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W niedzielę 3 maja 2020 r. w No-
wym Żmigrodzie miały miejsce 
obchody 229. rocznicy uchwalenia  
Konstytucji 3 maja. Tegoroczne świę-
to państwowe – w związku z panują-
cą sytuacją epidemiczną – zdecydo-
wanie różniło się od tych obchodzo-
nych w latach ubiegłych. W kościele 
parafialnym w Nowym Żmigrodzie 
została odprawiona msza święta 
w intencji naszej Ojczyzny i straża-
ków, którzy w poniedziałek 4 maja 
mieli swoje święto patronalne. 

Po nabożeństwie ograniczona 
liczebnie delegacja, złożona z repre-
zentantów: Gminy (Wójta oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy), miej-
scowego Kościoła (ks. Proboszcza 
i ks. Wikariusza), jednostki kultu-
ralnej – GOK (Dyrektor) oraz Straży 
Pożarnej (Komendanta Gminnego 
OSP, Prezesa ZOG ZOSP RP w No-
wym Żmigrodzie, Naczelnika i Wi-
ceprezesa OSP Mytarz), udała się 
na żmigrodzki rynek, by tam złożyć 
kwiaty pod pomnikiem „Sigillum Ci-
vitatis Smigrod”. Krótką uroczystość 
upamiętniającą osiągnięcia Sejmu 
Czteroletniego, organizowaną przy 
zachowaniu środków bezpieczeń-
stwa i bez udziału publiczności, za-
kończono na placu Kościuszki, przy 
kapliczce, gdzie delegaci uhonoro-
wali strażackiego patrona – św. Flo-
riana. 

Krystian Gaworowski

Obchody 
Święta  
Narodowego 
Trzeciego 
Maja 
w cieniu 
restrykcji 
sanitarnych
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Budowa sieci światłowodowej 
na terenie gminy Nowy Żmigród – postęp prac

MAJ 2020

Kolejny etap prac, zorientowany na 
dostarczenie szybkiego internetu dla 
gospodarstw domowych, to zadanie tzw. 
operatorów „ostatniej mili”. Wojewódzki 
projekt na terenie naszej gminy realizuje 
firma Voice Net S.A. Gmina Nowy Żmigród 
nie jest stroną tego zadania inwestycyj-
nego, jednak reagując na liczne pytania 
naszych mieszkańców, postanowiliśmy 
uzyskać od wykonawcy przedmiotowe 
informacje. W odpowiedzi na urzędowe 
pisma, dnia 29.04.2020 r. firma Voice Net 
S.A. z Rzeszowa, przedstawiła krótkie 
sprawozdanie o stopniu zaawansowania 
prowadzonych robót. W ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2017–
2020 realizowanego przez Voice Net S.A. 

Od kilku lat na terenie naszej gminy trwają prace związane z budową infrastruktury umożliwia-
jącej świadczenie usług szybkiego internetu, telewizji oraz telefonii stacjonarnej. Uprzednio, 
w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projek-
tu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”, powstała 
sieć dystrybucyjna.

w naszej gminie zostało wyznaczonych 
1030 punktów adresowych oraz placów-
ki oświatowe, które mają uzyskać dostęp 
do sieci światłowodowej. Spośród wyzna-
czonych punktów adresowych do ponad 
40% zostały wykonane prace projektowe 
uwzględniające budowę przyłączy. Całość 
projektowanej sieci światłowodowej na 
tym obszarze wynosi 70 km. Ponad 30% 
przyłączy jest na etapie realizacji pro-
jektów technicznych. Dodatkowo w celu 
usprawnienia realizacji projektu firma 
podjęła współpracę z operatorem.

Stopień zaawansowania prac w po-
szczególnych miejscowościach naszej 
gminy, przedstawia się następująco:

– Gorzyce – całkowita liczba punktów

adresowych wynosi 88, z których 
24% jest wykonanych,

– Toki – z 31 punktów adresowych wy-
konano 26%,

– Mytarka – liczba punktów adreso-
wych wynosi 39, 95% zostało wyko-
nanych,

– Mytarz, Brzezowa, Jaworze, Siedli-
ska Żmigrodzkie, Grabanina – cał-
kowita liczba punktów adresowych 
wynosi 153, prace projektowe są 
w trakcie realizacji,

– Desznica – całkowita liczba punk-
tów adresowych wynosi 56, z których 
61% zostało wykonanych,

– Kąty – całkowita liczba punktów ad-
resowych wynosi 216, z których 97% 
zostało wykonanych,

– Nowy Żmigród – całkowita liczba 
punktów adresowych wynosi 32, 
z których 53% zostało wykonanych,

– Stary Żmigród – całkowita liczba 
punktów adresowych wynosi 22, 
z których 18% zostało wykonanych,

– Łysa Góra – całkowita liczba punk-
tów adresowych wynosi 64, z których 
53% zostało wykonanych,

– Makowiska – całkowita liczba punk-
tów adresowych wynosi 29, z których 
6% zostało wykonanych,

– Nienaszów – całkowita liczba punk-
tów adresowych wynosi 59, z których 
71% zostało wykonanych,

– Sadki – całkowita liczba punktów ad-
resowych wynosi 15 i w całości zosta-
ły wykonane.
Jednocześnie firma Voice Net S.A. in-

formuje, iż terminem, w którym miesz-
kańcy ww. miejscowości będą mogli 
rozpocząć korzystanie z usług za po-
średnictwem budowanej sieci jest gru-
dzień 2020 roku. Dostęp do wybudowa-
nej sieci szerokopasmowej będzie możli-
wy dla wszystkich operatorów, chcących 
świadczyć przedmiotowe usługi.

Voice Net, Konsultant ds. projektu: 
699 674 690

Krystian Gaworowski
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Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, 
sprzęt komputerowy jest niezbędny dla 
funkcjonowania systemu edukacji. Przy 
wsparciu funduszy unijnych – za pośred-
nictwem Ministerstwa Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej – wyposażamy w taki 
sprzęt szkoły, które udostępniają go po-
trzebującym uczniom i nauczycielom. 

Za pozyskaną kwotę dofinansowania 
w wysokości 59 950,00 zł, Gmina Nowy 
Żmigród zakupiła 28 zestawów kompu-
terowych polskiego producenta – firmy 
NTT System S.A. oraz drukarkę (urządze-
nie wielofunkcyjne). 

