMILIA – CUP 2014

 1. Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-
wawczy Wybickiego 25 (za gimnazjum publicznym nr.1). Turniej 
odbędzie się w dniu - 31.05.2015
2. Zasady uczestnictwa: 
 - w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - ( rodziny )  

w konfiguracjach rodzic + dziecko - tzn: ojciec + dziecko, matka 
+ dziecko, dziadek + wnuczek

 - w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + 
dziecko, rodzic + rodzic 

Kategorie wiekowe:
1. Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 16 lat
2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat
Kategorie dla zawodników (dziecko, rodzic ) wystepujących w III, 
IV, V lidze
3. Kategoria OTWARTA - OPEN 
Kategorie dla zawodników ( dziecko, rodzic ) grających na co-
dzień zawodowo- oprócz ekstraklasy. Do udziału w kategorii do-
puszczani są wszyscy chętni, zarówno zawodowcy jak i amatorzy
4. Kategoria amatorska - rodzic + dziecko do 13 lat 
5. Kategoria amatorska - rodzic + dziecko powyżej 13 lat, bez 
ograniczeń
Nowe kategorie dla wszystkich chętnych nie grających w ligach 
– WYJĄTEK STANOWIĄ zawodnicy  grający w ligach ama-
torskich.
Kategoria 4- 5 skierowana do szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ich rodziców
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
Nagrody sportowe – 4 najlepsze rodziny w poszczególnych kate-
goriach otrzymują - deski, okładziny (profesjonalny sprzęt do te-
nisa stołowego ), grawerowane puchary szklane, dyplomy.
Wartość nagród I miejsca - 500 zł, II miejsca – 350.00 zł, III miej-

sca – 250.00 zł, IV miejsca – 150.00 zł
Dla wszystkich rodzin, które ukończą zawody po rozgrywkach 
grupowych przewidziane są nagrody pocieszenia od sponsorów, 
władz samorządowych, organizatorów.

Szczegółowe informacje o Turnieju- cele imprezy, harmonogram, 
nagrody:

www.pro-familia.net                   www.pozts.pl
 
Zakładka: galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzed-
nich turniejów.
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 
kom. 511 496 054

Prezes Towarzystwa „Pro Familia”
Jerzy Kaleta

Podążali śladami 
świętego Jana z Dukli
Podsumowanie projektu „Śladami św. Jana z Dukli”

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście: burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar, radni Rady Miejskiej w Dukli z Równego: 
Jan Marszał i Mariusz Folcik 25 marca br. uczestniczyli  
w uroczystym zakończeniu projektu edukacyjnego „Śladami 
św. Jana z Dukli” realizowanego w ramach ogólnopolskiego 
programu edukacji kulturalnej „Kulthurra! W tym roku szkolnym 
projekt realizowali wszyscy uczniowie klasy II gimnazjum,  
a koordynatorkami były nauczycielki: Beata Bek i Aneta Cyran. 
Podsumowanie projektu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych 
w Równem.

jektu był film pt. „Opowieść  
o Janku”, który uczniowie wy-
konali metodą poklatkową pod 
kierunkiem aktora Tomasza 
Solicha. Wykonali także kalen-
darz bogato ilustrowany wła-
snymi pracami: malowidłami, 
kolażami, zdjęciami, a także 

Święty Jan z Dukli był po-
stacią, którą uczniowie klasy II 
Gimnazjum w Równem chcieli 
przybliżyć poprzez swój pro-
jekt. Prace uczniów pokazały 
miejsca, gdzie żył ten najwięk-
szy duklanin. A były to prace: 
plastyczne, fotograficzne i li-
terackie. Zwieńczeniem pro-

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i dyrektorka ZSP w Równem  
Katarzyna Reczkowska-Buryła



Dukla.plstr. 22  nr 4/2015 Wesołych świąt! Dukla.plnr 288  str. 23  Wesołych świąt!

