


VI edycja Spotkañ Folklorystycznych.  

Œwiêto muzyki, tradycji i folkloru zgromadzi³o w piêkn¹, 
s³oneczn¹ niedzielê tysi¹ce ludzi - z Polski i z zagranicy.

Spotkania  poprowadzi³a p.  Justyna Wierdak

 Jak co roku, 
tak te¿ i pod-
czas VI edycji  
mieliœmy bar-
dzo liczne gro-
no Szanownych 
G o œ c i  m . i n :  
wicemarsza³ka 
Województwa 
Podkarpackie-

go p. Bogdana Rzoñcê, wicestarostê kroœnieñskiego 
p. Andrzeja Guzika, przewodnicz¹cego Rady Powiatu 
p. Kazimierza Krê¿a³ka, cz³onka Zarz¹dy Powiatu p. Jana 
Pelczara, burmistrza Gminy Dukla p. Marka Góraka, dy-
rektora Oœrodka Kultury w Dukli p. Wies³awa Jakimczuka, 
dyrektora Oœrodka Kultury w Strzy¿owie p. Jadwigê Sko-
wron, p. Agnieszkê £okaj z WDK w Rzeszowie, pp. Zofiê 
i Stanis³awa Jas³owskich - w³aœcicieli hurtowni ZOSTAÑ 
w Kroœnie, pp.Barbarê i Mariana Niekowal - Materia³y 
Budowlane w Kobylanach, p. Marka Olejnika - radnego XVII 
dzielnicy Budapesztu, p. Ilonê Olejnik - dyrektorkê szko³y 
z XVII dzielnicy Budapesztu,  p. Walerego Tracza - Prezesa 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddzia³ 
w £anowicach, ksiê¿y obydwu parafii oraz osoby ¿ycia 
publicznego z naszej miejscowoœci.        

Goœciliœmy wspania³e, ró¿norodne w swym bogactwie 
tradycji zespo³y ludowe: Zespó³ pieœni i tañca "Bobrzanie" 
z Bóbrki, Zespó³  folklorystyczny "£êczanie" z £êk Du-
kielskich, Zespó³ Œpiewu Ludowego "Strzy¿owianie"ze 
Strzy¿owa, Kapelê Ludow¹ "Graboszczanie" z Gra-
bownicy,  Zespó³ dzieciêcy "Hulajdusze z ulicy Diadal" 
z Budapesztu /Wêgry/, Zespó³ pieœni i tañca "K³osowianie" 
ze Strzy¿owa, Zespó³ "£anowiczanie" z £anowic /Ukraina/, 
Zespó³ pieœni i tañca "Lesianie" z Kupna
       Piêkno ludowe zawarte w ludowej twórczoœci pre-
zentowali rêkodzielnicy i twórcy: Ko³o Rêkodzie³a Arty-
stycznego ze Strzy¿owa, p. Jan Jucha z Rogów, p. Justyna 
WoŸniak ze Zboisk, p. Urszula Marchewka z £êk Du-
kielskich /malowa³a równie¿ dzieciakom twarze/, p. Maria 
Suwa³a z Grabownicy, p. Magdalena Senetelska z Krosna, 
p. Anna Kosinkiewicz ze Zboisk.
     Pysznoœci regionu strzy¿owskiego przygotowa³y i nimi 
czêstowa³y niezwykle urocze panie, pod równie wdziêczn¹ 
nazw¹: "Baby Glinickie".        

W tym roku liczba goœci odwiedzaj¹cych nasze mu-
zeum wsi by³a rekordowa! A eksponatów ci¹gle przybywa...
         Nag³oœnienie zapewni³ Oœrodek Kultury w Dukli. 



      Historia: Zespó³ dzia³a przy Stowarzyszeniu Rozwoju 
Wsi Bóbrka. Zosta³ reaktywowany w lutym 2007 roku.