Sprzęt został przekazany do szkół 
podstawowych na terenie naszej gminy. 
Osoby, które nie posiadają zaplecza 
umożliwiającego im odbywanie zajęć 
na odległość, będą mogły wystąpić do 
dyrektorów miejscowych placówek 
edukacyjnych o jego wypożyczenie. 
Urządzenia, z chwilą zażegnania kryzysu, 
wrócą do szkół i pozwolą wydatnie dopo-
sażyć sale informatyczne. 

Krystian Gaworowski

Zakup komputerów na potrzeby szkół podstawowych 
z terenu gminy Nowy Żmigród

Gmina Nowy Żmigród realizuje projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Projekt jest ministerialną odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, które pro-
wadzi lekcje na odległość.
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Dzień 4 maja został poświęcony 
strażakom w hołdzie za ich trud i na-
rażanie życia. 

Wizyta zapraszanych co roku gości 
wzbudzała zainteresowanie przedszkola-
ków, które w skupieniu słuchały ciekawo-
stek na temat pracy strażaka. Dzieci do-
wiadywały się, w jakich okolicznościach 
można wzywać straż pożarną, że straża-
cy nie tylko gaszą pożary, ale również są 
wzywani do wypadków i innych zdarzeń. 
Dzieci z bliska miały możliwość poznać 
wyposażenie, jakim dysponują strażacy 
podczas swojej ciężkiej i jakże odpowie-
dzialnej pracy. Każdy chętny przedszko-
lak, choć przez chwilę, mógł poczuć się 
jak prawdziwy strażak, kiedy miał możli-
wość wejścia do wozu strażackiego. 

Z tej okazji pragniemy złożyć wszyst-
kim strażakom, ochotnikom słowa po-
dziękowania za ofiarność i trud ponoszo-
ny w wypełnianiu swoich obowiązków, 
za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia 
i mienia ludzkiego. 

Życzymy Wam bezpiecznej służby, 
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, 
a także zdrowia i szczęścia w życiu ro-
dzinnym i osobistym. Niech podejmo-
wane działania i służba drugiemu czło-
wiekowi będą zawsze źródłem osobistej 
satysfakcji i społecznego uznania.  

Joanna Dykas

W czasie zdalnej nauki przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej  
im. A. Mickiewicza w Kątach pamiętają o strażakach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego przeprowadziła, w ramach 
działań prewencyjnych na rzecz zmniej-
szenia liczby wypadków przy pracy 
i rolniczych chorób zawodowych, dzie-
siątą, jubileuszową edycję Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla Dzie-
ci – Bezpiecznie na wsi, którego celem 
jest promowanie pozytywnych zacho-
wań związanych z pracą i zabawą dzieci 
na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs przebiegał pod patronatem 
honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. 
Współorganizatorami przedsięwzięcia by- 
li: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z roku na rok konkurs staje się coraz 
popularniejszy i bierze w nim udział co-
raz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji 
przystąpiło 57 569 uczniów z 4 118 szkół 
podstawowych z terenów wiejskich.

www.krus.gov.pl

Praca plastyczna Aleksandry Mastaj ze Szkoły Podstawowej  
w Łężynach wyróżniona w konkursie

W konkursie, w II grupie wiekowej (klasy 4–8), wyróżniona została praca plastyczna  
Aleksandry Mastaj ze Szkoły Podstawowej w Łężynach
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WRÓĆMY DO ZIÓŁ... 
Pokrzywa zwyczajna

Maj to czas zbioru wielu ziół i kwia-
tów, ale niewątpliwie królową maja jest 
pokrzywa... Posiada ona wtedy najwięcej 
witamin i ma najlepsze walory smakowe.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) 
od wieków stosowana jest w medycynie 
naturalnej. Właściwości lecznicze wyka-
zuje zarówno korzeń, jak i liście rośliny. 
Ze względu na bogactwo flawonoidów, 
garbników, witamin oraz składników 
mineralnych, ziele jest również cenione 
w kosmetyce. 

   
DLA ZDROWIA

Pokrzywa polecana jest przy osłabie-
niu fizycznym i psychicznym, zatruciach 
i kuracjach odtruwających, zaburzeniach 
przemiany materii, chorobach reuma-
tycznych, spadku odporności.

Surowcem zielarskim są zarówno li-
ście, jak i korzenie. W liściach znajdziemy 
między innymi witaminy C, K, E, B2, A, 
minerały – krzem, magnez, żelazo, wapń, 
mangan, fosfor, cynk oraz chlorofil, kwas 
mrówkowy, foliowy, lecytynę, serotoninę, 
garbniki i  wiele więcej. Korzenie mogą 
się poszczycić zawartością fitosteroli, 
aminokwasami, krzemionką i sporą ilo-
ścią soli mineralnych.

Maj to czas, by zrobić sobie zapas su-
szonej pokrzywy, tak by później przez 
resztę roku korzystać z niej i robić her-
batki lub napary do kąpieli, płukanki do 
włosów itd.

> Liście pokrzywy suszymy w zacie-
nionym i przewiewnym miejscu. Te 
suszone na słońcu tracą swoje właści-
wości lecznicze.

> Prawidłowo wysuszone liście pokrzy-
wy powinny mieć kolor ciemnozielo-
ny i łatwo kruszyć się w palcach.

Wysuszone liście pokrzywy można 
drobniutko pokroić lub  zetrzeć w młynku 
i wsypać do słoiczka – można posypywać 
nią kromki, dosypywać do zup i potraw. 

Syrop z pokrzywy
Żeby zrobić syrop, pokrzywy wraz 

z łodygami rozdrabniamy i wkładamy 

do garnka. Zalewamy wodą (do pozio-
mu ziół), następnie gotujemy na małym 
ogniu ok. 20 min.

Wyłączamy gaz i pozostawiamy do 
macerowania na około dobę. 

Po tym czasie pokrzywę należy do-
kładnie odcedzić, na 1,5–2 litrów płynu 

należy dodać 1 kg cukru. Gotować na 
bardzo małym ogniu około 1,5–2 godzin, 
aż się trochę zagęści. Przed końcem goto-
wania dodać trochę kwasku cytrynowego 
lub soku z cytryny.

Gotowy rozlać do wyparzonych nie-
dużych słoików, zakręcić. 

Trudno uwierzyć, że nie do-
ceniamy potencjału roślin, 
które są tak blisko nas. Nie 
tylko wzmacniają one nasz 
organizm, dbają o naszą uro-
dę i urozmaicają kuchnię, ale 
wypełniają swoim aromatem 
nasz dom.