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

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

Sprzedam działki rolne  
w Równem i Cergowej

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

u dokończenie ze str. 21 

Podążali śladami świętego Jana z Dukli

A G R O T U R Y S T Y K A
zdrowy wypoczynek 

wśród natury 

do123rota@vp.pl
tel. 696 703 279

www. podwiatrakami.pl

VII Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego  
w Trzcianie na Pustelni św. Jana z Dukli

Program: 
11 kwietnia 2015 

godz. 17.30 Koncert zespołów w Ośrodku Kultury w Dukli 
Angel’s Sorrow - Krosno 

UTOPIA - Rogi 
GUITAR FORCE - Rzeszów 

12 kwietnia 2015 
godz. 11.00 Msza Święta na Pustelni św. Jana z Dukli

po Mszy Św. gorąca przekąska w stałym miejscu na parkingu.
godz. 14.00 Pokaz stuntu motocyklowego chłopaków ze STREFY 

CZADU- parking obok klasztoru oo. Bernardynów w Dukli -

Serdecznie zapraszamy

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
OGŁOSZENIE

Burmistrza Dukli
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 647 z późn. zm.) jak również stosownie do uchwa-
ły Nr LI/339/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25 czerw-
ca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie usunię-
cia z rysunku studium obszarów potencjalnego rozwoju 
energetyki odnawialnej – elektrownie wiatrowe w miej-
scowościach Cergowa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, 
Wietrzno, z wyłączeniem działek ewidencyjnych w miej-
scowości Równe nr 886, 965, 1148, 1149, 1271, 1504 i w 
miejscowości Łęki Dukielskie nr 1848, 1960, 1961, 1373, 
1369, 1368, 1767, 1769, 1768 2025, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu 
zmiany studium.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uzgodnili odstąpie-
nie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko do przedmiotowej zmiany studium.

Projekt zmiany studium udostępniony będzie w dniach od 
9 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju  
nr 106.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmia-
ny studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnio-
ski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także ozna-
czenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Dukli.

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących 
własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych 
do sprzedaży.

Wykaz obejmuje działki nr: 915/2 o pow. 0,1362 ha  
położoną w Teodorówce, 58 o pow. 0,05 ha położoną  
w Równem, 168 o pow. 0,38 ha i 169 o pow. 0,48 ha po-
łożone w Tylawie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) 
mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w ter-
minie do dnia 11 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. 
Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

wzruszającymi wierszami  
i opisami miejsc kultu św. Jana 
z Dukli.

Podczas spotkania pod-
sumowującego projekt, które 
otworzyła dyrektorka szkoły 
Katarzyna Reczkowska-Bu-
ryła, uczestnicy spotkania 
obejrzeli prezentację multime-
dialną obrazującą etapy pracy 
uczniów nad projektem, prace 
plastyczne, fotografie, wysłu-
chali deklamacji wierszy au-
torstwa uczniów, a także zo-
baczyli film pt. „Opowieść  
o Janku”. Film niezwykle wy-
mowny, pokazujący w bardzo 
prosty sposób najważniejsze 
wydarzenia w życiu Świętego. 

Projekt i działania  
w nim wykonywane inspiro-
wał uczniów do podejmowa-
nia różnych wyzwań: byli ar-
tystami plastykami, fotogra-
fami, literatami, a wreszcie fil-
mowcami. Pozwolił im poka-
zać wybraną przez nich po-
stać świętego Jana z Dukli  
w różnych aspektach arty-
stycznych i to im się udało zna-
komicie. Mają też dzięki pro-
jektowi swój wkład w promo-
cję naszej gminy.

Na zakończenie był 
skromny poczęstunek, a go-
ście otrzymali w prezencie 
piękny kalendarz, do którego 
w pełni prawa autorskie mają 
jego twórcy, czyli uczniowie 
II kasy Gimnazjum w Rów-
nem. Ja tam także byłam i je-
stem pod wrażeniem wykona-
nej pracy. Gratuluje uczniom, 
nauczycielom i rodzicom.