Zespó³ Pieœni i Tañca „BOBRZANIE”  to grupa 40 dzieci 
i m³odzie¿y, 2 instruktorów tañca  i  4 osobowa kapela.

Czêœæ artystyczn¹ i choreograficzn¹ tworz¹ instruk-
torzy  zespo³u:  Andrzej  Ba³ka  i  Grzegorz  Mermon.

Na bogaty repertuar zespo³u sk³adaj¹ siê suity tañców 
regionalnych oraz tañców narodowych: polonez, oberek 
z kujawiakiem oraz krakowiak, jak równie¿ pieœni i przy-
œpiewki regionalne i obrzêdowe.

Osi¹gniêcia zespo³u. Zespó³ bra³ udzia³ w Do¿ynkach 
Powiatowych w Korczynie, Wojewódzkich Do¿ynkach Die-
cezjalnych w Haczowie, na Festiwalu Kultury £emkowskiej 
w Zyndranowej. Przebywa³ dwukrotnie na S³owacji. W 2009 r. 
uczestniczy³ w koncercie VII Œwiatowego Festiwalu Ze-
spo³ów Polonijnych w Chorkówce wspólnie z zespo³ami 
Kanady, Rosji i Stanów Zjednoczonych. We wrzeœniu 2009 r. 
koncertowa³ w Tomaszowie Lubelskim. W marcu 2010 r. 
Zespó³ koncertowa³ wraz z Zespo³em Folklorystycznym 
„Makovicka” ze Œwidnika na S³owacji w Regionalnym 
Centrum Kultur Pogranicza w Kroœnie w ramach programu 
„Inspiracje Pogranicza” i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Kontakt: kierownik zespo³u Bogumi³ Œwi¹tek, Bóbrka 
137, 791 254 046, bogumil.swiatek@interia.pl  

Zespó³ pieœni i tañca“BOBRZANIE”
z Bóbrki

Zespó³ pieœni i tañca“BOBRZANIE”
z Bóbrki



     Historia: Zespó³ powsta³ w styczniu 2004 r. Liczy obec-
nie 22 cz³onków. W roku 2008 do zespo³u zaczê³a przy-
chodziæ m³odzie¿, której obecnie jest 6 osób. 

„£êczanie” dzia³aj¹ przy Stowarzyszeniu Kulturalno- 
Rekreacyjnym „JEDNOŒÆ” w £êkach Dukielskich.

Osi¹gniêcia: Dotychczas zespó³ „£êczanie”, mimo 
krótkiej swojej dzia³alnoœci, wyst¹pi³ ponad 140 razy. 
Koncertowa³ poza granicami kraju na Ukrainie / we Lwowie, 
Drohobyczu, Borys³awiu, Samborze, Lanowicach, Strzel-
czyskach / na S³owacji / w Ladomirovej, Cerninie, Trebisovie 
i Kamience /  oraz na Wêgrzech /Budapeszt/. Œpiewa³ tam nie 
tylko melodie ludowe, ale tak¿e przepiêkne polskie kolêdy 
i pieœni koœcielne - tak¿e w Koœcio³ach Greko-Katolickich.

Zespó³ nieustannie podnosi swoje kwalifikacje wprowa-
dzaj¹c do swojego repertuaru pieœni ludowe rodzimego 
regionu, a tak¿e pieœni s³owackie, czeskie, ukraiñskie, ³em-
kowskie, bojkowskie i wêgierskie. W 2009 roku zespó³ do-
³¹czy³ do swojego repertuaru tañce ludowe /oberek, polka/.

W repertuarze zespo³u s¹ tak¿e pieœni koœcielne 
i kolêdy, które wykonuje - jako  chór wielog³osowy - podczas 
ró¿nych uroczystoœci i œwi¹t religijnych w kraju i za granic¹. 
 Zespó³ jest laureatem wielu przegl¹dów muzyki lu-
dowej.

