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„Dobro ludu najwyższym prawem” 
         (Cyceron)

Złota myśl:

Z okazji Dnia Matki dedykujemy wszystkim Mamom dwa wier-
sze autorstwa Adama Czai, z jednego z nich zaczerpnęłam tytuł 
mojego felietonu.

BAJKA MATKI
Jako dziecko zawsze płakałem
gdy noc burzami stała
ognia piorunów się bałem
a ty pochylona nade mną mówiłaś
synku po tych nawałnicach zaświeci
twoja szczęśliwa gwiazda
mamo do dzisiaj jest to 
najpiękniejsza mojego życia bajka.

KWIATY
W ogrodzie twojego serca też zakwitają te niewidzialne kwiaty
piękniejsze niż złota blask niż brylantów migotanie
więc je dawaj dzisiaj, jutro i we wszystkie pojutrza, zawsze 
dawaj
dopóki jeszcze jest czas
dopóki jeszcze matkę masz
W ogrodzie twojego serca też zakwitają te najpiękniejsze kwiaty.

Dopóki jeszcze matkę masz
Ile zawdzięczamy rodzicom, w pełni uświadamiamy sobie, 

gdy mamy własne dzieci. I, niestety, kiedy nasi rodzice odchodzą 
na zawsze. 26 maja w Dzień Matki idę na cmentarz z kwiatami  
i tak jest już od 20 lat. Moja mama odeszła na zawsze kiedy miała 
parę lat więcej niż ja w tej chwili, dała mi nie tylko życie, ale o 
wiele więcej min. kochać przyrodę i książki. Tyle miałam jej do 
powiedzenia i nie zdążyłam, pamiętam piękny, słoneczny dzień w 
dniu jej pogrzebu, mimo że to był 20 listopada. Była bardzo do-
brą i niezwykle pracowitą osobą, jej walka z chorobą trwała nie-
cały rok. Pamiętam także, że w szkole podstawowej przygotowy-
waliśmy laurki dla mam z okazji Dnia Matki, takie laurki dosta-
wałam także od moich synów, kiedy byli w przedszkolu i szkole 
podstawowej. Te laurki pieczołowicie przechowuję w archiwum 
domowym. W tym dniu wszystkie mamy obdarowywane są nie 
tylko laurkami, ale także kwiatami, prezentami, a co najważniej-
sze uśmiechem własnych dzieci. Pamiętajmy o mamie, nie tylko  
w dniu ich święta, bo była dla nas kiedyś całym światem, jak napi-
sał w wierszu „Spotkanie z matką” Konstanty Ildefons Gałczyński, 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.

Krystyna Boczar-Różewicz

Wszystkim Mamom  
z okazji Ich Święta życzę 

wielu powodów do radości, 
uśmiechu na co dzień i miłości.

W 20. rocznicę pobytu  
i kanonizacji w Dukli

W tym roku przypada 20. Rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli, 
który przybył tu aby kanonizować naszego największego rodaka św. Jana z Dukli. Pobyt 
papieża w Dukli i kanonizacja św. Jana z Dukli to niezaprzeczalnie największe wydarze-
nie w ponad jej 650 letniej historii. Święty Jan z Dukli długo czekał na kanonizację, na-
tomiast św. Jan Paweł II jest jednym z najszybciej kanonizowanych świętych. Koncert 
fortepianowy w wykonaniu francuskiego pianisty Serge’a Paloyan’a rozpoczął uroczy-
stości upamiętniające to doniosłe i ponadczasowe wydarzenie.

22 kwietnia w Muzeum Historycznym 
– Pałac w Dukli odbył się koncert forte-
pianowy w wykonaniu francuskiego pia-
nisty Serge’a Paloyan’a. Ten europejskiej 
klasy pianista przybył do Dukli za sprawą 
ks. Ryszarda Szwasta, z którym przyjaźni 
się jeszcze od czasu jego pobytu i pracy we 
Francji. Gości przywitał i sylwetkę artysty 
zaprezentował dyrektor Muzeum Histo-

od mieszkańców gminy Dukla ikonę Matki 
Boskiej Poczajowskiej, namalowanej przez 
mieszkankę gminy Dukla Barbarę Mar-
chewkę z Pałacówki, sekretarz gminy Du-
kla wręczyła kwiaty. W uroczystym kon-
cercie wziął udział starosta krośnieński Jan 
Juszczak, a także wielu innych zacnych go-
ści. Po koncercie odbył się skromny po-
częstunek. Organizatorami koncertu byli: 
Gmina Dukla i Muzeum Historyczne –Pa-
łac w Dukli.

Krystyna Boczar-Różewicz

rycznego – Pałac w Dukli Waldemar Pół-
chłopek. Godzinny koncert był duchową 
ucztą nie tylko dla melomanów, ale jak są-
dzę dla wszystkich, którzy wypełnili salę 
koncertową w dukielskim muzeum. Arty-
sta grał utwory Chopina: polonezy, nok-
turny, walce i preludia. Owacje na stojąco 
świadczyły o klasie koncertu, artysta biso-
wał. Na zakończenie słuchacze zaśpiewali 

100 lat artyście. 
Ksiądz prałat 
Stanisław Siara  
i o. gwardian Mi-
chaesz Okoński 
pobłogosławili 
u c z e s t n i k ó w, 
którzy na zakoń-
czenie koncertu 
odmówili mo-
dlitwę. 

B u r m i s t r z 
Dukli Andrzej 
Bytnar podzię-
kował artyście  
i wręczył prezent 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
ks. Ryszardowi Szwastowi z Iwli za 
wspaniały pomysł i zaproszenie Serge’a 
Paloyan’a do Dukli. Chcemy więcej 
takich koncertów.

Organizatorzy

Dyrektor Waldemar Półchłopek przedstawia artystę i program koncertu

Serge Paloyan podczas koncertu

Serge Paloyan

Serge Paloyan i ks. Ryszard Szwast
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Po raz kolejny w budżecie Gminy Dukla wyodrębniono środki 
Funduszu Sołeckiego. O zadaniach przewidzianych do realizacji 
w 2017 roku, w poszczególnych miejscowościach, zadecydowali 
mieszkańcy.

Sołectwo Nazwa zadania

Planowana 
kwota wy-

datków  
w 2017 r.

BARWINEK

Wykonanie projektu budowy garażu 
OSP w Barwinku - działka gminna nr 

87
3 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego przy 
drodze międzynarodowej w Barwinku 11 500,17 zł

CERGOWA
Przebudowa dróg wewnętrznych nr 
1585, 1587, 1547 i wykonanie na-

kładki asfaltowej na odcinku 200 mb
30 851,42 zł

CHYROWA
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 

106 oraz wykonanie nakładki asfalto-
wej na odcinku 200 mb

9 347,98 zł

GŁOJSCE

Wykonanie projektu oraz budowa 
oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od 
szkoły do ul. Dukielskiej - ul. Dukiel-
ska od skrzyżowania do przystanku w 

kierunku Iwli

30 851,42 zł

IWLA Wykonanie nakładki asfaltowej na 
drodze wewnętrznej nr 807, 808, 820 29 308,85 zł

JASIONKA
Budowa oświetlenia ulicznego przy 

drodze gminnej od drogi powiatowej 
do drogi gminnej „Zapłocie”

30 851,42 zł

LIPOWICA
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 

656 o długości 60 m oraz drogi nr 668 
o długości 100 m 

14 376,76 zł

ŁĘKI DUKIELSKIE

Wykonanie nakładki asfaltowej na 
drodze gminnej nr 2125 na odcinku 

od drogi powiatowej do skrzyżowania 
z drogą nr 2932

30 851,42 zł

MSZANA

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
wzdłuż drogi powiatowej od ostatniej 
w stronę Chyrowej, od Domu Ludo-
wego do pierwszej lampy na osiedlu 
włącznie z opracowaniem projektu i 

montażem lamp

10 000,00 zł

Organizowanie imprez o charakterze 
kulturalno - rozrywkowym (w tym za-
kończenie V Biegu o Kwitnący Kalosz 

Sołtyski, Dzień Dziecka, Wigilia)

4 839,53 zł

MYSZKOWSKIE

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 
396 - wykonanie nakładki asfaltowej 
o długości 170 mb od ronda w kie-

runku P. Szumlas

11 970,35 zł

NADOLE

Przebudowa - wykonanie nakładki as-
faltowej na drodze wewnętrznej nr 

541
10 000,00 zł

Przebudowa - wykonanie nakładki as-
faltowej na drodze wewnętrznej nr 

331
7 336,43 zł

Zakup krzeseł do Domu Ludowego 5 000,00 zł

NOWA WIEŚ
Budowa altany wraz z pomieszcze-
niem gospodarczym przy budynku 

Domu Ludowego w Nowej Wsi
11 538,43 zł

OLCHOWIEC

Wykonanie nakładki asfaltowo - bi-
tumicznej na drodze Olchowiec-Ko-
lonia na odcinku 500 mb, nr działki 

347,330.

8 329,88 zł

RÓWNE
Wykonanie projektu budowlano - wy-
konawczego hali sportowej przy Ze-
spole Szkół Publicznych w Równem

30 851,42 zł

TEODORÓWKA
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 
1326 i wykonanie nakładki asfalto-

wej - bitumicznej
30 851,42 zł

TRZCIANA
Zakup stołów świetlicowych do Domu 

Ludowego 3 000,00 zł

Wymiana podłóg w Domu Ludowym 10 081,00 zł

TYLAWA

Budowa przepustu na drodze gmin-
nej nr 570 3 000,00z zł

Budowa uzupełniająca oświetle-
nie uliczne wzdłuż drogi krajowej 
nr 19 na całej długości miejscowo-

ści Tylawa

15 757,67 zł

WIETRZNO

Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP 
w Wietrznie 4 000,00 zł

Prace remontowe przy budynku gim-
nazjum 4 000,00 zł

Zakup wyposażenia do Domu Lu-
dowego 4 000,00 zł

Prace remontowe w Domu Ludowym 6 851,42 zł

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 
w Domu Ludowym 12 000,00 zł

ZAWADKA RYMA-
NOWSKA

Budowa oświetlenia na odcinku drogi 
gminnej - działka nr 210 od posesji 

P. Jana Pustułki - działka nr 182/1 do 
posesji P. Stanisława Wilczka - działka 
nr 211/1, na której będą ustawione 

trzy lampy

8 000,00 zł

Zakrzewienie skarpy koło Domu Ludo-
wego (działka gminna nr 117) 5 636,33 zł

ZBOISKA
Wykonanie nakładki asfaltowej o dłu-
gości 315 mb. Droga nr 545 od drogi 

głównej do P. Belcików
19 220,44 zł

ZYNDRANOWA Wykonanie oświetlenia od początku 
wsi od P. Gocza do P. Pilipa 10 180,97 zł

Łączna wartość przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich 
2017 opiewa na kwotę 427.384,73 zł.

Jolanta Bik

Ponad 800 tys. zł dla Szkoły 
Podstawowej w Zespole 

Szkół nr 1 w Dukli
Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół nr 

1 w Dukli.
Wartość projektu: 868 039,43 zł, w tym wartość dofinan-

sowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 814 
279,43zł. 

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018

Kolejny sukces Gminy Dukla w zakresie pozyskania środ-
ków na rozwój i upowszechnianie oświaty. Tym razem ponad 800 
tyś. zł trafi do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli.

Po długich negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu 
pn. „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole 
Szkół Nr 1 w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i 
rekomendowany do dofinansowania. 

Całkowita wartość projektu wynosi 868.039,43 zł. Przyznana 
kwota dofinansowania wynosi 814.279,43 zł. 

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 
01.03.2017 do 30.06.2018 r.

Projekt obejmuje wsparcie doskonalenia umiejętności i kom-
petencji zawodowych nauczycieli w zakresie indywidualizacji 
pracy z uczniem. Projekt zakłada komplementarność wsparcia na-
uczycieli i uczniów, w którym zaplanowano stosowanie metod ak-

tywizujących w pracy z uczniem. W ramach realizacji projektu 
zostanie zakupiony szereg materiałów i pomocy dydaktycznych, 
organizowane będą wycieczki oraz wyjazdy edukacyjne a także 
5-dniowy obóz programistyczny.

Cel główny:
Wzrost kompetencji kluczowych 362 uczniów i 31 nauczycieli 

ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli w obszarach 
Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej (TIK), nauk matema-
tyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowa-
cyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego po-
dejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi.

Grupa docelowa:
1) Uczniowie: 362 osób, 
2) Nauczyciele: 31 osób. 

Zadania:
1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczen-

nic w obszarze matematyki, przyrody i języka angielskiego.
2. Program rozwijania kompetencji uczniów i uczennic w obsza-

rze matematyki, informatyki i języka angielskiego.
3. Program wspierania SP w Dukli w zakresie zwiększenia 

udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w proce-
sie kształcenia.

4. Program wspierania SP w Dukli w zakresie rozwoju kompeten-
cji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

5. Program wspierania SP w Dukli w zakresie podnoszenia kom-
petencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwięk-
szania udziału TIK w procesie kształcenia.

6. Program wspierania SP w Dukli w zakresie podnoszenia kom-
petencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

7. Program wspierania szkół w zakresie indywidualizacji pracy  
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jolanta Bik 
Skarbnik Gminy Dukla

Dukla z budżetem obywatelskim!
Budżet obywatelski, zwany również 

partycypacyjnym, jest demokratycznym 
procesem, w ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o wydatkach publicznych 
w perspektywie kolejnego roku budżeto-
wego. To proces, dzięki któremu społe-
czeństwo może przede wszystkim bezpo-
średnio oddziaływać na miasto realizując 
potrzeby lokalne.

Ze środków budżetu obywatelskiego 
będą mogły być finansowane zadania moż-
liwe do realizacji w trakcie roku budżeto-
wego 2018, wpisujące się w Strategię Roz-
woju Gminy Dukla na lata 2015-2022 oraz 
posiadające charakter lokalny.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Dukli w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych dotyczących budżetu 
obywatelskiego miasta Dukla na rok 2018 
z dnia 25 kwietnia 2017 r. celem konsul-
tacji jest m.in. włączenie mieszkańców 
Dukli w proces zarządzania miastem, bu-
dowanie społeczeństwa obywatelskiego,  

a także maksymalizacja efektywności  
i trafności podjętych decyzji.

W ramach budżetu obywatelskiego 
mogą być zgłaszane projekty należące do 
zadań własnych gminy, nienaruszające 
obowiązujących przepisów prawa, zgodne 
z planem zagospodarowania przestrzen-
nego, niekolidujące z zadaniami rozpoczę-
tymi lub planowanymi do realizacji przez 
Gminę Dukla, realizowane na składnikach 
mienia komunalnego, a nade wszystko 
możliwe do wykonania w trakcie jednego 
roku budżetowego. Dostrzegając potrzebę 
kształtowania społeczeństwa obywatel-
skiego od najmłodszych lat, propozycję za-
dania w ramach budżetu obywatelskiego 
może zgłosić każdy mieszkaniec miasta 
Dukla. W sytuacji gdy projektodawca bę-
dzie osobą małoletnią do formularza zgło-
szeniowego należy dołączyć zgodę opie-
kuna prawnego.

Planowana kwota środków przezna-
czonych na realizację zadań w ramach bu-

dżetu obywatelskiego wyniesie 50.000, 00 
zł. Ostateczna suma środków przeznaczona 
na wykonanie zadań zostanie wyodrębniona 
przez Radę Miejską w Dukli w uchwale bu-
dżetowej Gminy Dukla na rok 2018.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego przeprowadzane będzie w 
formie pisemnej na formularzu zgłoszenio-
wym wraz z dołączoną listą z podpisami co 
najmniej 15 zameldowanych mieszkańców 
miasta Dukla. Do grupy osób popierających 
zgłoszony projekt nie wlicza się projekto-
dawcy. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą 
mieszkańców popierających propozycję zo-
stanie udostępniony w Urzędzie Miejskim 
w Dukli w pok. 111 oraz na stronie interne-
towej www.dukla.pl. Dokument ten należy 
złożyć w formie papierowej w Urzędzie 
Miejskim w Dukli w kopercie z napisem 
„Budżet obywatelski” lub przesłać go drogą 
pocztową w okresie od 15 maja br. do 5 
czerwca br. do godz. 15.00. W przypadku 
przesyłki pocztowej decyduje data stempla 
pocztowego. W terminie do 7 lipca br. upu-
bliczniona zostanie lista projektów spełnia-
jących wymagania formalno- merytoryczne.
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Wymagający, życzliwi i wyrozumiali
70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
Tym razem proponujemy wspomnienia z lat szkolnych  

Pani Profesor dr hab. Haliny Kurek.

u dokończenie ze str. 5 

Dukla z budżetem obywatelskim!

Liceum Ogólnokształcące w Dukli, do 
którego uczęszczałam w latach 1967-1971, 
to najlepsza szkoła średnia, jaką można so-
bie wymarzyć. Wychowawczynią mojej 
klasy była Pani Profesor Halina Adamczu-
kowa, mądry i dobry Człowiek, która, choć 
wymagająca, nie pozwoliła, by matema-
tyka stała się moim wrogiem. Wyniesiona 
ze szkoły umiejętność liczenia i jednocze-
śnie logicznego myślenia okazała się bar-
dzo pomocna, kiedy pełniłam funkcję dzie-
kana Wydziału Filologicznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i byłam odpowie-
dzialna za finanse Wydziału.

Z perspektywy minionego czasu mogę 
stwierdzić, że w zasadzie wszyscy moi 
Nauczyciele byli wymagający, ale jedno-
cześnie - bardzo życzliwi i wyrozumiali.  
W związku z tym, do Liceum chodziliśmy 
z przyjemnością. Nie było to zło konieczne. 

Profesorowie, którzy szczególnie za-
znaczyli się w mojej pamięci to, oprócz 
mojej Wychowawczyni, Profesor Kazi-
mierz Szopa – Nauczyciel z pasją, który co 
rok prowadził nas na górę Cergową, na tor-
fowiska, byśmy przyrodę poznawali z au-
topsji, a nie tylko z podręczników. Dużo 
zawdzięczam też znakomitemu history-
kowi - Profesorowi Kazimierzowi Górec-
kiemu, który nauczył mnie kochać muzykę 
oraz Profesorowi Edwardowi Kleinowi, 
niezwykłemu Poloniście, dzięki któremu 
na studiach uniwersyteckich w Krakowie 
czułam się jak absolwentka jednego z naj-
lepszych liceów krakowskich. 

Szkoły średniej nie wspominam dziś 
jako przykrego obowiązku ucznia. W pa-
mięci zostały mi bowiem przede wszyst-
kim te chwile, które łączą się z czasem 
wolnym od nauki, a dukielskie Liceum ten 
wolny czas zagospodarowywało mi w ca-
łości. 