Krystyna Boczar-Różewicz

Gimnazjalny projekt edukacyjny 
pt. „Śladami św. Jana z Dukli” 
opracowali uczniowie klasy II 
Gimnazjum ZSP w Równem:

Dominik Bałon
Krystian Bałon
Sebastian Bałon
Aleksandra Bogaczyk
Karolina Borek
Sebastian Braja
Arkadiusz Chowaniec
Tomasz Dudzik
Alan Dudziński
Mateusz Fesz
Marcin Kluk
Kamil Kolanko
Karolina Kopcza
Karol Patla
Daniel Sorys
Daria Ulijaszyk
Krzysztof Wojtowicz

Pod czujnym okiem opieku-
nek: Beaty Bek i Anety Cyran.
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W pasiece

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

Motto:
I zagrał ! Róg jak wicher, niewstrzymanym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem
Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz 

Łowiectwo i ekologia

do 270 cm. 
Suknia la-
tem szaro-
brunatna, 
zimą szara, 
nogi pra-
wie całe 

białe. Żyje w małych gromad-
kach 3-5 sztuk na terenach pod-
mokłych – bagiennych. Ruja 
czyli tzw. „ bukowanie” od-
bywa się we wrześniu. Kilka-
dziesiąt żyje w rezerwatach 
w Puszczy Kamionowskiej  
i w Nadleśnictwie Rajgród. 

Pragnę teraz przedstawić 
jelenia (Cervus elaphus) króla 
naszej kniei, który jest pod-
stawą naszych pragnień łowiec-
kich. Na odstrzał w poprzed-
nich latach przyjeżdżali my-
śliwi tzw. dewizowcy i to przy-
nosiło zysk dla naszego Koła. 
Byli to zazwyczaj Niemcy  
i Austriacy, którzy mogli sobie 
pozwolić na strzelenie wspa-
niałego byka w zależności od 
ciężaru jego wieńca. Obec-
nie mamy dewizowców kra-
jowych z pełnymi portfelami. 
Muszę zaznaczyć, że odstrzał 
dewizowy jest ograniczony bo-
wiem i nasi myśliwi otrzymują 
odstrzały indywidualne na je-
lenia w odpowiednich klasach 

wieku. W Polsce jeleń otrzy-
mał przydomek „władca kniei”, 
nazywany jest zwierzyną szla-
chetną, ozdobą lasów.

W Polsce występuje jeleń 
europejski (Cervus elaphus), 
jeleń zachodni (Cervus elaphus 
elaphus) oraz jeleń karpacki za-
chodni (Cervus elaphus mon-
tanus). Postaram się w sposób 
zwięzły przedstawić naszego 
jelenia karpackiego lub inaczej 
górskiego. 

Nie ulega wątpliwości,  
że jeleń karpacki ma znacznie 
potężniejsze poroże, o bardzo 
szlachetnych kształtach, wy-
miarach i ciężarze.

Jeleń rozprzestrzeniony 
jest po całym kraju. Potrzebuje 
większych kompleksów le-
śnych. Jeleń wymaga terenów 
falistych, obfitujących w wodę 
tak do kąpieli jak i do picia. 

Wiemy, że jeleń byk posiada 
poroże, na którego wpływ mają 
jakość żeru, klimat, żyzność 
gleby, na której bytuje oraz stan 
zdrowia. Poszczególne odnogi 
wieńca jelenia mają swoje na-
zwy. Pierwsza ( przy róży) na-
zywana jest oczniakiem, na-
stępna nadoczniakiem, kolejna 
opierakiem, dalej wyróżnia się 
odnogi korony. Wiedza ta jest 

konieczna dla starających się  
o selekcjonerstwo. Dalszy ciąg 
o jeleniu byku w następnym 
wydaniu.

Redaktor naczelny Łowca 
Polskiego P. Gdula pisze tak 
„Bez dalekosiężnej strategii 
silnego związku może się kie-
dyś okazać, że dziki będą ga-
zowane jak gęsi w Holandii, 
łosie, jelenie i sarny dostaną 
środki antykoncepcyjne, żeby 
się nie rozmnażały, a ekolodzy 
będą dzierżawić obwody fo-
tograficzne”. Uważam, że naj-
większym błędem w zarządza-
niu przyrodą jest reformowa-
nie bez odpowiedniej wiedzy w 
danej tematyce. Jak podaje Ł.P. 
istnieje pilna nowelizacja na-
szej ustawy, ważna dla gospo-
darki łowieckiej, którą sejm ma 
ustanowić. W powyższej spra-
wie odsyłam do wywiadu z po-
słem przewodniczącym podko-
misji do opracowania noweli-
zacji Prawa łowieckiego. Jak 
pisze w Ł.P. M. Łogin „Cieszą 
mnie informacje o tym, że ro-
sną szeregi myśliwych ale na-
chodzą mnie wątpliwości, czy 
liczba polujących nie staje się 
ważniejsza i czy wciąż dbamy 
o ich jakość”. 

