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Jest takie 
miejsce, taki kraj

„Jest takie miejsce u zbiegu dróg, / Gdzie się spotyka  
z zachodem wschód, / Nasz pępek świata, nasz biedny raj, 
/ Jest takie miejsce, taki kraj.” To Jan Pietrzak, jego słowa; 
muzyka natomiast, to Zbigniew Raj. To jedna z piosenek 
patriotycznych i majowych śpiewana w Majowe Święto na 
Małym Rynku w Krakowie. Tegorocznego maja w upiorycz-
nym deszczu, w zimnie, w klimacie październikowym. Ale 
to wielka krakowska tradycja i nie mogło jej zabraknąć i tym 
razem. Tutejszy kabaret Loch Camelot wymyślił te lekcje 
śpiewacze, ta majowa była czterdziestą pierwszą kolejną,  
a zyskały one rozgłos już w całym kraju. Kiedy w trakcie 
lekcji jeden z prowadzących nieodmiennie zadaje pytanie 
skąd przyjechaliście, nieodmiennie podnosi się las rąk. Z 
Gdańska, z Katowic, z Opola, z Łodzi, z Warszawy. Z dzie-
siątków polskich miast. W tym roku znalazło się Toronto ka-
nadyjskie. Liczę, że doczekam się okrzyku: jest Dukla! Na-
wiasem: już kilka razy namawiałem panią redaktorkę, aby 
wybrała się pod Wieżę Ratuszową, gdzie zwykle śpiewamy, 
i by donośnie zawołała: tu jest Dukla! Czekam i czekam, 
czekają artyści z Camelota, a tu nic. Na wszelki wypadek 
przypomnę, że kolejne patriotyczne śpiewanie odbędzie się 
szóstego sierpnia, w rocznicę wymarszu z krakowskich Ole-
andrów żołnierzy Pierwszej Kadrowej. „Żołnierze, spotkał 
was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi przestąpicie gra-
nice rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna wojska pol-
skiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny” - to Jó-
zef Piłsudski w tamtym czasie do swoich żołnierzy. Przyje-
dzie pani, pani redaktor?

„Dobranoc, dobranoc Ojczyzno, już księżyc na czarnej 
lśni tacy, / Dobranoc, i niech ci się przyśnią pogodni, za-
możni Polacy, / Że luźnym zdążają tramwajem, wytworną 
konfekcją okryci / I darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy 
do końca wymyci ...” To z kolei Jerzy Wasowski i Jeremi 
Przybora, nigdy już niezastąpieni bardowie elegancji, wy-
kwintności, czarownego uśmiechu – po prostu Starsi Pa-
nowie Dwaj. To się także śpiewa w Krakowie i niechby tę 
modę i te wszystkie śpiewania udało się przenieść do Dukli. 
Na rubieże Rzeczypospolitej.

Wobec rozpasanego i niczym nieograniczonego tak zwa-
nego humoru tak zwanych kabaretów, wobec knajackich 
dowcipów i obowiązującego chamstwa, tamte czasy dobrej 
wesołości i taktu, mogą nam się jedynie przyśnić w jasnych, 
czerwcowych snach.

I jeszcze coś z kanonu. Na tych wszystkich śpiewa-
niach rynkowych panowie nie ściągają czapek z głów, bo 
nie ma takiej potrzeby. Ale kiedy jest uroczystość pań-
stwowa przy Grobie Nieznanego Żołnierza i orkiestra gra 
hymn państwowy, to jest już obowiązek. Na zwróconą w tłu-

Widziane z CergowejZjazd Strażacki 
w Iwli

IX Zjazd Gminny Oddziału Miejsko-
Gminnego OSP RP w Dukli

7 maja br. odbył się w Domu Ludowym w Iwli IX 
Zjazd Gminny Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dukli. Zjazd 
otworzył ustępujący Prezes Andrzej Ukleja podając ko-
mendę wprowadzenia sztandaru OSP w obecności 20 
delegatów i 4 członków ustępujących. 

Na przewodniczącego Zjazdu wy-
brano Tadeusza Sieniawskiego, na se-
kretarza Witolda Puza. 

W dyskusji jako pierwszy głos za-
brał druh Jerzy Pęcak dziękując ustępu-
jącemu zarządowi za współpracę z pla-
cówkami oświaty. Podkreślił z satysfak-
cją zasilenie szeregów OSP przez mło-
dzież. Następnie poszczególni druho-
wie dziękowali zarządowi za dotych-
czasową pracę, zwłaszcza w ostatnim, 
bardzo trudnym roku. Bryg. Mariusz 
Kozak - w imieniu PSP w Krośnie wy-
raził uznanie dla jednostki OSP Dukla 
w działaniach ratowniczych. Poruszył 
także temat szkoleń i ćwiczeń. Dzięko-
wano wszystkim, którzy przyczynili się 
do wzmocnienia działań strażackich, 
przede wszystkim rodzinom druhów za 
pomoc w działaniach organizacyjnych, 

Nadleśnictwu Dukli za pomoc ratowni-
czą w lasach. 

Wszystkie projekty uchwał przyjęto 
jednogłośnie bez głosów wstrzymują-
cych. Po pierwszym posiedzeniu nowo 
wybranego Zarządu M-GZ OSP RP w 
Dukli oraz Komisji Rewizyjnej, Prze-
wodniczący Zjazdu przedstawił dele-
gatom protokół ukonstytuowanego Za-
rządu M-G ZOSP RP w Dukli oraz Ko-
misji Rewizyjnej. Nowo wybrany prezes 
druh Andrzej Ukleja podziękował za wy-
bór i powierzone mu zaufanie delegatów, 
złożył także podziękowania przewodni-
czącemu IX Zjazdu, członkom OSP w 
Iwli i Kołu Gospodyń Wiejskich w Iwli 
za pracę przy przygotowaniach Zjazdu, a 
także druhom którzy udzielali się w po-
przedniej kadencji a obecnie wycofali 
się z czynnej służby. Zjazd został zakoń-
czony wyprowadzenia sztandaru. 

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych:
Andrzej Ukleja – Prezes
Marek Górak – Wiceprezes
Wacław Sporniak - Wiceprezes
Wiktor Madej – Komendant Gminny
Witold Puz - Sekretarz
Jacek Ukleja - Skarbnik
Andrzej Kusz i Stanisław Bauer 
– członkowie prezydium

Członkowie Zarządu: Tadeusz 
Wierdak, Jakub Miszczak, Dariusz 
Dyrcz, Jan Szwast, Franciszek Romań-
czak, Roman Krężałek, Marek Widzi-
szewski, Mariusz Uliasz, Stefan Pilip, 
Jan Polak, Wiesław Baraniecki, Józef 
Perna, Tadeusz Sieniawski, Bolesław 
Mormol, Andrzej Szczęsny 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Dukli zgodnie z 
uchwałą Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Krośnie wybrał do 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP następujących przedstawicieli : An-
drzeja Ukleję, Tadeusza Sieniawskiego, 
Wacława Sporniaka, Wiktora Madeja

kbr

Naszym najmłodszym
z okazji Dnia Dziecka pogodnego dzieciństwa  

i wiele radości każdego dnia
życzy Redakcja

Wszystkim Uczniom 
dukielskich szkół 

życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,  
miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień

oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Redakcja Dukla.pl
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mie uwagę, „panowie, kapelusze z głów”, 
kilku popatrzy na mnie jak na wariata, nie-
mniej jeden i drugi ściąga czapkę. Inni ani 
drgną. Jakiś się wytworzył w kraju nędzny 
obyczaj, że hymn państwowy traktujemy 
na równi z „Szła dzieweczka do laseczka” 
lub z inną biesiadną piosenką. Taka dziś 
moda. A tymczasem na równi z hymnem 
traktujemy „Boże coś Polskę” i „Legiony 
to...” To jest kanon i tu nie ma odstępstwa.

I coś z dziedziny wróżb i czarów. Czer-
wiec, to w celtyckim kalendarzu kolejne 
drzewa, a ludzie z nimi są kojarzeni. Na 
pierwszą połowę miesiąca przypada grab, 
a to oznacza wyjątkowo prawy charakter, 
nie znoszący matactw, intryg, wykrętów. 
Mało tego, w małżeństwie jest uczciwy  
i sympatyczny, ale z kolei bez szaleństw  
i fantazji. Druga połowa czerwca, to śliwa 
– silna i dziwna osobowość. Chce żyć wy-
godnie, bez przemęczania się, ale za to  
z dużym poczuciem humoru.

Ale majowe niebo za bardzo nam nie 
sprzyjało. Podobno takiego maja nie było 
od dziesiątków lat, przymrozki, śnieg, 
pługi na ulicach. Taki maj? Taka wiosna? 
Już pal sześć zwierzaki, one się jakoś po-
przykrywały, im taki śniegowy maj nie 
groźny, ale drzewa, ale kwiaty? A ludzie 
w tym wszystkim?

 Kiedy wybrałem się w niedalekie ma-
jowe góry, dopadła mnie, po pięknym sło-
necznym i ciepłym dniu najpierw ulewa, 
a potem rzęsisty grad i przenikliwy ziąb. 
Pół biedy w górach, gdzie do dołu szybko 
zejdzie, ale już w Tatrach, w Bieszcza-
dach, na Babiej czy Pilsku? W taki wła-
śnie pogodny dzień przyszło na Świnicy 
załamanie pogody, zeszła mgła i młody 
człowiek zsunął się po płacie śniegu  
i spadł sto metrów w dół. Nie było ra-
tunku. Prawda, góry są dla ludzi. Ale dla 
rozważnych. Za chwilę wakacje, urlopy, 
wyjazdy. Jeżeli nie Malediwy i Bahamy, 
to Tarnica i Caryńska. Cergowa i Piotruś. 
I ten niedźwiedź, co to niedawno grasował 
w gospodarstwie w Stuposianach. Tak czy 
owak, trzeba jednakowo uważać. W lesie 
i na połoninach. W Stuposianach i w Iwli. 
Ale najbardziej w górach. Aby wyjść w 
nie o własnych siłach i o własnych siłach 
z nich powrócić.

Bo jest takie miejsce. Taki kraj. 
Gdzie na nas czekają.

Zbigniew Ringer

Widziane z Cergowej
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Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... Armii Krajowej.
W czerwcowym numerze piszemy o ulicach Ignacego Łukasiewicza i Cergowskiej.

Ulica Ignacego Łukasiewicza –to jedna z ulic na dukielskim osiedlu domków jednorodzinnych. Nazwę swą wzięła od za-
łożyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce, która zaczęła wydobywać i eksploatować ropę Ignacego 
Łukasiewicza. Żył on w latach 1822- 1882 i jest znany przede wszystkim jako konstruktor lampy naftowej. Łukasiewicz był 
też wielkim społecznikiem, uznawanym za wielkiego dobroczyńcę Podkarpacia. Jego imienia nazwana jest m. in. Politechnika 
Rzeszowska. Za działalność charytatywną papież Pius IX w 1873 roku nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego oraz odznaczył 
Orderem Św. Grzegorza. Zmarł w Chorkówce na zapalenie płuc i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zręcinie.

Ulica Cergowska – łączy główną ulicę Dukli Trakt 
Węgierski z Cergową. Nazwa pochodzi najprawdopo-
dobniej od góry Cergowej, wznoszącej się na południo-
wy zachód od Dukli, ma trzy wierzchołki: wschodni 
(681 m), środkowy (683m) i najwyższy zachodni 716m.  

Czas na aktywność 
w gminie Dukla

Gmina Dukla oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dukli informują o rozpoczęciu realizacji projektu „Czas na ak-
tywność w gminie Dukla”. Zadanie w 85% jest finansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecz-
nej. Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji., 
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez gminę Dukla. 
Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 20 osób  
(w tym 16 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Krośnie) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bę-
dących w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat, zamieszkałych 
na terenie naszej gminy. W ramach działań projektowych uczestnicy 
zdobędą nowe uprawnienia zawodowe - „Kucharz małej gastronomii” 
- dla 14 kobiet, „Wizaż – mój wizerunek”, w którym będzie uczestni-
czyło 8 kobiet oraz „Technolog robót wykończeniowych w budownic-
twie” zaplanowany dla 6 mężczyzn. Dodatkowo dla wszystkich uczest-
ników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecz-
nych, mający na celu przygotowanie uczestniczących osób do radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. W trakcie zajęć uczestnicy 
poznają techniki komunikacji interpersonalnej, bariery skutecznej ko-
munikacji, metody rozwiązywania problemów oraz metody mediacji. 
W ramach projektu odbędą się również warsztaty i konsultacje indywi-
dualne z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli 
nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okre-
sie poszukiwania pracy. Tematyka 3-dniowych zajęć obejmie przygoto-
wanie dokumentów: CV, listu motywacyjnego, określenie predyspozy-
cji zawodowych oraz praktyczne wskazania jak skutecznie zaprezen-
tować siebie oraz swoje umiejętności podczas rozmowy z pracodaw-
cą. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, otrzymają bez-
płatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w 
trakcie zajęć, a także zostaną objęci wsparciem finansowym oraz pra-
cą socjalną.

Małgorzata Bielec
Koordynator merytoryczny

Kody pocztowe 
miejscowości na 

terenie gminy Dukla

Na Cergowej znajdują się liczne jaskinie 
szczelinowe, Złota Studzienka- źródełko 
przy którym według przekazów miał pu-
stelnię św. Jan z Dukli. Są dwa duże sku-
piska cisów w Rezerwacie Tysiąclecia i w 
rezerwacie Cisy w Nowej Wsi. Przez nią 
przebiega czerwony szlak turystyczny - 
wschodniobeskidzki, którym wielokrot-
nie przechodził ks. Karol Wojtyła.

Agnieszka Lis

Watykan, 14 maja 2011 r.

Szanowny Pan
Marek GÓRAK
Burmistrz Gminy Dukla

Szanowny Panie,
Podczas środowej audiencji gene-

ralnej w oktawie Zmartwychwstania 
Pańskiego Jego Świątobliwość Bene-
dykt XVI skierował do Rodaków Bło-
gosławionego Jana Pawła II następu-
jące słowa:

«Moi Drodzy, bardzo dziękuję Wam 
za wszelkie wyrazy życzliwości, za 
nadsyłane życzenia na święta Wielkiej 
Nocy i z innych moich osobistych oka-
zji, a szczególnie za dar modlitwy w mojej intencji. Ze swej strony nieustan-
nie zawierzam każdą i każdego z Was Bożej Dobroci, wypraszam obfitość łask  
i z serca Wam błogosławię» (27.04.2011).

Jego Świątobliwość kieruje te słowa również do Pana oraz Jego Współpra-
cowników i życzy, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przy-
nosiła owoce w życiu codziennym każdego.