Najpierw Profesor Górecki zapro-
sił mnie do orkiestry szkolnej. Cotygo-
dniowe próby były czystą przyjemnością 
i zaczynały się od rytualnego strojenia in-
strumentów, w czym zawsze miałam swój 
udział. W szkole grał też zespół muzyczny 
z dwoma niekwestionowanymi liderami: 
Zdzisławem Rozembajgrem, a później - 
Zygmuntem Jakubczykiem. Zostałam so-

listką tego zespołu i wspólnie uświetnia-
liśmy poważne lub mniej poważne akade-
mie, ale przede wszystkim – sami świet-
nie się bawiliśmy. Potem przyszedł czas na 
siatkówkę. Nasza drużyna, składająca się 
wyłącznie z uczennic Liceum, osiągnęła 
sukces. Grałyśmy w trzeciej lidze. Profe-
sor Górecki był bardzo niezadowolony z 
takiego obrotu sprawy i prawie codzien-
nie powtarzał mi: albo siatkówka, albo mu-
zyka. Wiedziałam, że ani zawodową siat-
karką, ani zawodowym muzykiem nie zo-
stanę, więc robiłam jedno i drugie, bo oba 
zajęcia sprawiały mi przyjemność. Nie za-
wsze jednak było przyjemnie. Kiedy, wyty-
powana przez szkołę, wygrałam w Krośnie 
konkurs piosenki radzieckiej i stosunkowo 
późno wróciłam do domu (nie było auto-
busu), w domu Rodzice najpierw zrobili mi 
awanturę, a pogratulowali dopiero wtedy, 
gdy emocje opadły. Profesor Klein z kolei 
uważał, że powinnam spróbować swoich 
sił w recytacji. Poległam w czasie pierw-
szej akademii, bo pod wpływem stresu, 
zapomniałam tekstu. Profesor jednak nie 
dał za wygraną, co dziwne, dalej we mnie 
wierzył i to aż do tego stopnia, że wyty-
pował mnie do konkursu recytatorskiego. 
Tym razem Go nie zawiodłam. Wygra-
łam w szkole, potem w powiecie i wresz-
cie w województwie. I tak już było co rok, 
czemu sama się zawsze bardzo dziwiłam, 
choć, nie ukrywam, byłam zadowolona. Je-
żeli dodać do tego wakacyjne obozy wę-
drowne, które organizowały Panie Profe-
sor Halina Adamczukowa i Izabela Sta-
noszowa, żeby nam pokazać „inny kawa-
łek świata”, zabawy szkolne, które uświet-
niali koledzy z krośnieńskich szkół, spe-
cjalnie zapraszani przez Dyrekcję naszego 
Liceum, profesjonalne wyjazdowe ćwicze-
nia przeciwpożarowe naszej drużyny har-
cerskiej i udział w rozlicznych świętach 
ochotniczej straży pożarnej, to trzeba przy-
znać, że na naukę specjalnie dużo czasu nie 
zostawało.

Jak to się więc stało, że tak wielu ab-
solwentów dukielskiego Liceum skoń-
czyło studia wyższe i tak wielu może się 
poszczycić sukcesem zawodowym? Odpo-
wiedź jest prosta. Nasi Nauczyciele zawsze 

wiedzieli, kiedy wkroczyć i przypomnieć, 
że czas pomyśleć o egzaminach wstępnych 
na studia. A my zaufaliśmy Im i zaczęliśmy 
o tych egzaminach myśleć. 

„No więc Dukla – pisał Andrzej Stasiuk 
- dziwne miasteczko, z którego nie ma już 
dokąd pojechać […], na czym polega jej 
dziwna siła”, że „moje myśli prędzej czy 
później przybiegają właśnie tutaj, jakby w 
tych paru uliczkach na krzyż miały znaleźć 
zaspokojenie […]. Ona [zawsze HK] poja-
wia się jak napomnienie, ilekroć za wiele 
zaczynam rozmyślać o sobie”, bo Dukla (i 
moje Liceum) jest „jak memento, jak men-
talna dziura w duszy, klucz nie do podro-
bienia” (Stasiuk 1997: 16, 44, 65-66). 

Halina Kobiela-Kurek

Prof. zw. dr hab. Halina Kurek 
(Kobiela) (halina.kurek@uj.edu.pl) urodziła 
się 21 grudnia 1952 r. w Dukli. Tu ukończyła 
szkołę podstawową i liceum ogólnokształ-
cące. W latach 1971-1976 studiowała poloni-
stykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie. Tytuł magistra uzyskała w roku 1976 
na podstawie pracy pt. Liczebniki w toponi-
mii i antroponimii. Rozprawę doktorską pt. 
Zróżnicowanie fonetyczne języka mówionego 
mieszkańców Krakowa (wybrane zagadnie-
nia) obroniła w roku 1981. Habilitowała się w 
roku 1991 na podstawie dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej pt. Metodologia so-
cjolingwistycznego badania fonetyki języka 
mówionego środowisk wiejskich (na przy-
kładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), (Kra-
ków 1990). Tytuł naukowy profesora uzyskała 

w roku 1996, a podstawą jego nadania była 
książka pt. Przemiany językowe wsi regionu 
krośnieńskiego (studium socjolingwistyczne), 
(Kraków 1995). Stanowisko profesora zwy-
czajnego otrzymała w roku 2004 po opubliko-
waniu kolejnej książki pt. Przemiany leksyki 
gwarowej na Podkarpaciu, (Kraków 2003);

Działalność naukowa:
W swoim dorobku naukowym profesor 

Halina Kurek ma 155 publikacji, w tym: 4 
monografie autorskie, 3 książki współautor-
skie, 9 książek pod redakcją naukową (tu se-
rię: Podkarpackie spotkania. Literatura – Ję-
zyk – Kultura) oraz 115 artykułów nauko-
wych. Była członkiem międzynarodowych  
i polskich zespołów naukowych opracowują-
cych tematy dotyczące przemian językowych 
w krajach słowiańskich. Sporządziła kilka-
dziesiąt recenzji grantów dla Komitetu Badań 
Naukowych oraz dla Grant Agency of the Aca-
demy of Sciences of the Czech Republic. Na-
pisała ponadto kilkadziesiąt recenzji w prze-
wodach doktorskich i habilitacyjnych. Powo-
ływano ją również na recenzenta w postępo-
waniach o nadanie tytułu naukowego profe-
sora, w sprawach o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego 
oraz jako superrecenzenta w postępowaniu  
o nadane tytułu naukowego profesora.

Wykładała (i wygłaszała referaty na kon-
gresach): w Niemczech, w Austrii, w Rosji, we 
Włoszech, na Słowacji, w Macedonii i na Bia-
łorusi. Zorganizowała kilka międzynarodo-
wych konferencji naukowych. Jest członkiem 
Rady Naukowej Instytutu języka Polskiego 
PAN oraz członkiem rad naukowych czaso-
pism: „LingVaria” i „Socjolingwistyka”.

Działalność dydaktyczna i kształcenie 
kadry:

Wypromowała 10 doktorów, 312 magi-
strów (na Wydziale Polonistyki UJ) oraz 47 
licencjatów (w kolegiach nauczycielskich w 
Krośnie i Krakowie); jest promotorem lub 
opiekunem naukowym kolejnych 9 doktoran-
tów, 11 magistrantów oraz kilku studentów 
z indywidualnym programem studiów. Jest 
opiekunem staży naukowych i naukowo-dy-

daktycznych finansowanych przez Unię Eu-
ropejską. Jest członkiem Rady Naukowej Stu-
dium Doktoranckiego w zakresie językoznaw-
stwa polskiego na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu w Ostrawie i przewodniczącą 
językoznawczej Komisji rekrutacyjnej na stu-
dia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UJ.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi 
m. in. seminarium dla doktorantów Katedry 
Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki 
(Wydział Polonistyki) i wykłady z retoryki 
dla doktorantów Wydziału Prawa. Wykładała i 
wykłada też na studiach podyplomowych (Po-
dyplomowe Studia dla Nauczycieli, Podyplo-
mowe Studia dla Tłumaczy, Podyplomowe 
Studia Literacko-Artystyczne, Podyplomowe 
Studium Retoryki). Wykłady z retoryki pro-
wadziła także na podyplomowych studiach w 
Papieskiej Akademii Teologicznej oraz na stu-
diach stacjonarnych w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Krakowie. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim gościnnie wykładała też w In-
stytucie Dziennikarstwa, w Instytucie Filolo-
gii Angielskiej oraz w Instytucie Pedagogiki. 
Obecnie prowadzi wykłady dla sędziów Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra-
kowie.

Pełnione funkcje (wybrane):
Dziekan Wydziału Filologicznego UJ 

(1999 – 2005); prodziekan Wydziału Filo-
logicznego UJ ds. ogólnych (1993 – 1999); 
członek Senatu UJ (2005 – 2008 i 2012 – 2016 
oraz 2016-2020); p.o. kierownika Katedry Hi-
storii Języka i Dialektologii (1995-1996); kie-
rownik Katedry Lingwistyki Kulturowej i So-
cjolingwistyki (od 2005); organizator i opie-
kun naukowy Kolegium Języka Polskiego im. 
Stanisława Pigonia w Krośnie (1992 – 2000); 
przez kilkanaście lat sekretarz, a następnie 
członek Komisji Rewizyjnej Fundacji dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; przez kilkana-
ście lat członek Zarządu Fundacji Studentów  
i Absolwentów UJ „Bratniak”; członek Za-
rządu Fundacji Papyrus-Ebers-Akademie e.V. 
z siedzibą w Weimarze.

Członkostwa (aktualne):
Jest przewodniczącą Komisji Socjolingwi-

styki przy Międzynarodowym Komitecie Sla-
wistów, członkiem Komitetu Języ-
koznawstwa PAN, przewodniczącą 
Komisji Językoznawstwa PAN (Od-
dział w Krakowie), członkiem Ko-
misji Językoznawstwa PAN (Od-
dział w Łodzi), członkiem Interna-
tional Society of Phonetic Sciences, 
Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego oraz Towarzystwa Miło-
śników Języka Polskiego.

Nagrody, odznaczenia, wyróż-
nienia:

Otrzymała Nagrodę Mini-
stra Nauki, Szkolnictwa Wyższego  
i Techniki zespołową stopnia II za 
wybitne osiągnięcia naukowe, Na-
grodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, zespołową stopnia III 
za osiągnięcia naukowe, kilkadzie-
siąt nagród Rektora UJ za wybitne 

osiągnięcia naukowe, za wybitne osiągnię-
cia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz 
za wybitne osiągnięcia w pracy dla Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, a także Nagrodę Wy-
działu Spraw Społecznych Urzędu Wojewódz-
kiego w Krakowie za osiągnięcia w zakresie 
promocji regionu Małopolski oraz Nagrodę 
Wojewody Krośnieńskiego za pracę dla tego 
regionu. Została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, 
a w roku 2016 Senat PWSZ w Krośnie uho-
norował ją medalem „Zasłużony dla PWSZ”.

Prywatnie profesor Halina Kurek, od za-
wsze kochająca muzykę, góry i przyrodę  
(a najbardziej własny ogród), jest żoną Wło-
dzimierza, profesora geografii na UJ, mamą 
Michała, obecnie radcy prawnego i bab-
cią trojga wnuków: Franciszka, Stanisława  
i Marianny.

Prof. zw. dr hab. Halina Kurek

Prof. dr hab. Halina Kurek z rektorem UJ prof. dr hab.  
Franciszkiem Ziejką

Głosowanie na zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego zadania odbywać się bę-
dzie w okresie od 10 lipca br. do 31 lipca 
br. do godz. 15.00. Karta do głosowania 
udostępniona zostanie do pobrania w Urzę-
dzie Miejskim w Dukli w pok. 111 oraz na 
stronie internetowej www.dukla.pl. Głoso-
wanie przeprowadzone zostanie poprzez 
złożenie w przewidzianym do tego termi-
nie karty do głosowania w Urzędzie Miej-
skim w Dukli lub przesłanie jej drogą pocz-
tową na adres siedziby Urzędu. W przy-
padku przesyłki pocztowej decydować bę-
dzie data stempla pocztowego. 

Uprawnionymi do głosowania nad wy-
borem zadań do budżetu obywatelskiego, 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza są 
mieszkańcy miasta Dukla, którzy do dnia 
rozpoczęcia konsultacji ukończyli co naj-
mniej 16 rok życia oraz posiadają zamel-
dowanie na terytorium miasta Dukla. 

Ogłoszenie wyników konsultacji na-
stąpi do 14 sierpnia br. 

Reasumując, budżet obywatelski 
jest znakomitym narzędziem edukacji 
o samorządności jako wspólnoty władz  
i mieszkańców danej jednostki terytorial-
nej, współdziałających na rzecz jej roz-
woju. Warto wykorzystać tę szansę i wziąć 
czynny udział w kształtowaniu swojej ma-
łej Ojczyzny! 

Szczegółowe zagadnienia tego przed-
sięwzięcia określa zarządzenie Burmistrza 
Dukli w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych dotyczących budżetu 
obywatelskiego Miasta Dukla na rok 2018 
z dnia 25 kwietnia 2017 r., wraz z załącz-
nikami zawierającymi wzory potrzebnych 
dokumentów. 

Natalia Belcik
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Najpiękniejsza pisanka, 
palma i stroik wielkanocny

DOROŚLI
Pisanka współczesna: 

I miejsce: Praca grupowa pod opieką  
p. Małgorzaty Kłap – ŚDS Cergowa
II miejsce: Grzegorz Zygmunt z Jasionki 
pod opieką p. Kamila Krowickiego – ŚDS 
Cergowa

Stroik wielkanocny:
I miejsce: Praca grupowa Pracowni Ręko-
dzieła Artystycznego pod opieką p. Bar-
bary Marchewki – ŚDS Cergowa

4 kwietnia 2017 roku w Transgranicz-
nym Centrum Wymiany Kulturalnej roz-
strzygnięto konkurs „Na Najpiękniejszą 
Pisankę, Kraszankę, Malowankę, Stroik 
oraz Palmę Wielkanocną”. Komisja  
w składzie: PhDr. Mária Pajziknová, 
Mária Kravcová i Nataša Marusinová 
przyznała następujące nagrody:

SZKOŁA PODSTAWOWA
Pisanka tradycyjna:

I miejsce: Małgorzata Kwaśniowska – 
Tylawa
II miejsce: Tomasz Delimata – Tylawa

Pisanka współczesna:
I miejsce: Remigiusz Sudia i Maciej 
Mrówka – Tylawa
II miejsce: Koło plastyczne – Wietrzno
III miejsce: Kamila Skrzęta – Tylawa
wyróżnienie: Magdalena Aszklar – Dukla

Stroik wielkanocny:
I miejsce: Wiktoria Puchała – Równe
II miejsce: Milena Buczyńska – Łęki Du-
kielskie
III miejsce: Filip Korab – Wietrzno
wyróżnienie: Martyna Dołęgowska 
– Równe
wyróżnienie: Koło plastyczne ZSP  
w Równem

Palma wielkanocna:
I miejsce: Karolina Staroń – Łęki Du-
kielskie
II miejsce: Martyna Dołęgowska – Równe
III miejsce: Julia Albrycht – Równe
wyróżnienie: Angelika Malig – Jasionka 

GIMNAZJUM
Pisanka tradycyjna:

I miejsce: Wiktoria Malinowska – Tylawa
II miejsce: Marcin Kwaśniowski – Tylawa
III miejsce: Klaudia Zima – Tylawa
wyróżnienie: Wiktoria Jakieła – Dukla

Pisanka współczesna:
wyróżnienie: Karolina Ryczak – Łęki Du-
kielskie

Stroik wielkanocny:
I miejsce: Weronika Gałka – Dukla
II miejsce: Aleksandra Opałka – Dukla

Palma wielkanocna:
I miejsce: Krzysztof Kwaśniowski – 
Tylawa

II miejsce: Ta-
deusz Zając pod 
opieką p. Kamila 
Krowickiego – 
ŚDS Cergowa
III miejsce: Halina Turek z Równego i Wie-
sław Książkiewicz z Cergowej pod opieką 
p. Kamila Krowickiego – ŚDS Cergowa 

Palma wielkanocna:
I miejsce: Alina Gruszka – Równe
II miejsce: Praca grupowa pod opieką  
p. Bogumiły Dymek –Urynowicz – ŚDS 
Cergowa

Katarzyna Błaż

Wiosna, wiosna, wiosna,  
ach to Ty!! 

Słowami tej piosenki rozpoczęło się przedstawienie - niespodzianka przygotowane 
z inicjatywy nauczycielek Przedszkola Gminnego w Dukli dla przedszkolaków z oka-
zji Pierwszego Dnia Wiosny. Nauczycielki wcieliły się w rolę aktorów przedstawiając 
wiersz „Rzepka” Juliana Tuwima w wzbogaconej formie. Ciekawe stroje i bogate de-
koracje skupiły uwagę dzieci, a poprzez wesołe piosenki przeplatane narracją Pani Wio-
sny dzieci bezpośrednio uczestniczyły w wesołej zabawie. Jak przystało na nauczycielki 
przedszkola nie zabrakło dużej dawki humoru, a cały spektakl spotkał się z bardzo pozy-
tywną reakcją najmłodszej publiczności.

Widząc potencjał tej inscenizacji nauczycielki wystawiły tę sztukę również dla pod-
opiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej oraz dla uczniów klas na-
uczania początkowego ZS nr 1 w Dukli, które jeszcze niedawno uczęszczały do naszego 
przedszkola.

 Tego typu inicjatywy pomagają wzmocnić więzi społeczne w środowisku i wyzwa-
lają pozytywne emocje. Uważamy, że taki sposób witania Wiosny jest niemniej atrak-
cyjny, niż dawny zwyczaj „topienia Marzanny”. Obecne tendencje ekologiczne, które 
na co dzień wpajamy dzieciom odnośnie poszanowania i nie zaśmiecania przyrody, są 
sprzeczne z byłą tradycją witania Wiosny.

Krystyna Michno, Alicja Jaworska

Polacy…  
Żydami?

Nawiązując do wy-
stawy otwartej 26 marca 
2017 roku w Transgranicznym Centrum 
Wymiany Kulturalnej pt. „Żydzi z Du-
kli i okolic” przygotowanej przez Stowa-
rzyszenie Stetl Dukla pod kierownictwem 
prezesa Jacka Koszczana, dało się zauwa-
żyć, że byłych mieszkańców naszej gminy 
przedstawia się jako Żydów. Na jednym ze 
zdjęć prezentowanych na wystawie z pod-
pisem: „Żydzi dukielscy” widać wyraźnie, 
że są to Polacy: młodzi chłopcy z Gór Iwel-
skich. Każdy z nich ma naszytą na prawej 
stronie marynarki literę „P”.