Najważniejszym warun-
kiem odpowiedzialności dys-
cyplinarnej i karnej jest obo-
wiązek myśliwego wypełnia-
nia swoich obowiązków w kołe 
oraz jego zachowanie się wo-
bec zarządu jak i prowadzą-
cych polowania oraz gospoda-

rzy łowisk.
Minęły już mie-

siące zimy, kończy 
się czas żerowania  
i niedostatku w lesie, 
pojawiło się potom-
stwo, rozpoczęła się 
przebudowa w przy-
rodzie. Marzec był 
najlepszym momen-
tem zaplanowania 
upraw w poletkach, 
na które to tak kol. 
Prezes jak i łowczo-
wie zwrócili uwagę, 
co będzie miało 
duży wpływ na ogra-
niczenia szkód i ich 
występowanie.

Drodzy czytelnicy mojego 
kącika, na wstępie bardzo prze-
praszam, że w lutowym wyda-
niu pozwoliłem sobie polity-
kować na temat szkód łowiec-
kich wyrządzonych przez dziki, 
ale tak nakazywała potrzeba 
chwili. W zasadzie działo się to 
na terenach północnych Polski, 
ale sytuacja jest podobna i na 
naszym terenie. Skończmy na 
politykowaniu i przejdźmy do 
naszych działań.

Przedstawię zwierzynę 
grubą, którą spotykamy na na-
szych terenach łowieckich. 
Dzika jako zwierzynę czarną 
przedstawiłem raczej szczegó-
łowo. Teraz opiszę pokrótce ło-
sia zaliczanego do zwierzyny 
płowej, którą stanowią, jeleń, 
daniel, sarna. Jest to rodzina je-
leniowatych, rzędu parzystoko-
pytnych, podrzędu przeżuwa-
jących.

Łoś (Alces alces) raczej 
w naszych obwodach nie wy-
stępuje. Ciężar jego ciała wy-
nosi około 400kg, długość 250 

ciąg dalszy na str. 26 u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie Foto St. Lis. -reprodukcja. Jeleń królewski

„Chrońmy pszczoły 
 ich życie zależy od ciebie”

Wiosną rozpoczynamy 
prace w polu. Musimy przygo-
tować ziemię pod zasiewy, wy-
siać materiał siewny, zabezpie-
czyć go przed szkodnikami. 
Trudno wyobrazić sobie rol-
nictwo współczesne bez zabie-
gów ochrony roślin. Nikt ich 
konieczności nie próbuje pod-
ważyć. Jednak należy mieć na 
uwadze to, że źle wykonany za-
bieg chemicznej ochrony ro-
ślin może stanowić zagrożenie 

dla życia najpierw samego wy-
konującego zabieg, osób po-
stronnych, zwierząt, ryb i owa-
dów. Tę kwestię regulują akty 
prawne i należy mieć tego 
świadomość. Czy jest się wła-
ścicielem dużego gospodarstwa 
rolnego, czy działkowcem hob-
bystą, wykonując zabieg che-
micznej ochrony roślin prawo 
dotyczy nas w równej mierze. 
Powołaną instytucją do kontroli 
stosowania środków ochrony 

roślin jest Państwowa Inspek-
cja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa. W każdym wojewódz-
twie ma ona swoje placówki. 
WIORiN w Rzeszowie mieści 
się na ulicy Langiewicza 28 tel. 
17 85 00 370, e-mail: wi-rze-
szow@piorin.gov.pl czynny od 
7.30-15.30. Oddział terenowy 
WIORiN w Krośnie mieści się 
na ulicy S. Żółkiewskiego 8, 
telefon 13 436-85-91i tam na-
leży kierować zgłoszenia do-