     Z wyrazami szacunku

Mons. Peter B. Wells Asesor

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
w Dukli

Burmistrz Gminy Dukla i Dyrektor Samodzielnego Pogotowia 
Ratunkowego w Krośnie, informują, że od 1 marca 2011 roku 

AMBULATORIUM OGÓLNE lekarsko-pielęgniarskie w Dukli,  
ul. Słowacka 11 (NZOZ VIVA) - tel. 13 43 31 704 

Udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej  
opieki zdrowotnej, 

w godzinach 19.00 - 7.00 (w dni powszednie) oraz w niedzielę  

i święta w sytuacjach koniecznych dla gmin: Dukla, Jaśliska,  

Iwonicz-Zdrój, Rymanów i Chorkówka
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My z Podkarpacia
W tej rubryce prezentujemy krótko sylwetki, zwierzenia, 
wynurzenia, opowieści, wspomnienia naszych Czytelników.  
Zapraszamy do ochotniczego zgłaszania się, winni to być 
ludzie z Podkarpacia, z tą ziemią związani urodzeniem, 
działalnością, zawodem bądź pasją. Otwieramy nasze łamy 
dla ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Przypadek sprawił, że jesteśmy w Dukli
Z kierownikiem Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian  
w Dukli Markiem Kolb rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Po ukończeniu studiów na Akademii Rolniczej w Krakowie Pan 
Marek Kolb wraz z żoną Ewą wyjechali za pracą do Grabownicy, 
wtedy jeszcze do województwa krośnieńskiego. W 1994 roku prze-
nieśli sie do Dukli i tu już zostali. Pan Marek podjął pracę w Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian, początkowo na stanowisku głów-
nego specjalisty, później zostaje kierownikiem stacji i jest nim do 
dzisiaj. Od 2011 roku stacja przemianowana została na Zakład Do-
świadczalny Oceny Odmian.

Kbr: Jak to się stało, że znalazł sie pan 
w Dukli?

Marek Kolb: Przypadek sprawił, że je-
steśmy w Dukli. Po studiach na Aka-
demii Rolniczej w Krakowie wyjecha-
liśmy z żoną za pracą do Grabownicy. 
Stamtąd przenieśliśmy się do Dukli, do 
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. 
Tu początkowo pracowałem na sta-
nowisku głównego specjalisty, potem 
awansowałem na kierownika i tak jest 
aż do teraz.
Kbr: Kiedy powstała stacja w Dukli  
i kto ma nadzór nad zakładami doświad-
czalnymi?

Marek Kolb: Stacja w Dukli powstała 
w 1963 roku, jej organizatorem i pierw-
szym kierownikiem był inż. Stanisław 
Szewczyk, później Andrzej Szwarc, a ja 
od 1994 roku. 
W województwie podkarpackim mamy 
obecnie jedną Stację Doświadczalną 
w Przecławiu i trzy zakłady w: Dukli, 
Skołoszowie i Nowym Lublińcu. Za-
kłady wchodzą w skład stacji, która 
jest oddziałem terenowym Central-
nego Ośrodka Badania Odmian Ro-
ślin Uprawnych w Słupi Wielkiej koło 
Poznania. W Polsce jest 16 Stacji Do-
świadczalnych Oceny Odmian. W ich 
skład wchodzi 34 Zakłady Doświad-
czalne Oceny Odmian.

Kbr: Jakie zadania ma 
placówka?

MK: Jesteśmy placówką 
doświadczalną i prowa-
dzimy doświadczenia urzę-
dowe, w celu rejestracji 
nowych odmian do Krajo-
wego Rejestru Odmian (KR) oraz do-
świadczenia porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego i rolniczego 
(PDOiR). Te ostatnie doświadczenia 
służą praktyce rolniczej, czyli mówią 
o tym które odmiany ma wybrać pro-
ducent w danym rejonie, aby uzyskać 
jak najlepszy plon. Co roku na szcze-
blu oddziału w Przecławiu publikowane 
są listy zalecanych odmian do uprawy 
(LZO). Wartość gospodarcza odmiany 
to nie tylko plon lecz szereg innych cech 
np. odporność na wymarzanie. W na-
szym zakładzie prowadzimy doświad-
czenia ze: zbożami ozimymi i jarymi, 
trawami pastewnymi i rzepakiem.
Kbr: Jaki areał posiada zakład w Dukli?

MK : Początkowo stacja korzystała 
z gruntów Państwowego Gospodar-
stwa Rolnego Igloopol w Dukli. Od lat 
dziewięćdziesiątych ma grunty wła-
sne. Użytkujemy 29 ha, z tego 4 ha za-
jęte jest pod doświadczenia. Pozostały 
areał to pola gospodarcze pod zasie-
wami rolniczymi. 

Kbr: Jakim budżetem dysponuje zakład?

MK: Zakład korzysta z dotacji i do-
chodów ze sprzedaży płodów rolnych. 
Otrzymujemy z budżetu około 180 tys. 
dotacji na doświadczenia, tj. na zakup 
środków produkcji, utrzymanie obiek-
tów, parku maszynowego, płace pra-
cowników. A kwota ze sprzedaży pło-
dów rolnych jest różna.
Kbr: Ilu pracowników zatrudnia zakład?

MK: Razem ze mną jest nas czworo. To 
jest bardzo mało przy takim areale, ale 
nie mamy więcej funduszy, musimy so-
bie radzić.

Kbr: Czy zakład korzysta z pomocy 
unijnej?

MK: Tak, korzystamy z dopłat obszaro-
wych, z innych jako jednostka budże-
towa skorzystać nie możemy.
Kbr: Zakład współpracuje z uczelniami 
wyższymi, proszę powiedzieć z którymi 
i w jakim zakresie?

MK: Współpracujemy z Uniwersy-
tetem Rzeszowskim, prowadzimy dla 
nich doświadczenia, Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodowa w Krośnie i Sa-
noku. Z tych dwóch ostatnich uczelni 
przyjmujemy studentów na praktyki  
i ćwiczenia terenowe. Współpracujemy 
również z Zespołem Szkół w Iwoniczu. 
Przyjmujemy od nich uczniów na prak-
tyki. Z uczelniami i ze szkołą współ-
praca układa się dobrze. Powstały  
w naszym zakładzie prace licencjackie, 
dyplomowe, magisterskie , doktorskie, 
a nawet habilitacje. 
Kbr: Czy posterunek meteorologiczny, 
który jest w zakładzie jest ogólno-
dostępny?

MK: Posterunek meteorologiczny 
mamy na własne potrzeby, aby znać 
podstawowe parametry meteorolo-
giczne takie jak: temperatura zwykła, 
maksymalna, minimalna i przygrun-
towa, a także opady, kierunek i siła 
wiatru. Pogoda jest bowiem podstawo-
wym czynnikiem wpływającym na do-
świadczenia rolnicze.
Kbr: Zakład oprócz tego, że służy nauce 
ma także służyć rolnikom. Jak układ sie 
współpraca z nimi?

MK: Współpracujemy z Zespołem Do-
radców w Krośnie, który organizuje 
wycieczki dla rolników. Użyczamy 

eksponatów z naszych poletek na do-
żynki gminne oraz powiatowe. Po po-
rady przychodzą rolnicy indywidualnie 
i jest ich dosyć sporo np. w 2010 roku 
odwiedziło nas około 200. Są to rol-
nicy nie tylko z gminy Dukla, ale także 
i gmin ościennych i nawet jeszcze bar-
dziej odległych. Organizujemy także 
Dni Otwarte, w te dni każdy może zwie-
dzić poletka doświadczalne, poprosić o 
poradę. Serdecznie zapraszam na Dni 
Otwarte w tym roku, które odbędą się 
11-12 czerwca. 
Kbr: A jak pan spędza wolny czas, czy 
mieszkając w zakładzie nie wydaje się 

panu że jest cały czas w pracy?

MK: Trochę wolnego czasu mam, ale 
najczęściej poza sezonem, najbardziej 
lubię go spędzać na nartach. Lubię też 
wycieczki w okoliczne górki. Za pracą 
w ogródku nie przepadam, to pozosta-
wiam żonie.
Kbr: Dziękuję Panu za rozmowę i życzę 
realizacji wszelkich zamierzeń.

MK: Dziękuję i jeszcze raz zapraszam 
rolników, działkowiczów i wszystkich 
mieszkańców gminy Dukla na Dni 
Otwarte 11-12 czerwca br. i do za-
kładu w godz. od 7-15.00

Z Rawy 
Mazowieckiej 
przez Duklę do 
Nyirbator

Piątka triatlonistów na rowerach wyruszyła 
skoro świt 11 maja br. w drogę z Rawy Mazowiec-
kiej do Nyirbator. Pierwszym przystankiem z noc-
legiem była Dukla. To był najdłuższy etap – prawie 
350km. Triatloniści w środę późnym wieczorem dotarli do Dukli. 

Dzisiaj, 12 maja spotkali się w Urzędzie Gminy Dukla z wiceburmistrzem 
Andrzejem Bytnarem. Triatloniści podziękowali za pomoc w organizacji wy-
jazdu. Otrzymali od wiceburmistrza okolicznościowe upominki. Zrobili rundę 
honorową z reprezentantami gminy Dukla: sekretarzem gminy Dukla Mirosła-
wem Matyką i dyrektorem MOSiR w Dukli Michałem Szopą. Pojechali także ra-
zem z nimi na Pustelnię św. Jana z Dukli w Trzcianie, gdzie spotkali się z pustel-
nikiem o. Tadeuszem. Goście zrobili wpis w książkę pamiątkową i pobłogosła-
wieni przez pustelnika o. Tadeusza wyruszyli w drogę na południe do Nyirbator. 
W piątek mają już być na miejscu. Wyprawa ma dwa główne cele: promocję Mi-
strzostw Polski w triathlonie, organizowanych w Rawie oraz nawiązanie współ-
pracy sportowej z węgierskimi amatorami dyscyplin triathlonowych. 

Triatloniści z Rawy Mazowieckiej z wiceburmistrzem gminy Dukla 
Andrzejem Bytnarem.

Konkurs na 
dyrektorów 
rozstrzygnięty

20 maja 2011 r. odbyły się konkur-
sy w celu wyłonienia kandydatów na 
dyrektorów szkół podstawowych w 
Głojscach, Iwli i Wietrznie. Na nową 
kadencję kandydatami na dyrekto-
rów w poszczególnych szkołach zo-
stali: 

Marta Szczurek w Szkole 
Podstawowej w Głojscach, Jerzy 
Gunia w Szkole Podstawowej w Iwli 
i Jolanta Leń w Szkole Podstawowej 
w Wietrznie.

kbr

Podziękowanie
Wychowawczyni, rodzice i uczniowie klasy III a  
Zespołu Szkół nr 1 Szkoły Podstawowej w Dukli 

składają serdeczne podziękowanie  
Panu Zbigniewowi Trytko

właścicielowi Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa „Żwirgeo”
i Zakładowi Mięsnemu „Jasiołka” 

za finansowe wsparcie wycieczek szkolnych. Dzięki okazanej 
życzliwości uczniowie mogli zapoznać się z osobliwościami 

kulturowymi naszego regionu

Życzymy im powodzenia!

Fot. i tekst Krystyna Boczar-Różewicz
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13,5 miliona 
młodych drzewek

W nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Krośnie dobiegają końca wiosenne prace hodowlane związane z sadzeniem 
młodego pokolenia lasu. W tym roku posadzono ponad 13,5 miliona drzewek - 
najwięcej w ramach odnowień powierzchni leśnych oraz przebudowy składu ga-
tunkowego w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych. Bardzo mocno 
spadła natomiast powierzchnia zalesień – w tym roku na terenie RDLP przybyło 
zaledwie pięć hektarów nowego lasu. 

Najwięcej posadzono młodych buków – 4,7 mln, sosen – 2,8 mln, jodeł – 2,7 
mln i dębów- prawie 2 mln. W szkółkach nadleśnictw wyhodowano również 2,5 
mln sadzonek przeznaczonych dla prywatnych właścicieli gruntów zalesianych 

w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz 2,3 
mln sadzonek z przeznaczeniem 
do sprzedaży detalicznej. Spora 
część sadzonek produkowana 
jest z zakrytym systemem korze-
niowym, czyli z bryłką substratu, 
w której hodowana jest grzybnia 
wspomagająca młode drzewko. 
Tzw. mikoryzacja sadzonek jest 
specjalnością szkółki kontenero-
wej w Nadleśnictwie Oleszyce. 

- Staramy się hodować las z wykorzystaniem sił natury, 
a więc inicjować i chronić odnowienia naturalne, w czym 

podkarpackie leśnictwo ma duże osiągnięcia – mówi Edward Balwierczak, dy-
rektor RDLP w Krośnie. – Udało się nam zrealizować wszystkie zadania hodow-
lane planowane na tę wiosnę w Lasach Państwowych. Martwi natomiast spadek 
zainteresowania zalesianami gruntów rolnych u prywatnych właścicieli, brakuje 
też gruntów Skarbu Państwa do zalesień związanych z Programem Zwiększania 
Lesistości Kraju, stąd osiągnięcie jego założeń będzie trudne. 

 RDLP w Krośnie nadzoruje działa-
nia 26 nadleśnictw gospodarujących na 
powierzchni 418 tysięcy ha. Lesistość 
tego obszaru przekracza 36%. Roczne 
pozyskanie drewna to 1,85 mln m?, zaś 
średni roczny przyrost zasobów drzew-
nych szacowany jest na niemal trzy 
mln m?, co oznacza, że pozyskuje się 
57% rocznego przyrostu masy drewna, 
zaś pozostała część stanowi akumula-
cję zasobów. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

Zdjęcia: archiwum Nadleśnictwa 
Oleszyce

Sadzonka z kontenera.

Sadzonki jodły w kontenerach.

EkoPiknik w Wietrznie
21 maja 2011r. w związku z realizacją zadania publicznego powierzonego Sto-

warzyszeniu ,,WIATR” przez Gminę Dukla - ,,Edukacja dzieci i młodzieży z za-
kresu selektywnej zbiorki odpadów, ochrony środowiska naturalnego oraz rol-
nictwa ekologicznego” zorganizowany został EkoPiknik dla dzieci i młodzieży 
z Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie. Współpracując z nauczycielami tu-
tejszej placówki udało się zrealizować ważną z punktu widzenia edukacji ekolo-
gicznej część tego zadania. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych. 
O godz. 9.00 do szkoły przybyły najmłodsze dzieci, uczniowie klas 0-III. Zapro-
szony przez nauczycieli absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
Michał Zatorski, przez prawie godzinę barwnie i ciekawie opowiadał najmłod-
szym dzieciakom w ramach ,,Leśnej Edukacji” o lesie, jego znaczeniu, roślin-
ności i zwierzynie. O 10.00 do szkoły przywędrowały dzieci z klas IV-VI Szkoły 
Podstawowej oraz gimnazjaliści. Zaproszony gość, bez chwili wytchnienia prze-
jął drugą grupę. Dla starszych dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej zapropono-
wał zajęcia z ,,terenoznawstwa” . Po części teoretycznej zaprezentowanej w kla-
sie, grupa wraz z panem Michałem wyruszyła w teren na przeszło dwie godziny. 
Uczniowie ćwiczyli orientację z wykorzystaniem mapy i kompasu. Tymcza-

sem, kiedy maluchy zostały na obej-
ściu szkoły same i można było trochę 
pohałasować, edukacji przez zabawę 
nie było końca. ,,Piknikowaliśmy” na 
różne sposoby i na pewno nie było 
czasu na nudę. Zaczęliśmy od pysz-
nego ,,ekologicznego” śniadanka”. 

