


Po raz piąty odbyły się 19 lipca Spotkania 
Folklorystyczne w Łękach Dukielskich, które mają 
tak znaczące przesłanie: „Zachować dla przyszłych 
pokoleń”.

Spotkania prowadził p. Czesław Drąg z WDK 
w Rzeszowie.

Mieliśmy bardzo liczne grono niezwykłych goś-
ci, którymi byli: wicemarszałek Województwa Podkar-
packiego p. Bogdan Rzońca, starosta krośnieński 
p. Jan Juszczak, przewodniczący Rady Powiatu 
p. Kazimierz Krężałek, burmistrz Gminy Dukla 
p. Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Dukli p. Zbigniew Uliasz, sekretarz Gminy 
p. Mirosław Matyka, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli 
p. Wiesław Jakimczuk, p. Krystyna Różewicz 
z Wydziału Promocji Urzędu Gminy w Dukli, p. Emilia 
Wojtuń, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet 
w Skołyszynie, delegacja zaprzyjaźnionej Cerniny ze 
Słowacji na czele ze starostką p. Heleną Madzinovą, 
radny p. Władysław, Stanisław Węgrzyn, sołtys 
p. Tomasz Węgrzyn, dyrektor Zespołu Szkół Publicz-
nych w Łękach Dukielskich p. Krystyna Delimata, 
komendant OSP p. Tadeusz Wierdak, proboszcz pa-
rafii rzymsko-katolickiej ks. Alojzy Szwed, proboszcz 
parafii polsko-katolickiej ks. Roman Jagiełło.

Wystąpiły zespoły: „Lisznianie” z Lisznej 
k/Sanoka, „Lisowianki” z Lisowa, „Stryki” ze 
Strzyżowa, „Tyczyniacy z kapelą Wójta Tycznera” 
z Tyczyna oraz polonijne, dziecięce zespoły „Tatry” 
z Oshawa /Kanada/ i „Karolinka” z Brześcia /Biało-
ruś/. Były one uczestnikami VII Festiwalu Dziecięcych 
Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju. Zespoły 
polonijne otrzymały /dla każdego członka zespołu/ 
upominki od Gminy Dukla. Wręczał je przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Zbigniew Uliasz w towarzystwie 
członków Stowarzyszenia.

Nie zabrakło ludowych twórców, których w tym 
roku reprezentowali: p. Urszula Marchewka /rzeźba, 
batik, malarstwo/, p. Jan Jucha /rzeźba/, p. Janina 
Pieniążek /malarstwo/, p. Marek Słabczyński /rzeź-
ba/, p. Krystyna Krzywda /haft, koronkarstwo/.

Czynne było bardzo licznie odwiedzane - Muzeum 
- Izba Pamięci wsi Łęki Dukielskie w budynku remizy 
OSP. 

Smaczności jadła staropolskiego serwowały 
Panie z Kół Gospodyń z Gminy Skołyszyn: z Lisowa, 
Przysiek  i Siepietnicy.



V edycję Spotkań  
uroczyście otworzyli: 
przedstawiciele Sto-
warzyszenia, starosta 
krośnieński p. Jan 
Juszczak oraz prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej w Dukli p. Zbig-
niew Uliasz

Spotkania prowa-
dził p. Czesław Drąg, 
z WDK  w Rzeszowie.

Za zasługi dla 
Stowarzyszenia  dyplo-
mem oraz statuetką 
Spotkań uhonorowany 
został p. Bogdan 
Rzońca - wicemarsza-
łek województwa pod-
karpackiego.

NASI GOŚCIE



Data powstania zespołu:  1 maj 2001

Kierownik zespołu, liczba członków: Witold Cze-
luśniak, 14 osób.

Historia zespołu: Kapela ludowa Lisznianie z Lisznej 
koło Sanoka kontynuuje tradycje muzyczne kapel ludowych 
swojego regionu, które rozpoczęła w maju 2001. W jej skład 
wchodzi zespół śpiewaczy i instrumentalny. W swoim re-
pertuarze prezentuje muzykę karpacką, ze szczególnym 
uwzględnieniem melodii i piosenek z okolic Sanoka, jak 
również pieśni biesiadne. Uczestniczy w częstych występach 
i imprezach organizowanych na terenie gminy i Podkarpacia. 
Bierze udział w przeglądach konkursowych pieśni i muzyki 
ludowej otrzymując wiele nagród i wyróżnień. Współpracuje 
z zaprzyjaźnionymi miastami na Słowacji - Humenne i Orar-
skie Matiasowice oraz na Ukrainie - w Użgorodzie. Wystę-
pując tam na koncertach, bierze udział w uroczystościach 
świeckich i kościelnych.