konanych nieprawidłowo za-
biegów ochrony roślin. Także 
my pszczelarze tam zgłaszamy 
przypadki wytrucia pszczół. 
W zeszłym roku wytruto na te-
renie naszej gminy jedną pa-
siekę. Rolnik dokonał zabiegu 
ochrony roślin na niekwit-
nące zboże i wolne od kwit-
nących chwastów. Popełnił 
błąd bo dokonał go w południe  
i przy wietrze znoszącym ciecz 
roboczą na łąkę, gdzie akurat 
kwitł mniszek lekarski, popu-
larnie zwany majem lub mle-
czem. My pszczelarze rozu-
miemy rolników i zdajemy so-
bie sprawę, że zabiegi ochrony 
roślin należy dokonywać. Jed-
nak oczekujemy, że rolnicy 
również zrozumieją naszą tro-
skę o pszczoły. Przecież ża-
den rolnik nie byłby obojętny 
w przypadku, gdyby pszcze-
larz swoją działalnością przy-
czynił się do zniszczenia całej 
lub części jego uprawy. Preten-
sje rolnika byłyby uzasadnione, 
bo jakim prawem ktoś ma nisz-
czyć owoc czyjejś pracy. Tak 
samo i my pszczelarze prosimy 
wszystkich stosujących środki 
ochrony roślin „Pamiętajcie, 
o pszczołach”.

Aby uniknąć zatrucia 
pszczół należy:
• używać środków nie tok-

sycznych dla pszczół, 
• nie opryskiwać roślin kwit-

nących lub pokrytych 
spadzią,

• nie dokonywać oprysków na 
pola gdzie kwitną chwasty,

• nie dopuszczać by wiatr 
zniósł ciecz roboczą na ro-
śliny kwitnące lub pokryte 
spadzią,

• poinformować pszczela-
rza o planowanym terminie 
zabiegu,

• dokonywać zabiegów po 
ustaniu lotów pszczół. 

Pszczelarze zrzeszeni  
w Kole dukielskim przygoto-

wali z własnych środków kam-
panię informacyjną „Chrońmy 
pszczoły ich życie zależy od 
Ciebie!”. Rozwieszamy pla-
katy, poprzez które chcemy 
zwrócić uwagę mieszkańców 
Gminy Dukla i nie tylko na za-
leżność życia pszczół od prawi-
dłowo wykonanych zabiegów 
ochrony roślin. Oczekujemy, 
że kampania zostanie przyjęta 
pozytywnie i w tym roku nikt 
nie przyczyni sie do śmierci na-
szych podopiecznych.

Święta wielkanocne bez makowca, niemożliwe. Dzisiaj podajemy przepis na:

Makowiec sułtański siostry Anastazji
 Kruche ciasto:
Składniki:

1/2 kg mąki pszennej,
6 żółtek,
25 dag cukru pudru,
1 kostka margaryny,
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia.

Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść kruche ciasto ( jeżeli jest za suche dodać kwaśnej śmietany).  
Podzielić ciasto na dwie części. Schłodzić w lodówce. 
 Masa makowa:
Składniki:

2 szklanki suchego maku,
5 jaj,
1 szklanka cukru pudru,
1 pełna łyżka kakao,
20 dag bakalii (orzechy, rodzynki, migdały, skórka pomarańczowa),
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia,
zapach migdałowy.

Wykonanie:
Mak sparzyć i zemleć, białka ubić z cukrem, dodać żółtka i pozostałe składniki. Jedną część cia-
sta wyłożyć na spód blaszki, rozłożyć masę makową i przykryć pozostałą częścią ciasta. Upiec.

S m a c z n e g o !
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 25 

Złota myśl :)
„Żaden facet nie jest w stanie mieć pełnej kontroli nad swoją kobietą.... 
Tak samo jak barometr nie ma kontroli nad pogodą....”

Uśmiechnij się!
Szkot przyjmuje przyjaciela na śniada-
nie i między innymi do chleba dodaje 
troszeczkę miodu. Wtedy kolega mówi 
„Widzę, że kupiłeś sobie pszczołę!”