„Czas się zatrzymał na tej łące, nad nami tańczą ważki splecione
I tylko trochę pokrzywa piecze stopy wędrówką umęczone…”

                                                                                                                                    Grendel
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Nie pijemy go oczywiście szklankami, 
ale dla wzmocnienia osłabionego orga-
nizmu warto zażywać 3 razy dziennie po 
2 łyżki w szklance ciepłej wody lub her-
baty, najlepiej pokrzywowej. Może stano-
wić źródło krzemu. Taka kuracja od czasu 
do czasu nikomu nie zaszkodzi.

DLA KUCHNI
Pokrzywa prosto z łąki to skarbnica 

witamin i cennego dla zdrowia żelaza. 
W kuchni pokrzywa może być używana 
na surowo lub po obróbce termicznej – 
kotlety z pokrzywą, jajecznica z pokrzywą 
czy zupa pokrzywowa, to tylko niektóre 
z możliwości wykorzystania tego ziela.

Zupa pokrzywowa  
(dla dwóch osób)

Składniki: około 200 ml drobno posie-
kanych liści pokrzywy (można dorzucić 
też bluszczyk kurdybanek), 1 ziemniak,  
½ białej części pora, 50–70 ml śmietany 
12%, żółtko, ocet jabłkowy lub sok z cy-
tryny, 200 ml wody, sól, pieprz

Wykonanie: Na łyżkę masła klarowa-
nego (może być olej) wrzuć pocięty por, 
starty na grubej tarce ziemniak. Gdy ja-

rzyny się lekko podsmażą, zalać śmieta-
ną i odrobiną wody, posolić, pogotować 
do miękkości pora i ziemniaka. Dorzuć 
pociętą pokrzywę, posolić, pogotować 
minutę, zgasić, do zupy dorzuć żółtko jaja 
(wcześniej je wymieszać z odrobiną wo-
dy) i zmiksować całość.

Na talerzu doprawić octem jabłko-
wym, żeby uzyskać odpowiednią kwa-
skowatość zupy. 

Można podać zupę pokrzywową 
z grzankami, ryżem, ziemniakami pokro-
jonymi w kostkę.

DLA URODY
Ze względu na bogactwo flawono-

idów, garbników, witamin oraz składni-

ków mineralnych, ziele jest również ce-
nione w kosmetyce.

Macerat z pokrzywy
5 łyżek rozdrobnionej pokrzywy za-

lewamy 2 szklankami letniej wody. Od-
stawiamy na 8 godzin pod przykryciem.

Powstały macerat przecedzamy 
i wlewamy do buteleczki z atomizerem.

Spryskujemy nim włosy. Preparat 
działa odżywczo.

Macerat możemy również zażywać 
przy niedokrwistości, zespole zimnych 
nóg i dłoni, dla wzmocnienia systemu 
odpornościowego.

Pokrzywa – niepozorna i pospolita, 
a taka doskonała! Jeśli do tej pory pa-
trzyliście na pokrzywę z obojętnością, to 
może od dziś zechcecie mieć ją w swojej 
kolekcji roślin ogrodowych.

Agata Marchewka

Bibliografia:
Blog – Hajduczek naturalnie „Proste sposoby na 
zdrowie”
Małgorzata Kaczmarczyk „Zioła dla zdrowia, 
smaku i urody”
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ODCIENIE BIAŁORUSI 
(wspomnienia 2015–2018 – cz. 2)

 MAJ 2020

Oficjalnie istnieją dwa języki pań-
stwowe: białoruski i rosyjski. W prakty-
ce ten pierwszy uległ silnemu wyparciu. 
Dla Polaków, którzy przez ponad sto lat 
niewoli bronili jak największego skarbu 
mowy przodków, postawa Białorusinów 
przekracza możliwości pojmowania. Nie 
tylko nie słychać białoruskiego w urzę-
dach, w szkołach, na ulicy, ale zniknął 
też z domów, z kontaktów prywatnych. 
Abiturienci uważają za dopust boży ko-
nieczność zdawania testu językowego 
(podczas odpowiednika naszej matury) 
i często uzyskują żenująco niskie wyniki. 

Nieznajomość mowy własnego na-
rodu sięga granic absurdu. W czerwcu 
wybrałam się z przyjaciółką do Bobruj-
ska. Ała należy do nielicznych osób, które 
wbrew powszechnej tendencji mówią tyl-
ko po białorusku. Kiedy odezwała się tak 
w sklepie, sprzedawczyni zainteresowała 
się: „Jaki to język? Ukraiński?”. Kilkakrot-

Każdego przybysza z zewnątrz szokuje stosunek obywateli 
tego kraju do mowy ojczystej.

nie zapytano ją, z jakiego kraju przyje-
chała. Naród, który nie tylko przestał 
używać ojczystego języka, ale nie potrafi 
go nawet rozpoznać, jest ewenementem 
na skalę światową. 

Mnie również przytrafiła się podob-
na historia. Podczas wycieczki do Mira 
kupowałyśmy z miejscową koleżanką 
pamiątki. Gdy okazało się, że Oksana jest 
Białorusinką, sprzedawca zapytał z pre-
tensją w głosie, dlaczego rozmawia po 
polsku, a nie po rosyjsku. Zareagowałam 
błyskawicznie: „Z jakiego powodu mamy 
na Białorusi rozmawiać po rosyjsku? Dla-
czego pan nie mówi do nas po białoru-
sku?”. Tak się zdziwił, że nie wiedział, co 
odpowiedzieć. 

W ciągu trzech lat pobytu w Grodnie 
nauczyłam się w stopniu biernym tego 
pięknego języka. Doskonale go rozumiem 
i sporo po białorusku czytam. Jego zna-
jomość przydawała się niejednokrotnie 

na lekcjach języka polskiego. Pomogła 
mi zrozumieć przyczynę wielu błędów 
popełnianych przez młodzież, np. bardzo 
miękkiej wymowy „ale” (w dodatku z ak-
centem na ostatniej sylabie). Mogłam też 
w grupach początkujących odwoływać 
się bezpośrednio do białoruskich odpo-
wiedników wyrazów, bliższych naszemu 
słownictwu niż rosyjskie. Tak było cho-
ciażby z „porzeczką”, podobną do białoru-
skiego поречка, bardziej niż rosyjskiego 
смородина. 