Osiągnięcia zespołu: Wiele wyróżnień i wysokie miej-
sca w klasyfikacji przeglądów "kapel ludowych" jednym 
z takich wyróżnień kapeli był koncert w sali kolumnowej 
"sejmu RP”

KONTAKT: 605 356 153

Zespół ludowy“LISZNIANIE”
z Lisznej



Folklorystyczny zespół śpiewaczy “ŁĘCZANIE”
Łęki Dukielskie

Działający przy - Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie.

Siedziba zespołu:  Lisów

Data powstania zespołu: 1978 r.

Kierownik zespołu, liczba członków: Maria Zięba, 
11 osób

Historia zespołu: Zespół bierze udział w imprezach 
i przeglądach lokalnych, powiatowych i ogólnopolskich. 
Kilkakrotnie brał udział w przeglądzie "Kropa". Repertuar 
zespołu to pieśni z rejonu Pogórza i okolic.

Osiągnięcia zespołu:  W roku 2007 zespół otrzymał  
wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie "Sabałowe 
Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej.

KONTAKT:  517 415 033

Zespół śpiewaczy“LISOWIANKI”
z Lisowa



Zespół Folklorystyczny POLONEZ
Manchester Wielka Brytania

Zespół pieśni i tańca“TATRY”
z Oshawa/Kanada

Historia Zespołu: Polski Zespół Pieśni i Tańca "TATRY" 
w Oshawie został założony przez księdza Józefa Calika 
i parafian Sw. Jadwigi w 1980 roku. W ciągu 25 lat swojego 
istnienia zespół "TATRY" przedstawia autentyczny repertuar 
polskiego folkloru opartego na wysokim poziomie artystycz-
nym. Od początku istnienia zespół urozmaicał wiele wy-
darzeń w kalendarzu Polonii Kanadyjskiej, ale może się też 
poszczycić występami poza granicami Kanady. Występował 
na wielu koncertach w Stanach Zjednoczonych, na między-
narodowym Dziecięcym Festiwalu Folklorystycznym w Taj-
wanie w sierpniu w 2001 roku, w Brazylii, kilkakrotnie na 
festiwalach Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Pol-
sce, a także w wielu miastach Ontario. W Oshawie zespół od 
wielu lat bierze udział w tygodniowym, międzynarodowym 
festynie "FIESTA", w wyborach "Miss Polonia Oshawa", 
"Charter Night" i specjalnych koncertach z okazji Dnia Matki. 
Zespół brał udział w CHIN Picnic, i sylwestrowym festiwalu 
zespołów folkloru wielu narodów na Sky Dome w Toronto. 

KONTAKT: http://tatrydance.com/pl/. 

Tel. (905) 728 2970



Kapela rodzinna KURASIE z Lubziny

Zespół regionalny NIEDZWIEDZANIE z Niedźwiady

Zespół pieśni i tańca“KAROLINKA”
z Brześcia/Białoruś

Kierownictwo artystyczne i choreografia: Walenty-
na i Jan Trzeciakowie

Historia: Zespół powstał w lutym 1992 roku z inicjatywy 
zagorzałych entuzjastów polskiej kultury i folkloru, małżeń-
stwa Walentyny i Jana Trzeciaków, absolwentów Studium 
Instruktorów Polonijnych Zespołów Artystycznych w Lublinie. 
Działa pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Brześ-
ciu. W zespole ćwiczą nie tylko ci, którzy chlubią się polskim 
rodowodem, ale także przedstawiciele innych nacji, zauro-
czeni polską muzyką, tańcem i śpiewem.

W repertuarze zespołu są wszystkie tańce polskie. 
"Karolinka" prezentowała je w salach koncertowych, na 
ulicach miast, przed kamerami telewizji. Uczestniczyła we 
wszystkich ośmiu białoruskich Festiwalach Piosenki Polskiej, 
w festiwalu "Święto Dzieci Gór" w Nowym Sączu (1992).  
Koncertowała też w Kanadzie, Niemczech, na Litwie i wal-
czyła na I Festiwalu Polonijnych Zespołów Krajów Nad-
bałtyckich o "Bursztynową Kolię Bałtyku".

