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ПРОЕКТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО   

Виорот на вое-
ниот конфликт 
од 2001 година 

засекогаш го измени 
животот на селото 
Ле  шок и на неговите 
жители. Вандалското 

уривање на црквата "Св. 
Атанасиј", како и про те ру ва-
њето на жителите од ова село, 
ќе останат незаборавни све-
доци за едно брутално вре ме. 
Но, народот повторно се обе-
динува и се организира на 
разни начини. Така, во 2002 
година, група лешочани го 
фор    мираа Здружението за об-
нова и ревитализација на Ле-
шок и на Лешочкиот манастир 
во Скопје. 

Здружението "Лешок" е не-
владина, непартиска и непро-
фитна организација, а негова 
примарна цел е да му помогне 
на месното население од исто-
и меното село во решавањето 
на проблемите од ко му нал-
ната, социјалната и економ-
ската сфера. Ова Здружение 
особено ги поддржува и ги 
афирмира активностите, кои 
се од областа на културата и 
спортот. Исто така, тоа се 
грижи и настојува да им по-
могне на младите од Лешок, 
истовремено давајќи им це-
лосна поддршка во нивните 

Проектот именуван како "Младите и преданијата 
од Лешок и соседните села" доби финансиска 
поддршка и својата реализација ќе треба да 
ја презентира годинава, до 11 октомври.

Богатото културно и историско минато на Лешок, 
заедно со соседните села, кои се пренесувале 
од колено на колено, од генерација на ге не-
рација, при што не е направен никаков на-
пор тие да се евидентираат, се наоѓаат во 
опас      ност да бидат заборавени, доколку пре-
данијата не се соберат и не се објават во со-
одветни публикации.

интелектуални и креативни 
проекти. 

Сите свои активности Здру-
жението ги реализира во со-
работка со Месната заед ница 
од Лешок, Активот на младите 
од Лешок, Активот на жените 
и Одбојкарскиот клуб. 

Иако Здружението опсто-
јува краток период, сепак зад 
себе има забележано бројни 
активности, кои претставуваат 
витален крвоток на животот 
на Лешок и на лешочани. 
Последниот проект кој за слу-
жува внимание е финан сис-
киот гарант доделен од фон-
дацијата Институт отворено 
општество на Македонија, 
заедно во соработка со King 
Baudouin Foundation. Имено, 
минатата година "Лешок" кон-
курираше за финансиски га-
рант во програмата "Живо 

наследство". Проектот име ну-
ван како "Младите и пре да-
нијата од Лешок и соседните 
села" доби финансиска под-
дршка и својата реализација 
ќе треба да ја презентира 
годинава, до 11 октомври. 

Идејата за проектот произ-
лезе од Активот на младите 
од Лешок, со директна под-
дршка од Месната заедница 
"Лешок" и истоименото Здру-
жение, како релевантни прав-
ни организирани субјекти. Ка-
ко главна цел на проектот се 
истакнуваат намалувањето на 
миграцијата и зближувањето 
на младите лешочани со мла-
ди од различно етничко по-
текло, преку заедничко запоз-
навање на културата и на 
преданијата. 

Младите од Лешок имаат 
потреба да се формира место 

за собирање во кое ќе се 
реализира креативно дру же-
ње со врсниците од другите 
културни средини. Сметајќи 
дека недостатокот од соод-
ветни простории се пречка за 
нивното организирање и раз-
вивање, кај нив се појави пот-
реба да се почне процес на 
организирање на младите. 
Но, како пречка за реали за-
цијата на оваа идеја беше не-
достатокот од финансиски 
средства. Токму поради овие 
причини надежта на младите 
луѓе беше насочена кон фон-
дацијата Институт отворено 
општество на Македонија, ко-
ја беше доволно доблесна да 
ги сослуша нивните барања и 
да им излезе во пресрет и да 
им помогне. 

Богатото културно и ис то-
риско минато на Лешок, за-
едно со соседните села, кои 
се пренесувале од колено на 
колено, од генерација на ге-
нерација, при што не е нап-
равен никаков напор тие да 
се евидентираат, се наоѓаат 
во опасност да бидат забо-
равени, доколку преданијата 
не се соберат и не се објават 
во соодветни публикации. Ле-
шок се спомнува уште од по-
четокот на средниот век, како 
градска населба именувана 
со Леген Град, кој бил разур-
нат. Најпознат археолошки 
споменик од тој период е 
Лешочкото кале. Лешок е 
познат и по црквата "Св. ПАНОРАМА НА СЕЛОТО ЛЕШОК

ЦРКВАТА "СВ. АТАНАСИЈ"



 ЛНИТЕ  НЕВРЕМИЊА
      "ЛЕШОК" И МЗ "ЛЕШОК"

ла се здобивале со образо-
вание. 

Со своите културни, ис то-
риски и археолошки остатоци 
ова село е богатство со не-
надминлива вредност. Пора-
ди тоа, лешочани сметаат де-
ка со овој проект ќе се ис-
тражи, открие и ќе се пуб ли-
кува огромното сè уште неот-
криено наследство на Лешок, 
прикажано преку разни пре-
данија (легенди, поговорки, 
гатанки, обичаи, народни ја-
дења, приказни, народни пес-
ни итн.), како и собирање 
примероци од материјалната 
култура (стари носии, книги, 
документи, документирана 
фо  тографија, археолошки ар-
тефакти итн.). 

Основен носител на Про-

ектот е Активот на младите на 
Лешок, во соработка со врс-
ниците од соседните села: Вар   -
вара, Отуње, Сетоле, Је до арце, 
Непроштено, Ратае, Жил че, 
Сла      тина и Брезно. Исто така, 
активен фактор е и Месната 
заедница, заедно со на се ле-
нието од Лешок. Осо бено тре-
ба да се истакне и големата 
улога на Здру же нието "Ле-
шок". Како засегнати странки 
се и манастирот од Лешок, 
Активот на жените, Активот 
на пензионерите и месниот 
одбојкарски клуб, како и уче-
ниците од Основ ното учи-
лиште "Кирил Пеј чиновиќ". Ис-
то така, заин те ресиран и ин-
волвиран суб јект во Про ектот 
е и Музејот на те тов скиот крај 
од Тетово. 

НЕКОИ ЧЛЕНОВИ ОД АКТИВОТ НА МЛАДИТЕ ОД СЕЛОТО

Атанасиј" од ХIV век и црквата 
"Св. Богородица" од ХIХ век, 
која ја обновил големиот 
просветител Кирил Пеј чи но-

виќ.  Лешочкиот манастир бил 
духовен центар на Полог и 
место каде што месното и 
населението од околните се-