To prawda, że najgenialniejsze roz-
wiązania są często niezwykle proste. Pa-
miętam swój pierwszy rok pracy w gro-
dzieńskim liceum. Sięgałam po różne 
sposoby, żeby nauczyć młodzież popraw-
nej wymowy „ł”. Klasy najstarsze miały 
już, niestety, tak bardzo utrwaloną złą 
artykulację wielu głosek, że niektóre wy-
razy stawały się niezrozumiałe dla Pola-
ka. Czułam, że podejmuję walkę z wiatra-
kami. Przegrywałam ze ścieśnionym „o”, 
brakiem wyraźnych zmiękczeń spółgło-
sek i przedniojęzykowym „ł”. Wtedy nie 
znałam jeszcze białoruskiego…

Pod koniec roku szkolnego byłam 
świadkiem krótkiej scenki. Mama zapyta-
ła syna, jak czytać nieznaną jej literę „ł”. 

Zapomnainy przez uczniów dworek w Nowogródku
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Maksym rzucił beztrosko: „Oj, przecież 
to białoruskie »ў« (tzw. u nieskładowe)”. 
Przeżyłam wstrząs. To głoska, z której 
Białorusini są bardzo dumni. Uważają, że 
występuje tylko w ich języku. Wybudowa-
no jej nawet pomnik. Czyżby to było nasze 
„ł”? Ależ oczywiście! Za rok, zamiast cier-
pliwie poprawiać uczniów, oznajmiałam, 
że teraz, w ciągu kilku sekund, nauczę ich 
wymawiać „ł”. Powtarzałam czarodziej-
skie zdanie Maksyma i… następował cud!

Szkoda, że często okazywało się, iż 
znam białoruski lepiej od moich pod-
opiecznych. Kiedyś chłopiec zapomniał 
polskiej nazwy „lipiec”. Podpowiedziałam, 
że to niemal identycznie jak w jego języ-
ku (ліпень). Usłyszałam z rozpaczą: „Nie 
pamiętam nazw miesięcy po białorusku”. 
Innym razem stwierdziłam ze smutkiem, 
że młodzież nie potrafi nawet wymienić 
głównych dzieł Adama Mickiewicza, wie-
lu ani razu nie było w Nowogródku, mimo 
że leży on niedaleko Grodna. Musiałam 
spoglądać bardzo zdumionymi oczami, 
skoro uczniowie postanowili się bronić: 
„A pani nie zna białoruskich autorów”. 
Zaoponowałam i natychmiast zostałam 
przepytana. Okazało się, że znam więcej 
twórców niż oni, czytałam białoruską 
klasykę, po którą nigdy nie sięgnęli… Za-
wstydzili się. Potem starałam się wspo-
minać im o dobrej współczesnej młodzie-
żowej literaturze białoruskiej. Niektórzy 
zaczynali się interesować… Było mi przy-
kro, gdy dostrzegałam, że nie szanują ję-
zyka własnego narodu. Białoruska mowa 
uważana jest za gorszą, „wiejską”, za ję-
zyk, którym nie wypada posługiwać się 
w towarzystwie ludzi wykształconych. 
Jako filologa bardzo mnie to bolało. Na-
ród, który wyrzeka się własnego języka, 
wyrzeka się własnej kultury. To wielki 
problem tego państwa.

Tymczasem, jeśli nie chce się pozo-
stać na zewnątrz życia prawdziwej Bia-
łorusi, trzeba nauczyć się jej mowy, gdyż 
posługują się nią na co dzień tylko ci, któ-
rzy kochają swój kraj. Jednym z kolejnych 
paradoksów jest fakt, że nie znajdziemy 
dobrego podręcznika w żadnej księgar-
ni. Trzeba więc, jak opowiadał kiedyś 
na spotkaniu autorskim Aleś Razanau, 
zanurzyć się w niej, jak w falach morza. 
Moje zanurzenie okazało się początko-
wo bolesne. Uczyłam się jednocześnie 
alfabetu i języka, czytając naukowe opra-
cowanie „Старонкi Гарадзеншчыны 
лiтературнай” („Stronice literackiej Gro-
dzieńszczyzny”) dr Ały Pietruszkiewicz. 
Pożyczyła mi ją autorka, językoznawczy-
ni, dawna wykładowczyni z Uniwersytetu 

im. Janki Kupały. Przez pierwsze piętna-
ście stron brnęłam ponad tydzień, zasta-
nawiając się nad połową słów. Była to 
droga przez mękę! Jeśli ktoś chce spraw-
dzić, co przeżyłam, radzę zacząć naukę 
obcego języka, w dodatku o odmiennym 
niż łaciński alfabecie, od zgłębiania na-
ukowej publikacji. Niespostrzeżenie za-
częłam czytać coraz szybciej, ale ciągle 
z napiętą uwagą. Koniec roku szkolnego 
zastał mnie nad niedokończoną książką.

Przez kolejne dwa lata, nieoczekiwa-
nie dla samej siebie, byłam słuchaczką 
białoruskiego Uniwersytetu Złotego Wie-
ku (na szczęście przymknięto oko, że tak 
nie do końca był złoty). Zajęcia odbywa-
ły się do południa, więc nie kolidowały 
z moją pracą. Uczęszczałam tam m.in. na 
wykłady z historii literatury Grodzieńsz-
czyzny. Kiedy prowadząca przygotowy-
wała wieczorki poetyckie lub spotkania 
autorskie, prosiła mnie o recytację biało-
ruskich utworów w polskim tłumaczeniu. 
Bardzo mi się podobała ta formuła, two-
rząca bliższą więź między naszymi naro-
dami. Mówiłam z pamięci m.in. wiersze 
Danuty Biczel i Maksima Bahdanowicza, 
występując przez sporym audytorium. 
Najciekawszym doświadczeniem było 
zetknięcie z twórczością Richarda Bia-
laczyca. Nie istniało tłumaczenie jego 
utworów na język polski, poproszono 
mnie więc o zrobienie przekładu bardzo 
osobistej prozy poetyckiej „Студзень 
сцюдзены” („Zastygły styczeń”), opowia-
dającej o śmierci matki autora. Czytałam 
ten tekst na jego spotkaniu z czytelnika-
mi. Jest tak przejmujący, że nie potrafi-

łam opanować wzruszenia. Minęło kilka 
tygodni. Znów miałam okazję zetknąć się 
z poetą. Nagle oznajmił słuchaczom, że ta 
recytacja zainspirowała go do napisania 
wiersza „Мой грэх” („Mój grzech”), któ-
ry mi zadedykował i w którym się poja-
wiam. Następnie przeczytał ten piękny 
liryk. Wiem, że powraca do niego na spo-
tkaniach z czytelnikami, więc może, gdy 
ukaże się kolejny tomik poezji, zajmę też 
skromne miejsce w historii literatury bia-
łoruskiej…

