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Bandurzak z certyfikatem
u dokończenie ze str. 15 

Nagroda im. prof. Wiktora Zina dla gminy Dukla

Rewitalizacja dukielskiego rynku

Spotkanie na rodzinnej ziemi

Konserwator Przemysław Michalski i Elżbieta Wróbel - wicebur-
mistrz Dukli z nagrodą i dyplomem

Architekt Marek Gransicki prezentuje koncepcję małej architektury Skwerka 
Węgierskiego

Uczestnicy spotkania

Bandurzak wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych

Uroczysty obiad podczas spotkania w Łękach Dukielskich
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Spotkanie w Transgranicznym Centrum Kultury w Dukli

Wręczanie nagród i dyplomów podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie

Miłośnicy Ziemi Krośnieńskiej  
w Łękach Dukielskich

Po raz 42 spotkali się, tradycyjnie jak co roku, Miło-
śnicy Ziemi Krośnieńskiej, rozproszeni po całej Polsce, 
aby wspólnie odkrywać ciekawe miejsca ziemi bliskiej 
ich sercu. W bieżącym roku spotkanie miało miejsce w 
Łękach Dukielskich, które w przyszłym roku będą ob-
chodzić 650 lat istnienia. 

Spotkanie rozpoczęło się 
w Bóbrce od zwiedzania Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i 
Gazowniczego następnie blisko 
100-tu osoba grupa odwiedziła 
zabytkowy kościół we Wietrz-
nie, po którym oprowadził 
konserwator zabytków Zdzi-
sław Gil. Pomimo niesprzyja-
jącej aury udali się na wzgó-
rze 534 , gdzie przedstawiona 
została krótka historia działań 
wojennych z 1944 roku, jakie 
rozegrały się na Ziemi Dukiel-

skiej. Pod pomnikiem złożono 
wiązankę kwiatów. Kolejnym 
punktem był kościół polskoka-
tolicki i izba pamięci, a następ-
nie zwiedzanie szkoły, farmy 
wiatrowej i kościoła rzymsko-
katolickiego. Część oficjalna 
spotkania miała miejsce w hali 
widowiskowo-sportowej w Łę-
kach Dukielskich, gdzie uczest-
ników, z różnych zakątków Pol-
ski, przywitała Wanda Belcik 
– prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Krośnieńskiej. 

Wśród uczestników spotka-
nia byli m.in. prof. Ireneusz So-
liński z AGH, który opowiadał 
na farmie wiatrowej o pozyski-
waniu energii ze źródeł odna-
wialnych, profesor Stanisław 
Białogłowicz artysta, malarz, 
działający w Kole Miłośni-
ków Historii Łęk Dukielskich. 
W spotkaniu uczestniczył rów-
nież burmistrz Dukli Andrzej 
Bytnar, który opowiedział o po-
tencjale jaki drzemie na terenie 
gminy Dukla i pespektywach 
jej rozwoju, przy tej okazji zo-
stała przedstawiona prezentacja 
walorów Gminy Dukla kultu-
rowych i społecznych. Podczas 
spotkania wyróżnione zostały 
osoby za dotychczasową pracę 
na rzecz ziemi krośnieńskiej 

a mianowicie: Krystyna Deli-
mata- dyrektorka ZS w Łękach 
Dukielskich i Henryk Kyc, za 
dorobek twórczy prof. Irene-
usz Solińskie i prof. Stanisław 
Białogłowicz, za promocje śro-
dowiska pochodzenia wyróż-
niona została pochodząca z Łęk 
dziennikarka Jolanta van Grie-
ken - Barylanka. Za wydarze-
nie roku w środowisku łęckim 
uznano rejestrację bandurzaka, 
jako produktu regionalnego 
(do jego promocji przyczyniła 
się Krystyna Boczar Różewicz 
- gł. specjalista w UM w Du-
kli) i działalność KGW wyróż-
nienie z tego tytułu otrzymała 
Marii Kołacz- przewodnicząca 
Koła Gospodyń w Łękach Du-
kielskich. Za odkrycie roku wy-
różnienie otrzymało małżeń-
stwo Mieczysław i Bogumiła 
Kopeć (z domu Krężałek). 

Program spotkania umiliły 
występy zespołów Tołhaje, Łę-
czanie i Mali Łęczanie.

bpudlo

wymienić zajęcie I miejsca w 
kategorii inne produkty regio-
nalne w Krajowym Konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
Smaki Regionów na Agrobiesz-
czadach w Lesku w 2011 roku. 

Bandurzak znalazł się też 
wśród potraw i produktów lo-
kalnych i regionalnych wy-
twarzanych w gminie Dukla, 
które opisano w informatorze 
„Dukielskie specjały – gdzie i 
kto”. Projekt był współ finan-
sowany przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej. 

Placek przygotowany we-
dług przepisu Haliny Kasprzy-
kowej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łękach Dukiel-
skich, degustowano w maju 
2013 roku podczas konferen- Bandurzak z Łęk Dukielskich najlepiej smakuje z zimnym mlekiem lub maślanką

cji prasowej i degustacji potraw 
regionalnych podczas promocji 
informatora. Degustacja odbyła 
się w miejscowości Chyrowa 
koło Dukli. To wtedy swoim 
niepowtarzalnym smakiem 
zwrócił uwagę Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rzeszowie, 
który później pilotował wnio-
sek o wpisanie bandurzaka na 
listę Produktów Tradycyjnych, 
przygotowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Łękach 
Dukielskich. 

Na liście Produktów Trady-
cyjnych prowadzonej przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa jest wpi-
sanych ponad 1450 produktów. 
Najwięcej produktów, bo aż 
196 pochodzi w województwa 
podkarpackiego. Można więc 
śmiało powiedzieć, że Podkar-
pacie tradycją stoi!

Wieś Łęki Dukielskie, poło-
żona na północnym skraju Be-
skidu Niskiego w wojewódz-
twie podkarpackim, będzie 

w przyszłym roku obchodzić 
650-lecie swojego istnienia, a 
ściślej mówiąc - pierwszej ofi-
cjalnej wzmianki o istnieniu 
tej miejscowości. 28 sierpnia 
w 1366 roku we Włodzimi(e)
rzu Kazimierz Wielki potwier-
dził w dokumencie podział i da-
rowiznę dóbr dokonaną przez 
kanclerza Janusza (Suchego 
Wilka), w tym Łęk, zapisywa-
nych wówczas jako Lanky.

Więcej na stronie: http://leki-
dukielskie.dukla.pl/
Informacji może też udzielić 
pani Maria Kołacz, przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Łękach Dukielskich 
– tel. 693605186
Także inne osoby, jeśli będzie 
taka potrzeba.
Notatkę prasową (do dowolnego 

wykorzystania) przygotowała 

Jolanta van Grieken-Barylanka
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