Potem bawiliśmy się w zabawy edukacyjne o 
tematyce ekologicznej. Malowaliśmy na świe-
żym powietrzu otaczającą nas przepiękną przy-
rodę. Jedliśmy smaczne i zdrowe owoce, a przy 
okazji ,,ćwiczyliśmy” wrzucanie ogryzków do 
kosza (niestety niektórzy mieli kłopoty). Przy-
pomnieliśmy sobie wspólnie barwy recyklingu. 

W międzyczasie dzieci wspaniale bawiły się 
z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanzy. 
Kiedy byliśmy już wszyscy bardzo zmęczeni 
i głodni nadszedł czas na ,,Marsz Przyjaciół 
Przyrody”. Wszystkie dzieci założyły przy-
gotowane samodzielnie w domu maski zwie-
rząt chronionych na świecie i wyruszyliśmy w 
drogę. Były też transparenty z hasłami nawo-
łującymi do ochrony przyrody i segregowania 
śmieci. Przez całą drogę śpiewaliśmy ulubioną 
piosenkę pt. ,,Śmieciu precz, brudzie precz”. 
Pochód był barwny i kolorowy. Kiedy przy-
wędrowaliśmy do Domu Ludowego, przygo-
towane przez panie ze stowarzyszenia pyszne 
pierogi znikały w oka mgnieniu. Wkrótce za 

maluchami na smaczny obiad przywędrowała grupa starsza, ta również 
zajadała z apetytem. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realiza-
cji powierzonego zadania.

Katarzyna Dziadowicz

i n f o r m u j e
„... będziesz zbierać 
     kwiaty ...”
   Marek Grechuta

25 maja 2011r. w sali kina „Promień” można 
było posłuchać piosenek znanych i lubianych 
śpiewanych przez dzieci i młodzież z naszej 
gminy. W konkursie udział wzięło 30 wyko-
nawców w 5 kategoriach wiekowych. Niestety 
zabrakło dzieci z Głojsc i Tylawy. Poziom kon-
kursu był bardzo wysoki, czemu dowód dało 
jury, nagradzając dużą liczbę uczestników.

W komisji artystycznej zasiadali: Krystyna 
Stankowska, Anna Masternak i Krzysztof Zaj-
del – przewodniczący. Przed rozdaniem nagród 
wspólnie z przewodniczącym, na scenie dukiel-
skiego kina, zaśpiewany został piękny utwór 
„Świat w obłokach”. Tegoroczny konkurs po-
świecony był Markowi Grechucie w 5 rocz-
nicę jego śmierci - w taki sposób chcieliśmy 
uhonorować jednego z najwybitniejszych pol-
skich artystów. Po wręczeniu nagród Krzysztof 
Zajdel pedagog wydziału wokalnego szkoły w 
Krośnie przeprowadził z uczestnikami krótkie 
warsztaty wokalne. 

Nagrody Główne Przeglądu otrzymali:
Kat I 

Milena Kogut i Daria Rajchel - Dukla 
KAT II 

Weronika Wnęk i Emilia Zając - Równe 
KAT. III 

Karolina Borek – Równe, Sylwia Kula i Barbara Głód – Jasionka, Nina 
Kogut - Dukla

KAT IV 
Adriana Stepek – Dukla (bz), Monika Jastrzębska i Joanna Buryła – Łęki 
Dukielskie, Natalia Zbiegień i Klaudia Wiśniewska - Równe, Klaudia 
Dereniowska i Gabriela Matyka – Dukla, Wioletta Fydryk, Anna Kogut i 
Arleta Urbańska - Iwla

KAT V 
Wioletta Madej i Natalia Fydryk – Dukla, Zespół Wokalny OK (Gabriela 
i Aleksandra Matyka, Wioletta i Natalia Fydryk)

 GRAND PRIX PRZEGLĄDU 
Karolina Jastrząb – Wietrzno

Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy!
Norbert Uliasz
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i n f o r m u j e
Rywalizowało 
ponad stu 
uczestników

29 kwietnia 2011r. w sali kina „PROMIEŃ” odbył 
się konkurs Piosenki, Poezji i Prozy o tematyce reli-
gijnej. W konkursie udział wzięło ponad 100 uczest-
ników, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach 
wiekowych. Nagrody dla zwycięzców tegorocznego 
konkursu ufundowali: Agencja Rynku Rolnego w 
Rzeszowie, Gmina Dukla i Ośrodek Kultury w Du-
kli. Komisja artystyczna w składzie: Przewodniczący 
- Krzysztof Zajdel, Krystyna Stańkowska ks. Krzysz-
tof Sobiecki i Norbert Uliasz postanowiła przyznać 
następujące wyróżnienie i miejsca na podium:

PIOSENKA
I kategoria

wyróżnienie specjalne - Zuzanna Krowicka - Dukla

wyróżnienie - Maja Czekaj, Justyna Laskowska, Ju-
lia Szczurek, Julia Sajdak, Kornelia Sysak, Wiktoria 
Siuta, Szymon Niezgoda, Wiktoria Jakieła, Martyna 
Kalińska, Amelia Pilarska, Klaudia Stelmaszczyk, 
Julia Belcik, Bartłomiej Korzec, Julia Durał, Gra-
cjana Warzecha, Paulina Jakieła, Weronika Moskal, 
Wiktoria Paszek, Ewelina Gonet, Karolina Górecka,

II kategoria
1. miejsce - Wiktoria Chajec, Karol Wajs, 
Jakub Głód – Dukla, 2. Emilia Zając – Równe, 
3. Sebastian Dubiel – Głojsce i Niezgoda Angelika 
– Wietrzno, wyróżnienie - Grzegorz Głód, Patryk 
Mroczka, Kacper Michalczyk - Jasionka

III kategoria
1. miejsce - Zespół z ZSP w Jasionce, 2. Kamila 
Kula – Jasionka, 3. Weronika Dziadowicz – Wietrzno 
i Barbara Głód – Jasionka, wyróżnienie - Patrycja 
Zbiegień, Dominika Welcer, Karolina Borek - Równe

IV kategoria
1.miejsce - Joanna Buryła - Łęki Dukielskie i Karo-
lina Jastrząb – Wietrzno, 2. Anna Kogut – Iwla i Wio-
letta Fydryk – Iwla, 3. Klaudia Wiśniewska – Równe, 
wyróżnienie - Matyka Gabriela - schola z sanktu-
arium św. Jana z Dukli

V kategoria
Grand Prix - Natalia Fydryk - LO Dukla
1. miejsce - schola z Sankuarium św. Jana z Dukli

WIERSZ
I kategoria

1. miejsce - Julia Belczyk – Dukla i Gracjan Wszołek – Dukla, wy-
różnienie - Martyna Belczyk i Zuzanna Torba - Dukla

II kategoria
1. miejsce - Wiktoria Nowak – Głojsce, 2. Malwina Uliasz – Ja-
sionka, 3. Martyna Twardzik - Dukla

III kategoria
1. miejsce - Klaudia Łajdanowicz - Łęki Dukielskie, 2. Kinga Bru-
lińska – Dukla, 
3. Dominika Sikora – Dukla, wyróżnienie - Maja Pernal - Dukla

IV kategoria
1. miejsce - Patrycja Wróbel – Jasionka, 2. Anna Kordyś – Tylawa, 
3. Justyna Lajdanowicz – Równe, wyróżnienie - Kinga Bukowczyk 
– Równe, Szymon Uliasz – Jasionka, Natalia Delimata - Tylawa

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

Norbert Uliasz

Miłosz w sercu i poezji
11 maja 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem uroczyście ob-

chodzono podsumowanie projektu „Miłosz odNowa” realizowanego pod pa-
tronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani Aneta 
Cyran, dzięki której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mieli okazję prze-
żyć niesamowitą przygodę z poezją Czesława Miłosza. 

W realizacji projektu uczestniczyli 
uczniowie Gimnazjum w Równem, na-
uczyciele języka polskiego, plastyki, 
muzyki oraz wychowawcy klas gimna-
zjalnych. W ramach programu „Miłosz 
odNowa” zorganizowany został wie-
czór poetycko – muzyczny poświęcony 
pamięci Noblisty – zorganizowany 
pod opieką pań Beaty Bek i Anety Cy-
ran. Ponadto uczniowie uczestniczyli 
w konkursie recytatorskim, konkursie 
wiedzy o Miłoszu, lekcjach języka pol-
skiego, które przybliżyły im postać po-
ety, tworzyli również prace plastyczne 
inspirowane jego twórczością.

W realizację tych zadań zostało 
włożone wiele trudu i serca, zarówno 
ze strony uczniów jak i nauczycieli.

Podsumowaniem naszych działań 
było Święto Miłosza, w którym uczest-
niczyli uczniowie klas IV – VI SP oraz 
I – III Gimnazjum. Część artystyczna, 
zaprezentowana przez uczniów, któ-
rzy na co dzień nie przepadają za po-
ezją wywołała zainteresowanie na-
wet wśród sportowców. Najpiękniej-
sze słowa poety, jego myśli z uwagą 
chłonęli zarówno uczniowie jak i na-
uczyciele.

Druga część imprezy była ekscytu-
jąca i do końca trzymała w napięciu. 
Najpierw odbył się „Pojedynek gigan-
tów w wiedzy o Czesławie Miłoszu”. 

Zadania nie należały do 
najłatwiejszych, szcze-
gólnie te dotyczące bio-
grafii i twórczości No-
blisty, nie zraziły jednak 
uczestników, a niezwy-
kły doping widowni mo-
bilizował ich do dzia-
łania. Najwięcej emo-
cji wzbudziła gra dydak-
tyczna o „Laur Miłosza”. 
Kolorowe pola gry poko-
nywane przez uczestni-
ków wywoływały w nich 

i w widowni nie lada emocje, zwłasz-
cza, gdy z czarnego pola będąc w po-
bliżu mety należało wrócić na start i 
rozpocząć grę od nowa. Zabawne sko-
jarzenie z tytułem projektu „Miłosz 
odNowa” dla uczestników gry w tym 
dniu nie było takie śmieszne. Wszyscy 
uczestnicy imprezy do końca z zaanga-
żowaniem śledzili przebieg gry, którą 
wygrała klasa II gimnazjum.

Dzień ten pozostanie w pamięci 
uczniów, ponieważ mogli w lekki spo-
sób chłonąć poezję Cz. Miłosza, która 

jest ambitna i nie należy do najła-
twiejszych.

W realizacji projektu uczestniczyli: 
p. Aneta Cyran, Beata Bek, Katarzyna 
Szuba, Edyta Szczurek, Dorota Dołę-
gowska, Marzena Rygiel. Wspólnie po-
dejmowane działania skłoniły do wy-
miany poglądów i pomysłów, a owoco-
wały działaniami uczniów. Trud wło-
żony w realizację przedsięwzięcia zo-
stał doceniony, ponieważ ZSP w Rów-
nem jako jedna z 2000 szkół biorą-
cych udział w Ogólnopolskiej Prezen-
tacji Projektów Młodzieżowych, a 160 
szkół realizujących projekt „Miłosz 
odNowa” została wytypowana do pre-
zentacji efektów swej pracy na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Ucznio-
wie naszej szkoły wraz z opiekunkami 
p. Anetą Cyran i Beatą Bęk będą pre-
zentowali program w stolicy 30 maja 
2011r.

Trzymamy za nich mocno kciuki  
i życzymy powodzenia. Wyjazd doj-
dzie do skutku dzięki finansowemu 
wsparciu proboszcza ks. Mariana Szu-
migraja, sołtysa wsi Równe - pana Ma-
riusza Folcika, prezesa Podkarpac-
kiego Banku Spółdzielczego w Sanoku 
– pana Lesława Wojtasa. Burmistrz 
Gminy Dukla – pan Marek Górak za-
dbał natomiast o transport uczestników 
projektu do Warszawy. Wszystkim bar-
dzo dziękujemy.

Edyta Szczurek 
nauczyciel języka polskiego w Równem

Podsumowanie projektu rozpoczyna dyrektorka szkoły.
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Droga do świętości
Wystawa w dukielskim muzeum

Pod takim tytułem w Muzeum Historycznym - Pałac w 
Dukli od 29 kwietnia prezentowana jest wystawa przygoto-
wana z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Jej celem było uka-
zanie drogi do świętości tego Wielkiego Papieża, który za 
życia cieszył się opinią świętego, o czym wymownie świad-
czyły okrzyki „santo subito” („święty natychmiast”), już w 
dniu jego pogrzebu na Placu Św. Piotra w Rzymie. 

Mottem tej wystawy stały się wersy Tryptyku 
Rzymskiego:

zatrzymaj się! — masz we mnie przystań»
«we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem» — 
«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»
«ma sens... ma sens... ma sens!» 
    (Jan Paweł II)

Ekspozycja jest swego rodzaju kalendarium życia Jana 
Pawła II zapisanego na fotografiach, pocztówkach, plaka-
tach, medalach, monetach i innych pamiątkach. Najpełniej 
Jego Wielki Pontyfikat ilustrują na wystawie karty pocztowe 
i pocztówki wraz z pamiątkowymi kopertami i znaczkami, 
których zgromadzono około 1000. Ważne wydarzenia z ży-
cia Jana Pawła II znalazły się na imponującej kolekcji me-

Krzyż trwa, choć 
zmienia się świat
STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS 

Już po raz piąty 21 maja br. w Iwli odbyła się pielgrzymka do 
„Krzyża wdzięczności” - tegoroczna pod hasłem „STAT CRUX 
DUM VOLVITUR ORBIS” - Krzyż trwa, choć zmienia się świat. 

W urokliwym miejscu pod lasem 
w przysiółku Łazy została odprawiona 
msza święta celebrowana pod prze-
wodnictwem ks. Stanisława Małkow-
skiego z Warszawy. 

W uroczystościach pielgrzymko-
wych wzięli udział mieszkańcy Iwli  
i okolic, poseł na Sejm RP Piotr Babi-
netz, starosta krośnieński Jan Juszczak, 
burmistrz gminy Dukla Marek Gó-
rak, goście i pielgrzymi z całej Polski 
oraz ze Słowacji i Włoch. Oprawę uro-
czystości jak co roku zagwarantowała 

Straż Pożarna z Iwli i Dukli. W piel-
grzymce wzięli również udział młodzi 
harcerze z Szówska oraz chór z Rysz-
kowej Woli k/Jarosławia.

Coroczna pielgrzymka do krzyża 
oprócz podstawowego celu tj. podzię-
kowanie za uratowanie życia, modli-
twa za rodziny i Polskę to również 
dzięki ks. Ryszardowi Szwastowi moż-
liwość spotkania się z przyjaciółmi  
i stałymi pielgrzymami, możliwość za-
wierania nowych znajomości i przy-

jaźni i wymiany poglądów. Z roku na 
rok wzrasta ilość uczestników tej piel-
grzymki. Również mieszkańcy Iwli 
dbają o to aby miejsce na którym stoi 
krzyż było utrzymane w należytym sta-
nie, aby były ustawione ławeczki dla 
pielgrzymów. Parafia Iwla jest parafią 
gościnną i każdego pielgrzyma przyj-
mie z ochota a dobra opinia o organiza-
torach idzie w świat promując te piękna 
ziemię dukielską. 