Nie zawsze dwugłos polsko-białoru-
ski rozbrzmiewa tak harmonijnie. Zda-
rzyło mi się słyszeć podczas wykładu na 
innych zajęciach opinię, że „Eliza Orzesz-
kowa jest pisarką białoruską i z Polską 
żadnych związków nie miała”. Prowa-
dząca była oburzona, iż na Muzeum Elizy 
Orzeszkowej w Grodnie umieszcza się na-
pisy po polsku. Innym razem, kiedy w tym 
właśnie muzeum czytałam wiersze Marii 
Konopnickiej, podczas lekcji poświęconej 
przyjaźni obu autorek, jedna z dorosłych 
uczestniczek stwierdziła, że należało czy-
tać tylko po rosyjsku… Podobnie prawa 
do polskości odmawiają niektórzy Ada-
mowi Mickiewiczowi, uważając go za 
twórcę białoruskiego, tylko piszącego po 
polsku… Analogiczne problemy pojawia-
ją się z przynależnością narodowościową 
malarza Jana Chruckiego. Ferdynanda 
Ruszczyca uznaje za swojego artystę aż 
trzy nacje: Litwini, Polacy i Białorusini. 
Wydaje mi się, że wobec splątanej historii 
tych ziem należałoby uznać za nadrzędną 
zasadę samookreślenie się człowieka.

Beata Baraś

Z poetą Richardem Bialaczycem
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Fenomenem tej uroczystości jest fakt, 
że obchodzimy uchwalenie aktu praw-
nego, który w całości nigdy nie wszedł 
w życie. Konfederacja targowicka oraz II 
rozbiór Rzeczpospolitej przekreślił jego 
zdobycze. Założenia Ustawy Rządowej 
z 1791 r. były jednak tak postępowe jak 
na ówczesne czasy, że polską Konstytu-
cję wpisuje się w kanon trzech podsta-
wowych aktów prawnych nowożytnego 
konstytucjonalizmu1. Pomimo tego, że 
Ustawa Rządowa de facto nie zdążyła 
wprowadzić stałych zmian w państwie, 
samo jej przyjęcie stało się dla Pola-
ków pewnego rodzaju symbolem, który 
w epoce romantyzmu nabrał nowego 
znaczenia, znanego nam do dzisiaj. Warto 
więc prześledzić, jak ów symbol rozumieli 
nasi przodkowie, poczynając od twórców 
Konstytucji, na opozycji solidarnościowej 
kończąc.

Kształtowanie się czegoś, co nazwać 
można tradycją Konstytucji 3 maja za-
uważyć można już zaraz po jej uchwale-
niu. Entuzjazm, jaki towarzyszył wieści 
o przyjęciu Ustawy Rządowej, doskonale 
oddają słowa pewnego cudzoziemca prze-
bywającego w Rzeczypospolitej w czasie 
Sejmu Wielkiego: Uważają już ją [Konsty-
tucję – F. K.] tutaj za fakt dokonany i nie 
mogący podlegać dyskusji. Entuzjazm dla 
konstytucji jest ogromny i ma w sobie rze-
czywiście coś ujmującego (…). W księgar-
niach widać mnóstwo drukowanych wstą-
żek przeznaczonych dla pań na szarfy i ko-
kardy. Na szarfach prócz zwykłego «Vivat 
Król!» można dostrzec również słowa na 
cześć konstytucji, rewolucji, narodu2. Prze-
łomowe znaczenie Ustawy Rządowej do-
strzegli nie tylko jej zwolennicy, lecz także 
i przeciwnicy, którzy tworzyli negatywną 
tradycję Konstytucji. Zwracali oni szcze-
gólnie uwagę, że była ona zaprzeczeniem 
istniejącego i kształtującego się od stuleci 
systemu demokracji szlacheckiej. Ponad-
to uchwalona została w sposób noszący 
znamiona zamachu stanu. Nie wdając 
się w rozważania na ten temat, na który 
zresztą bardzo dużo już w historiografii 
zostało powiedziane, zauważyć należy, że 
1 A. Dziadzio, Konstytucja 3 maja 1791 roku na tle koncep-
cji ustrojowych oświecenia, „Państwo i społeczeństwo”, 
4 (2006), s. 163.
2 J. E. Briester, Kilka słów o Polsce napisanych latem 1791 r., 
[w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, 
oprac. W. Zawadzki, t. II, Warszawa 1963, s. 221–222.

z czasem tradycja Konstytucji zachowała 
jedynie swój pozytywny charakter stając 
się (zwłaszcza po III rozbiorze) symbo-
lem oporu wobec Rosji. Przeciwnicy zaś 
Konstytucji – targowiczanie stali się już 
dla współczesnych synonimem zdrady. 

Pierwszą realną szansą na wdroże-
nie w życie Konstytucji było powstanie 
Księstwa Warszawskiego. Cała ówcze-
sna polska elita polityczna liczyła na to, 
że Napoleon nada Księstwu jeśli nie tę 
samą, to przynajmniej zbliżoną w swych 
założeniach konstytucję. Napoleon na 
audiencji w Dreźnie osobiście sprecyzo-
wał zasady nowej konstytucji nie wspo-
minając ani słowem o wielkiej i bliskiej 
sercom Polaków poprzedniczce. Jedynym 
nawiązaniem do Konstytucji z 1791 r. by-
ło ustanowienie Księciem Warszawskim 
elektora saskiego z dynastii Wettynów, 
czyli tej samej osoby, która w założeniach 
Konstytucji 3 maja miała zasiąść na pol-
skim tronie po śmierci Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. 

Postawa Napoleona nie przeszkodzi-
ła naczelnemu wodzowi Wojsk Polskich 
Księstwa Warszawskiego, bratankowi 
ostatniego polskiego króla – księciu Józe-
fowi Poniatowskiemu na kultywowanie 
pamięci o Konstytucji. Poniatowski chęt-
nie organizował przeglądy oddziałów oraz 
rozdawanie im sztandarów i orłów pułko-
wych, a także uroczystą przysięgę właśnie 
w rocznicę uchwalenia Konstytucji. Z tej 
okazji odbywały się uroczyste nabożeń-
stwa, a w swych krótkich przemówieniach 
książę pozytywnie przypominał Konsty-
tucję i Sejm Wielki3. Książę Antoni Paweł 
Sułkowski, dowódca jednego z polskich 
pułków walczących w Hiszpanii, 3 ma-
ja 1809 r. po uroczystej mszy i paradzie 
wojskowej wydał wielki obiad dla kadry 
oficerskiej, na którym wzniósł pierwszy 
toast: Za nieśmiertelną pamiątkę – Konsty-
tucji 3 Maja i za zdrowie naszego dostojne-
go wyzwoliciela Wielkiego Napoleona!4.