W 70. rocznicę akcji „Wisła”
Przeprowadzona w 1947 roku akcja 

„Wisła” była jedną z największych zbrodni 
komunistycznego aparatu władzy. Miała 
stać się elementem wykorzenienia kultu-
rowego, zjawiska atrofii tradycji i lokalnej 
obyczajowości. W opinii Timothy’ego Sny-
dera była polityczną „czystką” etniczną, 
zaplanowaną w celu zmiany geografii et-
nicznej nowego państwa polskiego. Wła-
dze zdecydowały się przesiedlić „każdą 
osobę narodowości ukraińskiej”. Środo-
wiska, które nie poparły UPA, rodziny mie-
szane, Łemkowie zdemobilizowani z Armii 
Czerwonej, lojalni członkowie partii ko-
munistycznej przeszkoleni w Związku So-
wieckim i komuniści, którzy pomagali „re-
patriować” Ukraińców w poprzedniej fali 
– wszyscy zostali przymusowo wysiedleni.

Deportacja była rezultatem proce-
sów tkwiących w założeniach politycz-
nych ówczesnych sfer kierujących pol-
ską polityką. Wyróżniała się przymusowo-
ścią, gdyż przesiedleniec nie mógł decydo-
wać o własnym losie. Jednocześnie była 
pogwałceniem podstawowych praw ludz-
kich. Jak stwierdzał Krzysztof Skubiszew-
ski Karta Narodów Zjednoczonych ratyfi-
kowana przez Polskę w 1945 roku, dająca 
m.in. gwarancje wolności od ingerencji  
w życie rodzinne i domowe i uprawnienie 
do wyboru miejsca zamieszkania, została 
naruszona przez akcję „Wisła” w stosunku 
do wielu rodzin łemkowskich.

Akcja „Wisła” i zastosowane w sto-
sunku do ludności cywilnej metody były 
środkiem prowadzącym do stworzenia ide-
ału państwowości opartego na tożsamo-
ści granic politycznych z granicami naro-
dowościowymi. Operacja przeprowadzona 
była w odpowiedniej atmosferze politycz-
nej, a przede wszystkim psychologicznej. 
Umiejętnie podsycana przez władze komu-
nistyczne nienawiść do obcych (Niemców, 
Żydów, Ukraińców) znajdowała wśród 
polskiego społeczeństwa sporą akceptację. 
W wielu przypadkach ówczesny stosunek 
do ludności niepolskiej był nacechowany 
nienawiścią, poniżaniem godności narodo-
wej i ludzkiej. Należy jednak pamiętać, że 
Łemkowie znaleźli się pod wpływem ro-
dzącego się systemu autorytarnego, który 
zaczynał funkcjonować w całej Polsce. 
Działania skierowane przeciwko nim były 
częścią systemu, który zniewalał całe spo-
łeczeństwo.

28 kwietnia 1947 roku dowódca Grupy 
Operacyjnej „Wisła” gen. Stefan Mossor 
poinformował telefonogramem ministra 

obrony narodowej Michała Żymierskiego, 
że o godzinie 4:00 rozpoczęła się akcja 
przesiedleńcza ludności ukraińskiej. Po 
zakończeniu wysiedleń do USRR (1944-
1946) akcja „Wisła” w założeniu ówcze-
snych decydentów partyjnych miała stać 
się ostatnim elementem polityki „oczysz-
czenia” tego regionu z ludności etnicznie 
niepolskiej. Wysiedlano także rodziny mie-
szane, działaczy społecznych, pracowni-
ków aparatu partyjnego, funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, par-
tyzantów z oddziałów Gwardii Ludowej  
i Armii Ludowej. Przychodzili do nas sta-
rzy komuniści – wspomina minister Wol-
ski (Władysław Wolski – wiceminister ad-
ministracji publicznej – przyp. aut.) – pra-
cownicy partii, nawet władz bezpieczeń-
stwa, prosząc o pozostawienie.

Nie pozostawiliśmy nikogo, aby nie 
czynić wyjątków. Warto wspomnieć, że 
wysiedlano również mieszkających na 
Łemkowszczyźnie Romów. Zdarzało się, 
że razem z Łemkami przesiedlano też ro-
dziny polskie, były to jednak wypadki spo-
radyczne. Symptomatyczny był meldunek 
gen. Stefana Mossora, w którym informo-
wał ministra obrony narodowej marszałka 
Michała Żymierskiego, że dokonano przy 
sposobności akcji „Wisła” wysiedlenia 
także kilku rodzin polskich „przegniłych 
propagandą PSL i NSZ”. Zazwyczaj jednak 
ludność polska miała być koncentrowana 
na czas wysiedleń w specjalnych „wsiach-
obozach” ochranianych przez wojsko.

Generalnie akcja „Wisła” objęła lud-
ność wyodrębnioną na podstawie kryte-
rium etnicznego. Nie miało żadnego zna-
czenia czy wysiedlany brał udział w dzia-
łalności Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA), czy też nie. Przesiedlano wszyst-
kich Ukraińców i Łemków, stosując nie-
humanitarną zasadę zbiorowej odpowie-
dzialności. Z instrukcji Państwowej Komi-
sji Bezpieczeństwa dla Dowództw Okrę-
gów Krakowskiego i Lubelskiego z 1 sierp-
nia 1947 roku wynikało jednoznacznie, że 
przesiedleniu mają podlegać wszystkie ro-
dziny ukraińskie bez względu na stopień 
lojalności. W myśl jednej z dyrektyw w/w 
instrukcji powołane zostały specjalne bry-
gady kontrolne, których zadaniem było kil-
kakrotne sprawdzanie wysiedlonej wsi, aby 
nie pozostała w niej żadna rodzina ukraiń-
ska lub mieszana.

Fragment opracowania pt. „Karnie 
przesiedleni” prof. Stefana Dudry

8 marca 1940 roku władze III Rzeszy 
wprowadziły obowiązek noszenia takiego 
właśnie znaku przez Polaków, którzy są 
lub będą włączeni do pracy przymusowej 
w Niemczech,

Mam nadzieję, że prezes Stowarzysze-
nia Stetl Dukla zdaje sobie z tego sprawę, 
że na imprezy organizowane przez Stowa-
rzyszenie przychodzą osoby o dużej wie-
dzy historycznej. Jednak za wszystkie 
błędy i niedociągnięcia organizowanych 
wystaw i imprez przez Stowarzyszenie od-
powiada prezes.

Wiesław Kopczyk
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W 20. rocznicę pobytu i kanonizacji

2017 - Rok  
Tadeusza Kościuszki

2017 - Rok Tadeusza Kościuszki
W Muzeum Historycznym - Pałac  

w Dukli można oglądać wystawę Tadeusz 
Kościuszko w historii i tradycji polskiej, 
której otwarcie miało miejsce 29 marca  
i było połączone z wykładem prof. dra hab. 
Mieczysława Rokosza na temat Dziejowej 
roli Tadeusza Kościuszki.

Tadeusz Kościuszko nazywany jest bo-
haterem dwóch narodów, Polski i Stanów 
Zjednoczonych. Thomas Jefferson, jeden 
z autorów amerykańskiej „Deklaracji nie-
podległości”, nazwał Kościuszkę najpraw-
dziwszym synem wolności, Napoleon zaś 
„bohaterem północy”, Władysław Rey-
mont pisał o jego wielkim sercu i umiłowa-
niu Ojczyzny.

200. rocznica śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki i ustanowienie roku 2017 pod jego 
patronatem, dało impuls do przypomnienia 
jaką rolę odegrał w dziejach naszego na-
rodu, także do pokazania miejsca powsta-
nia kościuszkowskiego w naszej pamięci 
narodowej oraz tradycji kościuszkowskiej 
na przestrzeni wieków. 

Wystawa została przygotowana ze 
zbiorów: Fundacji imienia Tadeusza Ko-
ściuszki w Krakowie, Muzeum Kultury 
Szlacheckiej w Kopytowej, Muzeum Re-
gionalnego w Jaśle, Stowarzyszenia Kosy-
nierów Parafii w Cieklinie oraz z prywat-
nych kolekcji Zbigniewa Więcka, Jacka 
Grocholskiego, Macieja Kilarskiego, An-
drzeja Nowakiewicza i Jerzego Marka. 
Wszystkim wymienionym składamy wiel-
kie podziękowania. 

Na wystawie można zapoznać się z bio-
grafią Tadeusza Kościuszki ujętą w for-
mie szczegółowego kalendarium, jak rów-
nież z ikonografią przedstawiającą wize-
runki i ważniejsze epizody z życia i dzia-
łalności Naczelnika. W grupie ikonogra-
ficznej do rzadkich zabytków należą helio-
grawiury Zygmunta Ajdukiewicza, z teki 
wydanej w Wiedniu w 1892 roku, przed-
stawiające najważniejsze sceny z życia Ta-
deusza Kościuszki.

Szczególne jednak miejsce na ekspo-
zycji zajmuje nieznany list Tadeusza Ko-
ściuszki, datowany w Dukli 19 paździer-
nika 1775 roku, adresowany do kasz-
telana krakowskiego Jerzego Augusta 
Wandalina Mniszcha, ówczesnego wła-
ściciela Dukli. 

Kościuszko przybył do Dukli po 5-let-
nim pobycie we Francji, gdzie razem z Jó-
zefem Orłowskim, kolegą z warszawskiej 
Szkoły Rycerskiej, studiował w Królew-
skiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Pa-

ryżu, a także doskonalił wiedzę w dziedzi-
nie inżynierii wojskowej.

Pobyt Kościuszki w Dukli i pozosta-
wiony list do magnata miał związek z po-
szukiwaniem przez niego posady, ponie-
waż jesienią 1775 roku utracił zatrudnienie 
w Sosnowicy, jako guwerner córek Józefa 
Sosnowskiego, wojewody smoleńskiego, z 
powodu romansu z Ludwiką, córką sena-
tora. Kościuszko w Dukli jednak nie za-
stał magnata, więc pozostawił list, w któ-
rym zwraca się do Mniszcha o wstawien-
nictwo w objęciu na dworze saskim posady 
w służbie dyplomatycznej lub wojskowej. 
Sam zaś podążył za nim do Krakowa, a na-
stępnie do Drezna. Starania te nie przy-
niosły powodzenia, dlatego podjął dalszą 
podróż do Paryża. Kościuszko z Francji  
w czerwcu 1776 roku wyruszył do Ame-
ryki i wziął udział w wojnie o niepodle-
głość Stanów Zjednoczonych. 

Na wystawie został też poruszony mało 
znany wątek o jego dramatycznej podróży 
do Filadelfii. W czasie rejsu statek wiozący 
Kościuszkę i pięciu innych, nieznanych Po-
laków, wpadł w bardzo silny sztorm i rozbił 
się blisko wyspy Martyniki (Małe Antyle) 
na pograniczu Oceanu Atlantyckiego i Mo-
rza Karaibskiego. Kościuszce i pozostałym 
Polakom udało się złapać maszt i dopłynąć 
do wybrzeża Martyniki. Dalszą podróż do 
walczących Stanów odbyli łodzią rybacką. 
W wojnie o niepodległość Stanów Zjedno-
czonych zasłużył się jako twórca fortyfika-
cji w wielu obozach wojskowych, zwłasz-
cza wsławił się w 1777 roku przy oblężeniu 
Saratogi. W uznaniu zasług w 1783 roku 
awansowany został na generała brygady. 

Duża część zbiorów na ekspozycji na-
wiązuje do powstania narodowego, zna-
nego jako insurekcja kościuszkowska  
w 1794 roku, która była ostatnią próbą ra-
towania niepodległej Rzeczpospolitej. Bi-
twa pod Racławicami i atak kosynierów 
urosła do rangi symbolu, a Tadeusz Ko-
ściuszko stał się przykładem dla kolejnych 
pokoleń polskich. 

Kościuszko najczęściej przedstawiany 
był jako bohater spod Racławic w sukmanie 
i czapce krakusce, często na galopującym 
koniu i tego typu wizerunki przeważają na 
wystawie. Do ciekawszych należy plakietka 
żeliwna z podobizną Kościuszki w konfede-
ratce (popiersie w profilu), z ok. 1850 roku, 
a także miniaturowe popiersie wykonane ze 
stiuku we Francji, z 1853 roku.

Oprócz ikonograficznych przedstawień, 
do tego wydarzenia nawiązują elementy 

uzbrojenia i 
umunduro-
wania, m.in. 
tzw. szable 
k o ś c i u s z -
k o w s k i e , 
słynne kosy 
b o j o w e , 
stroje kosy-
nierów, ka-
rabiny gład-
k o l u f o w e ,  
a nawet kule spod Racławic. 

Prezentowane są także różnego ro-
dzaju pamiątki nawiązujące do czasów Na-
czelnego Wodza, lub też z nim związane. 
Na uwagę zasługują oryginalne klamry do 
pasa z l. 1861-1863, jedna z podobizną Ta-
deusza Kościuszki w czapce krakusce, 
druga w mundurze generała wojsk koron-
nych. Ciekawa jest też Pamiątka odbytego 
w dniu 10 października 1861 roku Nabo-
żeństwa za poległych w bitwie pod Macie-
jowicami i wzięcia do niewoli Naczelnika 
Insurekcji.

Postać Kościuszki i jego dokonania 
znalazły również swoje odbicie w kolek-
cjach filokartystycznych, numizmatycz-
nych i filatelistycznych oraz innych upa-
miętnieniach, które zostały zaprezento-
wane na wystawie. W zespole ekspono-
wanych pocztówek duża część przedsta-
wia różne ujęcia Panoramy Racławickiej. 
Ten cykloramiczny obraz powstał z oka-
zji 100-lecia insurekcji kościuszkowskiej,  
a w zespole malarzy pod kier. Jana Styki 
i Wojciecha Kossaka był m. in. Tadeusz 
Popiel - polski malarz, uczeń Jana Ma-
tejki, który jest również autorem scen życia  
i kultu św. Jana z Dukli w dukielskim ko-
ściele OO. Bernardynów, z kolei jego brat 
Antoni Popiel, rzeźbiarz, wykonał projekt 
pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyng-
tonie, którego kopia została ustawiona  
w Warszawie w 2010 roku.

Tadeusz Kościuszko jest jednym z naj-
bardziej znanych bohaterów - któremu po-
święcono pomniki, nazwy ulic i miejsco-
wości, różne instytucje, organizacje, czy 
góry, nawet Górę Kościuszki w Austra-
lii (najwyższy szczyt kontynentu). Ko-
ściuszko stał się symbolem walki o niepod-
ległość i symbolem wolności, do dziś trwa 
o nim pamięć historyczna i tradycja, czego 
wyrazem jest ta wystawa, która będzie pre-
zentowana do 10 czerwca 2017 roku. Ser-
decznie zapraszamy.

Aleksandra Żółkoś

Monseigneur                                                     z Dukli 19 Octobr 1775

   leżeli smiem nieznajomy pisac do J. WWmgo Pana Dobrodzieja to 
szczeguinie przez pomieszczenie wliczbie sług swoich mego Stryia, ktory 
wnadzieie łask nieraz doznanych pisze zamno abys JWWny Pan Dobro-
dzicy wniosl powazną swą instancyą do Dworu Saskiego w Pomieszcze-
niu mie czyli w Reymoncie czyli w Gabinecie cobym lepiey wolał.

    Wiem ze siło trace przez niezostanie JWWmgo Pana Dobrodzieia w 
Dukli, bo niemam szczęscia poznac osoby iego o co się mocno starałem, 
powtóre wtymże rekomendacylnym (tak) liscie iezeli łaska nastąpi coz-
kolwiek utracam gdyż przez nioobcowanie zemno niemozesz JWWny Pan 
Dobrodziey smiele dac zalete iakieykolwiek zdatnosci moiey.

    Krok moy uczyniony do Dworu Saskiego iest szczegulnym celem 
azebym był kiedys uzytecznym Oyczyznie Naszey y wypłacil się iey zobo-
wiązku obywatelstwa ale teraz w Polszcze chociasz chciano mie zazyc, 
nieupatrowałem dlaniey zadnego uszczęsliwienia.

    Sposobiłemsie przez lat Pięc bycia mego w cudzych kraiach, wydo-
skonalicsię, co do Rządu trwałego zuszczęsliwieniem wszystkich nalezy, w 
Ekonomice y w Stanie Zolnierskim y to bydz tylko moze pobudko do dania 
mi rekomcndacyi gdyż usilniesię starałem tego nauczyc ile ze y wrodzoną 
passyą do tych rzeczy miałem.

    Chcieyzetedy JWWny Pan Dobrodziey przez przywiązanie swoie do 
Oyczyzny y przez wnętrzne uczucie Ukontentowania zdania pomocy Dru-
gim, mnie zarekomendowac. la zas dozgonie wyplacywacsię wdzięczno-
ścią przyrzekam zostaiąc zpowinnym uszanowaniem osoby.

Ztąd iade do Krakowa gdzie 
iezeli niezostane JWWmgo Pana 
Dobr. poiade prosto do Drezdna
y tam oczekiwac będe łaski iego.

Iasnie Wielmoznego Jmc Pana 
Dobrodzieia Nayniszszym Sługą

Tad : Kosciuszko
Kapitan

Gw.

Podczas koncertu

Serge Poloyan z ikoną Matki Boskiej Poczajowskiej, ks. Ryszard Szwast, z prawej 
Halina Cycak - sekretarz Gminy Dukla, z lewej Andrzej Bytnar burmistrz Dukli

Fot. kbr

Fot. Mateusz Such

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Nieznany list Tadeusza Kościuszki datowany w Dukli 19 października (October) 1775 
roku,  adresowany do Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha, ówczesnego właściciela Dukli. 
Ten list po raz pierwszy został opublikowany przez ks. Józefa Sasa w Sprawozdaniu szkolnego 
gimnazjum w Bąkowicach pod Chyrowem w 1910 roku.

Uczestnicy wernisażu wystawy
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje
Koronkarstwo w tradycji słowackiej

Wspólne świąteczne śniadanie

Najpiękniejsza pisanka, palma  
i stroik wielkanocny

KORONKARSTWO  
w tradycji słowackiej
W czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w 
Transgranicznym Centrum Wymiany 
Kulturalnej odbyły się warsztaty, pt. 
„Koronkarstwo w tradycji słowackiej”.

Tematem warsztatów była koronka 
klockowa, która polega na przeplataniu 
par nici nawiniętych na drewniane szpulki, 
zwane klockami. Proces wyplatania od-
bywa się na specjalnej poduszce, do której 
za pomocą szpilek przymocowuje się wzór. 
Produktem finalnym tej techniki rękodziel-
niczej jest tzw. płócienko tworzące róż-
nego rodzaju motywy i ornamenty, utwar-
dzone lakierem do włosów. Koronka kloc-
kowa jest jedną z najpiękniejszych i najde-
likatniejszych rodzajów koronki. Technika 
ta pochodzi prawdopodobnie z Flandrii, a 
jej korzenie sięgają XVI w. 