Naka

Krzyż trwa, choć zmienia się świat

Droga do świętości
Wystawa w dukielskim muzeum

Pielgrzymka do krzyża w Iwli. Fot. Halina Cycak

Zespół wokalno-instrumentalny z III LO w Rzeszowie z opiekunem Wiesławem Pyzia.

Otwarcie wystawy - W. Półchłopek. Fot. J. Maj

Poletka doświadczalne  
Zakładu Doświadczalnego 

Oceny Odmian w Dukli.

Doświadczenie PDOiR (porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego i rolniczego).

Doświadczenie urzędowe prowadzone w celu rejestracji 
nowych odmian.

Zakład doświadcZalny oceny odmian w dukli

Fot. kbr
dali, monet i banknotów pamiątkowych. Wśród wymienio-
nych pocztówek i numizmatów można zobaczyć pocztówki 
i medale upamiętniające to szczególne wydarzenie, jakim 
była beatyfikacja Jana Pawła II.

Najwięcej miejsca na wystawie poświęcono charakte-
rystycznym dla tego pontyfikatu podróżom papieskim, któ-
rych Jan Paweł II odbył 104 do 129 państw. W ich obrębie 
nawiązaliśmy do Jego wizyty w Dukli, Miejscu Piastowym 
i Krośnie, gdzie odbyła się kanonizacja św. Jana z Dukli. 
Ta część wystawy uzupełniona została przedmiotami, mię-
dzy innymi takimi jak: klęcznik, fotel, porcelana, które mają 
ścisły związek z pobytem Ojca Świętego w Dukli. Z wy-
eksponowanych zbiorów wyłania się tytaniczna praca Jana 
Pawła II i niezwykłe Jego dzieło. Są też świadectwem tro-
ski Papieża o Kościół, Jego niezłomności ducha i miłości 
bliźniego. 

Zgromadzone na wystawie obiekty pochodzą z klasztoru 
OO. Bernardynów w Dukli, ze zbiorów własnych Muzeum, 
jak również od osób prywatnych: Wacława Paczosy, który 
użyczył największą część eksponatów, w tym dużą kolekcję 
kart pocztowych i pocztówek, a także od Zbigniewa Więcka, 
Władysława Turka oraz innych kolekcjonerów.

Wszystkim, którzy udostępnili swoje zbiory i przyczy-
nili się do powstania tej wystawy składamy serdeczne po-
dziękowania.

Wystawę można oglądać do końca czerwca. Zapraszamy.

Aleksandra Żółkoś

Otwarcie wystawy.
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Władysław Szwast 
stulatek z Teodorówki

Władysław Szwast urodził się 2 maja 1911 roku w Teodorówce. 
Ma dwie córki Marię i Janinę, dwie wnuczki, pięcioro prawnucząt i czworo 
praprawwnucząt. Przed II wojną światową pracował w firmie POLMIT, zaj-
mującej się poszukiwaniami nafty i gazu na terenie Podkarpacia i w okoli-
cach Stryja i Drohobycza (obecnie tereny Ukrainy). Po wojnie w Polskim 
Górnictwie Naftowym i Gazownictwie przepracował około 20 lat – to była 
praca w Wielkopolsce, najczęściej w okolicach Poznania. Pracował przy od-
wiertach. Później w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych w Dukli, a przed 
emeryturą w Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli. Recepta na 
długowieczność według szanownego Jubilata to praca, humor i solidne śnia-
danie, a kolację można sobie odpuścić.

2 maja br. szacownego Jubilata od-
wiedził wiceburmistrz gminy Dukla An-
drzej Bytnar z życzeniami i okolicznościo-
wym prezentem. Były życzenia i kwiaty z 
Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli, który 
reprezentowała p. Jolanta Albrycht. Pra-
cownice Oddziału ZUS w Jaśle Inspekto-
rat w Krośnie p. Marzena Kujda – pełniąca 
obowiązki kierownika Inspektoratu w Kro-
śnie i p. Maria Bogacz kierownik Oddziału 
Świadczeń Emerytalnych odwiedziły także 
Jubilata, który od ZUS otrzymał dodatek 
emerytalny z tytułu ukończenia stu lat.

Panu Władysławowi składamy życze-
nia 200 lat w dobrym zdrowiu i humorze.

Krystyna Boczar-Różewicz

Leć muzyczko do niebiańskiej 
krainy...

Z gniazda co przetrwało próby czas, 
W którym ran jest tyle ilu nas
Wzbił sie w niebo niczym biały orzeł
Urzeczony blaskiem gwiazd

Tak jak strumień co wypływa z gór
Niosąc wodę dla spragnionych pól
Swoim słowem nas do miasta wiedzie
Gdzie anielski śpiewa chór

Leć muzyczko do niebiańskiej krainy
Powiedz Bogu, że Go za to wielbimy.... 

Szczególny rok 2011 
Obchody Polskiej Niezapominajki w Dukli

Ogłoszenie błogosławionym naszego Ojca Świętego Jana Pawła II i okrą-
gła dziesiąta rocznica obchodów Polskiej Niezapominajki sprawia, że rok 
2011 jest rokiem szczególnym. Uczniowie Koła Ekologów przy LO Du-
kla rozpoczęli obchody 2 kwietnia. W tym roku rękę Ojca Świętego na po-
mniku przyozdobił piękny niezapominajkowy różaniec wykonany własno-
ręcznie przez uczniów. Zajęcia terenowe są prowadzone systematycznie i 
wiodą przez niezapominajkowe szlaki wędrówek Ojca Świętego jako turysty 
tj. Ostra, Cergowa, Chyrowa . Również rok 2011 jest ogłoszony Międzyna-
rodowym Rokiem Lasów dlatego zajęcia niezapominajkowe dukielskich li-
cealistów odbywają się pięknych dukielskich lasach. 

Maria Walczak 
organizator Święta Niezapominajek w LO Dukla od 9 lat 

i prowadzący zajęcia nauczyciel biologii i opiekun koła ekologów

W dzień beatyfikacji Jana Pawła II,  
1 maja br. słowami piosenki Leć muzyczko 
do niebiańskiej krainy... napisanej z okazji 
pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 
2002 roku, a wykonywanej przez braci Gol-
ców, uczniowie klasy III b i VI c ze Szkoły 
Podstawowej w Dukli rozpoczęli spektakl 
dziękczynny za beatyfikację naszego Pa-
pieża. Jak później się okazało ostatniej piel-
grzymki Ojca Świętego do kraju. 

Scenariusz do spektaklu napisała i przy-
gotowała go z uczniami pani Józefa Saw-
czuk-Winnicka nauczycielka ze Szkoły 
Podstawowej w Dukli. W spektaklu przed-
stawiono ważne chwile w życiu Ojca Świę-
tego, a uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem deklamowali i śpiewali utwory. Spek-
takl odbywał się przy pełnej widowni w sali 
kinowej. Na przedstawienie przybyli : dy-
rektor Zespołu Szkół nr 1 Jerzy Pęcak i wi-
cestarosta krośnieński Andrzej Guzik, sio-
stry Agata i Jolanta ze Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie

Spektakl był podsumowaniem wspa-
niałego dnia jakim był dzień beatyfika-
cji naszego Ojca Świętego Jana Pawła II 
dla wszystkich katolików. Dziękujemy za 
pracę i zaangażowanie pani Józefie Saw-
czuk –Winnickiej.

Krystyna Boczar-Różewicz

Zespół z Mszany

Obchody Święta  
Polskiej Niezapominajki

Leć muzyczko ...

Uczniowie klasy III b i VI c SP w Dukli z p. Józefą Sawczuk-Winnicką.

Fot. Maria Walczak Dukielscy licealiści na górze Cergowej. Niezapominajkowy różaniec dla Jana Pawła II.

Stulatek z Teodorówki

Wiceburmistrz Andrzej Bytnar u Szanownego Jubilata  
Władysława Szwasta.

Zespół z Mszany wraz z panią sołtys Ewą Kaczmarską-Więckowską 
i instruktorem Markiem Strzemeckim.

Nowe wydawnictwo  
z cyklu Biblioteki Duklielskiej

czytaj na str. 16
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Nowe wydawnictwo z cyklu Biblioteki Duklielskiej

Mecenat kulturalny Jerzego 
Augusta Wandalina Mniszcha  
w Dukli

Tańczą od półtora roku
Półtora roku temu powstał na Mszanie młodzieżowy zespół tańca towarzy-

skiego „Master`s” i w taką to rocznicę zafundował sobie 16 kwietnia nagrodę  
w postaci brązowego medalu XVII Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów 
Tanecznych Małogoszcz 2011. 

Puchar, dyplom i olbrzymi miś będzie 
nam o tym przez długie lata przypo-
minał. Sukces jest tym większy, że za-
wdzięczamy go ciężkiej pracy człon-
ków zespołu i społecznej pracy in-
struktora tańca. Wszyscy z uśmiechem 
na ustach od października 2009 roku 
każdy weekend spędzają na treningach. 
Coraz częściej gościmy na imprezach 
na terenie województwa podkarpac-
kiego: Rzeszów, Dźwiniacz Dolny 
koło Ustrzyk Dolnych, Załęże w gmi-
nie Osiek Jasielski, Głogów Małopol-
ski, Mielec, Jaśliska, Wietrzno, a ostat-
nio Kermesz w Olchowcu.

Otrzymaliśmy pomoc finansową 
od: Przedsiębiorstwa Produkcji Mate-

Wszystkim darczyńcom w podzię-
kowaniu kłaniam się nisko. Pomo-
gliście Państwo ubrać i obuć zespół,  
a także pomogliście w realizacji ubie-
głorocznej wycieczki do Berlina dla 
młodzieży z Mszany. 

Przed nami nowe wyzwanie: przy-
gotować na wiosnę przyszłego roku 
stroje i program na tygodniowy wyjazd 
na Ukrainę do Charkowa. Pracują nad 
tym obie grupy (bo jest i „młoda”, która 
programem dogania „medalistów”), 
a medaliści to: Mirella Kleczyńska 
i Daniel Podgórski, Agnieszka Ma-
ślanka i Daniel Polak, Dominika 
Palcar i Kamil Krupa, Klaudia Pal-
car i Daniel Fall, Edyta Podkalicka  
i Grzegorz Szymczyk, Ewelina Polak 
i Bartek Polak.

A wszystko to dzięki społecznemu 
zaangażowaniu instruktora MARKA 
STRZEMECKIEGO z Rzeszowa.

Osobiście cieszę się, że „na stare 
lata” mogę w tym wszystkim uczest-
niczyć.

Ewa Kaczmarska-Więckowska

riałów Budowlanych w Rzeszowie (ka-
mieniołom Lipowica), Tesco (Polska) 
sp. z o.o w Krakowie, Krośnieńskich 
Fabryk Mebli „Krofam” w Krośnie, 
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 
w Sanoku, Nadleśnictwa Dukla, Zakła-
dów Magnezytowych Ropczyce (tań-
czymy tam w podziękowaniu 29 maja), 
Rejonu Budowy Dróg i Mostów, PAS-
S-POL Sanok, Metalnaft Krosno, Ce-
plap Wieliczka, Posłów RP: Adama 
Walentego Śnieżka, Andrzeja Świerza, 
Piotra Tomańskiego oraz osób prywat-
nych - Kasi Stachnik z Gdowa, Zochy 
Kluzek z Wodzisławia Śl, Ryszarda 
Kazubskiego ze Szczecina, Kazimierza 
Kandefer z Iwonicza Zdroju.

Z przyjemnością pragniemy Pań-
stwa poinformować, że ukazał się szó-
sty już tom cyklu Biblioteki Dukiel-
skiej: „Mecenat kulturalny Jerzego 
Augusta Wandalina Mniszcha w Du-
kli” Autorką jest Aleksandra Żół-
koś – kustosz Muzeum Historycz-
nego – Pałac w Dukli. Książka zo-
stała wydana dzięki współpracy Gminy 
Dukla i Muzeum, a przygotowanie do 
druku wzięło na siebie wydawnictwo 
RUTHENUS.

Publikacja przybliża działalność 
mecenasowską magnackiego rodu 
Mniszchów w Dukli. O znaczeniu i roli 

historycznej, a także architekturze mia-
sta, w dużej mierze zdecydował ostatni 
sukcesor linii dukielskiej Mniszchów 
– Jerzy August Wandalin, marszałek 
nadworny koronny, generalny staro-
sta wielkopolski, kasztelan krakow-
ski, znacząca osobistość okresu epoki 
saskiej i części czasów stanisławow-
skich. To za jego sprawą i jego żony 
Marii Amalii z Brühlów (córki Hen-
ryka Brühla, ministra skarbu na dwo-
rze Augusta III) Dukla w II połowie 
XVIII wieku przeżywała swój okres 
świetności. Ich rezydencja pełniła rolę 
ważnego ośrodka kulturalnego w ów-
czesnej Polsce. Mniszchowie wpisali 

Duklę na karty historii sztuki, archi-
tektury, ogrodnictwa, teatru i bibliotek 
polskich. W kręgu mecenatu kultural-
nego Mniszchów powstały wspaniałe 
fundacje sakralne w Dukli. Należą do 
nich obiekty związane z kultem św. 
Jana z Dukli oraz rokokowy kościół 
pw. św. Marii Magdaleny, nazywany 
przez historyków sztuki perłą rokoka. 
W tej świątyni znajduje się niezwykły 
pomnik nagrobny Marii Amalii z Brüh-

ciąg dalszy na str. 18

W hołdzie Błogosławionemu 
Janowi Pawłowi II
„W najmniejszym pyłku polskiej ziemi zawsze bić będzie Jego Serce”

18 maja 2011 był szczególnym dniem w Zespole Szkół Publicz-
nych w Równem, ponieważ gościliśmy Ekscelencję Biskupa Prze-
myskiego Adama Szala. By podkreślić rangę tego wydarzenia 
wszyscy uczniowie byli odświętnie ubrani i starali się zachować 
spokój i powagę. 

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Katarzyna Reczkow-
ska - Buryła, powitała Szanownego Gościa, a następnie zaprezento-
wała naszą placówkę, organizację pracy, osiągnięcia dydaktyczne. 
Wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną poświęconą Błogosła-
wionemu Janowi Pawłowi II przygotowaną przez p. Dorotę Szczu-
rek oraz uczniów naszej szkoły. Uwagę zebranych przykuwało ha-
sło”W najmniejszym pyłku polskiej ziemi zawsze bić będzie 
Jego Serce” oraz duży portret Jana Pawła II ozdobiony czerwoną 
różą. Uczniowie z przejęciem prezentowali strofy poświęcone Pa-
pieżowi, Jego zasługom w formie ciekawostek starali się przypo-
mnieć Jego czyny i dokonania. Wszyscy uczestnicy złożyli hołd 
Papieżowi, wykonując w postawie stojącej „Hymn na cześć Jana 
Pawła II”. Uroczystość uatrakcyjniały pieśni religijne wykonane 
przez uczennice: K. Wiśniewską i J. Zimę. Utwory, które przypomi-

nały wszystkim ostatnie tygodnie życia Ojca Świę-
tego, Jego walkę z chorobą, na niejednej twarzy wy-
wołały smutek. Akademię zakończyło podziękowa-
nie Janowi Pawłowi II, połączone z przypomnieniem 
Jego zasług oraz słów „Nie lękajcie się! Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”. Biskup podziękował uczniom 
za wzruszające wiersze, podkreślił aktualność słów 
Jana Pawła II. Zwrócił uwagę, że młode pokolenie 
powinno dbać o pamięć o autorytetach, a takim nie-
wątpliwie był Błogosławiony Jan Paweł II.