Klęska Napoleona przekreśliła na-
dzieje z nim związane i otworzyła nowy 
rozdział w dziejach polskiej państwo-
wości, kiedy to carowie Rosji stali się 
jednocześnie władcami utworzonego po 
3 J. Skowronek, Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1986, 
s. 120, 132. 
4 A. P. Sulkowski, Listy do żony z wojen napoleońskich, 
Warszawa 1987, s. 157.

kongresie wiedeńskim marionetkowego 
Królestwa Polskiego. Dzięki staraniom 
księcia Adama Czartoryskiego, konsty-
tucja nadana Królestwu Polskiemu pod 
wieloma względami była bardziej zbli-
żona do Ustawy Rządowej z 1791 r., niż 
konstytucja nadana Księstwu Warszaw-
skiemu przez Napoleona. Nie miało to 
jednak żadnego znaczenia, ponieważ car 
nie zamierzał przestrzegać nadanej przez 
siebie konstytucji. Fakt ten wzmocnił 
jeszcze bardziej tęsknotę za Konstytucją 
3 maja, która stała się jednym z ważnych 
symboli postaw patriotycznych i opo-
zycyjnych młodej generacji, pierwszego 
romantycznego pokolenia Polaków przed 
powstaniem listopadowym. 

Wtedy to zaczęto inaczej pojmować 
tradycję Konstytucji. W okresie powsta-
nia listopadowego w inny sposób rozu-
miano już rolę państwa niż miało to miej-
sce w ostatnich latach istnienia Rzecz-
pospolitej. Z tego powodu nie można 
było już postulować pełnego powrotu do 
założeń Ustawy Rządowej z 1791 r. Rów-
nocześnie niemożliwym było całkiem 
przekreślić rolę i znaczenie Konstytucji 
w życiu narodowym Polaków. Dlatego 
powoli zaczęto przesuwać akcent z jej 
znaczenia ustrojowego na rolę symbo-
liczną w jednoczeniu Polaków do czynu 
zbrojnego przeciwko zaborcy. Dlatego jej 
zasady prawno-ustrojowe zaczęły być, 
jak słusznie zauważył prof. Stefan Kie-
niewicz, przeszłością zamkniętą, którą się 
oceniało, którą się posługiwano sub specie 
aktualnej potrzeby5. 

To właśnie wtedy narodził się roman-
tyczny wizerunek Konstytucji, jako syno-
nimu heroicznego ratowania Polski przed 
niszczycielskim wpływem rodzimych 
wad narodowych i obcych mocarstw. 
Prym w kreowaniu tego poglądu wiedli 
poeci romantyczni z Adamem Mickie-
5 Cyt. za: J. Skowronek, Tradycje Konstytucji 3 maja w ży-
ciu narodu i państwa polskiego, „Niepodległość i Pamięć”, 
7 (2000), s. 34.



wiczem na czele. Mickiewicz pojmował 
Konstytucję jako kwintesencję „trady-
cji dawnych” i tworzył mit potajemnego 
czczenia rocznicy Konstytucji we wszyst-
kich prowincjach dawnej Polski, od Karpa-
tów aż do Dźwiny, w domach, kościołach, 
na zgromadzeniach młodzieży. Uważał za 
błąd to, że nie przywrócono Konstytucji 
w powstaniu listopadowym.

Zwolennikiem czczenia rocznicy Kon-
stytucji jako symbolu walki o niepodle-
głość był również przywódca jednego 
z obozów emigracji popowstaniowej – 
Hotelu Lambert, czyli książę Adam Czar-
toryski. 3 maja (podobnie jak 29 listopa-
da – rocznica wybuchu powstania listopa-
dowego) w kolejnych latach organizował 
on uroczyste zebrania dla przypomnienia 
rocznicy, a zarazem wygłoszenia swego 
przemówienia programowego. 

Jednakże błędem byłoby stwierdze-
nie, że pamięć o konstytucji kultywowano 
jedynie w gronie elit kulturalnych i poli-
tycznych. Dla patriotycznych środowisk 
polskiego społeczeństwa niezaangażowa-
nych w wielkie życie polityczne, tradycja 
majowa pozostawała nadal pozytywna 
i popularna, chociaż odwoływano się do 

niej niezbyt często i nie organizowano 
hucznych uroczystości rocznicowych. 
Nową falę popularności Konstytucji 3 ma-
ja przyniosły manifestacje patriotyczne 
i przygotowania do nowej walki zbrojnej 
o niepodległość w latach poprzedzających 
wybuch powstania styczniowego, które 
rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Trady-
cja ta włączona została do manifestacji 
patriotyczno-religijnych 3 maja 1862 r. 
Następną rocznicę Konstytucji czczono 
w niektórych oddziałach partyzanckich, 
a prasa konspiracyjna wykorzystała jej 
dziedzictwo w agitacji patriotycznej wią-
zanej z umiarkowanymi reformami spo-
łecznymi lub solidaryzmem społecznym6.

Okres po upadku powstania stycznio-
wego przyniósł osłabienie zainteresowa-
nia tradycją Konstytucji w przestrzeni 
społecznej. Powodem tego stanu rzeczy 
było znaczne ograniczenie życia politycz-
nego związane z represjami carskimi. 
W tym to czasie zaczęto prowadzić jed-
nak pierwsze rzetelne badania dziejów 
Sejmu Wielkiego i jego konkretnych decy-
zji prawnych. Efektem tego było powsta-
nie wielu prac historyków krakowskich i 
6 Tamże, s. 37. 

warszawskich na temat schyłku szlachec-
kiej Rzeczpospolitej, a zwłaszcza dziejów 
Sejmu Czteroletniego.

Odnowienie zainteresowania Konsty-
tucją przyniosła setna rocznica jej uchwa-
lenia. Liczne pochody organizowano 
w zaborze pruskim i austriackim. Dużą 
manifestację zorganizowali warszawscy 
studenci. Największy jednak ówczesny 
pochód trzeciomajowy zorganizowa-
no 25 lat później – w 1916 roku – w odbi-
tej Rosjanom przez Niemców Warszawie. 
Uczestniczyło w nim ok. 250 tys. osób.