W warsztatach zorganizowanych przez 
Ośrodek Kultury wzięło udział aż 20 
mieszkanek Gminy Dukla. Mogły one po-

szerzyć swoje umiejętności manualne o ko-
lejną technikę rękodzielniczą. Jak się oka-
zało tworzenie koronki klockowej jest bar-
dzo żmudnym procesem, wymagającym 
dużej cierpliwości i precyzji. Podczas czte-
rogodzinnej pracy uczestniczkom wyda-
rzenia udało się wykonać jeden z podsta-
wowych splotów klockowych. Instruk-
torkami warsztatów były dwie rękodziel-
niczki ze Słowacji: Nikola Makarová i Zu-
zana Dreveňáková. 

Przeprowadzone warsztaty są częścią 
mikroprojektu „Słowiańscy bliźniacy” – 
mozaika tradycji. Odnajdywanie podo-
bieństw w kulturze polskiej i słowackiej 
realizowanego w ramach Programu Współ-
pracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2017-2020. Projekt jest finanso-
wany przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego.

Katarzyna Błaż

„Wspólne świąteczne 
śniadanie”
warsztaty, pokaz i degustacja wielkanocnego jadła  
regionalnego w tradycji polsko-słowackiej

Od kwietnia Ośrodek Kultury w Dukli  
i Podduklianské osvetové stredisko vo Svid-
níku rozpoczęli realizację mikroprojektu 
pt.  „Słowiańscy bliźniacy” – mozaika 
tradycji. Odnajdywanie podobieństw 
w kulturze polskiej i słowackiej. Pierwsze 
trzy zadania, inaugurujące całoroczny pro-

gram wydarzeń i im-
prez o charakterze 
kulturalno-edukacyj-
nym, związane były 
z obchodami Świąt 
Wielkanocnych. 

W Niedzielę Pal-
mową 9 kwietnia 
2017 roku w Tran-
granicznym Centrum 

Wymiany Kulturalnej w Dukli odbyło się 
„Wspólne świąteczne śniadanie – czyli 
warsztaty, pokaz i degustacja wielka-
nocnego jadła regionalnego w tradycji 
polsko-słowackiej”. Wydarzenie miało na 
celu prezentację świątecznych tradycji ku-
linarnych terenu pogranicza oraz ukaza-

nie podobieństw i różnic kultury partnerów 
mikroprojektu. 

Od godziny 10.00 chętni mieszkańcy 
terenu wsparcia wzięli udział w warszta-
tach kulinarnych, podczas których zapre-
zentowano proces powstawania tradycyj-
nego jadła przygotowywanego w okresie 
wielkanocnym w polskich i słowackich do-
mach. Po stronie polskiej była to zupa ser-
watkowa tzw. święconka, zaś po stronie 
słowackiej – ser z krowiego mleka oraz 
kołacz.

W południe przystąpiono do wspól-
nego świątecznego śniadania. Na sto-
łach znalazły się przysmaki spożywane 
na terenie pogranicza polsko-słowackiego  
w czasie Świąt Wielkanocnych. Na parte-
rze TCWK ustawiono 6 stołów z menu de-
gustacyjnym, które przygotowali zapro-
szeni przez partnerów mikroprojektu go-
ście. Panie Anastazja Fesz i Anna Deli-
mata wraz z KGW z Barwinka często-
wały m.in. zupą chrzanową, jajkami w ga-
larecie, sosem tatarskim, chrzanem wiel-
kanocnym, chrzanem z jabłkami, sa-
łatką z tuńczyka, żurkiem czy babą droż-
dżową. Wśród wystawionych przez KGW 
z Wietrzna na czele z p. Danutą Czelniak 
dań znalazły się: babeczki pod pierzynką, 
babka wielkanocna, serownik, makowiec, 
sałatka śledziowa, sos tatarski, chrzan, go-
towane mięso kiełbasiane w wekach, klops 
pieczony, boczek pieczony czy kule mię-
sne z jajkiem. Pani Katarzyna Polek za-
proponowała następujące wyroby wielka-
nocne: jajka faszerowane wędzonym ło-
sosiem i tuńczykiem, sałatkę chrzanową, 
krajankę świąteczną, keks, baby wielka-
nocne i żur. Uczestnicy wydarzenie mogli 
również degustować przygotowaną przez  
p. Małgorzatę Walaszczyk-Faryj trady-
cyjną zupę serwaktową tzw. święconkę. Po 
stronie słowackiej zaprezentowały się rów-
nież 3 grupy kulinarne. Panie Mária Sa-
divová i Vladimíra Vanatová przywiozły 
m. in. słodkie wypieki, a wśród nich babę 
wielkanocną, makowiec, zawijaniec kaka-
owy i makowy oraz różnego rodzaju szynki 

Rozpoczęcie warsztatów

Uczestniczki warsztatów przy pracy

Grupa ze Słowacji wraz z przedstawicielkami KGW z Wietrzna

Słowacki  
stół wielkanocny

Kat. pisanka współczesna, dorośli - 1. miej-
sce (praca zbiorowa pod opieką Małgorzaty 
Kłap - ŚDS Cergowa)

Kat. stroik wielkanocny, Szkoła Podstawowa - 1. miejsce  
Wiktoria Puchała - Równe

Po prostu z natury
Fot. Maria Walczak

Wawrzynek wilczełyko

Żywiec gruczołowaty
subendemit ogólnokarpacki
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IV Powiatowy Przegląd 
Piosenki Znanej i Lubianej
“… zielone, staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy …”

XXIII GMINNY PRZEGLĄD 
PIOSENKI RELIGIJNEJ 2017

 Karta zgłoszenia
XXIII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2017

Nazwisko i imię ...........................................................................
Tytuł utworu .................................................................................
Placówka delegująca ....................................................................
Tel. kontaktowy ...........................................................................
Kategoria .....................................................................................
 
Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KUL-
TURY z siedzibą w DUKLI, uL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w ga-
lerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że poda-
nie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania 
danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

 ......................................
  (podpis) 

Konkurs Recytatorski Poezji  
i Prozy o tematyce religijnej
 Regulamin: 
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z terenu gminy Dukla. 
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie przez siebie wy-
brany utwór – wiersz lub proza (fragment) 
3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla wy-
konawcy) 
4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wie-
kowych:

 kat I - przedszkolaki 
 kat.II - klasy I do III 
 kat.III - klasy IV do VI 
 kat.IV - gimnazjum 
 kat.V - dorośli 

5. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dyk-
cja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny. 
6. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyróż-
nienia. 
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 25 maja 2017r. 
od godz. 9.00 w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury  
w Dukli.
8. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 19 maja 2017r. do godz 
18.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kultury w Dukli 
ul. Trakt Węgierski 38. 38-450 Dukla Tel . 662054407

 - imię i nazwisko 
 - tytuł utworu 
 - kategoria 
 - instytucja delegująca 
 - imię i nazwisko opiekuna 
 - telefon kontaktowy 

9. Cel konkursu: 
 - popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów du-
chownych i świeckich, 
 - pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka 
polskiego, 
 - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają 
zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na 
publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez 
Ośrodek Kultury sposób. 

REGULAMIN 

ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury w 
Dukli

CEL PRZEGLĄDU:
- inspiracja młodych talentów do poszuki-
wań artystycznych
 w dziedzinie poezji i muzyki,
 - konfrontacja dokonań twórczych.

MIEJSCE: Sala widowiskowo – kinowa, 
Ośrodek Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4
TERMIN: 12 maja 2017. godz. 9.00 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
- przegląd jest imprezą otwartą dla miesz-
kańców powiatu krośnieńskiego,
- uczestnikami mogą być wyróżniający się 
amatorzy (soliści i zespoły),
- wykonawca (zespół) przygotowuje jeden 
utwór polskiego cenionego, 
 polskiego wykonawcy,
- zgłaszający są zobowiązani do przekaza-
nia na adres:
Ośrodek Kultury w Dukli
ul. Kościuszki 4
38-450 Dukla

lub mail: norbert@dukla.pl 
w terminie 8 maja 2017r. do godz 16.00 
wypełnionej karty uczestnictwa,
- uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się 
powierzyć organizatorom prawo do nieod-
płatnego wykonywania rejestracji występu,
 
KATEGORIE WIEKOWE:

I – szkoły podstawowe
II – gimnazja

Karta zgłoszenia
IV Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 2017

Nazwisko i imię ...............................................................................................................
Tytuł utworu ....................................................................................................................
Placówka delegująca .......................................................................................................
Tel. opiekuna ...................................................................................................................
Kategoria .........................................................................................................................
 
Akceptując regulamin jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto 
video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że 
mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

 ..........................................
 (podpis opiekuna) 

III – szkoły ponadgimnazjalne
IV – dorośli

JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni po-
wołane przez organizatorów Jury

ZASADY ORGANIZACYJNE:
Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na 
koszt własny.
Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian i ostatecznej interpretacji regu-
laminu. 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dy-
plom a laureaci nagrody.
Informacje na temat przeglądu można 
uzyskać:
Ośrodek Kultury w Dukli, tel. 662054407 
w godz. 11.00 - 16.00 
oraz na stronie internetowej:  
www.ok.dukla.pl

 REGULAMIN 
1.  Kategorie wiekowe:
 I – do klasy „0” włącznie, II – klasy I – III, 
III – klasy IV– VI, IV – gimnazjum, V – 
dorośli
2. W przeglądzie mogą wystąpić soliści, 
duety i zespoły (powyżej 3 osób) z terenu 
gminy Dukla.
3. Kategorie „duety” i „zespoły” zostaną 
wyodrębnione w przypadku odpowiedniej 
ilości zgłoszeń.
4. Każdy wykonawca zobowiązany jest do 
zaprezentowania jednego utworu (trwają-
cego maksymalnie do 3 minut) z podkła-
dem muzycznym (płyta CD w formacie au-
dio, mp3), lub „żywym” akompaniamen-

tem. Utwory związane z osobą św. Jana 
Pawła II będą preferowane. 
W bieżącym roku organizator wyklucza z 
konkursu pieśń pt. „BARKA”
5. Kryteria oceny 
 - muzykalność wokalistów, naturalną, nie-
konwencjonalną interpretację i wykonanie, 
 - warunki głosowe, dobór repertuaru, 
ogólny wyraz artystyczny. 
6. Zgłoszenia należy składać w siedzibie 
Ośrodka Kultury do dnia 21 maja 2017r. 
lub na e-mai norbert@dukla.pl 
7. Konkurs odbędzie się 26 maja 2017r. o 
godz. 9.00 w sali widowiskowo-teatralnej 
Ośrodka Kultury w Dukli 
8. Powołane przez organizatora jury przy-

zna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 
9. Jury może przyznać Grand Prix 
Przeglądu.
10. Finaliści konkursu wystąpią 9 czerwca 
podczas jubileuszowego koncertu (na du-
kielskim rynku) z okazji rocznicy wizyty 
św. Jana Pawła II w Dukli.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do 
Przeglądu wyrażają zgodę na fotografo-
wanie i filmowanie swoich występów oraz 
na publikacje wszelkich utrwalonych ma-
teriałów w określony przez Ośrodek Kul-
tury sposób. 

Konkurs plastyczny
 Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież oraz 

dorosłych z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w konkur-
sie plastycznym

20 lat minęło… – św. Jan Paweł II na ziemi du-
kielskiej

 REGULAMIN 
1...Każdy uczest-

nik przygotowuje jedną 
pracę wykonaną dowolną 
technika plastyczną. 

2. Prace konkursowe 
wyłącznie w formacie 
A-3. 

3. W konkursie we-
zmą udział te prace, 
które zostaną dostar-
czone do 19 maja 2017r.

 do godz. 18.00 do 
Ośrodka Kultury w Du-
kli ul. Trakt Węgierski 
38, 38-450 Dukla

4. Każda praca po-
winna być dokładnie 
opisana (imię i nazwi-
sko, kategoria, szkoła). 
Informacja umieszczona 
na małej karteczce z 
przodu pracy w prawym dolnym rogu. 

 Nagrody wręczane będą podczas konkursu recytatorskiego po-
ezji i prozy o tematyce religijnej 25 maja 2017r.

 Prace nieodebrane do 2 czerwca 2017r. ulegną zniszczeniu.
5. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach 

wiekowych: 
 Kat I - kl I - III 
 Kat II - kl IV- VI 
 Kat III - Gimnazjum 
 Kat IV - Dorośli 
6. Kryteria oceny: pomysł, stopień trudności, zgodność pracy  

z tematem konkursu, ogólny wyraz artystyczny. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 maja 2017r. 
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Dziennik Pielgrzyma 
Ks. Ryszard Szwast

Trasę długości prawie 1600 km z Le Puy (Francja) do Santiago de Compostela  
w ciągu 66 dni przeszedł ks. Ryszard Szwast pochodzący z Iwli (średnio 24 km dzien-
nie) Drogą św. Jakuba. Z każdego dnia pielgrzymki robił zapiski i tak powstał „Dzien-
nik Pielgrzyma”, którego fragmenty drukować będziemy (w tym miesiącu 4. część) 
w naszym miesięczniku. Na pierwszej stronie swojego dziennika napisał:

Dla Bożej Chwały i w podziękowaniu za łaski otrzymane, o odpuszczenie grze-
chów i o Boże Błogosławieństwo, za Rodzinę, Ojczyznę, Przyjaciół, Dobroczyńców, 
Chorych, i Dusze w Czyśćcu cierpiące ofiaruję

Pielgrzym

15 dzień – 27 września (wtorek)
Limogne en Quarey – Veyzlats (16 km)

Dziś trasa stosunkowo krótka i nie 
męcząca. Idę sobie spokojnie by odpo-
cząć. Po drodze trochę przystaję, trochę 
śpię na pięknym jesiennym słońcu. Dzi-
siaj bez żadnych zmyłek. Jestem teraz bar-
dzo ostrożny, by nie zgubić szlaku. Krajo-
brazy bardzo piękne. Kamienie i kamienie 
dookoła.

Zmienili się ludzie, których spotykam. 
Nie ma już tych, którzy wyszli ze mną 13 
września z Le Puy: są nowi. Poznają mnie 
po koszulce „Jezu ufam Tobie” i wiedzą, 
że jestem księdzem. Są Amerykanie, An-
glicy, Francuzi z Alzacji. Dochodzę do 
Veyzlats około 14.30. Mam czas się zare-
jestrować. Przyjmuje mnie Bertrand, jego 
syn miał wesele w Popradzie, a on sam 
był w Bardejowie. Potem widzę siostry od 
Dzieciątka Jezus. To już nie jest zakon, ale 
dom starców dla Sióstr. Potężny dom zało-
żony w 1820 roku będzie służył osobom na 
emeryturze, właśnie prowadzone są prace. 
Myje się, piorę koszulki by się odświeżyć.  
O 17.30 Msza św., był ksiądz emeryt. Po-
tem nieszpory i o godz. 19.00 kolacja. Sie-
dzę z dwoma Anglikami, jedną rodziną 
francuzką i także jedną panią z Lyonu. Mi-
jam po drodze napis, że do Santiago zo-
stało tylko 1191 km…… Dalej nie sły-
chać polskiej mowy. Obcokrajowcy z któ-
rymi rozmawiam byli w Polsce i znają parę 
słów po polsku. Trochę odpocząłem, bo 
jutro chce dojść do Cahors. Tam już brak 
sióstr, zakonników; upadek wielki. Die-
cezja współpracuje z Częstochową. Trzy-
mam adres, gdzie mogę zamieszkać, ale to 
nie jest wcale pewne.

16 dzień – 28 września (środa)
Veyzlats - Cahors (25 km)

Cahors – miejscowość i gmina we 
Francji, w regionie Midi-Pyrénées, w de-
partamencie Lot. Jest siedzibą władz de-

partamentu. Cahors ma historię sięgającą 
czasów celtyckich. Od wczesnego średnio-
wiecza było siedzibą biskupów i dzięki 
swemu położeniu już w VI wieku stało 
się zamożnym miastem handlowym. Od 
wieku IX należało do książąt Tuluzy. Do 
największego znaczenia Cahors doszło w 
XIII wieku., Ten leżący na zbiegu fran-
cuskich tras pielgrzymek do Santiago de 
Compostela stał się w Hiszpanii ośrodkiem 
giełdowym i bankowym centrum Europy. 
Miasto dawało też schronienie bankierom 
i lichwiarzom, ściganym przez kościół.  
Z tego powodu Cahors okryło się niesławą, 
a Dante Alighieri w Boskiej komedii wy-
mienił je, obok Sodomy, jako najbardziej 
grzeszne. Urodzony w Cahors papież Jan 
XXII, założył w 1332 w mieście uniwersy-
tet, który w 1751 został połączony z uczel-
nią w Tuluzie. Wojna stuletnia położyła 
kres dobrobytowi miasta. Miasto po pokoju 
w Brétigny w 1360 zostało bez walki od-
dane Anglikom i wróciło dopiero w 1428 
do Francji.

Zacznę od Cahors. Przybywam tam 
około godz. 16.00 dość zmęczony. Trasa 
długa, męcząca bo w upale. Miasto z kate-
drą, biskupem i … dwoma księżmi pracu-
jącymi aktualnie w parafii. Przyjmuje mnie 
ksiądz proboszcz z katedry. Nawet ucie-
szył się z mojej wizyty. Mogę się umyć, 
daje mi miejsce do spania, kuchnie do dys-
pozycji i …….klucz do domu. Zwiedzam 
bardzo ładną i starą katedrę św. Szczepana, 
w niej piękne witraże i boczne kaplice.  
W kaplicy Najświetszego Sakramentu wi-
dać zniszczenia, chyba jeszcze z czasów 
rewolucji francuskiej. Zniszczono rzeźby 
lilii andegaweńskich (pozostały po nich 
tylko ślady). 

W kaplicy, gdzie odprawiana jest msza 
św. portrety biskupów diecezji aż do na-
szych czasów. Diecezja bardzo, bardzo 
stara z początku V, VI wieku, a katedra  
z wieku XIII. Idę na spotkanie z Piotrem  

z Alzacji, kompanem pielgrzymki. Po go-
rącym dniu, chcemy napić się trochę piwa, 
potem rozchodzimy się każdy do „siebie”. 
Idę do plebanii przy katedrze. Otwieram 
drzwi…. I oto urwał się klucz w zamku. 
Godzina około 22.00 Co robić? Jak zna-
leźć proboszcza? Gdzie go szukać? Idę na 
policję, ale oni nie znają jego telefonu. Py-
tam wszystkich napotkanych, ale nikt nie 
zna do niego telefonu, proboszcz jest nowy, 
przybył tu około miesiąc wcześniej. Przy-
chodzi mi bardzo dobry pomysł do głowy: 
telefonuję do Piotra z Alzacji, a on na to, 
że jest jedno łóżko wolne w jego hotelu. 
Przybywam i faktycznie to miejsce jest. 
Idę spać z głową pełną różnych myśli, nie 
mogę nawet zasnąć. Chcę rano jak naj-
szybciej wyjść, by nikomu nie robić pro-
blemu. Tak robię. Dzień okazał się trudny 
ze względu na sytuacje wieczorną. W Ca-
hors brak już sióstr zakonnych, nie mówiąc 
o zakonnikach, czy kongregacjach religij-
nych. UPADEK CAŁKOWITY!!!!!. 

