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Łemkowska mniejszość etniczna w polskiej 

przestrzeni społecznej 
 

 

 

 Łemkowie są w Polsce uznaną prawnie mniejszością etniczną 

oraz jedyną grupą ukształtowaną na ziemiach polskich. Wyróżniają 

się odrębną religią, kulturą, mową. Stanowią oni nieliczną liczebnie 

społeczność, choć wewnętrznie podzieloną na kilka grup lokalnych, 

budowanych na podstawie odrębności od Polaków czy Ukraińców. 

Pomimo tego Łemkowie są wciąż błędnie utożsamiani z Ukraińcami, 

co może być wynikiem m.in. przynależności tych grup do jednego – 

wschodniosłowiańskiego kręgu kulturowego. 

 Chyba nie bez przesady można stwierdzić, iż Łemkowie są dla 

Polaków grupą bliską, a jednocześnie całkowicie obcą i nieznaną. 

Dlatego też w tym artykule chciałabym spróbować zakreślić miejsce 

tej ludności w polskiej przestrzeni społecznej1, czego nie można 

                                                 
1 Przestrzeń społeczna, przytaczając definicję Piotra Sztompki, jest obszarem 
użytkowanym przez człowieka, na którym skupiona ludzka zbiorowość 
nieustannie go przetwarza i stwarza na nim wciąż nowe warunki dla swojego 



 

57 
 

dokonać bez odwołań do historii, Łemkowszczyzny, zwłaszcza do 

czasów najnowszych, czyli wydarzeń z lat 1944-1947, które bardzo 

mocno wpłynęły na miejsce współcześnie zajmowane przez Łemków 

w społeczeństwie polskim. 

 Łemkowie są grupą ukształtowaną przez dwie duże fale 

osadnicze2. Pierwsi osadnicy, Wołosi pochodzący z terenów 

dzisiejszej Rumunii, dotarli na obecne ziemie polskie w XIV-XVI w., 

osiedlając się w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Sądeckim, a więc 

na terenach wówczas niezamieszkałych. Początkowo wśród ludności 

przeważał bałkański element etniczny, ludność ruska stanowiła 

znaczną mniejszość, ale już od XV w. proporcje te zaczęły się 

odwracać, by w wieku XVI Wołosi osiadli w Bieszczadach 

i Beskidzie Niskim zostali całkowicie zrutenizowani. Z kolei grupy 

Wołochów zamieszkujące tereny wysunięte bardziej na zachód (np. 

Morawy) uległy polonizacji i słowacyzacji. 

 Migracje ruskie, bardziej liczebne od Wołochów, niejako 

ostatecznie ukształtowały Łemków, narzucając im swoją kulturę czy 

język3. Do XIX w. ludność ta określała się Rusinami, Rusnakami, 

                                                                                                         
bytowania. Por. szerzej: J. Wendt, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2007, s. 55. 
2 Istnieją również inne teorie tłumaczące pochodzenie Łemków, jednak ja 
posługuję się jedynie wersją opracowaną i przyjętą przez polskich 
naukowców. Na temat innych teorii można przeczytać szerzej w L. Filipiak 
Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP, Toruń 2013, s. 54-63 oraz 
M. Barwiński, Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na 
obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje, Acta 
Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 2, Łódź 
1999, http://geopol.geo.uni.lodz.pl/?page_id=204, s. 2. 
3 M. Barwiński, Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na 
obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje, Acta 
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z czasem jednak zaczęła przejmować nazwę Łemkowie utworzoną od 

słowa „łem”4 (słowo to oznacza tylko, ale). Jest to nazwa 

o charakterze przezwiskowym, nadana Łemkom przez ich sąsiadów. 

 Historyczna Łemkowszczyzna (łem. Lemkiwszczyna, 

Lemkowyna) była obszarem etnograficznym rozciągającym się 

w pasie Beskidu Środkowego, przy czym samo wyznaczenie jej granic 

stanowi już kwestię umowną. O ile granicę zachodnią można osadzić 

na rzekach Poprad i Dunajec, granicy wschodniej doszukuje się na 

Osławie5 lub Wielkim Dziale6 (pasmo Chryszczatej i Wołosania). Ta 

nieścisłość uzasadniona jest liczbą Łemków żyjących w tej części 

Beskidu Niskiego oraz specyfiką samego terenu, będącego swego 

rodzaju obszarem granicznym terytoriów Bojków i Łemków, a przez 

to nie tak zwartym jak choćby jej zachodnia część. Łemkowszczyzna 

bowiem była obszarem zdominowanym przez Łemków – jedynie 

w miastach żyli Polacy, Słowacy, Niemcy i Żydzi7. 