KONTAKT: 224028 Brześć, ul. Leningradzka 17-248 
Tel. 412046



Kwartet harmonijek ustnych“STRYKI”
ze Strzyżowa 

Zespół działa przy Domu Kultury w Strzyżowie. Liczy 
5 członków, a kierownikiem zespołu jest p. Jacek Wojtuń. 
Zespół amatorsko gra na harmonijkach ustnych i śpiewa.

W repertuarze grupy znajdują się liczne melodie i pio-
senki z regionu Pogórza i Rzeszowszczyzny. Zespół wystę-
puje na licznych imprezach plenerowych i zamkniętych, 
a także na festiwalach i przeglądach folklorystycznych 
w kraju i za granicą.

Działalność "Stryków" bardzo przyczynia się do upo-
wszechnienia zapomnianego instrumentu, jakim jest harmo-
nijka ustna. Grupa dba o zachowanie tradycyjnego brzmienia 
gwary i stroju - typowych klimatów dla regionu Podkarpacia.

W maju tego roku grupa otrzymała II nagrodę na Pod-
karpackim Festiwalu Seniorów w Boguchwale. 

KONTAKT: 600 559 360



Zespól śpiewaczy “TYCZYNIACY”
z “Kapelą Wójta Tycznera” z Tyczyna 

Działają przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ty-
czynie.  

Data powstania zespołu 1968 r. 

Kierownik zespołu, liczba członków: Zbigniew Szta-
ba, zespół śpiewaczy 18 osób, kapela 7 osób  

Historia zespołu: W roku 1968 rodzi się pomysł po-
wstania zespołu śpiewaczego i towarzyszącej mu kapeli 
ludowej. W latach 80-tych zespól rozpoczyna współpracę
z "Kapelą Wójta Tycznera" pod kierownictwem pana Zbig-
niewa Sztaby.

Dzięki jego działalności przetrwało wiele wartościowych 
dla kultury ludowej melodii, pieśni i piosenek. Z zespołem 
współpracowały poetki ludowe: Apolonia Kościak i Helena 
Szczęch.

W 1996 r. zespół pokazał się tyczyńskiej publiczności-
tym razem jako zespół "Tyczyniacy", gdyż do zespołu do-
łączyli panowie. Zespołowi towarzyszyła nieodłącznie "Ka-
pela Wójta Tycznera". Kierownikiem muzycznym zespołu 
został pan Zbigniew Sztaba, a opiekunem Izabela Domino. 
Patronat nad zespołem przejął Dom Kultury w Tyczynie. 

"Tyczyniacy" ze swoim śpiewem i muzyką obecni są na 
wszystkich gminnych uroczystościach i imprezach. Ale znani 
są nie tylko na własnym podwórku. Występowali setki razy 
w kraju, a także poza jego granicami.

KONTAKT: (017) 221-93-63 



Jadło staropolskie
Koła Gospodyń z gminy Skołyszyn

Koło Gospodyń
Wiejskich
z Przysiek

Koło Gospodyń
Wiejskich
z Lisowa

Koło Gospodyń
Wiejskich

z Siepietnicy

KONTAKT: 0 13 44 91 017 



Rękodzielnictwo

Pan Jan Jucha - rzeźba
tel. 013 43 53 221

Pani Janina Pieniążek
 - malarstwo
tel. 013 43 11 048

Pani Urszula Marchewka
- rzeźba, batik, malarstwo
tel. 013 43 14 805

Pani Krystyna Krzywda
- koronkarstwo
tel. 013 43 13 576

Pan Marek Słabczyński
- rzeźba
tel. 669 875 480

Wręczenie 
statuetek i dyplomów 
rękodzielnikom



Nasi darczyńcy:

Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Starostwo Powiatowe w Krośnie    

Gmina Dukla 

Ośrodek Kultury w Dukli

Zapraszamy do współpracy: instytucje kultury, ludo-
wych artystów i twórców, zespoły ludowe, organizacje 
wiejskie, sponsorów i reklamodawców.

WYDAWCA: Stowarzyszenie Kulturalno  Rekreacyjne 
„JEDNOŚĆ”. 38-456 Łęki Dukielskie 75. 
tel. 0-13 43 17 632, kom. 783 633 064 

www.stowlekidukielskie.dukla.orgl,  
e-mail: skrjednosclekiduk@wp.pl

Sfinansowano ze środków Podkarpackiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie 

Nakład: 500 szt.