17 dzień – 29 września (czwartek)
Cahors - Lascabanes (25 km)

Rano spotykam proboszcza na adora-
cji Njśw. Sakramentu w katedrze o 7.30. 
Po adoracji, opowiada, że naprawił zamek 
I wyciągnął resztki klucza. Jem śniadanie, 
dziękuję proboszczowi za gościnę. Wycho-
dzę o 8.30. Idę przez stare miasto, prze-
chodzę starym mostem rzymskim przez 
rzekę Le Lot. Zaraz jest ściana wspinacz-
kowa bardzo, bardzo stroma, trzeba się 
wdrapać na szczyt, a potem już trochę ła-
twiej, chociaż było trochę podejść i zejść. 
To już chyba Auvergne (Owernia). Krajo-
brazy kamienne i las karłowatych dębów. 
Droga kamienista. Doskwiera mi prawa 
mogą, a raczej śródstopie. Nawet nie chcę 
patrzeć co tam się robi. Po drodze mijam 
Piotra z Alzacji, później parę ze Szwajca-
rii Monikę i Maurycego oraz inne znajome 
osoby. Dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco. 
Przystaje około godz. 12.00, coś jem i śpię. 
To daje mi siły. 

Do Lascabanes docieram o 16.30. 
Dzwonię, ale nikt nie otwiera. Na tablicy 
ogłoszeń kościelnych czytam, że proboszcz 
jest chory i nie odprawi mszy św.. Zatrzy-
muję się na nocleg przy kościele w gite 
– schronisku miejskim. Cena z jedzeniem 
10€, co jest miłym zaskoczeniem. Potem 
prawie wszyscy idą na mszę św. Dzisiaj 
mamy świeto świętych archaniołów: Mi-
chała, Gabriela, Rafała. Dobrze, że wszyst-
kie utensilia mam ze sobą, w kościele nie 
ma nic. Widzę, że ludzie bardzo przeży-
wają mszę św.. Pan Jean Cloude z Bretanii 
(przybędzie w tym roku na pielgrzymkę do 
Iwli) przyznał się, że nie był na mszy św. 
aż 55 lat. Dobrze, że przybył. Małżeństwo 
z Szwajcarii także bardzo dziękowało mi 

za eucharystię. Po mszy św. jeszcze krótkie spotkanie 
i o 22.00 czas na spanie. Dzisiaj jestem bardzo, bardzo 
zmęczony. Zobaczymy co będzie jutro………

18 dzień – 30 września (piątek)
Lascabanes – Lauzerte (24 km)

Wychodzę stosunkowo wcześnie, bo o godz.7.30. 
Na polu jest jeszcze ciemno. Jednak szybko się roz-
widnia i dostrzegam dobrze oznakowana trasę. Na po-
czątek lekkie podejście, potem już łatwiej , a na koniec 
bardzo niebezpieczne i trudne zejście. Przed zejściem 
świeża , zimna woda tryskająca z ziemi. Pije dwa gar-
neczki. Całą drogę jadłem bardzo mało, nie było jak 
się zaopatrzeć, a kupować nie chcę, trzeba oszczędzać 
grosz, bo wszędzie wołają o kasę, a do końca jesz-
cze daleko. Pogoda jest bardzo ładna, z rana trochę 
chłodno, ale potem piękne słońce. Podobnie jak wczo-
raj na trasie rozległe przestrzenie. Ziemia jest zaś upra-
wiana, nie jak w naszym rejonie. Widać w polach trak-
tory, robią zasiewy lub orki przed zimą. Lasy są dę-
bowe, a dęby karłowate. Ziemia bardzo, bardzo kamie-
nista. Po drodze tradycyjnie robię sobie siestę, Fran-
cuzi siedzą, a ja śpię. To mi robi bardzo dobrze, czuję 
się wypoczęty. Będzie mi łatwiej dokończyć trasę. Do-
chodzę do celu podróży, szukam kościoła, jednak pro-
boszcz jest tutaj nieobecny. Mieszkał w innym miej-
scu swojej parafii (ma 55 kościołów). Ludzie na-
wet nie wiedzą, czy jest proboszcz i czy w ogóle jest. 
Brak sióstr zakonnych i zakonników, upadek całko-
wity. Znajduję schronisko miejskie. Tutaj Pierre z Al-
zacji zarezerwował mi pokój. Jesteśmy z Jean Claude z 
Bretanii, który kończy tutaj swoją pielgrzymkę. Mówi 
na pożegnanie do zobaczenia w Polsce, co prawdopo-
dobnie stanie się 20 maja w Iwli. Koszt noclegu 18€  
(z lekką zniżką). Podbijam książkę pielgrzyma, by zo-
stać przyjętym w następnym schronisku. O 18.00 ko-
lacja, po niej msza św., a potem idziemy na 100lat na 
miasto.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję proboszczowi parafii pw. św. 

Marii Magdaleny w Dukli Stanisławowi Siuzdakowi 
za złożenie wniosku do Kurii Metropolitalnej w Prze-
myślu o uznanie mojej 25 letniej pracy społecznej,  
w tym 20 lat przy pozyskiwaniu środków na prace kon-
serwatorskie przy zabytkach sakralnych naszej gminy.

Dziękuję księdzu proboszczowi również za oso-
biste zajęcie się wydaniem i sfinansowaniem folderu  
o kościele parafialnym – Bóg zapłać.

W Wielki Czwartek wraz z siedmioma innymi oso-
bami z dekanatów Archidiecezji Przemyskiej w obec-
ności abp. Józefa Michalika, biskupów, księży pra-
cujących w kurii oraz proboszczów całej Archidiece-
zji Metropolita Przemyski abp. Adam Szal wręczył 
mi Brązowy Medal Pro Ecclesia Premisliensi. Był to 
radosny i niezapomniany dzień w moim życiu, który 
– przydarzył się tylko dlatego, że w pracy społecznej 
miałam wsparcie Pana Boga oraz życzliwych ludzi.

Dziękuję także Kierownictwu i Właścicielom 
wszystkich firm działających na naszym terenie za 
wsparcie finansowe, a także wsparcie w robociźnie 
przy ustawianiu zabytkowych figur.

i sery. Pani Nataša Marusinowá zaprezentowała tradycyjny koszyk słowacki, 
z którego można było spróbować kiełbasy, baleron, boczek, ser, chrzan, ćwi-
kłę, roladę ze szpinakiem oraz takie wypieki jak chałka czy ciasto bezjajeczne. 
Na stole słowackiej grupy pana Jaroslava Krajkoviča znalazł się kołacz, swoj-
ski ser nadziewany mięsem i warzywami, ćwikła, masło i kiełbasa.

W galerii na piętrze odbyły się zaś dwie wystawy związane z wydarze-
niami odbywającymi się w tygodniu poprzedzającym „Wspólne świąteczne 
śniadanie”. Zaprezentowano prace powstałe podczas „Warsztatów pisania jaj 
w tradycji polskiej i słowackiej” oraz „Koronkarstwo w tradycji słowackiej”. 
Na wystawie nalazły się jajka pisane w technice woskowej oraz koronki kloc-
kowe wykonane przez instruktorów i uczestników zajęć. Wydarzenie uświet-
nili również lokalni rękodzielnicy: panie Agata Łacheta i Anna Wojtuń ze 
Zboisk, pani Maria Kwaśniowska z Barwinka, panie Ewa Karczmarska-Więc-
kowska, Krystyna i Marta Szymczak z Mszany, pani Danuta Kurdziel z Iwo-
nicza oraz uczniowie ZS nr 2 w Dukli.

Całe przedsięwzięcie było częścią mikroprojektu „Słowiańscy bliźniacy” 
– mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i sło-
wackiej realizowanego w ramach Programu Współpracy Trangranicznej In-
terreg V-A Polska – Słowacja 2017-2020. Projekt jest finansowany przez Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna Błaż

Specjalne podzięko-
wanie składam byłemu 
Burmistrzowi Dukli Panu 
Markowi Górakowi oraz 
Jego najbliższym współ-
pracownikom za coroczne 
wsparcie finansowe na re-
nowację wszystkich odna-
wianych obiektów zabyt-
kowych oraz udzielanie 
różnorakiej pomocy przy 
realizacji tych zadań.

Ta życzliwość dla prac 
społecznych była i jest w 
pełni kontynuowana przez 
obecnego Burmistrza Du-
kli Pana Andrzeja Byt-
nara. Zawsze mogę liczyć 
na Jego życzliwa radę  
i pomoc. Za to dobro ser-
decznie dziękuję.

Serdeczne podzięko-
wanie składam byłemu 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Pani dr Grażynie Stojak oraz 
obecnemu Panu Mariuszowi Czuba, ponieważ mają największy udział finan-
sowy w pokryciu prac konserwatorskich wszystkich obiektów sakralnych na-
szej gminy, a szczególnie dukielskiej fary. 

Dzięki tym środkom kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Dukli 
ma przywrócony osiemnastowieczny, rokokowy, unikalny wystrój i jest okre-
ślany jako perła, klejnot tej epoki w sztuce. Również odnowione są pięknie 
wszystkie kamienne figury oraz kapliczka św. Jana z Dukli i św. Antoniego.

Nie rezygnuję z pracy społecznej, nadal będę pracować, dopóki Pan Bóg 
da mi zdrowie. Teraz będę zajmowała się ustalaniem i odnawianiem zabytko-
wych nagrobków osób żyjących wśród naszych przodków, spoczywających 
na dukielskim cmentarzu komunalnym. Te piękne kamienne figury Matki Bo-
żej, kamienne i metalowe krzyże oraz obeliski świadczą o wierze i kulturze na-
szych przodków. Ta wiara i kultura wyraża się również we wszystkich obiek-
tach sakralnych i świadczy o tożsamości naszej małej dukielskiej Ojczyzny.

Krystyna Mastyka

u dokończenie ze str. 13 

Wspólne świąteczne śniadanie
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P o  p r o s t u  z  n a t u r y

Na ratunek  
dukielskiej synagodze

O konieczności pilnego zabezpiecze-
nia niszczejącej dukielskiej synagogi mó-
wiła na spotkaniu, które odbyło się w Du-
kli 20 kwietnia 2017 r. przedstawicielka 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W spotkaniu wzięły także udział reprezen-
tantki Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
oraz przedstawiciel Starosty Powiatowego, 
który jest obecnym właścicielem posesji  
i budynku. 

- Nie mogłam patrzeć na to, jak na 
moich oczach rozsypuje się ważny kawa-
łek materialnego dziedzictwa tego miasta 
– mówi mieszkanka gminy, która zaalar-
mowała Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
– Nic mnie to nie obchodzi, kto jest wła-
ścicielem. To miejsce przynależy do miasta, 
do regionu, jest naszym wspólnym dzie-
dzictwem i zarazem zobowiązaniem – tłu-
maczy. 

Dokładnie taką perspektywę przyj-
muje także Narodowy Instytut Dziedzic-
twa. – Co roku są programy na renowację  
i ochronę zabytków – mówi jedna z uczest-

niczek spotkania 
z ramienia NID 
– można pozy-
skać spore środki, 
szczególnie, że tu 
mamy do czynie-
nia z zagrożeniem. 

Faktycznie, od 
dwóch lat, kiedy przychodzi wiosna, roz-
marzają mury, a rośliny, które z nich wyra-
stają puszczają soki, z synagogi osypują się 
kamienie. Już od roku wchodzenie na teren 
posesji jest zabronione. Niestety, ani Nad-
zór Budowlany, ani Starostwo nie zamie-
ściło choćby tabliczki informującej o za-
grożeniu. Od 2003 roku toczy się proces w 
sprawie własności, zainicjowany na wnio-
sek Związku Gmin Żydowskich w Warsza-
wie. Teoretycznie Związek może zostać 
właścicielem budynku. Stąd opieszałość 
starostwa, które uznaje obecny stan prawny 
za tymczasowy i nie zamierza inwesto-
wać w nieruchomość, która zostanie prze-
jęta. Czas mija, dewastacja XVIII wiecz-
nego zabytku postępuje. Tymczasem Dukla 
przyciąga coraz więcej turystów kulturo-
wych oraz żydowskie wycieczki wędrujące 
po Polsce w poszukiwaniu przodków i śla-
dów dziedzictwa. Dukielska synagoga jest 
najważniejszym punktem tych podróży. 
– W zeszłym roku przyjechało do Dukli 
ok. tysiąc Żydów – mówi Jacek Koszczan, 
prezes Stowarzyszenia Sztetl Dukla, które 

Majowe premiery
PREMIERA: 10.05.2017
Kiedy Kamil poznaje Maję, ta planuje właśnie 

wrzucenie swojego starego opla do Wisły. Pełna ener-
gii i mająca ogromny apetyt na życie dziewczyna od 
początku fascynuje przystojnego studenta, ale też od 
razu wyraźnie stawia granicę: Obiecaj mi, że się ni-
gdy we mnie nie zakochasz. 

Początkowo Kamil nie widzi w tym nic złego. Do-
piero przeprowadził się do Warszawy, zaczął studia. 
Mogą być kumplami z akademika. Albo przyjaciółmi. 
Albo friends with benefits…

Ale czy taka relacja jest w ogóle możliwa? Skoro 
są tylko przyjaciółmi, to dlaczego Kamil ma ochotę 
rozszarpać każdego faceta, który zbliży się do Mai?  
I jaka tajemnica nie pozwala Mai na planowanie przy-
szłości?

PREMIERA:  Warszawskie targi książki 
(18-21.05.2017)

Marta wraca do Polski ze Stanów Zjednoczonych 
po 10 latach nieobecności, gdzie wyjechała po tym, 
jak w wyniku wypadku straciła nie tylko ukochanego 
męża, ale także dwie córki. W Gdyni ma objąć stano-
wisko szefa w korporacji zajmującej się PR-em. Jed-
nak to nie tylko powrót do ojczyzny, to także powrót 
do tragicznej przeszłości, z którą będzie zmuszona na 
nowo się zmierzyć.

Marta będzie musiała stawić czoła rzeczywisto-
ści i wspomnieniom, które w Gdyni wracają ze zdwo-
joną siłą. Wspierać ją będzie jej najlepsza przyjaciółka, 
rodzice, a także pewien przystojny mężczyzna, który 
spróbuje ją w sobie rozkochać.

PREMIERA: 23.05.2017
Rodzina Szymczaków, którą pokochały tysiące 

czytelników, powraca w II tomie sagi Spacer Aleją 
Róż. To epicka opowieść mocno osadzona na płasz-
czyźnie społeczno-obyczajowej. Fikcja literacka prze-
plata się z autentycznymi zdarzeniami, a postaci wy-
kreowane przez pisarkę ocierają się o osoby, które dzi-
siaj spoglądają na nas z kart książek historycznych. 

Autorka poczytnych powieści w brawurowy spo-
sób serwuje osadzoną w realiach wczesnego PRL-u hi-
storię rodzinną ze zbrodnią i zemstą w tle. 

Dynamicznie wzrastająca najmłodsza dzielnica 
Krakowa ciągle jeszcze przypomina miasto rodem  
z dzikiego zachodu. Pomiędzy nowymi domami, prze-
ludnionymi barakami i terenami budowlanymi kwitnie 
hazard, a sprawiedliwość bywa wymierzana na własną 
rękę. Za dnia wznoszone są domy, kina, szpital oraz 

szkoły, natomiast nocami w mrocznych zaułkach czają się przestępcy oraz prostytutki. 
Nad głowami mieszkańców, niczym mityczny miecz Damoklesa, wisi groźba wybuchu 
kolejnej wojny. Oto Nowa Huta lat 50. – siedlisko socrealistycznego absurdu, w którym 
rozrastająca się rodzina Szymczaków poszukuje swojego miejsca w świecie. 

Bronek nie może odnaleźć szczęścia w małżeństwie i wciąż tęskni za Bogumiłą. Do 
miasta przyjeżdża Andrzej, aby z dala od Pawlic uporać się z rozpaczą po tragicznie 
zmarłej Agacie. Julia z przestrachem odkrywa, że jest obserwowana przez tajemniczego 
mężczyznę o podejrzanym wyglądzie. W dodatku pewnego dnia na nowohuckich łąkach 
robotnicy natrafiają na makabryczne znalezisko…

Od Cergowej do Cergov
Góra Cergowa dominuje nad Beskidem Dukielskim należącym do Beskidu Ni-

skiego, słynie z pięknej buczyny, jaworów, cisów, żywca gruczołowatego, mie-
siącznicy i storczyków. Jest masowo odwiedzana przez turystów i pielgrzymów ze 
względu na kult Świętego Jana ,Złotą Studzienkę i źródełko. Góry Czerchowskie  
/Cergov/ należą do Beskidów Zachodnich we wschodniej Słowacji, odludne, chłodne 
i dzikie.

 Koło turystyczne Cyba z Jedlicza było organizatorem wyprawy w te nieznane 
góry na trasie: Jedlinka-Krize-Wielka Jaworina 1099m, Cergov- Chata Cergov- Hert-
nik. W Jedlince zwiedziliśmy cerkiew greckokatolicką z pięknym ikonostasem po-
chodzącym z Polski i cennymi starymi obrazami. Następnie wyruszyliśmy w dzikie 
góry pełne osobliwości przyrodniczych tj; wawrzynek wilczełyko, ciemiężca, ży-
wiec gruczołowaty, śnieżyczki i oczywiście niezapomniane widoki przy zmiennym 
naświetleniu. Liczne odchody wilków i jeleni świadczą o dobrych warunkach ży-
cia, dzikości i zasobności tych terenów. Lasy podobne jak u nas, licznie występujące 
porosty krzaczkowate na drzewach będące wskaźnikami czystości powietrza. Rów-
nież i tu w lesie odwiedziliśmy kapliczkę Świętej Anny i piliśmy wodę uzdrawiającą 
i smaczną ze źródełka. Na zakończenie było ognisko i pieczona kiełbaska z czosn-
kiem niedźwiedzim przywiezionym znad Jasiołki.

Super organizatorzy, przewodnicy i uczestnicy i pytanie, a gdzie następna wy-
cieczka. Dziękujemy!

Maria Walczak  
uczestniczka wycieczki

sprawuje opiekę nad zabytkiem. – Każdy 
z nich chętnie wszedłby do środka, niektó-
rzy chcą modlić się w synagodze. Chcieli-
byśmy, żeby to było znów możliwe. 

