
W czerwcu  2004 roku powsta³a grupa 
inicjatywna w celu za³o¿enia stowarzyszenia. Wkrótce 
do s¹du wniesiono odpowiednie dokumenty i w 
listopadzie zosta³o zarejestrowane Stowarzyszenie 
Kulturalno-Rekreacyjne „Jednoœæ” w £êkach 
Dukielskich.     

Ten czas 15 lat to pasmo wytê¿onej pracy, ale i 
ogromnych sukcesów: organizacja trzynastu edycji 
Spotkañ Folklorystycznych 2005 - 2017 z udzia³em 
zespo³ów z ca³ego œwiata; organizacja dziesiêciu 
edycji Powiatowego Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek z 
udzia³em - ka¿dorazowo - ponad 20 zespo³ów i ponad 
300 uczestników, innych imprez i uroczystoœci o 
charakterze lokalnym i religijnym np. Dzieñ Seniora 
(2006-2013) Biesiada Folklorystyczna (od 2016); 
za³o¿enie  -  Izby Pamiêci, Muzeum Wsi £êki 
Dukielskie; uszycie i zakup 3 kompletów regionalnych 
strojów ludowych dla folklorystycznego zespo³u  
„£êczanie” i po dwa dla “Ma³ych £êczan” i zespo³u 
tañca towarzyskiego; wydanie œpiewników melodii 
ludowych regionu podkarpackiego, zawieraj¹cych 
tak¿e kolêdy oraz piosenki czeskie i s³owackie (2006, 
2012, ), biesiadnego - 2018; za³o¿enie zespo³u tañca 
towarzyskiego STEP, zespo³u ludowego „Mali 

    Zapraszamy do wspó³pracy: instytucje kultury, 
ludowych artystów i twórców, zespo³y ludowe, 
organizacje wiejskie, sponsorów i reklamodawców.
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£êczanie” oraz kapeli; udzia³ Stowarzyszenia i 
Zespo³u „£êczanie” w V edycji Targów Lokalnych Grup 
Dzia³ania z terenu Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie w 2013r. Zarówno w konkursie 
„Najlepszego stoiska wystawowego”, jak te¿ „Nasza 
muzyka i œpiewanie”,  zajêliœmy pierwsze miejsca.

Sta³a wspó³praca: Podkarpacki Urz¹d 
Marsza³kowski w Rzeszowie, WDK w Rzeszowie, 
Starostwo Powiatowe w Kroœnie, Gmina Dukla, 
Oœrodek Kultury w Dukli, RCKP w Kroœnie, LGD Kraina 
Nafty, Wspólnota Polska o/Rzeszów, organizacje 
polonijne na Ukrainie.

ZESPÓ£ FOLKLORYSTYCZNY „£ÊCZANIE”  

Zespó³ powsta³ - jako œpiewaczy - w styczniu 
2004r. z inicjatywy pañ z KGW.  Wkrótce jednak 
powo³ano Stowarzyszenie Kulturalno – Rekreacyjne 
„JEDNOŒÆ” w £êkach Dukielskich i zespó³ dzia³a pod 
skrzyd³ami stowarzyszenia po dzieñ dzisiejszy. W 
po³owie 2004r. do zespo³u zaczêli do³¹czaæ 
mê¿czyŸni. W roku 2008 do zespo³u zaczê³a 
przychodziæ m³odzie¿, która przez ponad 10 lat 
wystêpowa³a w zespole. W 2009 roku zespó³ do³¹czy³ 
do swojego repertuaru tañce ludowe. Pod koniec 2011 
roku z zespo³em zaczê³a grywaæ kapela z³o¿ona z 
m³odych cz³onków zespo³u. Obecnie wystêpuje w 
kapeli grupa doros³ych “£êczan” graj¹cych na 
akordeonie, tr¹bkach i kontrabasie. Przez okres 15 lat 
ju¿ ponad 60 osób gra³o, œpiewa³o i tañczy³o  w  
zespole “£êczanie”.

Zespó³ nieustannie podnosi swoje kwalifikacje 
wprowadzaj¹c do swojego repertuaru coraz to nowe 
pieœni ludowe rodzimego regionu, regionu 
karpackiego, biesiadne, a tak¿e ma w swoim 
repertuarze pieœni s³owackie, czeskie, ukraiñskie, 
³emkowskie, bojkowskie i wêgierskie. W repertuarze 
zespo³u s¹ tak¿e pieœni koœcielne i kolêdy.

Dotychczas (wrzesieñ 2019r.) zespó³ 
„£êczanie” wyst¹pi³  ponad 380 razy. Jest laureatem 
festiwali i przegl¹dów ogólnopolskich, wojewódzkich i 
regionalnych. 

Zespó³ „£êczanie” wielokrotnie koncertowa³ 
na Ukrainie / we Lwowie, Drohobyczu, Borys³awiu, 
Samborze ,  Lanow icach ,  S t r ze l czyskach ,  
Strza³kowicach / na S³owacji / w Svidniku, 
Ladomirovej, Cerninie, Trebisovie, Kamience, Borsa / 
oraz na Wêgrzech / Budapeszt, Opalyi /. 

W styczniu 2011r. "£êczanie" nagrali swoj¹ 
pierwsz¹ p³ytê w Studiu Polskiego Radia w Rzeszowie. 
Na antenie tego radia mo¿na czêsto pos³uchaæ 
zespo³u w czasie audycji o folklorze.

„£êczanie” potrafi¹ równie¿ œwietnie bawiæ i 
prowadziæ imprezy okolicznoœciowe: wesela, biesiady 
i spotkania integracyjne. Czyni¹ to zarówno jako 
gospodarze, przyjmuj¹c goœci, jak równie¿ korzystaj¹ 
z zaproszeñ do uczestnictwa w nich w wielu rejonach 
Podkarpacia.

Zespó³ "£êczanie" to tak¿e animator i 
ambasador kultury regionu kroœnieñskiego i 
Podkarpacia. Pod okiem cz³onków zespo³u wyros³y 
kolejne zastêpy dzieci i m³odzie¿y zachowuj¹c i 

pielêgnuj¹c tradycjê i kulturê ludow¹. Jednak “prawa 
m³odych” sprawi³y, ¿e obecnie w zespole  wystêpuj¹ 
sporadycznie.
         „£êczanie”  pos iadaj¹ swoj¹ s t ronê 
internetow¹, gdzie mo¿na ich pos³uchaæ, zapoznaæ siê 
z ich histori¹ i dotychczasowym dorobkiem.

Zespó³ folklorystyczny “Mali £êczanie”

2005. Koncert na rynku w Kroœnie

2007. Kermesz ³emkowski w Olchowcu

2009. Do¿ynki w Strzelczyskach na Ukrainie

2017. Targi Sztuki Ludowej - Kraków

2019. Œwiêto Pieczonego Ziemniaka
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