 W kontekście tożsamości Łemków nie sposób nie wspomnieć 

o trzech koncepcjach polityczno-narodowościowych, które pojawiły 

się na terenie Łemkowszczyzny w połowie XIX w: staroruskiej 

                                                                                                         
Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 2, Łódź 
1999, http://geopol.geo.uni.lodz.pl/?page_id=204, s. 1-2, dostęp: 3.09.2015 r. 
4 A. Wilk, Przesiedlenie ludności łemkowskiej z powiatu nowosądeckiego do 
Ukraińskiej Socjalistycznej  Republiki Radzieckiej w latach 1945–1946, 
„Pamięć i sprawiedliwość” nr 2 (20)/2012, s. 167.  
5 J. Albin, Próby odbudowy łemkowskich tradycji kulturowych na 
Podkarpaciu, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, 
Historia Vol. 54/55, Lublin 1999/2000, s. 271. 
6 A. Wilk, op. cit., s. 167. 
7 M. Barwiński, Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie 
wyników spisu powszechnego z 2002 r. – uwarunkowania i kontrowersje,  
s. 1, http://geopol.geo.uni.lodz.pl/?page_id=204, dostęp: 03.09.2015 r. 
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i prorosyjskiej - dominujących w zachodniej części Łemkowszczyzny 

oraz proukraińskiej przeważającej na wschodzie. Pierwsza koncepcja, 

staroruska, zakładała przynależność Łemków do narodu rusińskiego, 

a zatem odrębnego od rosyjskiego czy ukraińskiego, wyróżniającego 

się dialektem łemkowskim oraz grekokatolicyzmem8. Zgodnie 

z nurtem prorosyjskim, Rusini Karpaccy są częścią jednego narodu 

ogólnoruskiego złożonego z grup etnicznych zachowujących 

odrębność językową i kulturową9. Opcja proukraińska natomiast 

opiera się na odrębności Ukraińców od innych narodów 

wschodniosłowiańskich10. Co ważne, te podziały tożsamościowe są 

zauważalne również obecnie.  

 Na obecną sytuację Łemków – ich identyfikacje 

tożsamościowe czy miejsce zamieszkania, bardzo mocno wpłynęły 

trzy główne etapy przesiedleń praktycznie równoznaczne 

z wyludnieniem Łemkowszczyzny.  

 Pierwsza, dobrowolna migracja Łemków na obszary 

Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, rezultat 

porozumienia o wymianie ludności między III Rzeszą z ZSRR 

(16.11.1939 r.), przypadła na lata II wojny światowej. Warto 

zaznaczyć, iż na opuszczenie rodzinnych stron zdecydowało się około 

5 tys. ludzi głównie o orientacji rusofilskiej z zachodniej części 

Łemkowszczyzny11, pierwotnie bowiem, na skutek działalności 

                                                 
8 M. Misiak, W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi 

 w Europie, Wrocław 2006, s. 36. 
9 H. Duć-Fajfer, Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku 

XX wieku, Kraków 2001, s. 21 
10 M. Misiak, W kręgu badań…, s. 58. 
11 J. Albin, op. cit., s. 271. 
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sowieckich komisarzy, chęć wyjazdu zgłosiło aż 25 tys. Łemków12. 

Dla porządku należy również dodać, iż napływ nacjonalistów 

ukraińskich ze Wschodniej Małopolski i ukrainizacja sądeckich 

Łemków, przejawiająca się np. zastępowaniem lekarzy czy 

duchownych reprezentujących orientację staroruską bądź prorosyjską, 

odbyły się przy przychylności niemieckich okupantów13.   

 Drugie przesiedlenie w latach 1944-1946 było daleko bardziej 

brzemienne w skutkach aniżeli poprzedzająca je migracja. Ocenia się, 

iż na mocy porozumień zawartych 9 września 1944 r. – układ 

pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem 

Ukraińskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli polskich 

z terytorium USRR i ludności ukraińskiej z terytorium Polski oraz 

układ pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego 

a Rządem Białoruskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli 

polskich z terytorium BSRR i ludności białoruskiej z terytorium 

Polski14 – na Wschód wyjechali przedstawiciele narodowości 

ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, Rusińskiej, w tym co najmniej  

70 tys. Łemków (70 tys. - 95 tys.15).  

                                                 
12 E. Michna, Łemkowie – grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995, s. 46.  
13 A. Wilk, op. cit., s. 168. 
14 Mienie Zabużańskie, 
http://www.katowice.uw.gov.pl/pp/mienie_zabuzanskie.html,  
dostęp: 4.09.2015 r. 
15 Powód tej rozbieżności leży w dodawaniu do ludności przesiedlonej 
wszystkich mieszkańców powiatu sanockiego, których większość stanowili 
Ukraińcy. Por. szerzej: R. Drozd, Powojenne wysiedlenia Łemków polskich  
w latach 1944-1950, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, 
współczesność, kultura materialna i duchowa, red. S. Dudra, B. Halczak,  
A. Ksenicz., J. Starzyński, Legnica-Zielona Góra 2007, s. 139. 
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 Ostatnie wysiedlenie, będące częścią operacji „Wisła”, 

przypadło na rok 1947. W jego wyniku do północno-zachodniej części 

Polski (tzw. ziemie odzyskane) zostało przesiedlonych ponad 30 tys. 