Kontakt: Henryk Kyc, kierownik zespo³u, tel. 783 633 064

Zespó³ folklorystyczny“£ÊCZANIE”
z £êk Dukielskich

Zespó³ folklorystyczny“£ÊCZANIE”
z £êk Dukielskich



Kapela ludowa“GRABOSZCZANIE”
z Grabownicy

Kapela ludowa“GRABOSZCZANIE”
z Grabownicy

     Historia: Kapela dzia³a przy Brzozowskim Domu Kul-
tury. Kapela liczy 8 cz³onków, a kierowniczk¹ zespo³u jest 
p. Zofia Olejko. 

Kapela i zespó³ obrzêdowy dzia³a od 1964 r. 
Pierwszym widowiskiem by³o „Wesele Grabownickie". 

Od 1986 r. kapela „Graboszczanie" dzia³a samodzielnie oraz 
z zespo³em obrzêdowym. Prezentuje folklor ziemi brzozo-
wskiej i Grabownicy. Kapela bierze udzia³ w licznych prze-
gl¹dach i konkursach zarówno regionalnych jak i powia-
towych. 

Na antenie Radia Rzeszów melodie „Graboszczan" s¹ 
obecne od 1992 r. TV Rzeszów 7-mio krotnie nagrywa³a 
kapelê i zespó³ obrzêdowy (audycje „Spotkanie z folklorem"). 
Kapela ma w dorobku 7 wydawnictw muzycznych - w tym 4 
p³yty CD wydane przez Poloniê Records z Warszawy. 
„Graboszcanie" kultywuj¹ dawne obrzêdy, zwyczaje oraz 
muzykê i pieœni regionu brzozowskiego.

Osi¹gniêcia zespo³u: W konkursach ogólnopolskich: 
OFKiSL w Kazimierzu - II nagroda w 1993 r. (kilkukrotny udzia³). 
Kielce - Festiwal Zespo³ów Artystycznych Wsi Polskiej - I na-
groda w 2002 r.,  Kadzid³o na Mazowsze - za obrzêd weselny 
wyró¿nienie, Konkurs Tradycyjnego Tañca Ludowego 
w Rzeszowie - kilkukrotnie l (2005), II i III miejsce. Ostat-
nio: Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych - B³a¿owa 
III  miejsce.

Kontakt: Zofia Olejko, tel. 13 43 95 095



Zespó³ dzieciêcy 
“HULAJDUSZE Z ULICY DIADAL”

z Budapesztu / Wêgry

Zespó³ dzieciêcy 
“HULAJDUSZE Z ULICY DIADAL”

z Budapesztu / Wêgry
Historia: Grupa dzieci ze Szko³y Podstawowej przy 

ulicy Diadal (XVII dzielnica Budapesztu) w wieku 9, 10 lat (3 i 4 
klasa) powsta³a specjalnie na wystêpy w £êkach Dukielskich.

W szkole, na lekcjach œpiewu dzieci œpiewaj¹ cudownie 
brzmi¹ce piosenki ludowe, poznaj¹ œwiatowej s³awy system 
KODÁLY'A, a naukê gry na instrumentach rozpoczynaj¹ od 
najbardziej autentycznego instrumentu jakim jest fujarka.

Nauczycielka, pani Zsuzsanna Nyiszlai Kalacsiné, 
poprzez gry ludowe rozwija w dzieciach umiejêtnoœæ ruchu, 
wzmacnia zainteresowanie tañcem ludowym i to¿samoœæ 
narodow¹. 

W szkole istnieje, ciesz¹cy siê uznaniem specjalistów 
i posiadaj¹cy bogaty repertuar, chór dzieciêcy. Chór ten bra³ 
udzia³ w uroczystoœci ods³oniêcia pomnika Jana Paw³a II 
œpiewaj¹c wtedy ulubion¹ pieœñ Papie¿a „Barkê”, oczywiœcie 
po polsku. Wyrazem uznania dla chóru by³a wizyta w szkole 
pani ambasador Joanny Stempiñskiej.