Dukielska synagoga to perełka archi-
tektoniczna. Bryła i zdobienia przypomi-
nały prawdopodobnie synagogę z Łań-
cuta. Zbudowano ją w XVIII wieku. Słu-
żyła społeczności Żydów ortodoksyjnych.  
W 1940 roku została spalona przez Niem-
ców. Wojnę przetrwała bryła budynku, 
a wewnątrz wciąż znajdowała się bima 
– miejsce, gdzie czyta się Torę. Niestety, 
czasy powojenne nie sprzyjały ochro-
nie wielokulturowego dziedzictwa. We 
wnętrzu zorganizowano magazyn nawo-
zów sztucznych. Budynek zaczął popadać  
w ruinę. 

Synagoga nigdy już nie wróci do swo-
jej dawnej świetności, niemniej może sta-
nowić tak zwaną trwałą ruinę. Niezbędne 
będą jednak prace zabezpieczające mury 
przed osypywaniem się. Turystyka stanowi 
istotną część strategii gminy, powiatu,  
a także województwa, ponadto opieka nad 
zabytkami jest zadaniem samorządu. Po-
winien więc dołożyć wszelkich starań, by 
uratować ginące dziedzictwo. Teraz ruch 
należy do właściciela budynku. Sprawę bę-
dziemy monitorować. 

Joanna Sarnecka 
Sekretarz Stowarzyszenia Sztetl Dukla

O Puchar 
Komendanta 

Hufca ZHP 
Krosno

XII Harcerski Halowy turniej 
Piłki Nożnej

1 kwietnia 2017 roku na hali MOSiR 
w Dukli odbył się XII Harcerski Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 
Hufca ZHP Krosno. Jego gospodarzem 
oraz organizatorem była 6 DH ISKRA z 
Dukli. Do walki stanęło 9 drużyn. Wszyscy 
walczyli do ostatnich sił. Rozgrywki odby-
wały się w dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii „ wędrownicy” zacięta rywa-
lizacja dopiero po rzutach karnych wy-
łoniła zwycięzców. Reprezentantki 6 DH 
Iskra, które po raz pierwszy brały udział w 
turnieju zajęły 4 miejsce. Rozgrywki były 
bardzo emocjonujące, hala tętniła życiem, 
rywalizacja była zacięta, pełna emocji i ra-
dości. Wszystkim zwycięzcom gratulu-
jemy. Liczymy na kolejne takie spotkanie. 

Dziękujemy sędziemu turnieju p. Pio-
trowi Kochańskiemu za profesjonalizm  
i obiektywizm oraz p. dyrektorowi Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Micha-
łowi Szopie za udostępnienie obiektu. Do 
zobaczenia za rok!

Czuwaj!
pwd. Justyna Zimny-Frużyńska 
drużynowa 6 DH ISKRA z Dukli

Konstytucja  
3 maja 

3 maja 1791 Sejm Czteroletni po burz-
liwej debacie przyjął przez aklamację 
ustawę rządową, która przeszła do historii 
jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą 
na świecie ( po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 roku) i pierwszą w Europie ustawą 
regulującą organizację władz państwo-
wych, prawa i obowiązki obywateli. Była 
ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. 
Dawała nadzieję na wzmocnienie państwa 
polskiego, w którym przez wieki domino-
wała zasada „liberum veto”.

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na 
monarchię dziedziczną, ograniczyła zna-
cząco demokrację szlachecką, odbierając 
prawo głosu i decyzji w sprawach państwa 
szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), 
wprowadziła polityczne zrównanie miesz-
czan i szlachty oraz stawiała chłopów pod 
ochroną państwa, w ten sposób łagodząc 
najgorsze nadużycia pańszczyzny. W tym 
samym czasie przetłumaczono Konstytucję 
na język litewski

źródło: internet

Zjednoczenie Łemków  
i Sołectwo Olchowiec

zapraszają do Olchowca 
na XXVII Łemkowski

Kermesz,

który odbędzie się  
20-21 maja 2017 r.

więcej informacji na stro-
nie: www. lemkounion.re-

publika.pl
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Być jak Ignacy

„Być jak Ignacy” 
Podsumowanie projektu 

W bieżącym roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa w Równem przystąpiła do 
ogólnopolskiego konkursu o tytuł Nauko-
wej Szkoły Ignacego. Konkurs trwał od 
18 XI 2016 do 31 III 2017 r. i polegał na 
zorganizowaniu koła naukowego wśród 
uczniów klas I-VI. Organizatorem kon-
kursu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza w Warszawie. 

Program koła utworzonego w ZSP  
w Równem uwzględniał działania eduka-
cyjne uczniów oparte na obserwacji i bada-
niu otaczającej rzeczywistości, zaś głów-
nym celem tego przedsięwzięcia było pro-
pagowanie wiedzy na temat polskiej my-
śli naukowej, rozwijanie zainteresowań 
naukami matematyczno-przyrodniczymi, 
poznanie sylwetki Ignacego Łukasiewi-
cza oraz inicjowanie sytuacji bliskich na-
ukowym dziedzinom wiedzy. Jak wiadomo 
to właśnie małe dzieci są najbardziej cie-
kawe otaczającego świata, mają dużo py-
tań i chcą wszystko samodzielnie odkry-
wać i doświadczać. Toteż wystarczyło im 
to umożliwić organizując odpowiednio 
przygotowane zadania i sytuacje inspiru-
jące młodych naukowców. Ważnym atu-
tem koła była praca w zróżnicowanych pod 
względem wieku grupach i okazja do inte-
gracji dzieci mających podobne zaintereso-
wania. 

Do przeprowadzenia większości zajęć, 
oprócz tych prowadzących przez specjali-

stów nauk matematyczno-przyrod-
niczych, zaangażowaliśmy uczniów 
gimnazjum, którzy pełnili rolę asy-
stentów pomagających w przepro-
wadzaniu poszczególnych ekspery-
mentów. W realizację projektu za-
angażowało się także wiele nauczy-

cielek naszej szkoły. Były to panie: Jolanta 
Pasterkiewicz – koordynator, Maria Szcze-
panik, Krystyna Wdowiarz, Anna Słyś, Do-
rota Dołęgowska, Edyta Szczurek, Ewa Pi-
róg, Elżbieta Matusik, Beata Bek oraz 
Aneta Cyran.

Zajęcia cieszyły się dużym zaintereso-
waniem i zapisało się na nie więcej osób 
niż wcześniej zakładaliśmy. Nas z kolei 
bardzo cieszyły pytania czy w przyszłym 
roku szkolnym także będzie działało ta-
kie koło naukowe. Z tego też powodu na 
pewno rozważymy powtórzenie podob-
nych zajęć w przyszłości. 

Podsumowaniem działalności koła była 
piesza wycieczka do Muzeum Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego im. Igna-
cego Łukasiewicza w Bóbrce. Dzięki pięk-
nej pogodzie dzieci miały możliwość zwie-
dzenia tego położonego na terenie czynnej 
do dzisiaj kopalni ropy naftowej - muzeum. 
Spacerując alejkami parku dzieci oglądały 
XIX-wieczne szyby naftowe zwane kopan-
kami, maszyny i urządzenia używane daw-
niej i dziś do wydobycia ropy oraz ropę 
naftową w stanie naturalnym. Na końcu 
młodzi odkrywcy zwiedzili tzw. dom Łu-
kasiewicza, w którym zgromadzono pa-
miątki po Ignacym Łukasiewiczu. Znaj-
duje się tu ciekawa kolekcja lamp nafto-
wych. Dla dzieci zdecydowanie najciekaw-
szy był jednak pokaz holograficzny obra-
zujący pracę Łukasiewicza w aptece. Po 

zwiedzeniu wszystkich ekspozycji dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy potwier-
dzające ich udział w projekcie „Być jak 
Ignacy”. Ostatnim punktem tak wycieczki 
jak i projektu było wspólne ognisko i pie-
czenie kiełbasek. Teraz czeka nas jeszcze 
przygotowanie prezentacji multimedialnej 
podsumowującej nasze działania, przesła-
nie jej w ramach konkursu do Fundacji i 
oczekiwanie na wyniki. Trzymajcie kciuki!

Jolanta Pasterkiewicz 
koordynatorka projektu 

Ksiądz Ryszard Szwast  
i mieszkańcy Iwli zapraszają

Na XI pielgrzymkę do Krzyża Wdzięczności, postawionego przez mieszkańców 
Iwli w 2007 roku na Łazach – Kąt, w podzięce za uratowanie życia w czasie operacji kar-
packo-dukielskiej w 1944 roku podczas II wojny światowej.

Pielgrzymka odbędzie się 20 maja 2017 roku. Wyjście do Krzyża spod starej szkoły 
o godz. 14.00. Msza św. pod Krzyżem około godz. 15.00, po niej okolicznościowe prze-
mówienia.

Wezmą w niej udział władze gminy Dukla, powiatu krośnieńskiego, radni Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści.

Przy domu ks. Ryszarda Szwasta wygłoszone zostaną referaty: Inwazja islamu, Zanie-
czyszczenie powietrza, a także wspomnienia z poprzednich pielgrzymek.

Oprawa muzyczna podczas Mszy św. i uroczystości w wykonaniu zespołu młodzieżo-
wego z Cisnej koło Bielska-Białej.

     Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

O Puchar Burmistrza Dukli

Puchar Smoka  
w Brzyskach

Ćwierćfinał w Pucharze  
Tymbarku

Towarzysko w Rymanowie

O Puchar Komandanta Hufca ZHP Krosno
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Chwila odpoczynku  
- sekcja piłki nożnej  
w Rymanowie

Mecz w toku

Fot. Justyna  
Zimny-Frużyńska

Fot. [arch. ZSP w Równem]
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Po prostu  
z Jasiołki

Gatunki ściśle chronione
 3 kwietnia spacerując z psem nad brze-

giem Jasiołki zobaczyłam gromadkę bia-
łych, pływających ptaków, podobnych 
do kaczek, ale ze względów bezpieczeń-
stwa nie podchodziłam blisko by pies ich 
nie wypłoszył. Ale i tak zerwały się z ta-
fli wody do lotu. Nigdy wcześniej nie wi-
działam ich na naszej rzece. Więc rano na-
stępnego dnia udałam się nad rzekę z na-
dzieją że je spotkam, a tu wychodzi do-
stojny czarny bocian w towarzystwie tych 
ptaków, zdążyłam zrobić kilka zdjęć po 
prostu z natury bez czatowni.

W domu szybko siadłam do komputera, 
powiększyłam zdjęcia i przy pomocy atlasu 
zwierząt dokonałam identyfikacji gatunku: 
to były nurogęsi. Pięknie prezentująca 
się parka - samiec biały z czarną o zielo-
nym połysku głową, z czarnym grzbietem,  
z ciemnymi końcami skrzydeł i ogona. Sa-
mica szara z brązową głową i jak na płeć 
piękną przystało z czubkiem nastroszonym 
z białym spodem ciała. Długość ciała około 
70 cm, rozpiętość skrzydeł około 1m, waga 
ciała od 1 do 2 kg.

Występują na dużych jeziorach i rze-
kach czystych o przejrzystej wodzie na 
północy Polski, gnieżdżą się w dziuplach 
i szczelinach skalnych. Szkoda, że za przy-
zwoleniem wycina się stare dziuplaste 
drzewa.

W Polsce szacuje się liczebność tego 
gatunku od 900-1000 par, objęty jest ści-
słą ochroną gatunkową podobnie jak bo-
cian czarny.

Jasiołka jest piękną pełną bioróżnorod-
ności rzeką, nie pozwólmy jej zniszczyć.

Maria Walczak przyrodnik znad Jasiołki

Fot. archiwum MOSiR Dukla



str. 22  nr 5/2017 nr 313  str. 23  

Pani Krystyna Mastyka  
odznaczona medalem  
Pro Ecclesia Premisliensi

Pięć medali Mistrzostw 
Podkarpacia

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Pięć medali Mistrzostw 
Podkarpacia 

W dniu 26 marca 2017 r. w Nowej Sarzynie zawodnicy UKS 
TKKF MOSiR Dukla w składzie: Maja Krukar, Szymon Macie-
jewski, Szymon Sporek i Michał Olbrycht walczyli o Mistrzo-
stwo Podkarpacia i awans do Mistrzostw Polski, które odbędą się 
w maju w Krośnie. 

W grze pojedynczej chłopców złoty medal i Mistrzostwo Pod-
karpacia zdobył Michał Olbrycht srebro trafiło do jego kolegi 
Szymona Sporka, siódme miejsce zajął Szymon Maciejewski. 

W grach podwójnych Michał Olbrycht w parze z Szymonem 
Sporkiem zdobyli złoty medal i Mistrzostwo Podkarpacia. Szy-
mon Maciejewski w parze z Hubertem Kośkiewiczem zajęli 
drugie miejsce i srebrny medal mistrzostw.

Maja Krukar w grze pojedynczej zajęła piąte miejsce premio-
wane awansem do Mistrzostw Polski . W grach podwójnych nasza 
reprezentantka w parze z Oliwią Wątor zdobyła brązowy medal 
Mistrzostw Podkarpacia.

Bogdan Maciejewski

O Puchar Tymbarku  
w fazie ćwierćfinałowej

Chłopcy z rocznika 2007/2008 kończą rywalizację w finale wo-
jewódzkim o Puchar Tymbarku na fazie ćwierćfinałowej. Chłopcy 
w swojej grupie zgromadzili 4 punkty, wygrywając z ZS Besko 
4 – 3, remisując 0 – 0 z SP nr 2 Przeworsk i przegrywają z SP nr 9 
Dębica 0 – 3. Dorobek 4 punktów sprawił, że z drugiego miejsca 
w grupie nasza drużyna przeszła do ćwierćfinału, gdzie trafiliśmy 
na bardzo mocną drużynę MSMS Mielec ulegając jej bardzo wy-
soko. Pomimo fatalnego meczu w ćwierćfinale brawo dla chłop-
ców za walkę i znalezienie się w najlepszej ósemce na Podkarpa-
ciu w kategorii U -10. Młodszym kolegom z rocznika 2009 nie po-
szło, aż tak dobrze i zakończyli swoje zmagania na fazie grupo-
wej przegrywając trzy mecze 1-2 z UKS FA Lubaczów, 0-3 z Orli-
kiem Przemyśl i 0-2 z Iskrą Głogów Wielkopolski. Pomimo prze-
granych rozgrywek chłopcy z U-8 zaprezentowali się solidnie na 
tle mocnych rywali.

Daniel Ożga

Młodzieżowa sekcja piłki 
nożnej w Rymanowie…

We wtorkowe popołudnie zawodnicy naszej sekcji, którzy już za tydzień będą 
reprezentować naszą szkółkę na Wojewódzkiej Edycji Turnieju Tymbark w Stalo-
wej Woli rozegrali mecze kontrolne z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkółek z 
Rymanowa i Baska. MOSiR Dukla pierwsze dwa mecze zwyciężył: kolejno 2-1  
z Przełomem Besko, 3-2 z ActvPro Rymanów. W rewanżu chłopcy najpierw zremi-
sowali 1-1 z drużyną z Baska oraz przegrali 0-2 z kolegami z Rymanowa.

MOSIR Dukla reprezentowali:
Sylwester Zima, Michał Olszyk, Dominik Borek, Gabriel Nowak, Wiktor 

Litwin, Karol Rąpała, Michał Pasterkiewicz, Kacper Szczurek, Filip Szcze-
panik

Daniel Ożga

Puchar Smoka  
w Brzyskach

W niedzielę, 9 kwietnia w Brzyskach od-
była się pierwsza edycja cyklu Pucharu Smoka 
w formule cross-country. Na starcie we wszyst-
kich kategoriach wystartowało 106 zawodników. 
Trasa o długości okrążenia 2,5 km należała do 
łatwych technicznie, większość trasy to podłoże 
asfaltowe, z krótkim fragmentem terenowym w 
miejscowym parku. Były to zawody bardzo do-
bre, aby „przepalić” nogi przed wyścigami dłu-
godystansowymi. Nasza sekcja była reprezen-
towana przez liczne grono zawodników, przede 
wszystkim w kategoriach juniorskich, którzy po-
twierdzili, że będą mocno liczyli się w klasyfi-
kacjach młodzieżowych cyklów, w których będą 
brali udział. 

Bardzo dobrą dyspozycje pokazali Krystian 
Rynkar (1 miejsce), Michał Cichoń (2 miejsce), 
Hubert Dudzik (3 miejsce), Daniel Wróbel (4 
miejsce) oraz debiutant Filip Uliasz (6 miejsce), 
którzy zdominowali kategorie „Junior 17-19 
lat”. W kategorii kobiet do 16 lat Martyna Misio-
łek wygrała, a Ola Szczurek przyjechała na dru-
gim miejscu w kat. kobiet powyżej 16 lat. Jacek 
Szczurek w kat. Weteran 36-45 lat zajął 4 miej-
sce. W kategorii dzieci do lat 7-8 lat Staś Szopa 
zajął najniższe miejsce na podium. 

Gratulacje!
Mateusz Lorenc

W grze pojedynczej chłopców o Mistrzostwo Podkarpacia:
Michał Olbrycht - złoty medal
Szymon Sporek - srebrny medal
Szymon Maciejewski - 7. miejsce

W grach podwójnych chłopców o Mistrzostwo Podkarpacia:
Michał Olbrycht, Szymon Sporek - złoty medal
Szymon Maciejewski i Hubert Kośkiewicz - srebrny medal

W grach podwójnych dziewcząt o Mistrzostwo Podkarpacia:
Maja Krukar i Oliwia Wątar - brązowy medal

Po prostu z Jasiołki
Gatunki ściśle chronione

NUROGĘŚ /MERGUS MERGANSER/

BOCIAN CZARNY /CICONIA NIGRA/

Fot. Maria Walczak

Likwidator Siatkarskiego Klubu 
Sportowego MOSiR „DUKLA”

z siedzibą w Dukli, przy ul. Armii Krajowej 1a, informuje, że 21 kwietnia 
2017 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Siatkar-
skiego Klubu Sportowego MOSiR „DUKLA”

Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Zenona Leńczyka, 
zamieszkałego w Dukli ul. Jana Pawła II 42 lub w siedzibie SKS MOSiR „Dukla” 
w terminie do 27 maja 2017 roku. 

Zenon Leńczyk
likwidator
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁYO Puchar  
Burmistrza Dukli

11 kwietnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Dukli odbyły się rozgrywki szachowe w ramach VII Gminnej 
Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. W zawodach wzięło 
udział 22 zawodników z Jasionki, Dukli ZS nr 1, Rogów i Iwli.

Rozegrano dwa turnieje szachowe. Jeden w szachach szyb-
kich na dystansie 9 rund tempem 15 minut na zawodnika na rundę. 
Drugi w szachach klasycznych na dystansie 9 rund tempem 1 go-
dzina na ruch dla zawodnika na rundę.

