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Kim są Łemkowie?

Łemkowie są
Łemkami. Ktokolwiek 

czuje się Łemkiem -

jest nim; ktokolwiek się
nim nie czuje - choćby 

z rodziców Łemków 

się urodził - nie jest 

nim. 

Tadeusz Andrzej Olszański



Łemkowie, jedna z grup góralskich północnych Karpatów, powstali przez przemieszanie 
się osiedlającej się na dzisiejszej Łemkowszczyźnie ludności zachodniosłowiańskiej 

(polskiej i słowackiej), wschodniosłowiańskiej (ruskiej) oraz tzw. wołoskiej.

,,Ten lud mieszka w niskim 
Beskidzie od źródeł Ropy 

po źródła Sanu. W jego 

gwarze spotykamy słowo: 
łem w znaczeniu tylko, w 

niektórych wioskach nad 
Osławą: nem albo też i 

stąd zowią ich Łemkami. 
Oni sami nazywają się
Rusakami." (Słownik 

Geograficzny Królestwa 
Polskiego (tom III, 1882). 



Obszary tradycyjnie zamieszkiwane przez społeczność łemkowską –
proponowane tereny organizacji ZIELONEJ SZKOŁY



Obszary tradycyjnie zamieszkiwane przez społeczność łemkowską –
proponowane tereny organizacji ZIELONEJ SZKOŁY

Proponujemy lokalizację ”bazy” w trzech rejonach:

1. Nowy Sącz

2. Gorlice

3. Trójkąt Piwniczna – Krynica – Muszyna

W pobliżu tych miejscowości, w stosunkowo niewielkich odległościach znajdują się liczne 
zabytki, skanseny, parki krajobrazowe i gospodarstwa agroturystyczne oferujące szeroką
gamę usług związanych z historią i kulturą Łemków.



Co warto zobaczyć?
Czego warto się dowiedzieć?

Łemkowie byli ludem na ogół niezbyt rosłym. 

Strój   nie był bogaty ani ozdobny. 

Możesz się dowiedzieć, czym były:

� chołośnie

� huńki

� lajbiki

� czuchy

� chymle

� krywulki

� skirnie





Co warto zobaczyć?
Czego warto się dowiedzieć?

Chata łemkowska, zwana 

chyżą , pod jednym dachem mieściła 

dom mieszkalny, pomieszczenia 

inwentarskie i gospodarcze. Rolę
stodoły pełnił ogromny strych. 

Ale czy wiesz, dlaczego domy 

budowano częścią mieszkalną na 

południe lub południowy zachód? Do 

czego służyły zachaty?  Dlaczego 

dach był dwa razy większy niż
pozostała część domu?







Co warto zobaczyć?
Czego warto się dowiedzieć?

Ne musy'sz hodyty sia z hevsyma definicjamy,

hev ne o to ide,

ale maj s'widomist, z'e nastupnu definicju ( jaka by ona ne by'la) ...

tvorysz uz' TY 

Gwara łemkowska (rusińska), 

którą posługują się Łemkowie, 

jest traktowana przez wielu 

jego użytkowników oraz 

niektórych językoznawców jako 

odrębny język.



Co warto zobaczyć?
Czego warto się dowiedzieć?

Jeszcze w początku XIX wieku 

Łemkowszczyzna była wyłącznie 

grekokatolicka - znaczy to, że 

Łemkowie należeli do Kościoła 

katolickiego, modlili się zaś w 

obrządku wschodnim. Odwiedzając 

liczne cerkwie połemkowskie
dowiesz się, czym jest Ikonostas, 

dlaczego budynki cerkwi 

orientowane są na wschód, co 

oznacza dodatkowa pochyła 

poprzeczka belka na krzyżu. 







Dzień wśród Łemków

Dzień Łemków wyglądał
podobnie. Zaczynał go obid,
spożywany około szóstej rano. Na 
obid jedzono jakąś zupę mączną
lub kapuśniak, chleb, ser. Koło 
południa przychodziła pora 
„lunchu” – połudenok. Żelaznym 
daniem były wtedy placki 
jęczmienne bądź owsiane. Nie 
zawsze jadano kolację – weczer.
Ogólnie podstawą wyżywienia 
były ziemniaki, kiszona kapusta, 
mąka, kasza owsiana i 
jęczmienna oraz warzywa. Nieco 
mięsa spożywano w niedzielę i z 
okazji świąt. 