Tradycyjne obchody Święta Konstytu-
cji, jakie znamy do dzisiaj, ukształtowały 
się na dobre w okresie II Rzeczpospolitej. 
Już 29 kwietnia 1919 r. Sejm Ustawodaw-
czy jednomyślnie uchwalił ustanowienie 
3 maja świętem narodowym. Po raz pierw-
szy obchodzono je w dużym stopniu spon-
tanicznie, jednak wkrótce wykształcił się 
pewien rytuał uroczystości. Domy w mia-
stach dekorowane były flagami narodo-
wymi, kobiercami, zielenią i portretami 
bohaterów narodowych, w tym twórców 
Konstytucji. Obchody zaczynały się w za-
sadzie w przeddzień święta – 2 maja wie-
czorem odbywały się capstrzyki orkiestr 



Oni sami określali się mianem Rusna-
ky. Nazwa Łemkowie pojawiła się dopiero 
w XIX w. Zdefiniowanie ich mianem Łem-
ków nastąpiło w XIX w. i to tylko w literatu-
rze. Po raz pierwszy pojawiło się ono w pra-
cy Jana Čaploviča pt. „Etnografickė pozoro-
wania z Uholrska” z roku 1820, następnie 

zaś, w 1834 r., w książce „Grammatik der 
ruthenischen oder kleinrussichen Sprache 
in Galizein”, gdzie posłużył się nim jej autor, 
etnograf Osyp Lewyyckyj. Później termin 
ten występował w pracach W. Pola, S. Udzie-
li oraz na kartach monumentalnego dzieła, 
jakim był wydany jeszcze w XIX w. „Słownik 

Geograficzny Królestwa Polskiego”. Nazwa 
>>Łemko<< pochodzi od słowackiego słowa 
łem, oznaczającego ‘tylko’ lub ‘ale’. Zostało 
ono przyjęte przez >>Rusnaków<< w miej-
sce używanego przez nich ukraińskiego 
słowa łysze. W ten sposób zapożyczone 
słowacke słówko posłużyło bojkowskim są-
siadom do określenia swoich pobratymców 
>>Łemkamy<<. Wkrótce miano Łemków 
rozszerzono także na całą zachodnią grupę 
ruskich górali, a obszar przez nich zamiesz-
kiwany nazwano Łemkowszczyzną. Termin 
ten nie był jednak powszechnie używany 
przez mieszkańców Beskidów aż do dwu-
dziestolecia międzywojennego.1 
1 P. Krotosz, M. Ryńca: Łemkowszczyzna Od ikony do pop-
artu. Kraków 2004 r. s. 8.

z przestrzeni publicznej, tak aby nie zo-
stawały na dzień 3 maja. Formalnie twór-
cy Konstytucji mieli miejsce w podręcz-
nikach do historii, lecz samo święto było 
uważane za nieistniejące, wymazane.

 Jego ponowne odrodzenie datuje się 
na lata 80. i powstający wtedy NSZZ „So-
lidarność”. Środowisko opozycji demo-
kratycznej uczyniło z tego dnia „swoje” 
święto urządzając wtedy pochody i mani-
festacje mające być przeciwwagą dla pań-
stwowych uroczystości obchodzonych 
1 maja. Demonstracje organizowano na-
wet w czasie stanu wojennego. Były bru-
talnie pacyfikowane przez ZOMO. 

Zmiany ustrojowe w Polsce sprawiły, 
że 6 kwietnia 1990 roku rocznica uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja powróciła do ka-
lendarza świąt państwowych. Od 1791 r. 
kolejne pokolenia Polaków różnie odbie-
rały i interpretowały znaczenie tego aktu 
dla swojej narodowej tożsamości. Dzisiaj 
dla wielu Polaków jest to święto zgody 
i jedności narodowej. Największy wpływ 
na takie pojmowanie tego święta miały 
dla dzisiejszego pokolenia wydarzenia lat 
80. ubiegłego wieku. 

Filip Kępa
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rząd na uchodźctwie8 organizował uro-
czystości, spośród których szczególną 
rangę miała 150. rocznica uchwalenia 
Konstytucji. Swoje przemówienie radio-
we do narodu polskiego wygłosił wtedy 
nie tylko Naczelny Wódz gen. Władysław 
Sikorski, lecz również premier brytyjski, 
Winston Churchill. 

Po wojnie rząd komunistyczny począł 
odchodzić od święta Konstytucji czyniąc 
dla niego przeciwwagę – Święto Pracy 
1 maja. W pierwszych latach powojen-
nych, czyli w okresie umacniania swojej 
władzy, komuniści nie zabraniali czcić 
Święta Konstytucji, lecz nadali mu nowe 
znaczenie. Walkę obozów politycznych 
z okresu Sejmu Czteroletniego porówny-
wano do sytuacji w Polsce po roku 1944. 
Rzecz jasna środowisko Polskiej Partii Ro-
botniczej oficjalna propaganda utożsamia-
ła z obozem reform i postępu, zaś swoich 
przeciwników ze zdrajcami – targowicza-
nami. W 1946 r. 3 Maja utrzymał jeszcze 
praktycznie status święta państwowego. 
Po obchodach pierwszomajowych na bu-
dynkach państwowych i prywatnych pozo-
stały flagi narodowe. Rok później jednak, 
dzień ten nie był już wolny od pracy. Stało 
się tak w wyniku inicjatywy Wydziału Wy-
konawczego Komisji Centralnej Związków 
Zawodowych, który zwrócił się do rządu, 
aby ze względu na trudną sytuację gospo-
darczą pracować normalnie 3 maja. 

W ten sposób święto, które w 1919 
ustanowiono „po wieczne czasy”, formal-
nie niezlikwidowane, przeszło w kraju 
w stan letargu. Wyprzeć i zastąpić miało 
je Święto Pracy, po obchodach którego 
flagi państwowe były szybko usuwane 
8 Coraz popularniejsze wśród historyków określenie,  
akcentujace fakt, że polski rząd zmuszony był kraj opuścić 
nie ze względu na ochronę własnego życia, lecz z przymu-
su, ze względu na chęć zachowania ciągłości władzy.

wojskowych, później również policyjnych, 
szkolnych i różnych organizacji. Najważ-
niejszym elementem uroczystości przed-
południowych święta 3 Maja były msze 
święte, w których uczestniczyli przedsta-
wiciele miejscowych władz. Wkrótce ran-
ga 3 Maja dla Kościoła rzymskokatolickie-
go wzmocniła się poprzez ustanowienie 
przez papieża w tym dniu od 1925 r. świę-
ta Królowej Korony Polskiej.