Wyniki turnieju P 15’:
1.Kucza Kamil Rogi
2. Kucza Arkadiusz Rogi
3. Szczurek Patryk Jasionka
4. Kluk Julia Iwla
5. Kowalewski Paweł Jasionka
6. Bystrzycki Jakub Rogi

Wyniki turnieju P 60’:
1. Kucza Kamil Rogi
2.Szczurek Patryk Jasionka
3.Kucza Arkadiusz Rogi
4.Kluk Julia Iwla
5.Mysza Witold Dukla
6.Kandefer Mateusz Rogi
7.Klasyfikacja ogólna:

M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1. Kucza Kamil 15,5 75,50 97,50 15 89,50
2. Kucza Arkadiusz 14,0 75,00 97,50 13 90,50
3. Szczurek Patryk 13,5 75,50 98,00 11 91,00
4. Kluk Julia 12,0 77,50 100,50 10 93,00
5. Mysza Witold 11,0 70,00 90,00 10 84,50
6. Kandefer Mateusz 11,0 69,00 90,00 11 83,50

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Szczegółowe wyniki z obu turniejów na stronie: http://www.

chessarbiter.com/turnieje
Początek edycji jesiennej Pucharu Burmistrza we wrześniu 

2017 r.
Zapraszamy!

Jerzy Gunia

 Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 
r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 
z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 1039/1 o powierzchni 0,03 ha, położona w 
Teodorówce objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064052/8, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego działka położona jest w terenie oznaczonym symbo-
lem „MN/U-2”- teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Działka leży na obrzeżu zabudowy wsi Teodorówka, posia-
da kształt wydłużonego, wąskiego prostokąta. Samodzielnie 
nie nadaje się do żadnej zabudowy. Nieruchomość obciążo-
na jest umową dzierżawy do 31 sierpnia 2017 r.. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upłynął dnia 25 
kwietnia 2017 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 3 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 300,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 1282 o powierzchni 0,16 ha, położona w 
Teodorówce objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064052/8, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego działka położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – ok. 95 % i „KDG1/2” – teren dróg publicznych – ok. 
5 %. Działka leży w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, ale bez urządzo-
nego zjazdu na teren działki. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upłynął dnia 25 
kwietnia 2017 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 20 700,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 100,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 2008 o powierzchni 0,08 ha, położona w Jasionce 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00089309/6, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
„RM1”- teren zabudowy zagrodowej – ok. 90 % i „KDL1/2” 
– teren dróg publicznych – ok. 10 %. Działka położona w pół-
nocno- wschodniej części wsi. Przez teren działki przebie-
ga linia energetyczna, wodociąg oraz kanalizacja sanitar-
na, co znacznie ogranicza możliwości zabudowy działki. 

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 
sierpnia 2017 r.. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upłynął dnia 25 
kwietnia 2017 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 500,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 1 czerwca 2017 r.-
włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.

Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 
z póź.zm.).

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

Burmistrz Dukli ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalne-
go Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- część działki nr 421/1 o powierzchni 0,59 ha, położonej w 
Równem ( z wyłączeniem powierzchni zajętej pod las ), sta-
nowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00100803/3, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 54,70 zł 
rocznie, 

 wysokość wadium - 10,00 zł,

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zago-
spodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.
Począwszy od 2018 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie wa-
loryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług.

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 

Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. o godz.900 w sali 
nr 304 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości.

Wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru ewi-
dencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 1 czerwca 
2017 r.- włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 
730 do 1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 
o/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002.
Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu, 
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która wygra 
przetarg.
Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.
Burmistrz Dukli może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od 
jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

PRZETARGI

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Dukli oraz stronie internetowej www.dukla.pl wywieszone zosta-
ły wykazy nieruchomości, stanowiących własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

Wykazy obejmują działki nr: 6/158, 6/293, 6/295, 
6/296 położone w Dukli oraz działkę nr 808/1 poło-
żoną w Iwli.
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 2016 r., poz. 2147 
z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nierucho-
mości w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim 
w Dukli pok. Nr 106.

Pożar w łazience w bloku przy ul. Kościuszki
Zaprószenie ognia było najpewniej przyczyną pożaru w bloku 
przy. ul. Kościuszki w Dukli.
Pożar został zauważony w niedzielę przed godz. 11:00, po tym jak 
dym wydobył się na klatkę schodową bloku. Straż pożarną wezwa-
li sąsiedzi mężczyzny u którego w mieszkaniu paliły się drzwi do 
łazienki i wyposażenie.
Po przybyciu strażacy szybko ugasili pożar a przed blok wynieśli 
zniszczone ogniem wyposażenie. Mężczyzna, który w momencie 
wybuchu pożaru przebywał w mieszkaniu trafił pod opiekę załogi 
karetki pogotowia w asyście policjantów, był mocno pobudzony.

W działaniach ratowniczych wzięli udział strażacy z Dukli i Krosna.

Wydarzyło się w naszej gminie
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Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

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

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

Do sprzedania dom w Lipowicy

Kontakt: 606 782 467
Cergowa 222a

Przepisy ruchu 
drogowego w praktyce

Poradnik zielarki ...

Opracowanie: Ryszard Chrobaczyński 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Tip Top

Sprzedam działki rolne 
położone w miejscowościach:  

Iwla, Głojsce  
po atrakcyjnych cenach. 

Powierzchnie działek wynoszą: 
w Głojscach: 3a, 5a, 9a, 4a, 7a,  
w Iwli; 29a, 25a, 31a, 17a, 9a.

Telefon kontaktowy: 
692 449 272 lub 880 395 946.

Zakaz postoju.

B-35
Znak ten oznacza, że:
• zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony 

napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest 
nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 
1 minutę.

• znak obowiązuje całą dobę, jeżeli okres doby jest nie-
określony.

• znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.
• W niektórych przypadkach do znaku dołącza się tabliczkę 

określającą jakich grup pojazdów znak ten dotyczy, bądź 
nie dotyczy.

Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na 
drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z le-
wej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub 
zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem 
odwołującym ten zakaz.

Mniszek pospolity
Taraxacum officinale F.H. Wigg
 
Pospolita roślina zwana potocznie mleczem pojawia się koń-

cem marca. Posiada gruby, mięsisty korzeń oraz puste w środku, 
długie bezlistne łodygi zakończone koszyczkiem z żółtymi kwia-
tami. Owocem jest niełupka zaopatrzona w parasolowaty aparat 
lotny.

Do celów kulinarnych nadają się wszystkie części mniszka. 
Korzenie można jeść gotowane, podobnie jak rośliny korzeniowe. 
Są one nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe. Składniki 
w nich zawarte działają korzystnie przy niestrawnościach, popra-
wiają pracę układu moczowego, obniżają poziom cukru we krwi 
oraz regenerują wątrobę. Młode liście mniszka zawierają dużo wi-
taminy C, wit. z grupy B, prowitaminę A oraz wiele składników 
mineralnych: wapń, potas, żelazo, siarkę, mangan. Mogą stanowić 
dodatek do zup, sosów, są przyrządzane jak szpinak lub sałatka. 
Duże zastosowanie mają kwiaty mniszka. Można smażyć je w cie-
ście naleśnikowym, zrobić z nich winko, syrop, dodawać do ciast. 
Smakują wyśmienicie. Natomiast młode pączki kwiatowe dobrze 
się marynują w occie jabłkowym. Wspaniały ma smak sam ocet z 
kwiatów mniszka.

Wszystkie surowce zawarte w całej roślinie działają: moczo-
pędnie, ogólnie wzmacniająco, odtruwająco(oczyszczająco ze 
szkodliwych substancji). Dlatego korzystajmy z tej cennej, a tak 
łatwo dostępnej rośliny.

Podaję kilka łatwych przepisów z mniszka pospolitego:

Herbatka z mniszka:
2 łyżki korzeni lub kwiatów zalać 2 szkl. ciepłej wody-goto-

wać na małym ogniu 5 minut pod przykryciem. Przecedzić, pić po 
pół szkl. 2-3 razy dziennie na 30 minut przed jedzeniem.

Ocet z kwiatów mniszka:
Przygotować duży słój 1,5 l - zapełnić do połowy kwiatami 

mniszka, zalać letnią wodą, dodać 3 łyżki cukru, wymieszać, przy-
kryć gazą. Co jakiś czas zamieszać, aby kwiaty, które woda wy-
pchnie do góry nie spleśniały. Po 2 tygodniach trzymania w cie-
ple przecedzić. Kwiaty wyrzucić, a nektar zlać do słoja. Trzymać 
do momentu pojawienia się galaretki na powierzchni słoja. Znak, 
że zrobił się nam ocet. Wyśmienity do letnich sałatek lub do picia 
(1 łyżka octu rozrobiona w pół szkl. wody -zdrowotnie odkwasza-
nie organizmu).

Sałatka z młodych liści mniszka:
Zebrać młode listki mniszka, umyć lekko rozdrobnić, dodać 

cienko pokrojonego, ugotowanego buraka lub rzodkiewkę, po-
lać dobrą oliwą, skropić octem winny lub cytryną odrobina soli, 
miody plus uprażone orzechy lub słonecznik.

Nalewka mniszkowa:
Pół szkl. ziela - liści, korzenie lub 1 szkl. kwiatów zalać 400 

ml wódki- wytrawić przez 16 dni. Przefiltrować. Zażywać 2-3 x 
dziennie po 5-10 ml .

Syrop z mniszka:
400 kwiatów mniszka, 2 cytryny,1 l wody,1 kg cukru. Kwiaty 

czyste wkładamy do 
wody - podgrzewamy 
przez 15 minut. Zo-
stawiamy na 24 h. Fil-
trujemy, dodajemy cu-
kier i gotujemy na ma-
łym ogniu przez 2-3 h 
aż do odparowania 
.Wlewamy do małych 
słoiczków gorący sy-
rop, szczelnie zamy-
kamy. Przechowu-
jemy w lodówce lub 
piwnicy.

Na zdrowie!
Joanna Wrzecionko

Sprzedam działki budowlane
 o powierzchni od 10 do 12 a w Teodorówce – 

około 2 km od Dukli. 

Dojazd z drogi wojewódzkiej Dukla-Żmigród. 
Zgodnie z planem zagospodarowania prze-
strzennego, możliwa także zabudowa za-

grodowa. 

Cena do uzgodnienia.

Kontakt tel.: 668 561 449

IX Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego ściągnęło do 
Trzciany i Dukli około 300 motocyklistów. Podobnie jak w roku ubiegłym po-
goda spłatała figla - na przemian świeciło słońce, padał deszcz i sypał śnieg.

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego odbyło się wedle sprawdzonego sce-
nariusza. Najpierw odprawiona została uroczysta msza święta na pustelni św. 
Jana z Dukli w Trzcianie po której zostały poświęcone motocykle. Podczas 
mszy modlono się, by „było tyle samo powrotów co wyjazdów” i aby „spotkać 
się w tym samym gronie na zakończeniu sezonu w październiku”. Po mszy był 
czas na wspólny posiłek i rozmowy. Na zakończenie na parkingu przed klasz-
torem w Dukli odbył się pokaz stuntu motocyklowego.

Motocykliści rozpoczęli sezon

Źródło: www.edukla.pl
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Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...
O kodeksie cywilnym w życiu codziennym…

Niezastąpiona, ciekawa, nierzadko 
trudna do zinterpretowania, często wy-
wołująca strach, ułatwiająca codzienność. 
Niekoniecznie do poduszki, ale istotna…, 
czyli ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- 
Kodeks cywilny- część ogólna, odgrywa 
znaczącą rolę w naszym życiu!

Ustawa ta reguluje stosunki cywilno-
prawne miedzy osobami fizycznymi i oso-
bami prawnymi. Ważną regulację stanowi 
art. 5, który stwierdza, iż nie można czy-
nić ze swego prawa użytku, który by był 
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 

współżycia społecznego. Takie działanie 
lub zaniechanie uprawnionego nie jest 
uważane za wykonywanie prawa i nie 
korzysta z ochrony. Klauzula ta umożli-
wia uniknięcie sytuacji, w których stoso-
wanie prawa doprowadziłoby do skutków 
niemożliwych do zaakceptowania z uwagi 
na cel regulacji lub normy moralne. Zgod-
nie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 
15 lutego 2017 r., sygn. akt II CSK 236/16 
zasady współżycia społecznego to pojęcie 
niedookreślone, nieostre, a powoływanie 
się na sprzeczność z zasadami współżycia 
społecznego powinno wiązać się z konkret-

nym wykazaniem o jakie zasady współży-
cia społecznego w konkretnym wypadku 
chodzi oraz na czym polega sprzeczność 
danego działania z tymi zasadami. Taki 
charakter klauzul generalnych nakazuje 
ostrożne korzystanie z instytucji nadużycia 
prawa podmiotowego jako podstawy odda-
lenia powództwa, a przede wszystkim wy-
maga wszechstronnego rozważenia oko-
liczności, aby w ten sposób nie doprowa-
dzić do podważenia pewności obrotu praw-
nego. Zasadą bowiem jest, że ten kto ko-
rzysta ze swego prawa postępuje zgodnie z 

jego społeczno-gospodarczym przeznacze-
niem i zasadami współżycia społecznego. 

Zgodnie z art. 8 kodeksu cywilnego, 
każdy człowiek od chwili urodzenia ma 
zdolność prawną. Tradycyjnie ujmuje się 
zdolność prawną jako możność bycia pod-
miotem praw i obowiązków w zakresie 
prawa cywilnego. Osoba fizyczna uzy-
skuje pełnoletność z mocy samego prawa 
z chwilą ukończenia 18 roku życia. 
Głównym argumentem takiego rozwiąza-
nia stanowi założenie, że dojrzałość bio-
logiczną oraz umysłową każdy człowiek 
nabywa wraz z osiągnięciem określonego 
wieku. Drugą okolicznością uzasadnia-
jącą uzyskanie pełnoletności jest zawar-
cie związku małżeńskiego. W przeciwień-
stwie do przesłanki wieku, która świadczy 
o uzyskaniu pełnej dojrzałości psychofi-
zycznej, w przypadku przesłanki zawarcia 
związku małżeńskiego, o jej wprowadze-
niu zadecydowała potrzeba zrównania sy-
tuacji prawnej obojga nupturientów. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że pełnoletno-
ści nie traci się w razie unieważnienia mał-
żeństwa.

Istotne znaczenie ma również art. 23 
kodeksu, który zaznacza, że dobra osobi-
ste człowieka, jak w szczególności zdro-

wie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, ta-
jemnica korespondencji, nietykalność 
mieszkania, twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i racjonalizator-
ska, pozostają pod ochroną prawa cywil-
nego niezależnie od ochrony przewidzianej 
w innych przepisach. Kolejny przepis ko-
deksu uzupełnia, że ten, czyje dobro osobi-
ste zostaje zagrożone cudzym działaniem, 
może żądać zaniechania tego działania, 
chyba że nie jest ono bezprawne. W razie 
dokonanego naruszenia może on także żą-
dać, ażeby osoba, która dopuściła się na-
ruszenia, dopełniła czynności potrzebnych 
do usunięcia jego skutków, w szczególno-
ści ażeby złożyła oświadczenie odpowied-
niej treści i w odpowiedniej formie. Na za-
sadach przewidzianych w kodeksie może 
on również żądać zadośćuczynienia pie-
niężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy 
pieniężnej na wskazany cel społeczny. Je-
żeli wskutek naruszenia dobra osobistego 
została wyrządzona szkoda majątkowa, po-
szkodowany może żądać jej naprawienia 
na zasadach ogólnych.

Art. 25 kodeksu stanowi, iż miej-
scem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta prze-

bywa z zamiarem stałego pobytu. Miej-
scem zamieszkania dziecka pozostającego 
pod władzą rodzicielską jest miejsce za-
mieszkania rodziców albo tego z rodziców, 
któremu wyłącznie przysługuje władza ro-
dzicielska lub któremu zostało powierzone 
wykonywanie władzy rodzicielskiej. Miej-
scem zamieszkania osoby pozostają-
cej pod opieką jest miejsce zamieszka-
nia opiekuna. Art. 28 kodeksu nakłada za-
sadę posiadania wyłączenie jednego miej-
sca zamieszkania. Miejsce zamieszkania 
można oczywiście zmieniać, nie ma w tym 
względzie żadnych ograniczeń, choć bar-
dzo częste zmiany mogą utrudniać ustale-
nie przesłanki zamiaru przebywania w da-
nym miejscu z zamiarem stałego pobytu. 
W świetle art. 25 nie można wykluczyć, że 
w praktyce osoba fizyczna będzie posiadać 
kilka miejsc przebywania z zamiarem sta-
łego pobytu. Artykuł 28 kodeksu nie zapo-
biega takim sytuacjom, ale nakazuje wy-
łonienie spośród wchodzących w grę 
miejscowości jednej, która będzie mo-
gła być uważana za miejsce zamieszka-
nia danej osoby. Powinna to być miejsco-
wość, w której w przeważającej mierze (w 
większym stopniu niż w innych miejsco-

To co dobre musi kosztować
Obecny czas nie sprzyja rozwojowi ro-

dzin pszczelich. Początek wiosny zimny, 
potem nagłe ocieplenie a teraz znowu po-
nad dwa tygodnie chłodów. Rodziny nie 
przygotują się należycie do zbioru miodu 
z mniszka, rzepaku i sadów. W tych chłod-
nych dniach widać bardzo dobrze, jak po-
trzebne jest poidło w pasiece. Pszczoły wy-
korzystują dosłownie chwilkę poprawy po-
gody by donieść wodę do ula. Można zoba-
czyć, że ta prozaiczna praca, z punktu wi-
dzenia człowieka, dla pszczół jest śmier-
telnie niebezpieczna. Pszczoły schłodzone 
zimną wodą nie są w stanie wzbić się w 
powietrze pozostają na brzegu zbiornika 
wodnego. A ptaki i inni amatorzy pszczół 
tylko na to czekają. Można podejść spokoj-
nie wziąć do dłoni taką, wydawałoby się 
martwą pszczołę i ogrzać ją dłoniach lub 
oddechem i zaraz pszczoła wraca do swej 
sprawności. Tej wiosny sprawdzają się po-
idła przepływowe tzw. na deskę. Chodzi 
tu o to by woda ze zbiornika kapała na de-
skę i mały strumyczek szybko się ogrzewa, 
pszczoła pobierając wodę nie wyziębia się 
i może powrócić do ula. Mimo, że tego 
typu poidła wymagają więcej pracy to są 
lepsze dla pszczół. Jeżeli ktoś ma blisko 
dom i możliwość podłączenia prądu może 
podgrzewać wodę. Jest to jeszcze lepszy 
sposób, ale również wiąże się z pewnymi 
kosztami. Jak widać sprawdza się przysło-
wie „że to co dobre musi kosztować”. 