Dziêki proœbie klubu przyjaŸni polsko-wêgierskiej 
i Samorz¹du Mniejszoœci Polskiej w XVII dzielnicy dzieci ucz¹ 
siê tañczyæ polskie tañce ludowe i œpiewaæ po polsku.

W Szkole Podstawowej przy ulicy Diadal wychowanie 
przysz³ych pokoleñ odbywa siê poprzez pielêgnowanie tra-
dycji ludowej i w duchu kreda Zoltána Kodály'a „Muzyka niech 
bêdzie w³asnoœci¹ wszystkich”.  

KONTAKT: Budapeszt, tel: +36203278311



Zespó³ pieœni i tañca tradycyjnego
“K£OSOWIANIE” ze Strzy¿owa 

Zespó³ pieœni i tañca tradycyjnego
“K£OSOWIANIE” ze Strzy¿owa 

   Zespó³ dzia³a przy Domu Kultury „Sokó³” w Strzy¿owie. 
Kierownikiem zespo³u jest  Anna Proksa-Lenart i Marek 
Dudek, a zespó³ liczy 18 cz³onków.

Historia: Zespó³ powsta³ w listopadzie 2006 r. Skupia 
mi³oœników folkloru i by³ych tancerzy, których kontakt z folk-
lorem rozpocz¹³ siê jeszcze w latach 60 i trwa do dzisiejszego 
dnia. Zespó³ korzysta z dorobku artystycznego ludowego 
muzyka, nie¿yj¹cego ju¿ regionalisty i choreografa Domu 
Kultury „Sokó³”, ale i nieustannie poszerza swój wachlarz 
umiejêtnoœci taneczno wokalnych (region rzeszowski) a od 
niedawna równie¿ teatralnych jak „Pokaz obrzêdów we-
selnych” czy „Jase³ka”.

Osi¹gniêcia: Zespó³ mo¿e siê poszczyciæ wieloma  
wystêpami na ró¿nych okolicznych przegl¹dach, festynach, 
piknikach. Grupa ju¿ na pocz¹tku wykaza³a swoje 
umiejêtnoœci zajmuj¹c II miejsce na „I Festiwalu Kultury 
Pogórzañskiej”, nastêpnie „VII Podkarpackim Festiwalu 
Seniorów w Boguchwale” gdzie grupa dosta³a Dyplom 
uznania. Nastêpnie grupa wystêpowa³a na zagranicznych 
scenach w roku 2008 jak: Litwa, Malta, nastêpny rok 2009 
£otwa, Kiejdany, Wilno ukazuj¹c kulturê polsk¹ w tañcu oraz 
œpiewie daj¹c po dwa wystêpy dziennie. W tym samym roku 
13 wrzeœnia na III Festiwalu Kultury Pogórzañskiej w Ryg-
licach grupa otrzyma³a dyplom oraz nagrodê pieniê¿n¹. 
W 2010 r. grupa wyst¹pi³a w Œwidniku (S³owacja) oraz 
goœcinnie w Rezekne (£otwa) podczas obchodów dziesiêcio-
lecia tamtejszego chóru. Ponadto grupa wystêpowa³a w ró¿-
nych inscenizacjach teatralnych, obrzêdowych i kulturowych 
ciesz¹c siê wielkim uznaniem wœród s³uchaczy.

Kontakt: tel. 17 2761 258, e-mail: dksokol@op.pl



Zespó³ ludowy“£ANOWICZANIE”
z £anowic /Ukraina/

Zespó³ ludowy“£ANOWICZANIE”
z £anowic /Ukraina/

   Historia: Zespó³ ''£ANOWICZANIE'' zosta³ utworzony 
dwa lata temu  przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej w wiosce  £anowice ko³o Sambora, przez Prezesa 
p. Walerego Tracza. Kierownikiem zespo³u zosta³a p. Teresa 
Staszczyszyn. Rok pó¿niej zosta³y zakupione stroje dla zes-
po³u, dziêki pomocy fundacji ''Pomoc Polakom na Wscho-
dzie'', za co jesteœmy im  bardzo wdziêczni.