W drugiej części spotkania z Radą Pedagogiczną 
ks. biskup podkreślił, jak ważną rolę w wychowaniu 
młodego pokolenia odkrywa spójność działania ro-
dziny i szkoły, które ukształtują charaktery i postawy 
dzieci i młodzieży.

Edyta Szczurek, ZSP Równe

Na Baranie  
w 27 minut

21 maja w sobotę 86 osób wzięło udział w Marszobiegu na 
Baranie (756 m n.p.m) żółtym szlakiem biegnącym z Olchowca, 
starą drogą na Słowację. Impreza była jednym z punków programu 
XXI Kermeszu Łemkowskiego. Bieg rozpoczął się o godz. 13.00 . 
Uczestniczyli w nim m.in. zawodnicy ze Słowacji, Przeworska, Sta-

lowej Woli, Rzeszowa, Barwinka, Krosna, Gorlic, 
Krakowa Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież  
z Uniwersytetu Rzeszowskiego i z Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej nr 1 Krośnie. Trasę marszo-
biegu najszybciej pokonał Daniel Bolek z Łężyn 
27 minut, w kategorii kobiet Ludmila Melicherowa  
z Lucewec na Słowacji 29 minut. 

Nagrody dla najlepszych wręczył Andrzej Zator-
ski i Zenon Fedak sołtys Olchowca. 

Szczególne gratulacje należą się najmłodszej 
uczestniczce 7-letniej Joannie Piotrowkiej ze Sta-
lowej Woli i Kazimierzowi Granda z Jasła (76 lat), 
którzy zdobyli nagrody w kategorii najmłodszy  
i najstarszy uczestnik marszobiegu.

Barbara Pudło
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Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów 
Czytelników Dukli.pl
Zachęcamy do wysyłania zdjęć Państwa pupilów.

Redakcja

Kotka Tośka ulubienica Stacha.

Cyklokarpaty w Dukli 
po raz pierwszy
Blisko 250 osób wzięło udział w kolejnym etapie maratonu rowerowego 

Cyklokarpaty. Trasa przebiegała przez Gminę Dukla, która w br. wraz z Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli była współorganizatorem rowero-
wego szaleństwa. 

Maratony Rowerowe Cyklokarpaty to ciąg imprez rowerowych, które od-
bywają się w ustalonych miejscowościach i terminach. 22 maja br. rozgrywany 
był maraton ze startem w Iwoniczu Zdroju. Wystartowało łącznie na trzech dy-
stansach Mega (42 km), Giga (66 km) i Hobby(12 km) ok.250 osób. Zawodnicy 
zmierzyli się z trasą przebiegającą przez ciekawe tereny Beskidu Niskiego za-
równo pod względem krajobrazów jak i specyfiki terenu. 

Z Gminy Dukla 1. miejsce na dystansie 44 km, w kategorii mężczyzn 15-18 
lat zdobył Krystian Gosztyła. Gratulujemy!

Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji w Dukli i Gmina Dukla składają serdeczne 
podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Dukli za zabezpieczenie trasy.

Barbara Pudło

Łuskiewnik Różowy
/Lathraea squmaria/

Pasożytnicza roślina o różowych kwiatostanach pojawiających się od marca 
do kwietnia w zaroślach nadrzecznych Jasiołki objętych ochroną jako obszar  
NATURA 2000.

Łatwo pomylić tę ciekawą roślinę z Lepiężnikiem Różowym. Z podziemnego 
kłącza nad powierzchnią ziemi wyrasta krótkotrwały pęd kwiatostanowy, koloru 
różowego o kwiatach grzbiecistych zebranych w gęste nierozgałęzione jedno-
stronne grona. Jest to bezzieleniowa bylina nie zawierająca chlorofilu, pasoży-
tująca na korzeniach leszczyny , topoli i olszy. Łuskiewnik zasługuje na zacho-
wanie jako rzadki i naturalny element naszych grądów i łęgów. Zachowanie tych 
ekosystemów obejmuje ochroną sieć obszarów NATURA 2000, co powinno przy-
czynić się do utrzymania tego ciekawego i pięknie prezentującego się gatunku.

Maria Walczak

lów Mniszchowej, uznany przez Em-
manuela Swieykowskiego, historyka 
sztuki za najwyższy wyraz artyzmu. 

W pierwszym rozdziale autorka na-
kreśliła losy Dukli przed i za Mnisz-
chów, poruszając różne aspekty dzie-
jów tego miasta. Należy ono do starych 
historycznych miast, było i jest przed-
miotem zainteresowania wielu bada-
czy, o czym świadczy bogata literatura. 

Drugi rozdział poświęcony jest li-
nii dukielskiej Mniszchów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ostatniego 
sukcesora Jerzego Augusta Wandalina 
Mniszcha. 

Ostatni trzeci rozdział, dotyczący 
działalności mecenasowskiej Jerzego 
Mniszcha, stanowi największą część 
pracy. Opisane są w nim najważniej-
sze przedsięwzięcia Mniszcha w obrę-
bie jego mecenatu, począwszy od na-
wiązania do tradycji rodzinnych tego 
rodu, przez ukształtowanie się ich sie-
dziby w Dukli i przedstawienie wy-
stępujących w niej historycznych ko-
lekcji szkieł artystycznych, obrazów, 
zbiorów bibliotecznych oraz powsta-
nia ogrodu i teatru do przeprowadzo-
nych przez nich zmian architektonicz-
nych na terenie Dukli – swego miasta 
rezydencjonalnego. 

Książka oparta została na obszer-
nej bazie źródłowej i opracowaniach 
historycznych. Podstawę stanowiły rę-
kopisy z archiwum Mniszchów roz-
proszone w archiwach i bibliotekach 
w Polsce, a także literatura pamiętni-
karska i historyczna. Zebranie całego 
materiału bibliograficznego wymagało 
bardzo żmudnej kwerendy w wielu pal-
cówkach bibliotecznych i muzealnych, 
ale – jak sądzę – efekt końcowy był 
tego wart, gdyż powstała książka uka-
zująca czytelnikowi wiele do tej pory 
nieznanych lub mało znanych faktów z 
okresu największej świetności Dukli w 
XVIII wieku. 

Waldemar Półchłopek

SROKA

Łuskiewnik Różowy

cyklokarpaty  

w Gminie dukla

Stół Darów Ziemi

dokończenie ze str. 16

Mecenat kulturalny Jerzego 
Augusta Wandalina  
Mniszcha w Dukli

Fot. Zbigniew Panek

Fot. Maria Walczak

Na trasie ...  

... w gminie Dukla. Fot. BP

Marta i Krzysztof Bałonowie z Ekologicznego Gospodarstwa  
Pszczelarskiego w Niżnej Łące.

Stół Darów Ziemi  
w Warszawie

8 maja br. w Warszawie na Polu Mokotowskim odbył się festyn Dzień Ziemi, 
organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Społeczny Insty-
tut Ekologiczny. Tę imprezę plenerową organizowaną w Warszawie od kilku lat 
odwiedza kilka tysięcy osób i przedstawiciele mediów. 

Stół Darów Ziemi to jedna z najbardziej prestiżowych ekspozycji festynu.  
W tym roku w organizację Stołu włączyła się Polska Izba Ekologiczna Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. Nasz region reprezentowali Marta i Krzysztof Bało-
nowie z Ekologicznego Gospodarstwa Pszczelarskiego w Niżnej Łące.

red



20   DPS  6/2011 DPS  6/2011   21

Z życia sanktuarium
Msza święta dziękczynna 

w dukielskim sanktuarium
Po całonocnym czuwaniu modli-

tewnym, w Niedzielę Bożego Miłosier-
dzia 1 maja o godz. 15.00 miała miej-
sce wyjątkowa uroczystość w dukiel-
skim sanktuarium Św. Jana z Dukli: 
uroczysta Msza św. dziękczynna za be-
atyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II 
– dukielskiego Pielgrzyma. Bo właśnie 
tu 9 czerwca 1997 roku przybył Jan Pa-
weł II i tutaj spędził noc. Stąd wyru-
szył 10 czerwca do Krosna, by doko-
nać aktu kanonizacji Św. Jana Duklana. 

Wdzięczni OO. Bernardyni i miesz-
kańcy dukielskiej ziemi podjęli cało-
nocne czuwanie przed beatyfikacją,  
a zaraz po niej dziękowali Panu Bogu 
za nowego błogosławionego. Uroczy-
stej Mszy św. przewodniczył oraz oko-
licznościowe, wspomnieniowe kaza-
nie wygłosił ks. bp Gerard Bernacki, 
biskup pomocniczy i wikariusz gene-
ralny archidiecezji katowickiej. Msza 
św. była także ofiarowana w intencji 
Onkologii Lubelskiej. W koncelebrze 
uczestniczyli także: ks. prał. Stanisław 
Siara, ks. prał. Michał Moskwa, ks. Jan 
Wilusz, ks. Jan Wosiewicz, proboszcz 
parafii Wietrzno oraz ojcowie Bernar-
dyni Micheasz Okoński i gwardian 
Krystian Olszewski.

Wyjątkowo licznie wypełniona była 
w tym dniu świątynia. Przybyli para-
fianie i mieszkańcy dukielszczyzny, ale 
także pielgrzymi z Krosna i Lublina, 
z Centrum Onkologii Ziemi Lubel-
skiej im. Św. Jana z Dukli z p. dyr. Elż-
bietą Starosławską, Towarzystwo im. 
Św. Jana z Dukli z p. Stanisławem Ka-
litą na czele, III Zakon św. Franciszka. 
Obecny był także były burmistrz  
p. Zygmunt Nowak. Oprawę muzyczną 
liturgii sprawował chór z Łęk Du-
kielskich.

Wszystkich na wstępie bardzo ser-
decznie powitał kustosz relikwii Św. 
Jana z Dukli, gwardian dukielskiego 
klasztoru o. Krystian. 

W kazaniu ks. Biskup przedsta-
wił krótki życiorys bł. Jana Pawła II z 
okresu życia i posługi Jana Pawła II w 
czasie jego pracy duszpasterskiej w Oj-
czyźnie, a także okresu bezpośrednio 
po wyborze na Stolicę Piotrową. Był to 
bardzo osobisty wątek, gdyż ks. biskup 

studiował w Krakowie w czasie, gdy 
biskupem pomocniczym był ks. abp. 
Karol Wojtyła i ten kontakt był bardzo 
żywy i autentyczny. W kazaniu dał ks. 
Biskup świadectwo autentycznego ży-
cia Jana Pawła II wiarą, przeżywaną 
każdego dnia w niezwykłej relacji do 
drugiego człowieka, otwartości, po-
gody ducha i radości płynącej z kapłań-
skiej posługi. Nie obyło się oczywiście 
bez kilku anegdot, tak nieodłącznych 
w życiu naszego Papieża. Szczegól-
nie utkwiła zebranym ta, zaraz po wy-
borze na Stolicę Piotrową; Ks. Stani-
sław Dziwisz, ówczesny sekretarz Ojca 
Świętego, w zadumie stał na werandzie 
jeszcze nie całkiem chyba rozumiejąc, 
co się wydarzyło. Wtem wchodzi Oj-
ciec Święty i mówi: „Widzisz, Stasiu, 
jak nas urządzili? Nie możemy wró-
cić do Krakowa, choć mamy powrotne 
bilety!” 

W podsumowaniu ks. Biskup wy-
raźnie zaznaczył, że cechą charaktery-
styczną w życiu bł. Jana Pawła II był 
ten jego niezwykły ewangeliczny en-
tuzjazm, bo w każdej sytuacji widział 
„te jasne promienie i to, co łączy, a nie 
to, co dzieli”. „I teraz, gdy został wy-
niesiony do chwały ołtarzy cieszymy 

się i mamy tę Ewangeliczną ufność, że 
z taką samą życzliwością i pogodą du-
cha i radością tam, w Domu Ojca Nie-
bieskiego, przez Jego okno, będzie pa-
trzył na nas, jak patrzył będąc tutaj, na 
tej ziemi, będąc wśród nas”.

W relikwiarzu wystawione zostały 
cenne relikwie Ojca Świętego bł. Jana 
Pawła II: fragment pasa papieskiego 
ofiarowany przez kard. Stanisława Dzi-
wisza oraz różaniec, na którym się mo-
dlił ofiarowany przez kard. Mariana  
Jaworskiego.

 Po Mszy św. ks. Bp. poprowa-
dził po raz pierwszy litanię do Błogo-
sławionego Jana Pawła II, pobłogo-
sławił zebranych wspomnianym reli-
kwiarzem.

Następnie głos zabrała p. E. Staro-
sławska, która w imieniu pracowników 
Onkologii Lubelskiej ofiarowała jako 
wotum 3 róże, za wszelkie otrzymane 
łaski za wstawiennictwem Św. Jana z 
Dukli: za uratowanie Onkologii Lubel-
skiej i łaskę uzdrowienia.

Na koniec pracownicy Onkologii 
Lubelskiej zaintonowali „Barkę”. 

Henryk Kyc 
Foto: Juliusz Stola

Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
4 czerwca o godz. 11.00 na Puszczy świętego Jana z Dukli odbędzie się msza święta 
pod przewodnictwem ks. bp Jana Sobiło z Ukrainy. 

O godzinie 10.30 odprawiona zostanie Droga Krzyżowa. Będą się modlić wspólnoty 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego z następujących rejonów: przemyskiej, rzeszow-
skiej, zamojsko-lubaczowskiej, częściowo sandomierskiej i tarnowskiej.

Stanisław Kalita

Zjazd strażacki w Iwli

Czuwanie i dziękczynienie 
za beatyfikację

Fot. kbr

Fot. Juliusz Stola

„DUKLA”  
w półfinale 
Amatorskiej Plus 
Ligi
Na zdjęciu zwycięzcy podkarpackich rozgrywek ligowych 
Amatorskiej PlusLigi zespół Siatkarskiego Klubu Sportowego 
„DUKLA”
U góry od lewej: sędzia, Robert Rąpała- instruktor siatkówki, 
Kamil Wierusz, Damian Wierusz, Michał Okarma, Artur Śli-
wiński, Paweł Michalak, sędzia
U dołu od lewej: Maciej Chłap, Konrad Piróg,  
Krzysztof Sikora, Marcin Milan

P. Elżbieta Starosławska ofiaruje w imieniu pracowników Onkologii 
Lubelskiej jako wotum 3 róże.

Głos zabrał prezes Andrzej Ukleja.

Uczestnicy Walnego Zebrania z panią skarbnik 
Elżbietą Wróbel.