* * *
Pewien Anglik łowiąc ryby w Tami-
zie wyciągnął woreczek z 300 funtami. 
Wkrótce otrzymał mnóstwo listów ze 
Szkocji z pytaniem, czego używał na 
przynętę.

 * * *
Szkot kupuje teczkę i ekspedientka pyta: 
Czy zapakować? Nie. Ale proszę włożyć 
do środka papier i sznurek.

* * *
Szkot wypada z okna. Spadając zdą-
żył jeszcze krzyknąć do żony, która była 
w kuchni piętro niżej gotując obiad: 
Ugotuj mniej ziemniaków, bo mnie nie 
będzie. 

* * *
Anglik i Szkot rozmawiają w barze. 
Szkot mówi dumnie do Anglika: czy 
wiesz, jaką ilość whisky może wypić 
Szkot? Każdą jaką mu podadzą.

* * *
Jeden Szkot pyta kolegę jak otwiera 
się tę konserwę? Pada odpowiedź: 
nie wiem? Ale w środku musi być in-
strukcja. 

* * *
Mały Szkot prosi skąpego tatę: 
- Tato kup mi bilet na karuzelę. 
- Cicho bądź! Nie wystarczy ci, że zie-
mia się kręci?!

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

Z życia Koła:
25 kwietnia br. odbędą się uroczy-

stości związane z otwarciem nowego 
domku myśliwskiego. Program przed-
stawia się następująco:
14.00 - spotkanie uczestników przy 

Domu Ludowym w Tylawie.
14.15 - wyjście ze sztandarem na Mszę 

Świętą do kościoła
14.30 - msza św.
15.45 - powrót do domku
16.00 - powitanie 

Czy to jest koniec, czy 
może dopiero początek…
Korespondencja z Le Thor

wcześniej sporadyczne kon-
takty z chrześcijaństwem, a fakt 
że jako muzułmanka w kościele 
szukała pomocy świadczy o jej 
dramatycznej sytuacji. Dla po-
twierdzenia jej świadectwa zo-
stała zachowana w archiwum pa-
rafialnym stosowna dokumenta-
cja medyczna. Pragnę dodać, że 
osoba ta od kilku miesięcy przy-
gotowuje się do chrztu (mimo 
ewentualnych srogich kar czeka-
jących na nią w Iranie za zdradę 
Islamu).

Sam zadaję sobie wiele pytań 
dotyczących tych znaków. Czy 
jest to ich koniec, czy może do-
piero początek, skoro nasz ko-
ściół parafialny ma stać się miej-
scem pielgrzymkowym dla Fran-
cji. Ocenę fotografii pozosta-
wiam Czytelnikom zaznacza-
jąc, że nie ma tutaj mowy o ja-
kimkolwiek fotomontażu. Temat 
jest zbyt poważny, by miał być 

Zgodnie z obietnicą, serdecznie pozdra-
wiając wszystkich Czytelników Dukli.pl, do-
łączam kolejny tekst, także tym razem niero-
zerwalnie związany z historią hostii (by nie 
powiedzieć „z cudem eucharystycznym”), 
która miała miejsce w naszym kościele pa-
rafialnym.