Osi¹gniêcia: Swój pierwszy wystêp zespó³ zaprezen-
towa³ na odpuœcie parafialnym w koœciele ''MATKI BO¯EJ 
SALETYÑSKIEJ'' w £anowicach. £anowice jest to w 98 pro-
centach polska wioska niedaleko Sambora. Zespó³ „£ano-
wiczanie” ze swoimi wystêpami jeŸdzi po Ukrainie. Wystê-
powa³ w takich miejscowoœciach jak: STRZELCZYSKA, 
SAMBOR, BUSK, RUDKI, STRZA£KOWICE. Rok temu by³ 
po raz pierwszy zaproszony do Polski na XXVI festiwal 
polskich piosenek narodowych i kabaretowych. W £êkach 
Dukielskich by³ to drugi pobyt zespo³u w Polsce.

Kontakt: Walery Tracz +38 0 677 919 599



Zespó³ pieœni i tañca “LESIANIE”
z Kupna k/Kolbuszowej

Zespó³ pieœni i tañca “LESIANIE”
z Kupna k/Kolbuszowej

   Zespó³ dzia³a przy Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II 
w Kupnie. Zespó³ liczy16 cz³onków, a jego kierownikiem jest 
Pawe³ P³udowski. 

Historia: Zespó³ Pieœni i Tañca „Lesianie” powsta³ pod 
koniec 2008 roku. Za³o¿ycielem i kierownikiem kapeli jest 
p. Pawe³ P³udowski. Kierownikiem zaœ zespo³u i jednoczeœ-
nie choreografem jest p. Piotr Drozd.

Zespó³ posiada w swoim repertuarze uk³ady tañców 
lasowiackich,  rzeszowskich i przeworskich. „Lesian” cechuje 
niesamowita dynamika wykonywanych pieœni oraz tañców.

Osi¹gniêcia zespo³u: I miejsce na II Wojewódzkim 
Jarmarku Ludowym w Chorzelowie w 2009 r. III miejsce na 
Ogólnopolskim Konkursie Kapel i Zespo³ów Œpiewaczych 
w Dêbicy w 2010 r. Zespó³ uœwietnia swoimi wystêpami 
uroczystoœci gminne,  jak 10-lecie powiatu Kolbuszowskiego 
w 2009r. oraz ma za sob¹ liczne wystêpy na terenie ca³ego 
powiatu kolbuszowskiego.

Kontakt: tel: 793 460 104;  e-mail: anna_burda@interia.pl



Zespó³ œpiewu 
ludowego 

“STRZY¯OWIANIE” 
ze Strzy¿owa

Zespó³ œpiewu 
ludowego 

“STRZY¯OWIANIE” 
ze Strzy¿owa
Historia: Dzia³a przy Klubie 

Seniora "PrzyjaŸñ" w Strzy-
¿owie. Kierownikiem grupy 
jest Kazimierz Wiœniowski.

Kobiecy piêkny g³os i cichy 
instrument jakim jest harmo-

nijka ustna stwarzaj¹ specyficzny nastrój bliskoœci, swojskoœci 
i przyjemnoœci bycia razem.

Kontakt: tel. 660913548, e-mail: wkazimierz@poczta.onet.pl

Jad³o 
staropolskie

BABY GLINICKIE

Jad³o 
staropolskie

BABY GLINICKIE
Historia: „BABY” dzia-

³aj¹ przy Domu Kultury 
„Sokó³” w Strzy¿owie od 
2003 r.

Kierownikiem 6. osobo-
wego zespo³u gospodyñ 
z Glinika Zaborowskie-
go jest Maria Rusza³a.