Fot. kbr

Śpiewa Zespół „Łęczanie”.
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Siatkarze SKS 
„DUKLA” w półfinale 
Amatorskiej Plus Ligi 

Końcowa tabela rozgrywek l igowych

DRUŻYNA Mecze wygrane przegrane Punkty Sety wygr. Sety prze. Punkty zdob. Punkty stra.
SKS DUKLA 7 6 1 18 20 5 574 369
OSiR Biłgoraj 7 6 1 17 18 6 558 439
Royale 7 4 3 12 12 12 531 485
REST 5 3 2 10 11 6 319 352
Szik Tyczyn II 7 3 4 9 11 13 531 425
Union Jack 5 2 3 6 8 10 341 384
Chyba Ty 5 0 5 0 2 15 266 408
Volley Dębica 5 0 5 0 0 15 117 375

Wspaniały sukces odnieśli siat-
karze amatorzy Siatkarskiego Klubu 
Sportowego „DUKLA” występu-
jący w rozgrywkach II edycji Ama-
torskiej PlusLigi. Po zwycięstwie w 
swojej grupie eliminacyjnej na prze-
łomie marca i kwietnia tego roku dla 
zawodników SKS „Dukla” przyszedł 
czas na rozgrywki ligowe. W rozgryw-
kach ligowych odbywających się od 7 
do 15 maja w hali sportowej w Tyczy-
nie wzięło udział 8 najlepszych drużyn 
z eliminacji podkarpackich. Ogromny 
sukces odnieśli siatkarze SKS Dukla, 
którzy wygrywając 6 spotkań i pono-
sząc tylko 1 porażkę, zapewnili so-
bie zwycięstwo w podkarpackich roz-
grywkach ligowych. 

Dzięki temu zwycięstwu zawod-
nicy Siatkarskiego Klubu Sportowego 
„Dukla” będą reprezentować woje-
wództwo podkarpackie w rozgryw-
kach półfinałowych Amatorskiej Plus 
Ligi.

Półfinały odbędą się 18 czerwca w 
dwóch miastach. Dla drużyn z miast 

Zwycięska drużyna II edycji Ama-
torskiej PlusLigi zostanie wyłoniona w 
wielkim finale, który rozegrany zostanie 
9 lipca br. w hali Ergo Arena w Gdań-
sku podczas finału Ligi Światowej.

Wyniki siatkarzy SKS „Dukla”  
z rozgrywek ligowych:

SKS „Dukla” - OSiR Biłgoraj 2/3
SKS „Dukla” – REST  3/2
SKS „Dukla” – Volley Dębica 3/0
SKS „Dukla” – Chyba Ty  3/0
SKS „Dukla” – Royale  3/0
SKS „Dukla” – Union Jack  3/0
SKS „Dukla” – Szik Tyczyn  3/0

Siatkarzy SKS „DUKLA” do roz-
grywek przygotował i poprowadził 
instruktor siatkówki Pan Robert Rą-
pała. Drużyna SKS „Dukla” występo-
wała w składzie: Maciej Chłap, Kon-
rad Piróg, Damian Wiernusz, Michał 
Okarma, Marcin Milan, Krzysztof 
Sikora, Artur Śliwiński, Paweł Mi-
chalak i Dominik Piróg. 

Drużynę do rozgrywek zgłosił 
oraz zajął się sprawami organizacyj-
nymi Kamil Wiernusz. 

Trzymamy kciuki za naszych siat-
karzy i życzymy im również sukcesu 
w półfinałach oraz sportowej rywa-
lizacji w atmosferze weekendowego 
relaksu!

Występ naszych siatkarzy na tak 
wysokim szczeblu to doskonała pro-
mocja na zewnątrz naszego pięknego 
miasteczka i naszego sportu. Działa-
cze SKS „Dukla” wraz z zawodnikami 
usilnie poszukują sponsorów, którzy to 
pomogli by zrealizować marzenia na-
szych zawodników jakim jest udział w 
rozgrywkach Półfinałowych Amator-
skiej PlusLigi, które odbędą się w War-
szawie w dniu 18 czerwca 2011.

Wszystkim, którzy chcieli by wes-
przeć finansowo wyjazd naszych za-
wodników podajemy nr naszego konta:

PBS O/Dukla 85 8642 1096 2010 
9606 5659 0001

Z góry dziękujemy za zrozumienie 
i wsparcie. 

/ZeL/

GMINNA LIGA 
SZACHOWA

I TURNIEJ 20 MAJ 2011

20 maja br. szachiści z gminy Dukla rozegrali pierwszy turniej z cyklu Gmin-
nej Ligi Szachowej. Do turnieju przystąpili uczniowie ze szkół w Dukli, Iwli, 
Łękach Dukielskich, Równem i Tylawie. Zawody były rozgrywane systemem 
„szwajcarskim” i cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem było 
24 uczestników turnieju. Zwycięzcą pierwszej edycji został Grzegorz Kostycz. 

W pierwszej szóstce uplasowali się także: 
Kamil Szwast – 2.miejsce, Konrad Torbik – 3., Damian Torbik – 4., Kacper 

Głód – 5., Paweł Patla.
Wszystkich zainteresowanych szachami i mających chęć udziału zapra-

szamy już 17 czerwca na kolejną edycję Gminnej Ligi Szachowej do Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.

red

Kopczyk i Gołąbski  
w Półfinałach 
Mistrzostw Polski
Sukcesy zawodników UKS TKKF Dukla

byli złoty medal wygrywając w finale 
3:1 z murowanym faworytem turnieju 
UKS GIM-TIM Stalowa Wola, w skła-
dzie Kamil Nalepa i Kacper Kozimala. 
Warto zaznaczyć, że pierwszy z rywali 
jest czołowym i utytułowanym zawod-
nikiem w Polsce, a pomimo to musiał 
uznać wyższość naszych zawodników. 
Dzięki tym osiągnięciom nasi chłopcy 
będą reprezentować nasz klub w Półfi-
nałach Mistrzostw Polski.

Oprócz młodzików nasz klub re-
prezentowali również kadeci i junio-
rzy, którym Mistrzostwa nie wyszły tak 
udanie jak młodszym kolegom. Aby 
zdobyć wyższe lokaty i przybliżyć się 
do strefy medalowej zawsze zabrakło 
trochę szczęścia lub umiejętności. 

Końcowe wyniki:

Młodzicy:
Maciej Gołąbski – indywidualnie – 2. miej-
sce, Hubert Kopczyk - indywidualnie – 5., 
Szczurek Patryk – indywidualnie – 26.,
5. miejsce w grze podwójnej
1. miejsce w drużynie

Kadeci:
Mateusz Włoch – indywidualnie – 12. miej-
sce, Kamil Karnasiewicz - indywidualnie 
– 14.,
5. miejsce w drużynie
5. miejsce w grze podwójnej

Juniorzy / juniorki: 
Magdalena Jurczyk – indywidualnie – 
7. miejsce, 
5. miejsce w grze podwójnej
5. miejsce w grze mieszanej

Krystian Frączek - indywidualnie – 13. miej-
sce, Piotr Krowicki – indywidualnie – 17.

Stanisław Paszek

Polski Zachodniej (Bydgoszcz, Po-
znań, Szczecin, Wrocław) odbędą 
się w Poznaniu, a dla miast z Polski 
Wschodniej (Gdańsk, Katowice, Rze-
szów, Warszawa) w Warszawie. 

W marcu i kwietniu br. odbyły się 
indywidualne i drużynowe Mistrzo-
stwa Województwa Podkarpackiego 
we wszystkich kategoriach wieko-
wych. Prawo startu miało 32 najlep-
szych zawodników i zawodniczek, na-
tomiast dwa pierwsze miejsca dawały 
przepustkę do Półfinałów Mistrzostw 
Polski. Największy sukces osiągnęli 
młodzicy w składzie Hubert Kop-
czyk i Maciej Gołąbski. W grach poje-
dynczych Maciek zdobył srebrny me-
dal natomiast Hubert zajął 5. miejsce. 
Drużynowo natomiast chłopcy zdo-
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Pod ścisłą gatunkową ochroną
Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

SPORT        SPORT        SPORT

Dukla zwycięzcą 
Szkolnej Ligii Piłki 
Nożnej w 2011

10 maja 2011 r. na stadionie piłkarskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli odbył się turniej „Szkolnej Ligi Piłki Nożnej”. Do rozgrywek przy-
stąpiło pięć drużyn : Zespół Szkół Nr 2 w Dukli, Zespół Szkół Publicznych w 
Iwli, Łękach Dukielskich, Równem, Jasionce. Turniej był rozgrywany systemem 
„każdy z każdym”. Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie ZS nr 2 w Dukli, któ-
rzy wygrali wszystkie swoje mecze.

Wyniki turnieju SZKOLNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2011:
1. miejsce – Zespół Szkół Nr 2 w Dukli 
2. miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Równem 
3. miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Iwli 
4. miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Jasionce 
5. miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich 
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.

red

Pachnica dębowa – 
utytułowany owad

Pachnica dębowa (Osmoderma eremita Scopoli) jest zaliczana do rodziny 
żukowatych z podrzędu chrząszczy wielożernych. Zamieszkuje świetliste lasy li-
ściaste oraz zadrzewienia. Zasiedla drzewa z dobrze wykształconymi dziuplami 
i próchnowiskami, gdzie larwy odżywiają się murszem wypełniającym dziuple. 
Samica składa ok. 30 jaj. Larwy żerują przez 3-4 lata do 10 cm długości ciała. 
Larwy po wyrośnięciu budują kokolit (kokon). Wykorzystują do tego celu dro-
binki próchna, które zlepiają ze sobą za pomocą śliny. 

Kolejnym ogromnym zagroże-
niem jest działalność drogowców i po-
szerzanie obsadzonych wiekowymi 
drzewami. 

Znacznie mniej szkód wyrządza ra-
cjonalnie prowadzona pielęgnacja sta-
rych, pomnikowych drzew. Ważne 
jest aby w przypadku zasiedlenia ta-
kiego drzewa przez owady nie dopu-
ścić do usuwania z wnętrza pni pokła-
dów próchna. W przypadku koniecz-
ności wycięcia drzewa – po takim za-
biegu powinno ono zostać w tym sa-
mym miejscu. Pachnica może rozwi-
jać sie przez pewien okres w powalo-
nym drzewie. W ramach poprawiania 
statyki drzew pomnikowych, czasem 
lepiej wyciąć jest jeden zdrowy konar 
niż zniszczyć cenne mikrosiedlisko od-
kładane przez wiele lat. 

Pachnica dębowa została umiesz-
czona w Załączniku II Dyrektywy Śro-
dowiskowej jako gatunek o pierwszo-
rzędnym znaczeniu (priorytetowy). 
Umieszczona również w Załączniku 
IV tej dyrektywy (gatunki wymaga-
jące ścisłej ochrony). Ponadto, chro-
niona jest na mocy Konwencji Berneń-
skiej (Załącznik II - ściśle chronione 
gatunki fauny). W Polsce, podobnie jak 
we wszystkich krajach w zasięgu wy-
stępowania, podlega ochronie gatun-
kowej. Pachnica została ujęta w kra-
jowych czerwonych listach i księgach 
gatunków zagrożonych we wszystkich 
krajach zasięgu występowania. W Pol-
sce przyznano jej kategorię zagrożenia 
VU. Na Czerwonej Liście Światowej 
Unii Ochrony Przyrody (IUCN 2006) 
gatunek został przyporządkowany do 
kategorii VU A1c, obejmującą gatunki 
wysokiego ryzyka, narażone na wygi-
nięcie ze względu na postępujący spa-
dek populacyjny, straty siedliskowe lub 
nadmierną eksploatację.

CH

Dorosłe osobniki osiągają długość 
ciała przekraczającą 3 cm, a zdarzają 
się samice o wielkości nawet ponad 
4 cm. Barwa ciała pachnicy jest bru-
natna, z dość silnym spiżowym poły-
skiem. Cechą rzucającą się w oczy jest 
stosunkowo mała głowa i przedplecze 
w porównaniu z ogromnymi, szeroko 
zaokrąglonymi pokrywami. Opusz-
czają osłony poczwarkowe na początku 
lata – najczęściej pod koniec czerwca i 
w lipcu. Najchętniej przebywają w po-
bliżu rodzimej dziupli lub próchnowi-
ska. Chętnie zlizują soki wyciekające 
ze zranionych pni drzew lub opadłych, 
dojrzałych owoców. Nie latają one na 
duże odległości, oddalając się od rodzi-
mej dziupli na odległość zaledwie kil-
kudziesięciu metrów. Lot pachnicy jest 
bardzo ociężały, a sam chrząszcz wy-
daje przy tym donośne buczenie, do-
skonale słyszalne przez człowieka.  
W naszych warunkach klimatycznych 
dojrzałe pachnice najliczniej spotyka 
sie w lipcu i sierpniu. 

Typowym siedliskiem tego gatunku 
są lasy liściaste z dużym udziałem sta-
rodrzewu lub zadrzewienia śródpolne, 
aleje przydrożne, pojedyncze, wiekowe 
drzewa rosnące w starych folwarkach, 
zabudowaniach podworskich, parkach 
i przy osadach ludzkich. 

Chrząszcze wybierają najczęściej 
drzewa silnie nasłonecznione. Prefero-
wane są lipy, dęby, olsze i ogławiane 
wierzby, ale zdarza się, że pachnica za-
siedla także inne gatunki – sosnę, lub 
gatunki pochodzenia obcego – robinie 
akacjową. Drzewo, które może zasie-
dlić pachnica musi być jeszcze żywe  
i najlepiej stojące. 

Aleje przydrożne w krajobrazie rol-
niczym pełnią rolę ważnych korytarzy 
i siedlisk dla innych gatunków, zwłasz-
cza owadów, ptaków i nietoperzy. Za-
drzewienia stają się jednak coraz rzad-
szym elementem w krajobrazach kul-
turowych, mimo że pełnią ważną rolę 
w zachowaniu różnorodności biolo-
gicznej oraz walorów estetycznych i 
użytkowych przestrzeni otaczającej 
człowieka. Strategia ochrony tego ro-
dzaju zadrzewień w UE przejawia się 
min. poprzez otoczenie rygorystyczną 
ochroną w ramach Dyrektywy Siedli-
skowej pewnych organizmów pełnią-
cych rolę gatunków parasolowych,  
a zarazem wskaźników miejsc przyrod-
niczo cennych. Jednym z nich jest pach-
nica dębowa (Osmoderma eremita Sco-
poli). Głównym miejscem występowa-
nia pachnicy są w warunkach Polski 
drzewa w alejach przydrożnych, gdzie 
stwierdzono większość współczesnych 
stanowisk. Aleje zanikają na większo-
ści obszaru Polski w bardzo szybkim 
tempie, gdyż są one wycinane w trak-
cie modernizacji dróg i z reguły nie są 
odtwarzane. Powoduje to zmniejszenie 
liczby drzew dostępnych dla pachnicy. 