Powrócę zatem do dnia 18 maja 2013 
roku, kiedy to na zaproszenie redaktora na-
czelnego „L’Appel du Ciel” Olivier Alberici 
brazylijski wizjoner Edson Glauber przybył 
do naszej parafii (wcześniej odwiedził para-
fie w Toulon, Lyon, a następnie w Paryżu).  
W trakcie nabożeństwa otrzymał on (do-
mniemane) przesłanie Matki Bożej. Oczy-
wiście w tego typu sprawach mamy zawsze 
prawo do wątpliwości. To dziedzina, która 
umyka naszym zmysłom. Przesłanie zostało 
przekazane za pośrednictwem Edsona i nikt 
nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi 
zweryfikowanie tego faktu. Zupełnie po-
dobnie było czy jest w przypadku objawień  
w Lourdes, La Salette, Fatimie czy Medju-
gorje. Potrzeba wiele czasu i cierpliwości, by 
z jak największym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, bądź zanegować ich autentycz-
ność. Dlatego sam, jak wcześniej wspomnia-
łem, z bardzo wielką ostrożnością podcho-
dziłem do wizyty Edsona oraz do samego 
przesłania. W czasie objawienia Matki Bo-
żej kilka osób robiło zdjęcia wizjonera, któ-
rego wyraz twarzy sugerował podniosłość 
chwili. Po trosze z przekory, a także pod 
wpływem lektury sprzed lat postanowiłem 
zrobić zdjęcie, ale nie twarzy Edsona lecz 
miejsca, w które utkwiony był jego wzrok. 
Przed laty bowiem czytałem o niezwykłych 
fotografiach przedstawiających postaci, któ-
rych obecność fizyczna była absolutnie wy-
kluczona w czasie robienia zdjęć, np. osób 
zmarłych. Jest to niezwykle rzadkie zjawi-
sko. Jeśli ktoś z Czytelników pragnie dowie-
dzieć się o tym więcej, to bez trudu znajdzie 
na ten temat informacje w Internecie. Innymi 
słowy, niekiedy na zdjęciu pojawia się więcej 
niż widzimy w momencie robienia fotografii. 

I właśnie tą myślą zainspirowany postanowi-
łem zrobić zdjęcie w momencie domniema-
nego objawienia Matki Bożej.

Wieczorem przeglądając zrobione kilka 
godzin wcześniej fotografie, ku memu wiel-
kiemu zdziwieniu na jednej z nich, właśnie 
tej zrobionej w czasie wizji Edsona, zauwa-
żyłem zagadkową postać, znajdującą się dość 
wysoko nad posadzką (około 5-6 metrów). 
To postać młodej dziewczyny, 15-17 letniej, 
z czepcem bądź koroną na głowie. Postać ta 
w geście adoracji zwrócona jest w kierunku 
tabernakulum. Zmiany na fotografii zostały 
zarejestrowane w błękitnym kółku, poza któ-
rym wszystkie pozostałe szczegóły odpowia-
dają dokładnie faktycznemu wyglądowi ko-
ścioła. Znamiennym jest gest: głowa pochy-
lona, jakby w geście adoracji, prawa ręka z 
wyraźnie dostrzegalnymi na powiększeniu 
palcami (najmniejszy z nich jest nieco odłą-
czony od pozostałych), dłoń tej ręki jest pod-
łożona pod podbródek. Zdumiewające jest 
doskonałe zachowanie proporcji. Skoro już 
mamy do czynienia z takim fenomenem, to 
jestem głęboko przekonany, iż każdy szcze-
gół jest ważny i żaden z nich nie jest przy-
padkowy. Szukałem zatem wytłumaczenia 
tego gestu. Po kilku miesiącach poszukiwań 
emerytowana pani dyrektor muzeum kultury 
żydowskiej przesłała wyjaśnienie, iż gest 
ten oznacza zamyślenie, stan kontemplacji. 
Postawę tę określiła jako „postawę mądro-
ściową”. Zatem używając naszego języka 
religijnego można ten gest nazwać „gestem  
adoracji”.

Cóż dodać, cóż ująć? Te fakty składają 
się w pewną całość. W późniejszym czasie 
jeszcze trzy zagadkowe wydarzenia miały 
miejsce w naszym kościele parafialnym  
w Le Thor. Jednym z nich jest nagłe uzdro-
wienie muzułmanki, która – jak utrzy-
muje – w przeddzień rozpoczęcia chemio-
terapii została nagle uzdrowiona w czasie 
modlitwy. Ktoś może zapytać: „co muzuł-
manka ma wspólnego z kościołem katolic-
kim?”. Otóż mając za męża katolika miała 

Świąteczny Kiermasz
przedmiotem jakichkolwiek manipulacji. Pragnę nadmienić,  
że jest to pierwsza publikacja tej fotografii.

Kończąc te refleksje raz jeszcze serdecznie pozdrawiam 
wszystkich Czytelników Dukli.pl

ks. Wiesław Ukleja
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