Nauczysz się gotować po łemkowsku!

HOMIŁKI

1 KG TŁUSTEGO BIAŁEGO SERA, 

1 ŁYŻKA MASŁA, 

2-3 ŁYŻECZKI SUSZONEJ MIĘTY, 

1 L OLIWY

Ser wyrabiamy na gładką masę z 

dodatkiem masła i mięty. Formujemy 

zgrabne małe kulki, które rozkładamy 

na blasze. Blachę wkładamy do 

piekarnika nagrzanego do 75°i 

zostawiamy lekko uchylone drzwiczki. 

Po 45 min suszenia kulek w piekarniku 

wyjmujemy je i odstawiamy na pół dnia 

w ciepłe i suche miejsce. Następnie 

ostrożnie przekładamy kuleczki do 

dużego słoja i zalewamy oliwą. Tak 

zakonserwowane homiłki możemy 

przechowywać przez miesiąc.



Nauczysz się malować pisanki 

łemkowskie



Nauczysz się wyplatać tradycyjną biżuterię łemkowską



Nauczysz się robić kwiaty z bibuły



Dowiesz się jak się pisze ikony

Siedem etapów pisania ikony odpowiada siedmiu dniom stworzenia świata. 

Foto: Józef Wolny (za Gość Niedzielny „Światłoczuli” Marcin Jakimowicz)



Nauczysz się malować na szkle



Dosiądziesz konia huculskiego

Stadnina koni huculskich w Gładyszowie



Nauczysz się śpiewać pieśni 

łemkowskie
Ja do lesa ne pidu

Ja do lesa ne pidu

Drewko rubac, drewko rubac ne budu

Drewko by nia zabyło

Sztoż by diwcza robyło

Czaj, wera, czaj wera laszlo moj



Odwiedzisz Muzeum Kultury 

Łemkowskiej w Olchowcu
Greckokatolicka cerkiew parafialna w Olchowcu pw. 
Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja jest jednocześnie 
rzymskokatolickim kościołem filialnym pod wezwaniem 
św. Mikołaja. Pierwszą cerkiew wzniesiono w 1752 r., w 
1934 rozebrano ją, a na miejscu zbudowano nową. Raz 
w roku odbywa się tutaj uroczysty odpust greckokatolicki
(Kermesz), któremu towarzyszą nabożeństwa, procesje 
i występy zespołów ludowych. Przy świątyni malowniczy 
cmentarz z nagrobkami z poł. XIX w. 

Około dwa kilometry za wsią (w Olchowcu Kolonii) 
znajduje się prywatne muzeum łemkowskie prowadzone 
przez p. Tadeusza Kiełbasińskiego



Odwiedzisz kermesz w Olchowcu



Poznasz uroki Magurskiego Parku Narodowego i 

Jaślickiego Parku Krajobrazowego



A to tylko niektóre atrakcje 

czekające na Ciebie w 

„Tajemniczej Krainie Łemków”

ZAPRASZAMY!!!



Strony internetowe, z których pochodzą informacje i zdjęcia 

wykorzystane w tej prezentacji

• http://www.lemko.org/polish/zakorzenienie/index.html

• http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81emkowie

• http://www.lemko.org/history/exhibit/index.html

• http://mlodek.republika.pl/lemkowie.htm

• http://mlodek.republika.pl/index.html

• http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/lemkowie

• http://www.szukamypolski.com/sasiedzi/lemkowie.php

• http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&ID=112

• http://przewodnik.onet.pl/1127,1608,1081183,0,2,artykulr.html

• http://www.lemko.org/art/monczak/

• http://www.soroczka.pl/opinie.php

• http://www.bieszczadypolska.pl/praktyczne_informacje-pracownie_artystow.html

• http://kwiaty-z-bibuly.pl/galeria

• http://www.hucul.pl/index.html?id=38846&location=f&msg=1&lang_id=PL

• http://www.stepow.pl/gallery/main.php?g2_itemId=1497

• http://www.magurskipn.pl/