Pogoda nie pozwala na wgląd w ul. 
Zaraz po poprawie pogody należy zwró-
cić uwagę, czy nie wystąpiła choroba ma-
jowa, oraz czy pszczoły nie zaziębiły czer-
wiu. Chorobę majową zwalcza się podając 
rzadki ciepły syrop pszczołom do ula, a za-
ziębiony czerw usuwa się z gniazda. Może 
on być preludium do kiślicy. Nie należy 
się poddawać i nałożyć półnadstawki na 
ul jak tylko poprawi się pogoda. Na pewno 
nie zbierzemy miodu tyle ile moglibyśmy 
jakby wiosna była cieplejsza, ale lepsze coś 
niż nic. Maj to także miesiąc, w którym na-
leży pomyśleć o nowych matkach. W inter-
necie jest wiele sposobów hodowli matek 
dla pszczelarzy amatorów. W tym artykule 
nie będę rozpisywał się na ten temat. Ogra-
niczę się tylko do zachęty pszczelarzy do 
podjęcia prób w tym zakresie. Matki uzy-
skane we własnej pasiece mogą być bardzo 
dobrej jakości biologicznej. Natomiast ja-
kość genetyczna na pewno pozostawi wiele 
do życzenia, ale zdrowotność naszych ma-
tek również może być zadowalająca. Na-
ukowcy upatrują jedną z przyczyn wyso-
kiej śmiertelności pszczół w znacznym 
chowie wsobnym. Dlatego zachęcam aby 
od najlepszych matek pozyskiwać własne 
matki, a co pewien czas zakupywać matki 
od hodowców. I tutaj pewna rada. Proszę 
kupować matki czyste rasowo, ewentual-
nie krzyżówki między liniowe. Jeżeli ku-
pimy matkę będąca krzyżówką między ra-

sową, to ona prawdopodobnie okaże się 
bardzo dobrą matką. Jeżeli od niej weź-
miemy materiał i odchowamy matki na-
stąpi takie rozczepienie cech, że najpraw-
dopodobniej zniechęcimy się do hodowli 
matek we własnym zakresie. Jest to nor-
malne zjawisko powszechnie znane. Dla-
tego jak kupujemy nasiona pomidorów czy 
ogórków producent informuje nas że jest to 
mieszaniec F1. To tak, żeby nas zniechę-
cić do zostawienia sobie nasionek od na-
szych owoców. Bo efekt najprawdopodob-
niej będzie mierny. Aby uzyskać dobrej ja-
kości owoce musimy wysiać dużo nasio-
nek i poddać je ocenie w danym roku. Po-
tem zebrać tylko te najlepsze i zapylać je 
między sobą i tak w skrócie tracimy co 
najmniej rok przy wielkim nakładzie pracy  
i środków. Zajmują się tym wyspecjalizo-
wane firmy i oszczędzamy czas i pienią-
dze kupując od nich nasiona. A na grun-
cie pszczelarskim kupujemy matkę repro-
duktorkę i od niej pozyskujemy materiał na 
matki. Co wcale nie powinno nas zniechę-
cić do hodowli matek we własnym zakre-
sie. Jeżeli pszczelarz już jest starszy i drżą 
mu ręce lub wzrok nie domaga to pomocna 
będzie ramka Jentera.

Jeszcze raz zachęcam do hodowli ma-
tek we własnym zakresie. 

Łowiectwo i ekologia

Sezon łowiecki 2017/2018 rozpoczęty.
Jak informowałem już w poprzednich numerach naszej gazety rok gospodarczy w ko-

łach łowieckich trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Obecnie łowczowie kół pouzgadniali  
i pozatwierdzali Roczne Plany Łowieckie, będące podstawą prowadzenia gospodarki ło-
wieckiej na terenie obwodów łowieckich. Na przełomie kwietnia i maja w kołach odbyły 
się zebrania członków podsumowujące miniony sezon i zatwierdzające plan działania na 
obecny. Myśliwi przygotowują się do corocznego ,,przystrzeliwania,, broni, którego zali-
czenie jest podstawą do uzyskania zezwolenia na wykonywanie polowania.

Przypomina się koleżankom i kolegom myśliwym, w ramach przysłowia ,,gdzie chów 
tam łów,, o pracach gospodarczych które należy wykonać na wiosnę tj. obsiew poletek ło-
wieckich, poprawę pasów zaporowych, wykładanie soli do lizawek, remonty urządzeń ło-
wieckich np. paśników, ambon. 

Od 11 maja otwarcie sezonu na samce sarny - koziołki /rogacze/. Myśliwi od wcze-
snej wiosny, robiąc wypady w teren, wypatrywali ciekawego selekta /rogacza selekcyj-
nego nadającego się do odstrzału/, na którego obecnie można by zapolować. W związku z 
sygnałami docierającymi do tut. Urzędu o szkodach czynionych przez dziki, przypomina 
się, że można na nie polować z wyłączeniem samic /loch/. 

W związku z powtarzającym się coroczne problemem szkód wyrządzanych przez 
zwierzęta dziko żyjące w uprawach rolnych przypomina się niezbędne informacje:
Odpowiadającymi za szkody wyrządzone przez zwierzęta są:
1. Skarb Państwa - za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną: żubry, 
wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry oraz łosie;
2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego – za szkody wyrządzone przez zwierzy-
nę: dziki, jelenie, daniele i sarny; 
Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną nie 
przysługuje:
1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,
2. jeżeli poszkodowany:
- nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów 
tego gatunku roślin w danym regionie,

- nie wyraził zgody na budowę przez wo-
jewodę lub dyrektora parku narodowego 
urządzeń lub wykonanie zabiegów zapo-
biegających szkodom,
3. za szkody:
- powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wy-
łączeniem mienia oddanego do gospodar-
czego korzystania na podstawie Kodeksu 
cywilnego,
- nieprzekraczające w ciągu roku wartości 
100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hek-
tar uprawy,
- w uprawach rolnych założonych z naru-
szeniem powszechnie stosowanych wymo-
gów agrotechnicznych,
- wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub 
rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich 
pozostawionych, w okresie od zachodu do 
wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.
Odszkodowanie za szkody wyrządzone 
przez zwierzynę łowną nie przysługuje:
1. osobom, którym przydzielono grunty 
stanowiące własność Skarbu Państwa jako 
deputaty rolne na gruntach leśnych,
2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub 
płodów rolnych, którzy nie dokonali ich 
sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia 
okresu zbioru tego gatunku roślin w danym 
regionie, określonego przez sejmik woje-
wództwa w drodze uchwały,
3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub 
płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgo-
dy na budowę przez dzierżawcę lub za-
rządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub 
wykonywanie zabiegów zapobiegających 
szkodom,
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u dokończenie ze str. 28 

u dokończenie ze str. 29 

„Wiele okazji do śmiechu traci ten, kto nie potrafi śmiać się z samego siebie.”

wościach) koncentruje się aktywność ży-
ciowa danej osoby. 

Art. 58 kodeksu naprowadza, że czyn-
ność prawna sprzeczna z ustawą albo 
mająca na celu obejście ustawy jest nie-
ważna, chyba że właściwy przepis prze-
widuje inny skutek, w szczególności ten, 
iż na miejsce nieważnych postanowień 
czynności prawnej wchodzą odpowied-
nie przepisy ustawy. Nieważna jest czyn-
ność prawna sprzeczna z zasadami współ-
życia społecznego.

Ciekawym przepisem jest art. 60 ko-
deksu, który zaznacza, iż z zastrzeżeniem 
wyjątków w ustawie przewidzianych, wola 
osoby dokonującej czynności prawnej 
może być wyrażona przez każde zachowa-
nie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w 
sposób dostateczny, w tym również przez 
ujawnienie tej woli w postaci elektronicz-
nej (oświadczenie woli). Warto podkreślić, 
że wybór zachowania jest dowolny, pod 
warunkiem, że odbiorca potrafi ustalić jego 
sens. W związku z tym wskazuje się na 
nieograniczoną ilość sposobów wyrażenia 

oświadczenia woli. Najpopularniejszymi 
są sposoby ustne i pisemne, jednak zgod-
nie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ge-
sty ręką, potakiwanie głową i inne przy-
jęte powszechnie znaki porozumiewania 
się również są kwalifikowane jako zacho-
wania wyrażające złożenie oświadczenia 
woli. W literaturze podnoszona jest także 
możliwość składania oświadczenia woli w 
języku obcym. Występuje ona jednak tylko 
wówczas, gdy adresat oświadczenia woli 
zna ten język lub zapewnione jest prze-
tłumaczenie oświadczenia woli na język 
znany adresatowi. Warto pamiętać w tej sy-
tuacji, że oświadczenie woli, które ma być 
złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, 
gdy doszło do niej w taki sposób, że mo-
gła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie 
takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli 
doszło jednocześnie z tym oświadczeniem 
lub wcześniej. Oświadczenie woli wyra-
żone w postaci elektronicznej jest złożone 
innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono 
je do środka komunikacji elektronicznej w 
taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać 
się z jego treścią. 

Kodeks cywilny zaznajamia nas nade 
wszystko z wadami oświadczenia woli, 

Żubry już na wolności
Żubry, mające utworzyć dzikie stado 

„Górny San II” zostały wypuszczone  
w Nadleśnictwie Stuposiany na terenie le-
śnictwa Sokoliki. Wydarzeniu, któremu 
nadano uroczystą oprawę, przyglądali się 
uczestnicy Krajowej Narady Hodowlanej, 
kończący w tym dniu swoje obrady. 

Po epidemii gruźlicy u żubrów w 2013 
roku stado „Górny San” przestało istnieć. 
Po czterech latach kwarantanny zdecydo-
wano o przywróceniu tutaj tych zwierząt 
starannie dobranych pod względem gene-
tycznym i zdrowotnym. W zimie do tym-
czasowej zagrody w leśnictwie Sokoliki 
przewieziono siedem osobników z pokazo-
wej zagrody żubrów w Mucznem („Uroa”, 
„Fabula”, „Pujan”, „Pumigrant”, „Puder 
2”, „Purpurka”, „Putomek”), zaś w marcu 
dołączyły do nich trzy krowy odłowione 
ze stada wolnościowego w Nadleśnictwie 
Lutowiska. Cała dziesiątka wkrótce „zwą-
chała się”, a 31 marca uzyskała wolność.

- Operacja przywrócenia żubrów tej 
dolinie ma wymiar historyczny, bowiem to 
tutaj żyło najstarsze bieszczadzkie stado, 
utworzone przez osobniki przywiezione 
w 1963 roku do Nadleśnictwa Stuposiany 

- powiedziała do uczestników wydarze-
nia Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP 
w Krośnie. - To potężne zwierzę jest nie 
tylko symbolem ochrony przyrody w Pol-
sce, ale też powodem do narodowej dumy 
- to właśnie Polacy wnieśli i wnoszą 
wciąż największy wkład w dzieło zacho-
wania tego zagrożonego gatunku.

Wypuszczeniu żubrów przyglądało 
się kilkadziesiąt osób, każda z nich otrzy-
mała okolicznościowe potwierdzenie 
udziału w tym wydarzeniu. 

- Skoro wrócił żubr nad górny San, 
to znaczy, że jest tu już komplet wielkich 
ssaków z niedźwiedziem, wilkiem, ry-
siem, jeleniem, dzikiem.... - nie krył ra-
dości Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Stuposiany. - Chcemy, żeby do wielu 
ludzi w Bieszczadach i w Polsce dotarła 
wieść, że w przypadku żubra, tylko czynna 
ochrona gatunku poprzez monitorowanie 
stanu zdrowotnego i szybką relację na za-
grożenia może przynieść sukces. 

Ustawiony w miejscu zagrody skromny 
obelisk z okolicznościową tablicą odsło-
nili: Andrzej Borowski, zastępca dyrek-
tora generalnego Lasów Państwowych, 

Grażyna Zagrobelna, dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, 
prof. Wanda Olech, prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Żubrów.

A żubry? Jak zniknęły w zaroślach po 
opuszczeniu zagrody, już się nie pokazały.

Edward Marszałek  
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

czyli szczególnymi stanami faktycznymi, 
przewidzianymi przez ustawodawcę, które 
skutkują pozbawieniem oświadczenia woli 
skuteczności prawnej. Do wad oświad-
czeń woli zaliczamy: stan wyłączający 
świadome lub swobodne podjęcie decy-
zji i wyrażenie woli-dotyczy to np. cho-
roby psychicznej, niedorozwoju umysło-
wego lub innego, nawet przemijającego, 
zaburzenia czynności psychicznych, zabu-
rzenia te nie muszą mieć charakteru trwa-
łego, wystarczy, że wystąpią w chwili do-
konywania czynności prawnej na przy-
kład pod wpływem głodu narkotykowego, 
drugi stan to brak swobody w wyraże-
niu woli, będzie miał miejsce wówczas, 
gdy możliwość wolnego wyboru będzie 
całkowicie wyłączona na przykład, osoba 
siłą zmusza drugą do złożenia podpisu pod 
umową. pozorność- chodzi tu o taką sytu-
ację, w której dwie strony dla pozoru do-
konują między sobą czynności prawnej na 
przykład zawierają umowę, umawiając się 
z góry, że nie wywoła ona skutków praw-
nych. Założeniem jest, że obie strony go-
dzą się na pozorną czynność prawną  
w celu zmylenia osoby trzeciej, pozorność 
może dotyczyć zarówno umów jak i jedno-

stronnej czynności prawnej, jeżeli oświad-
czenie woli jest skierowane do innej osoby 
za jej zgodą, błąd- to mylne wyobrażenie 
lub brak tego wyobrażenia u osoby oświad-
czającej swoją wolę o rzeczywistym sta-
nie rzeczy, podstęp - to kwalifikowana po-
stać błędu, polegająca na celowym, świa-
domym działaniu osoby, która wywołuje 
błąd, groźba- powszechnie przyjmuje się, 
że groźbą jest zapowiedź dokonania złego 
czynu, ukierunkowana na zmuszenie za-
grożonego, wbrew jego chęci, do złożenia 

oznaczonego oświadczenia woli, osoba, 
która składa oświadczenie woli pod wpły-
wem groźby bezprawnej może uchylić się 
od skutków prawnych takiego oświadcze-
nia, jeżeli mogła się obawiać, iż jej lub in-
nej osobie może grozić poważne niebez-
pieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie ule-
gło brzmienie art. 115 Kodeksu cywilnego. 
Zmiana dotyczy sposobu obliczania ter-
minu do wykonania czynności przypa-
dającego na sobotę. Co do zasady termin 

oznaczony w dniach kończy się z upływem 
ostatniego dnia terminu (art. 111 Kodeksu 
cywilnego). Ustawodawca w art. 115 Ko-
deksu cywilnego przewidział jednak moż-
liwość modyfikacji tej zasady. Wynika z 
tego przepisu zapis, iż jeżeli koniec ter-
minu do wykonania czynności przypada 
na dzień uznany ustawowo za wolny od 
pracy lub na sobotę, termin upływa na-
stępnego dnia, który nie jest dniem wol-
nym od pracy ani sobotą. 

Natalia Belcik-  
Apl. radcowski

4. za szkody nieprzekraczające warto-
ści 100 kg żyta w przeliczeniu na 1hektar 
uprawy,
5. za szkody powstałe w płodach złożonych 
w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim są-
siedztwie lasu,
6. za szkody w uprawach rolnych założo-
nych z rażącym naruszeniem zasad agro-
technicznych.

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez 
zwierzynę łowną w uprawach i płodach 
rolnych na terenie obwodów łowieckich 
dzierżawionych przez koła łowieckie na 
terenie Gminy Dukla zajmują się nastę-
pujące osoby:
Koło Łowieckie ,,PONOWA,, w Krośnie:
1. Mariusz Widziszewski – Łęki Dukielskie  
/strona południowa/, Wietrzno /od skrzy-
żowania na Łęki Dukielskie w kierunku 
Zboisk/, Zboiska, Głojsce,
tel. 502-627-402.
2. Piotr Liwosz – Iwla, Teodorówka, 
Chyrowa,
tel. 606-413-894.
3. Wojciech Czarnota – Łęki Dukielskie  
/strona północna/, Myszkowskie, Wietrzno 
/od skrzyżowania na Łęki Dukielskie  

w kierunku Bóbrki/, 
tel. 606-825-936.

Koło Łowieckie ,,ZACISZE,, w Krośnie:
Jan Seńczak zam. Polany 31, tel. 13 
4414293.
Dotyczy miejscowości Chyrowa i 
Olchowiec.

Koło Łowieckie ,,ŻBIK,, w Iwoniczu 
– Zdroju:
Edward Szczepanik tel. 13 4350617, kom. 
500-009-160.
Dotyczy miejscowości:
Równe, Cergowa, Jasionka,
Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana – po drogę 
krajową, strona lewa
Zawadka Rymanowska – po drogę powiato-
wą i gminną na PGR, strona lewa.

Koło Łowieckie ,,ROGACZ,, w Dukli:
1. Władysław Rączka – Dukla, Lipowica, 
Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa, Barwinek, 
Mszana,
Olchowiec, Ropianka, Chyrowa
tel. 13 4330310, kom. 668-409-218.
2. Andrzej Stasik – Zyndranowa
tel. 502-175-749.

Koło Łowieckie ,,RYŚ,, w Rymanowie:
1. Tadeusz Wójcik, tel. 663-351-695.
2. Franciszek Wołczański, tel. 
669-349-351.
Dotyczy miejscowości : 

Zawadka Rymanowska – po drogę powiato-
wą i gminną na PGR, strona prawa, 
Tylawa - Drymak.

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez:
- żubry - w uprawach, płodach rolnych lub 
w gospodarstwie leśnym,
- wilki - w pogłowiu zwierząt gospo-
darskich,
- rysie - w pogłowiu zwierząt gospo-
darskich,
- niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu 
zwierząt gospodarskich oraz w uprawach 
rolnych,
- bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnych 
lub rybackim,
zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw 
Terenowych I w Krośnie,
tel.: 13 4372831, kom. 783-921-790.

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez:
- łosie - na terenach polnych,
- zwierzynę łowną /dziki, jelenie, danie-
le i sarny/ w granicach administracyjnych 
miast i do 100 m od zabudowań wiejskich, 
zajmuje się Urząd Marszałkowski w 
Rzeszowie, Departament Rolnictwa i 
Środowiska,
tel.: 17 8606710, 17 8606712.

Bartosz Szczepanik

Odsłonięcie obelisku z okolicznościową tablicą w miejscu zagrody żubrzej Żubry już na wolności
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Dziennik  Pielgrzyma Fot. Ks. Ryszard Szwast

Stary, rzymski most na rzece Le Lot

Uczestnicy mszy św. w Lascabanes,  
 pierwszy z prawej Pierre, drugi z lewej Jean Claude,  

ks. Ryszard Szwast w białej sutannie

Spichlerz św. Jakuba na szlaku pielgrzymkowym

Przydrożna studnia kamienna na szlaku

Pejzaż na trasie drogi do Santiago

Fresk w kaplicy katedry  
św. Szczepana w Cahors
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