Panie kultywuj¹ tradycje œpiewacze naszego regionu. 
W repertuarze posiadaj¹ wiele unikalnych pieœni ludowych, 
które z powodzeniem prezentuj¹ na przegl¹dach folklorys-
tycznych w kraju i za granic¹.  Gospodynie z Glinika Zaborow-
skiego w³asnorêcznie wykona³y stroje rzeszowskie, w których 
wystêpuj¹, s¹ te¿ mistrzyniami tradycyjnej kuchni regionalnej

Kontakt: tel. 17 2761 258, e-mail: dksokol@op.pl

Ko³o Rêkodzie³a 
Artystycznego 
ze Strzy¿owa

Ko³o Rêkodzie³a 
Artystycznego 
ze Strzy¿owa

Historia: Ko³o dzia³a przy 
Domu Kultury „Sokó³” w Strzy-
¿owie, liczy 5 cz³onków, a ist-
nieje od 2008 roku. Kierowni-
kiem zespo³u, jest p. Stanis³a-
wa Marecka. 

Ko³o powsta³o w 2008 roku. Sk³ada siê z 5 osób. Na 
zajêciach uczestnicy poznaj¹ nowe techniki hafciarskie oraz 
kultywuj¹ ludowe tradycje regionalne. Panie wykonuj¹ serwety, 
dekoracje choinkowe, bibu³owe kwiaty i wiele innych misternie 
tworzonych ozdób.

Kontakt: tel. 17 2761 258, e-mail: dksokol@op.pl



RêkodzielnictwoRêkodzielnictwo

Jan Jucha - rzeŸba w drewnie
tel: 13 43 53 221

Anna Kosinkiewicz - ma-
larstwo, pejza¿e. Projekto-
wanie i wytwarzanie ró¿nego 
rodzaju przedmiotów deko-
racyjnych i u¿ytkowych.  
tel: +48 602743039 
Magdalena Senetelska - 
malarstwo, batik, rzeŸba, 
projektowanie. 
Tel: +48 510 876 497

Urszula Marchewka - 
rzeŸba, batik, malarstwo,
artystyczne malowanie twarzy
tel: 13 43 14 805

Maria Suwa³a - haft /w tym 
sztandarów/, koronkarstwo
„Indywidualnoœæ roku 2005" 
w regionie brzozowskim. 
Od 1987 r. prowadzi zajêcia 
z  haftu i koronki na Uniwersy-
tecie Ludowym we Wzdowie
tel. 13 43 95 577

Justyna WoŸniak - projekto-
wanie kostiumów teatral-
nych i filmowych, tkanin de-
koracyjnych oraz malarstwo 
hiperrealistyczne: sceny ro-
dzajowe, martwe natury, akty, 
ikony oraz kopie znanych 
twórców. Uczestniczy w wie-
lu plenerach, konkursach 
oraz wystawach malarskich.
tel. 501 769 113 



Spotkania zrealizowano dziêki pomocy:

> Podkarpackiego Urzêdu  Marsza³kowskiego       
   w Rzeszowie
> Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
> Starostwa Powiatowego  w Kroœnie    
> Gminy Dukla 
> Oœrodka Kultury w Dukli
> Firm:

> Podkarpackiego Urzêdu  Marsza³kowskiego       
   w Rzeszowie
> Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
> Starostwa Powiatowego  w Kroœnie    
> Gminy Dukla 
> Oœrodka Kultury w Dukli
> Firm:

    Zapraszamy do wspó³pracy: instytucje kultury, 
ludowych artystów i twórców, zespo³y ludowe, 
organizacje wiejskie, sponsorów i reklamodawców.

KOLEJNE SPOTKANIA 24 LIPCA 2011 ROKU

WYDAWCA: Stowarzyszenie Kulturalno  Rekreacyjne 
„JEDNOŒÆ”. 38-456 £êki Dukielskie 75. 

tel. 13 43 17 632, kom. 783 633 064 
www.stowlekidukielskie.dukla.org
e-mail: skrjednosclekiduk@wp.pl

Sfinansowano ze œrodków Gminy Dukla
Nak³ad: 500 szt.
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