Nadrzędnym typem zagrożeń dla 
pachnicy jest działalność człowieka, 
wynikająca ze zbyt intensywnej gospo-
darki leśnej. Do niedawna z lasów eli-
minowane były drzewa obumierające 
i próchniejące w ramach zabiegów sa-
nitarnych i poprawy kondycji drzewo-
stanów. Obecnie dzięki wprowadzeniu 
certyfikatów Forest Stewardship Coun-
cil (FSC) pozostawia się w lasach co-
raz więcej martwego drewna, w tym 
dziuplastych drzew liściastych będą-
cych siedliskiem pachnicy. 

Dukla gotowa 
na EURO 2012

Zakończono realizację projektu „Dukielskie Eu-
roboisko – etap II wykonanie trybuny i zaplecza” 
z udziałem środków pozyskanych w ramach – Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 
2013. Wartość projektu wyniosła 1 084 896 zł, wyso-
kość dofinansowania 450 944,00 zł. Celem projektu 
było wybudowanie trybuny i budynku zaplecza przy 
boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią. Za-
danie zostało wykonane zgodnie z założeniami i 21 
kwietnia 2011r. uzyskano pozwolenie na użytkowa-
nie trybuny, natomiast 22 kwietnia 2011r. uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie budynku zaplecza so-
cjalnego - szatni. Wykonana trybuna pozwala na wy-
godne korzystanie z niej przez 300 osób. Do dyspo-
zycji osób korzystających z boiska sportowego jest 

budynek szatni, w którym mieszczą 
się m.in. szatnie z natryskami dla za-
wodników, pomieszczenia dla sędziów, 
mała salka konferencyjna oraz po-
mieszczenia gospodarcze. Ponadto dla 
wszystkich widzów i kibiców korzy-
stających z obiektu wybudowano sani-
tariaty z osobnym wejściem zewnętrz-
nym. Obiekt przystosowany jest do ko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne 
(szatnia oraz WC). 

Jeszcze w tym roku planowany jest 
do wykonania parking przy stadionie, 
który pozwoli na dogodne korzystanie 
z obiektu. Zachęcamy zatem wszyst-
kich mieszkańców gminy do udziału 
w licznych imprezach sportowych or-
ganizowanych przez Dukielski MO-
SIR na nowo-wybudowanych obiek-
tach sportowych.

Piotr Świder
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Dukla wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących 
własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do 
sprzedaży.

Wykaz obejmuje działkę nr 1562/10 o pow. 116 m2 ha 
położoną w Cergowej oraz 2/5 części działek nr 1097, 
1103, 1603 o łącznej powierzchni 0,43 ha w Teodorówce. 

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 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póź. zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 11 lipca 2011 r. w Urzędzie 
Gminy Dukla pok. nr 6. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

Czytelnicy piszą

Dusze królów czuwają na Wawelu
„Corpora dormiunt, vigilant animae”

W poprzednim miesięczniku „Dukla” wspominaliśmy o wieszczach i bohate-
rach, którzy snem wiecznym spoczywają obok królów polskich w kryptach w pod-
ziemiach Katedry Wawelskiej w Krakowie. Dziś wspomnimy królów polskich, któ-
rzy spoczywają na Wawelu.

Pierwsi władcy Królestwa Polskiego byli chowani pod pomnikami lub pod po-
sadzką Katedry Wawelskiej. Pierwszą kryptę zbudowano pod Kaplicą Zygmun-
towską. Krypt jest kilka i każda ma swoją nazwę. W krypcie św. Leonarda spo-
czywają: 

- Jan III Sobieski. Obecny sarkofag królewski jest fundacją ostatniego króla 
Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego z okazji 100. rocznicy zwycięstwa 
pod Wiedniem, a więc w roku 1783. Królowa Maria Kazimiera (Marysieńka), 
żona Jana III Sobieskiego, król Michał Korybut Wiśniowiecki.

W krypcie Władysława IV spoczywają:
- Król Władysław IV Waza wraz z małżonką Cecylią Renatą. Obok rodziców 

spoczywają dzieci: królewicz Zygmunt Kazimierz Waza i królewna Anna Maria 
Izabela.

W krypcie Zygmuntowskiej, którą król Zygmunt I Stary przeznaczył dla swo-
jej rodziny spoczywają:

- Król Zygmunt II August (zmarł w Knyszynie), Anna Jagiellonka (zmarła w 
Warszawie), Olbracht Jagiellończyk - ostatni syn Bony i Zygmunta I Starego, 
Anna Austriaczka - pierwsza żona Zygmunta III Wazy, Aleksander Karol Waza - 
syn Zygmunta III Wazy.

W 1938 roku do tej krypty przywieziono prochy króla Stanisława Lesz-
czyńskiego.

Za romańskim murem stoją 3 sarkofagi, a w nich spoczywają: królowa Bar-
bara Zapolya z Siedmiogrodu, pierwsza żona Zygmunta I Starego, królewna Anna 
Maria - córka Zygmunta III Wazy, król August II Mocny.

W sąsiedniej krypcie znajdującej się pod Kaplicą Zygmuntowską spoczywa 
król Zygmunt I Stary wraz ze swoim zmarłym w niemowlęctwie synem Olbrachtem.

W krypcie Wazów spoczywają: Zygmunt III Waza, Konstancja Austriaczka - 
druga żona króla Zygmunta III, kardynał Jan Albert Waza (umarł w Padwie), Lu-
dwika Maria Gonzaga - żona króla Jana Kazimierza, Jan Kazimierz Waza, króle-
wicz Jan Zygmunt Waza - syn Jana Kazimierza i Ludwiki Gonzagi

Od 1988 roku na Wawelu spoczywa również ostatni król Polski- Stanisław Au-
gust Poniatowski. Umarł w Petersburgu pochowany w kościele św. Katarzyny w 
latach 1798 - 1938 roku, a od 1988 w kościele parafialnym w Wołczynie, skąd za-
brano go do Krakowa.

Mimo, że niektórzy królowie umierali poza Krakowem lub pochowani byli w 
innych świątyniach, to sprowadzano ich na Wawel i tam chowano. Opuszczając 
kryptę Wazów mija się umieszczoną w ścianie urnę z ziemią z Katynia oraz pa-
miątkową tablicę wmurowaną w 1990 roku w 50. rocznicę zbrodni katyńskiej. Wy-
chodząc z grobów królewskich, nad wyjściem znajduje się napis w języku łaciń-
skim: „ Ciała śpią, dusze czuwają”. Corpora dormiunt, vigilant animae.

Dzwonie Zygmuncie, dzwoń i wspominaj słowa naszego hymnu, który na-
pisała Maria Konopnicka: „:...Polski my Naród, Polski lud, Królewski szczep 
Piastowy”.

Stanisława Zaniewiczowa

Kącik muzyczny

BAD BOYS BLUE „25”

To album wydany z okazji 25-lecia gru-
py Bad Boys Blue, która sprzedała na ca-
łym świcie ponad 30milionów swoich płyt. 
Kto z nas nie pamięta takich hitów jak 
„You’re awoman”, „Lady in Black”, czy 
„Pretty young girl”. Wszystkie 25utworów 
zostało zremateryzowanych przez Johana 
Perriera. Na płycie znajdziemy również 7 
nowych remisów, które na pewno będzie 
można usłyszeć na klubowych parkietach. 
Całości dopełnia płyta DVD na której znaj-
dziemy 3 teledyski oraz wywiad z zespo-
łem Bad Boys Blue. Słuchając tej płyty nie 
jednej osobie powrócą wspomnienia z sza-
lonej młodości.
Gorąco polecam i zapraszam na stronę 
www.4evermusic.pl

&The City. Disco & The City

To najnowsza propozycja kultowej już se-
rii wydawanej przez My Music Records, 
płyta która przeniesie nas w świat pierw-
szych dyskotek błysku kolorofonów i szalo-
nych dj-ów, którzy w latach 70-80 promo-
wali muzykę disco na parkietach. Na 3 pły-
towej kompilacji znajdziemy wyselekcjo-
nowane nieśmiertelne utwory, które do tej 
pory elektryzują ludzi na klubowych par-
kietach. Disco & The City to na pewno jed-
na z podstawowych pozycji jaka każdy fan 
disco powinien posiadać w swojej kolekcji, 
jeśli jesteście ciekawi utworów jakie kryją 
się na 3 płytowej składance zajrzyjcie na 
stronę www.my-music.pl gdzie znajdziecie 
więcej informacji. 
Konkurs: prosimy o podanie pierwszego i 
ostatniego utworu na każdym z krążków 
Disco & The City, Czekaja nagrody w po-
staci płyt CD

Stanisław i Błażej Szczurek

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY DUKLA

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 Gminy Dukla wywieszony został wykaz 
nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 2136, 2140, 3156 w Łękach 
Dukielskich, 2008 w Jasionce, 2771 w Głojscach oraz 
część działki nr 18/3 w Równem. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 czerwca 2011 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak

Zamach na Diebala
W maju br. w Dukli TVP Rzeszów kręciła film dokumentalny o zamachu na 

Diebala. Rozmawiałem z reżyserem Andrzejem Potockim i z ludźmi przygląda-
jącymi się realizacji dokumentu. Doszliśmy do wniosku, że warto przypomnieć 
szczegóły tej akcji. Są różne wersje, nam niegdyś udało się dotrzeć do opisu tej 
akcji przez samego uczestnika Stanisława Karnie. Film dokumentalny o zamachu 
na Diebala będzie można obejrzeć w czerwcu br. w TVP Rzeszów.

Symbolem terroru na Dukielszczyź-
nie był komendant policji SS Paul Diebal 
(Majster). W 1943 r. był komendantem w 
Korczynie, a w 1944 r. w Dukli. Zamordo-
wał osobiście 37 Polaków. 8 czerwca 1944 
r. został zlikwidowany przez patrol Armii 
Krajowej Bekasa. Szczegółowy opis ak-
cji podaje sam uczestnik Stanisław Karnia. 
,,Diebal zachowywał szczególną ostroż-
ność przy poruszaniu się na zewnątrz, w 
czasie jazdy furmanką ze wszystkich stron 
otaczał się granatowymi policjantami, trzy-
mając na kolanach automat Bergmann. W 
asyście miał tresowanego wilczura oraz 
nieodłącznego policjanta Tomczaka. Chcąc 
ukrócić zbrodniczą działalność Diebala In-
spektorat Armii Krajowej z Krosna wy-
dał dowódcy Oddziału ,,Dalia” poruczni-
kowi Władysławowi Baran, ps. Bekas roz-
kaz zlikwidowania żandarma Paula Die-
bala w Dukli. Patrol w składzie przedsta-
wionym poniżej, po kilkudniowym pene-
trowaniu i donoszeniu przez ,,Małego” o 
ruchach i miejscach pobytu Diebala, przy-
stąpił do akcji. Był pogodny czerwcowy 
dzień, o godz. 8 patrol oczekiwał na trasie 
od Łazów, powyżej cmentarza, na ostatnie 
ustalenie gdzie znajduje się Diebal. Przy-
był do nas dr Strycharski aby podtrzymać 
nas na duchu i życzyć powodzenia w wy-
konaniu zadania. Około godz. 9.30 przybył 

łącznik „Mały” z in-
formacją, że widział 
Diebala, jak po wyj-
ściu z poczty udał 
się wraz z psem i 
policjantem Tom-
czakiem do restau-
racji Kaweckiego w 
ratuszu na Rynku. 
Na sali po prawej 
stronie zajęli pierw-
szy z brzegu sto-
lik i zaczęli uczto-
wanie. Broń Die-
bala leżała na sto-
liku. Mściciel i Lon-
ginus, jako obstawa, ubezpieczali lokal od 
zewnątrz, Rolski i Mar wskoczyli jedno-
cześnie do wewnątrz z okrzykiem ,,Haende 
hoch” i natychmiast oddali kilka strzałów 
z pistoletów zabijając Diebala. Prawdopo-
dobne jest, że postrzał jaki otrzymał Rol-
ski w prawy przegub ręki, pochodził od 
Tomczaka, który wpadł pod stolik i oddał 
strzał. W czasie pierwszych strzałów wy-
skoczył pies, którego zastrzelił Mściciel 
z automatu. W tym samym czasie pod re-
staurację podjechał wóz bojowy z 2 ofice-
rami Grenzschutzu. Nie ostrzelaliśmy ich, 
ponieważ nie było tego w programie akcji. 
Po obandażowaniu ręki Rolskiemu udali-

śmy się wszyscy czterej w kierunku rzeki 
Jasiołka i przez most skrajem wsi Cergowa 
w szybkim marszu doszliśmy do Jasionki. 
Zatrzymaliśmy wóz jadący w kierunku Du-
kli . Dowódca Mściciel rozkazał zawrócić 
i wszyscy razem odjechaliśmy w kierunku 
Lubatówki. Będąc ok. 1,5-2 km, zauważy-
liśmy 3 lub 4 osobowy patrol granatowej 
policji, który podążał naszymi śladami. 
Zwolniliśmy wozaka, a pieszo poszliśmy 

poza górę Cergową na południe, docho-
dząc do Lipowicy. Tu przez wiszącą kładkę 
na rzece Jasiołce przeprawiliśmy się przez 
szosę Barwinek-Dukla i kamieniołomy, aby 
udać się na nasze kwatery. Poza tą czwórką 
żadnej innej obstawy nie mieliśmy. Skład 
patrolu: Antoni Such- Mściciel z Iwonicza-
dowódca, Jan Malinowski- Rolski z Targo-
wisk, Stanisław Karnia- Longinus ze Zbo-
isk, Jerzy Vaulin-Mar z Warszawy, Kazi-
mierz Nawrocki- Mały z Łęk Dukielskich 
jako łącznik i obserwator”.

Opracował: Stanisław Kalita 
Konsultacja: Tadeusz Stańkowski
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W  p a s i e c e

Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszystkie 
krótkie ogłoszenia niekomer-
cyjne, z ofertami pracy lub osób 
poszukujących pracy umiesz-
czane są w Dukielskim Prze-
glądzie Samorządowym  nieod-
płatnie.

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

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

Nowa rubryka naszego 
miesięcznika

Szanowni Czytelnicy umożliwiamy Państwu składanie życzeń z różnych 
okazji swoim bliskim, znajomym za naszym pośrednictwem. 

Cena życzeń uzależniona będzie od ilości słów. 

Odpłatność za życzenia: 1/8 formatu A4 – 5 zł netto +23%VAT (życzenia 
mogą być też wielokrotnością  podanego modułu)

Centrum Szkoleń i Tłumaczeń ”ELG”
ul. Trakt Węgierski 13/38, Dukla

T ł u m a c z  p r z y s i ę g ł y  
j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o

tel. 609 610 065
- tłumaczenia, szkolenia

O G Ł O S Z E N I E
Znalazcę legitymacji studenckiej  

na nazwisko Joanna Głód  
wydanej przez Wyższą Szkołę Inżynieryj-

no-Ekonomiczną w Rzeszowie  
prosi się o kontakt z Redakcją Dukli.pl

tel. 13 43 29 133

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji prze-
pisów kulinarnych. 
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”

Sprzedaż kwiatów:
balkonowych i ogrodowych,

borówki amerykańskiej,
świerka srebrnego.

 
Wykonujemy nasadzenia  

surfinii, pelargonii
do skrzynek balkonowych.