Świąteczne popołudnia i wieczory 
wypełnione były programem kultural-
nym i sportowym. Przez cały okres mię-
dzywojenny w dniu święta narodowego 
przeprowadzana była zbiórka pieniędzy 
na cele oświatowe pod hasłem „Dar Na-
rodowy 3 Maja”. 

Ostatni 3 Maja przed wybuchem woj-
ny przebiegał pod znakiem manifestowa-
nia gotowości do obrony granic. Podczas 
większości uroczystości przekazywa-
no armii sprzęt wojskowy ufundowany 
przez społeczeństwo7. 

W latach II wojny światowej rząd emi-
gracyjny i jego agendy krajowe kultywo-
wały nadal, w miarę możliwości, obchody 
Święta Konstytucji. W tym przypadku, 
podobnie jak w okresie okołopowstanio-
wym w XIX wieku, tradycja Konstytucji 
stała się symbolem mobilizującym Pola-
ków do walki. O święcie tym starano się 
Polakom przypominać m.in. poprzez skła-
danie kwiatów na grobach obrońców Oj-
czyzny, zawieszano flagi narodowe, malo-
wano na murach patriotyczne emblematy. 
W 1943 r. na Placu Wilsona w Warszawie 
udało się nawet nadać, przez podłączony 
do telefonu megafon, 15-minutową audy-
cję z trzema zwrotkami hymnu i „Rotą” 
Marii Konopnickiej. W Londynie polski 
7 J. J. Milewski, Obchody święta 3 Maja w Drugiej Rzeczpo-
spolitej, „Mówią wieki”, 5 (1991), s. 25.



cze, Solinka. W nakreślonych tu granicach 
mieszkało przy końcu lat wojennych nieco 
ponad 100 tys. Łemków. (…) W powiatach 
(…) gorlickim (24 596), jasielskim (7766), 
krośnieńskim (8166). (…)

W okresie międzywojennym wzdłuż 
pogranicza północnego, poza zwartym 
zasięgiem Łemkowszczyzny, istniało kilka 
wsi, w których mieszkali Łemkowie pospo-
łu z ludnością polską. Mieszanymi wsia-
mi łemkowsko-polskimi były: Barnowiec 
i Czaczów w woj. sądeckim, Brzezowa, 
Kąty i Wróblik Polski w woj. krośnieńskim. 
W Szymbarku koło Gorlic znajdowały się 
na obszarze gminy trzy przysiółki łemkow-
skie: Doliny, Szklarki i maleńkie Nadjazie.4 

Wspomniany badacz podzielił wreszcie 
obszar łemkowski na trzy części: zachod-
nią, środkową, wschodnią, ten dodatkowy 
podział ma swe uzasadnienie w wielu zja-
wiskach kulturowych i gospodarczych, tym 
również (…) w odniesieniu do architektury 
cerkiewnej.5

Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz

4 R. Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa 1989 r.,  
s. 13–14.
5 Ryszard Brykowski: Łemkowska drewniana architektura 
cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej. Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986 r., s. 15.

kował w swych badaniach wybitny etno-
graf Roman Reinfuss. Wydzielił on także 
wiele lokalnych grup żyjących obok Łem-
ków, takich jak: Pogórzanie, Dolinianie, 
Bojkowie, Rusini Spiscy (po południowej 
stronie Karpat). 

Terytorium Łemków rozciągało się 
od rzeki Poprad (na zachodzie), po Osła-
wę. Północna granica przebiegała na linii 
Grybów – Gorlice – Jasło – Krosno.

(…) Granicznymi wsiami łemkowskimi,  
począwszy od Popradu, były następujące 
miejscowości: Wierchomla Wielka, Rozto-
ka Mała, Składziste, Maciejowa, Łabowa, 
Bogusza, Królowa Ruska, Binczarowa, Flo-
rynka, Wawrzka, Brunary Niżne, Jaszkowa, 
Klimkówka, Łosie, Bielanka, Rychwałd, Ro-
pica Ruska, Pstrążne, Męcina Wielka, Roz-
dziele, Bednarka, Wola Cieklińska, Folusz, 
Kłopotnica, Pielgrzymka, Świeżowa Ruska 
(sic! – red.), Jaworze, Desznica, Hałbów, 
Myscowa, Hyrowa (dziś: Chyrowa – przyp. 
red), Trzciana, Zawadka Rymanowska, 
Kamionka, Królik Wołoski, Wisłoczek, Ba-
łucianka, Deszno, Wólka, Wołtuszowa, Tar-
nawka, Rudawka Rymanowska, Puławy, 
Darów, Wisłok Wielki, Jawornik, Rzepedź, 
Czarne, Turzańsk, Duszatyn, Michów, Wola 
Michowa, Maniów, Szczerbanówka, Zubra-

Nazwa „Łemko”2 ma charakter prze-
zwiskowy. 

Gwarę tej grupy etnicznej wyróżnia 
szereg odrębności fonetycznych i leksy-
kalnych. Najważniejszą cechą tego języka 
jest stały akcent na przedostatniej zgłosce 
od końca wyrazu, co różni gwarę Łemków 
od wszystkich pozostałych gwar ukraiń-
skich, które charakteryzują się akcentem 
ruchomym. Język łemkowski uważany 
był przez sąsiadów ukraińskich jako „ze-
psuty język ruski”3.

Sami Łemkowie nazwy tej oczywiście 
nie używali. Została spopularyzowana 
głównie przez prasę i literaturę. Przy-
czynił się do tego I. Toruński publikując 
w 1860 roku cenną pracę o Łemkach.

Zasięg terytorialny
Granice pomiędzy terenami zamiesz-

kiwanymi przez ludność polską a ruską 
w Beskidzie Niskim wyznaczył w XIX w. 
Dionizy Zubrzycki. Granica ta utrzymy-
wała się do czasu przesiedlania Łemków, 
przez około 140 lat. Ostateczną granicę 
obszaru Łemkowszczyzny opisał i opubli-
2 R. Reinfuss: Łemkowie Kultura – Sztuka – Język. Warsza-
wa-Kraków 1987 r., s. 13.
3 Tamże.




