
mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"

Żołnierzom Armii KrajowejŻołnierzom Armii KrajowejŻołnierzom Armii KrajowejŻołnierzom Armii Krajowej

por. M. Paczosy ps. „Basza"por. M. Paczosy ps. „Basza"por. M. Paczosy ps. „Basza"por. M. Paczosy ps. „Basza"
i i i i por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"

ppor. W. Barana ps. ppor. W. Barana ps. ppor. W. Barana ps. ppor. W. Barana ps. 

z Placówki AK Chorkówka z Placówki AK Chorkówka z Placówki AK Chorkówka z Placówki AK Chorkówka 
dowodzonej przezdowodzonej przezdowodzonej przezdowodzonej przez

i Plutonu nr 8 dowodzonego przezi Plutonu nr 8 dowodzonego przezi Plutonu nr 8 dowodzonego przezi Plutonu nr 8 dowodzonego przez

Mieszkańcom Mieszkańcom Mieszkańcom Mieszkańcom Łęk DukielskiŁęk DukielskiŁęk DukielskiŁęk Dukielski
MyszkowskiMyszkowskiMyszkowskiMyszkowski

kkkkierowanierowanierowanierowanymymymym    przez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołecką
którzy nie baczącktórzy nie baczącktórzy nie baczącktórzy nie bacząc    na zagrożeniena zagrożeniena zagrożeniena zagrożenie

dadadadającjącjącjąc    swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.

Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.

            „„„„Jeżeli na nas już czas, Jeżeli na nas już czas, Jeżeli na nas już czas, Jeżeli na nas już czas,     
mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"

                    1 Mch 9,101 Mch 9,101 Mch 9,101 Mch 9,10

    
    

Żołnierzom Armii KrajowejŻołnierzom Armii KrajowejŻołnierzom Armii KrajowejŻołnierzom Armii Krajowej    
Z Z Z Z oddziałoddziałoddziałoddziałów partyzanckiów partyzanckiów partyzanckiów partyzanckich:ch:ch:ch:    
ppor. J. Czuchry ps. „Orski"ppor. J. Czuchry ps. „Orski"ppor. J. Czuchry ps. „Orski"ppor. J. Czuchry ps. „Orski"    
por. M. Paczosy ps. „Basza"por. M. Paczosy ps. „Basza"por. M. Paczosy ps. „Basza"por. M. Paczosy ps. „Basza"    

por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"por. Z. Cerkowniaka ps. „Boruta"    
ppor. W. Barana ps. ppor. W. Barana ps. ppor. W. Barana ps. ppor. W. Barana ps. „Bekas"„Bekas"„Bekas"„Bekas"    

z Placówki AK Chorkówka z Placówki AK Chorkówka z Placówki AK Chorkówka z Placówki AK Chorkówka kryp. „Centuria"kryp. „Centuria"kryp. „Centuria"kryp. „Centuria"
dowodzonej przezdowodzonej przezdowodzonej przezdowodzonej przez    ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"

i Plutonu nr 8 dowodzonego przezi Plutonu nr 8 dowodzonego przezi Plutonu nr 8 dowodzonego przezi Plutonu nr 8 dowodzonego przez    ppor. S. Nowaka ps. „Barski"ppor. S. Nowaka ps. „Barski"ppor. S. Nowaka ps. „Barski"ppor. S. Nowaka ps. „Barski"

Łęk DukielskiŁęk DukielskiŁęk DukielskiŁęk Dukielskich,ch,ch,ch,    szczególnieszczególnieszczególnieszczególnie    z przysiółkz przysiółkz przysiółkz przysiółk
MyszkowskiMyszkowskiMyszkowskiMyszkowskieeee, Pałacówk, Pałacówk, Pałacówk, Pałacówkaaaa    i Łazi Łazi Łazi Łazyyyy    

przez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołecką
na zagrożeniena zagrożeniena zagrożeniena zagrożenie    zapewnizapewnizapewnizapewniaaaali li li li pomocpomocpomocpomoc    partyzanpartyzanpartyzanpartyzan

swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.
    

    
    

Z hołdem i modlitwąZ hołdem i modlitwąZ hołdem i modlitwąZ hołdem i modlitwą    

Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.Łęki Dukielskie, sierpień 2016 r.    

mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"mężnie za naszych braci oddajmy swe życie"    
1 Mch 9,101 Mch 9,101 Mch 9,101 Mch 9,10    

kryp. „Centuria"kryp. „Centuria"kryp. „Centuria"kryp. „Centuria"    
ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"ppor. K. Kresaka ps. „Zimorodek"    

ppor. S. Nowaka ps. „Barski"ppor. S. Nowaka ps. „Barski"ppor. S. Nowaka ps. „Barski"ppor. S. Nowaka ps. „Barski"    

z przysiółkz przysiółkz przysiółkz przysiółkówówówów    

przez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołeckąprzez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołecką, , , ,     
partyzanpartyzanpartyzanpartyzantomtomtomtom,,,,    

swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.swoją postawą piękne świadectwo patriotyzmu.    