 
Meble kuchenne na wymiar

Sprzęt AGD

Kontakt: 
tel. 606 782 467, 13 433 03 05

Najważniejsza jest 
matka

Jeżeli, ktokolwiek był świadkiem rozmowy pszczelarzy na pewno zdziwił się 
dlaczego pszczelarze ciągle rozmawiają o matkach pszczelich. Na dodatek uży-
wają dziwnych nazw „Vigor”, „Nieska”, „Aga” itp.. Matki pszczele zawsze wy-
wołują dużo emocji wśród pszczelarzy, a to dlatego, że od matki w dużym stop-
niu zależy jakość naszych pszczół. 

Matka odpowiada za odporność rodziny pszczelej, za czynniki chorobotwór-
cze, za miodność, łagodność. Pszczelarze porównują matki i oceniając je poszu-
kują najlepszej linii dla swej pasieki. Jest to bardzo trudne i wymaga doświad-
czenia, a zwłaszcza precyzyjnego określenia swych oczekiwań. Dzięki wymianie 
matek pszczelich pszczoły znacznie złagodniały i są bardziej miodne. 

Należy mieć na uwadze, że nawet najlepsze matki nie ujawnią swych możli-
wości jeżeli pszczelarz nie będzie wiedział jak je poprowadzić. Gorszej jakości 
matki pod opieką doświadczonego pszczelarza mogą osiągać bardzo dobre wy-
niki. A cała sztuka polega na tym, aby odróżnić czynniki środowiskowe od czynni-
ków genetycznych w warunkach ciągłej zmienności czynników wpływających na 
daną cechę. Dlatego porównuje się matki nie pojedynczo, ale grupami. Koszt za-

kupu matek w ciągu roku jest znaczący. 
Jednak w postępowym pszczelarstwie 
jest to konieczność. Kolejny problem z 
matkami stanowi ich wymiana. W ulu 
obecność matki dla rodziny pszczelej 
to być albo nie być. Aby było trudniej, 
to pszczoły rozpoznają swoją matkę 
bezbłędnie i każdą inna uśmiercają. 
Dlatego trzeba wiedzieć jak to zrobić, 
a i tak przy największym doświadcze-
niu i zachowaniu ostrożności należy li-
czyć się z możliwością jej utraty matki.

Witold Puz 
Prezes Koła Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Brokuły z sosem czosnkowym
Brokuł – kapusta szparagowa, należy do rodziny kapustowatych, znany od 

ponad 2000 lat. Są cennym źródłem witaminy C, beta-karotenu, który w orga-
nizmie przekształca się w witaminę A. Oprócz tego dostarczają organizmowi 
kwas foliowy, żelazo i potas. Podobnie jak kalafior, brukselka i inne kapu-
stowate zawierają tzw. fitozwiązki np. indole, które chronią nas przed nowo-
tworami (powstrzymują substancje rakotwórcze przed uszkodzeniem kwa-
sów DNA odpowiadających za kod genetyczny komórek.

Składniki:
- 0,5 kg brokułów lub kalafiora,

Sos:
- 3 łyżki bulionu wołowego (wegetarianie mogą użyć warzywnego),
- 1 cebula dymka, drobno posiekana,
- 1 szklanka gęstej śmietany,
- 3 ząbki czosnku,
- 1 łyżka sosu sojowego,
- sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:
Ugotować brokuły (najlepiej na parze), tak aby były lekko twardawe. Po-

lać sosem ugotowane brokuły, podawać jako dodatek do dań.
Smacznego!

Wydarzyło się 
w naszej gminie

Żródło:  
strona internetowa KMP 
w Krośnie

Wybrał: WS

Nagła śmierć  
dwóch mężczyzn

Policja i prokuratura wyjaśniają przy-
czyny śmierci dwóch mężczyzn, któ-
rych ciała znaleziono w sobotę i w nie-
dzielę (14, 15 maja) na terenie gminy 
Dukla. Zwłoki obydwu zmarłych zabez-
pieczono do dalszych badań.
Ciało pierwszego z mężczyzn, 60-let-
niego mieszkańca Dukli, znaleziono w 
sobotę, kilkanaście minut przed godz. 
1, w znajdującym się w tym mieście 
parku.
Drugi zmarły mężczyzna, to 50-latek z 
gminy Dukla. Jego ciało znaleziono w 
niedzielę, tuż po północy, na terenie 
Cergowej.
W obydwu przypadkach, wykonane na 
miejscu czynności nie wskazują, aby 
śmierć któregokolwiek z mężczyzn 
mogła być skutkiem przestępstwa. Na 
polecenie prokuratora ciała zmarłych 
zabezpieczono do badań, które po-
zwolą jednoznacznie ustalić przyczy-
nę ich zgonów.
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Łowiectwo i ekologia

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

Motto:
Polowanie
to nie tylko ambona
i zbiorówka
w gronie przyjaciół.
To również
umiejętność
wtopienia się
w otaczającą
przyrodę
i zwabienie
zwierzyny.

red. naczelny Łowcy Polskiego
Paweł Gdula

Maj to początek nowego sezonu,  
o tym wie każdy myśliwy. Dlatego już 
na początku kwietnia odwiedza miej-
sca, gdzie może spotkać się z „cieka-
wym” rogaczem i czeka na otrzyma-
nie odstrzału, by po 11- tym maja za-
sadzić się na wypatrzonego rogacza. 
W tym czasie delektujemy się chrapa-
niem przelatujących słonek. Myśliwi 
zakładają maskujące ubiory, bowiem 
zmuszają nas do tego komary, meszki 
i kleszcze. Nie jest to amerykanizowa-
nie, czy germanizowanie naszego ło-
wiectwa, mamy przecież swoje trady-
cje i swoje sposoby. Nie odrzucamy 
nowinek i wiem, że każdy myśliwy nie 
wyobraża sobie polowania bez lunety 
oraz porządnej lornetki (obowiązkowa 
dobra latarka). 

W miesiącu maju we wszystkich 
chyba kołach łowieckich odbyły się 
Walne Zebrania, celem podsumowania 
mijającego sezonu i wytyczono działa-
nia na nowy sezon. Komisje rewizyjne 
przedstawiły protokoły swoich kon-
troli i wnioskowały o udzielenie, bądź 
nie Zarządowi.

W naszym Kole takie zebranie od-
było się 7 maja, gdzie Zarząd otrzymał 
pełną aprobatę za swoją działalność. 
Wytypowano równocześnie kolegę do 
odznaczeń łowieckich i nadano byłemu 
łowczemu kol. A. Bilskiemu tytuł ho-
norowego członka naszego Koła. Za-

tem w naszym Kole mamy już dwóch 
członków honorowych. Pragnę jedno-
cześnie poinformować, że mimo sła-
bego pod względem „medali” roku, w 
niektórych okręgach PZŁ myśliwym 
udało się strzelić mocne złoto meda-
lowe rogacze. Chcę jednak przypo-
mnieć, że w rozpoczynający się nowy 
sezon łowiecki postępujemy rozważ-
nie i dochowujemy wszelkich obo-
wiązków. Każdy myśliwy, który przez 
dłuższy czas przebywał za granicą, po-
mimo, że był wspaniałym selekcjone-
rem, przed otrzymaniem odstrzału in-
dywidualnego powinien przedstawić 
łowczemu zaświadczenie o przestrze-
laniu broni na strzelnicy, bowiem jak 
wyżej wspomniałem: „licho nie śpi”.

 Już od teraz każdy łowczy musi 
myśleć o nadchodzących porach roku, 
a zwłaszcza o zimie i przygotowywać 
poletka pod uprawę „jarmużu” z myślą 
o zimie. Jarmuż, jedna z najstarszych 
odmian kapusty, jest odporny na mróz i 
bogaty w witaminy. Rozróżniamy trzy 
gatunki jarmużu, zależnie od wysoko-
ści, tj.: niskie do 20 cm, średnie do 80 
cm oraz wysokie powyżej 80 cm. Ni-
skie rośliny są bardziej odporne na 
mrozy. Przykładem odpornych na wy-
marzanie, a jednocześnie o bardzo du-
żej tolerancji na żółknięcie dolnych li-
ści są Trias, Reflex F1, Arsis F1. Pozo-
stawione w polu na zimę, bardzo długo 
zachowują doskonałą jakość.

Ktoś powie, że jeszcze nie ma lata, 
a ja już piszę o zimie. Taka jest kolej 
pracy dobrego Zarządu- myślenie per-
spektywiczne. 

Na podstawie wywiadu z Macie-
jem Łoginem stwierdzam, że popie-
ram w całej rozciągłości Jego zdanie; 
byłem i jestem przeciwnikiem strzela-
nia do psów oraz kotów i wciąż ocze-
kuję od mojego rządu rozwiązania tego 
problemu, jak uczyniło to wiele innych 
państw europejskich. Ciekawych tego 
tematu odsyłam do „Ł. P. Republika 
Drapieżników”.

Uśmiechnij się!

Uwaga Szkolne Koła LOP! 
Wzorem lat poprzednich rozpoczy-

namy nowy konkurs- przygotowania 
młodzieży, już od nowego roku szkol-
nego, do współpracy z Zarządem na-
szego Koła oraz osobami odpowie-
dzialnymi za współpracę ze szkołami, 
a to kol. Fryderyk Krówka i Stanisław 
Lis. 

Podsumowując to co napisałem, 
pragnę po raz kolejny przypomnieć, 
że Koło Łowieckie „Rogacz” w Du-
kli, tj. nasze Koło obchodzi uroczy-
ście 65. rocznicę swojego powstania.  
W związku z powyższym, życzę przy-
jemnej i dobrej pracy Komitetowi or-
ganizacyjnemu, jak i Zarządowi, który 
jest koordynatorem wszelkich poczy-
nań w tym zakresie. 

Zdjęcie sroki na stronie 19.
Fryderyk Krówka 

Honorowy członek KŁ „Rogacz” w Dukli

Żona mówi do męża myśliwego:
- Wiesz, że pewien mężczyzna miał dwie 
żony i dostał za to rok więzienia...?
- Za karę czy na odpoczynek?

* * *
Dwaj myśliwi siedzą w kawiarni i roz-
mawiają.
- Widzisz tego faceta przy stoliku pod 
oknem?
- Widzę.
- To jest człowiek, któremu ja zazdroszczę, 
a jednocześnie on mi zazdrości.
- Nie rozumiem.
- Bo widzisz, 10 lat temu kochaliśmy się w 
tej samej dziewczynie. Niestety, ona wy-
brała mnie.

* * *
Myśliwy przed otrzymaniem pozwolenia na 
broń jest na rozmowie u psychologa:
- Czy pana żona lubi to samo co pan?
- Raczej tak... Z wyjątkiem blondynek.

* * *
Panienka do narzeczonego myśliwego:
- Po ślubie będę dzielić z Tobą wszystkie 
smutki i kłopoty!
- Dziękuję miła, ale ja nie mam żadnych 
kłopotów.
- Po ślubie będziesz miał...

* * *
Myśliwy wraca z polowania i zastaje żonę z 
Cyganem w łóżku.
Staje w progu osłupiały i pyta:
- Co ty robisz?
- On mnie prosił, abym mu dała coś używa-
nego po mężu...

Dukla – wczoraj i dziś„Niezapominajkowa” 
wyprawa licealistów

12 maja br. klasa I Liceum Ogólno-
kształcącego powędrowała na zajęcia 
terenowe z biologii na górę Cergową. 

Opiekunami zajęć były pani Maria 
Walczak – nauczycielka biologii i pani 
pedagog Małgorzata Klein. Wędrówka 
utartym szlakiem, podczas pięknej 
majowej pogody sprawiła wszystkim 
wielka frajdę. W drodze na szczyt pani 
profesor Maria Walczak zapoznała nas 
z ciekawymi i popularnymi na naszym 
terenie gatunkami roślin takimi jak: dą-
brówka rozłogowa, mniszek lekarski, 
czosnek niedźwiedzi, konwalia dwu-
listna, miesięcznica trwała, śledzienica 
skrętolistna, poziomka leśna, gwiazd-
nica wielokwiatowa, kokoryczka wiel-
kokwiatowa.

Po niespełna godzinie dotarliśmy do 
Złotej Studzienki. Bardziej wytrwali 
poszli z profesorką Walczak na szczyt 
Góry Cergowej. Pozostali na polanie 
wspólnie z panią pedagog urządzili 
piknik. Wyprawa sprawiła nam wiele 
przyjemności poprzez obcowanie z na-
turą, ale należy podkreślić jej eduka-
cyjny charakter, poznaliśmy bowiem 
wiele gatunków roślin związanych z 
naszym regionem. Zajecia zintegro-
wały naszą klasę i pozwoliły podziwiać 
miejsca pełne spokoju i piękna, które 
związane są z kultem patrona naszej 
szkoły. „Niezapominajkowa” wyprawa 
na długo pozostanie w naszej pamięci.

Maria Drozd, Monika Lenik,  
Joanna Górecka

Fot. Prof. Maria Walczak ze swoimi uczniami.

Redakcja Dukli.pl rozpoczyna cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym poka-
zywać będziemy jak Dukla zmienia się w ciągu lat. Czytelników, którzy dyspo-
nują starymi zdjęciami Dukli i chcą się podzielić tym z innymi, zapraszamy do re-
dakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać w kolejnych numerach 
gazety. Dla zobrazowania zmian pokazywać będziemy zdjęcie danego miejsca 
w Dukli z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody 
książkowe. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

maj 2011



32   DPS  6/2011


	Zjazd Strażacki w Iwli
	Jest takie miejsce, taki kraj
	Czas na aktywność w gminie Dukla
	Patroni dukielskich ulic
	Kody pocztowe miejscowości na terenie gminy Dukla
	My z Podkarpacia
	Z Rawy Mazowieckiej przez Duklę do Nyirbator
	Konkurs na dyrektorów rozstrzygnięty
	13,5 miliona
młodych drzewek
	EkoPiknik w Wietrznie
	.. będziesz zbierać kwiaty ...
	Miłosz w sercu i poezji
	Rywalizowało ponad stu uczestników
	Droga do świętości
	Krzyż trwa, choć zmienia się świat
	Władysław Szwast stulatek z Teodorówki
	Leć muzyczko do niebiańskiej krainy...
	Szczególny rok 2011 
	Tańczą od półtora roku
	Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha 
w Dukli
	W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II
	Na Baranie 
w 27 minut
	Cyklokarpaty w Dukli po raz pierwszy
	Stół Darów Ziemi 
w Warszawie
	Łuskiewnik Różowy
	Z życia sanktuarium
	Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
	Siatkarze SKS „DUKLA” w półfinale Amatorskiej Plus Ligi 
	Kopczyk i Gołąbski 
w Półfinałach Mistrzostw Polski
	GMINNA LIGA SZACHOWA
	Pachnica dębowa – utytułowany owad
	Dukla gotowa na EURO 2012
	Dukla zwycięzcą Szkolnej Ligii Piłki Nożnej w 2011
	Czytelnicy piszą
	Kącik muzyczny
	OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
	Zamach na Diebala
	Najważniejsza jest matka
	W krainie rondla i patelni
	Wydarzyło się
w naszej gminie
	Łowiectwo i ekologia
	„Niezapominajkowa” wyprawa licealistów
	Dukla – wczoraj i dziś