Łemków. Ludność ta została posądzona o współpracę z UPA. 

W praktyce decyzje o wysiedleniu zapadały w oparciu o wyznawaną 

religię – grekokatolicyzm lub prawosławie oraz używanie języka 

niepolskiego. Najwięcej Łemków przeniesiono do województw 

wrocławskiego (10412 osób), zielonogórskiego (7819), opolskiego 

(1984), poznańskiego (1312) i koszalińskiego (1016). Władze 

rozmieszczały przesiedleńców na terenach leżących w odległości  

50 km od granic lądowych, 30 km od morskich i miast wojewódzkich, 

w powiatach nie mogli stanowić więcej niż 10% liczby mieszkańców, 

na terenach wiejskich z kolei liczba rodzin osiedlanych w jednej wsi 

wynosiła zazwyczaj od jednej do pięciu16. Stosowano kategoryzację 

ludności łemkowskiej (grupy A, B, C) według stopnia lojalności 

wobec państwa polskiego i zaangażowania w ruchy ukraińskiego 

nacjonalizmu. Łemkowie byli ostatnią grupą przesiedloną na ziemie 

odzyskane i to im przypadło posiadanie najbardziej zniszczonych 

zabudowań, dlatego tych o postawie propolskiej nagradzano lepszymi 

gospodarstwami. Ponadto ówczesne władze przedstawiały ich jako 

Ukraińców-banderowców, z tego powodu Polacy generalnie z dość 

dużą niechęcią odnosili się do nowych przybyszy17.  

Choć spełnienie wszystkich powyższych wytycznych 

dotyczących rozsiedlenia ludności było niemożliwe, władze osiągnęły 

swój cel, jakim było maksymalne rozproszenie mniejszości 

łemkowskiej, a w naturalnej konsekwencji – jej postępująca 

asymilacja. 
                                                 
16 M. Barwiński, Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce…, s. 4. 
17 E. Michna, op. cit., s. 49-50. 
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 Powodów decyzji o wysiedleniach należy upatrywać 

w dążeniu do utworzenia państwa jednonarodowego. Dlatego też, 

stosując zasadę zbiorowej odpowiedzialności wobec wszystkich 

społeczności niepolskiego pochodzenia zamieszkałych w południowo-

wschodniej części Rzeczypospolitej, podjęto decyzję o przesiedleniu 

Łemków, nawet jeżeli ci odnosili się przychylnie do nowych władz 

(niektórzy przynależeli do Polskiej Partii Robotniczej) lub 

reprezentowali orientację prorosyjską oraz staroruską18. Dla porządku 

należy uściślić, iż nie wszyscy Łemkowie reprezentowali jednakowe 

stanowisko wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów  

czy Ukraińskiej Powstańczej Armii. W zachodniej części 

Łemkowszczyzny ludność nie miała najmniejszego pojęcia o OUN 

i UPA, o ich celach i działalności, co gorsze, nie czuła w sobie 

żadnych organicznych więzów i łączności z Ukraińcami, uważając 

siebie za coś odrębnego, coś obcego. Działania ukraińskiego 

podziemia były popieranie jedynie przez osoby o ukraińskiej 

świadomości narodowościowej ze wschodniej Łemkowszczyzny. 

Ponadto członkowie OUN i UPA uważali Łemków za naród 

ukraiński, a także zaliczali części powiatów przemyskiego, 

sanockiego, gorlickiego i nowosądeckiego do „Zakierzońskiego 

Kraju” utożsamianego z ziemiami historycznej Ukrainy19.   

 Jak już wspomniałam, Łemkowszczyzna wschodnia jest o tyle 

problematyczna, iż ciężko jednoznacznie ustalić jej granicę – obecnie 

niemożliwością jest jasne rozstrzygnięcie, które obszary były 

zamieszkane wyłącznie lub w większości przez Bojków, a które przez 

Łemków oraz to jaka część z nich wyrażała orientację ukraińską. 

                                                 
18 A. Wilk, op. cit., s. 170. 
19 Ibidem, s. 172. 
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Dlatego też kwestia tożsamości etnicznej pozostaje otwarta – nie 

można negować identyfikacji pojedynczych osób, podobnie  

jak przynależności do poszczególnych grup nie można utożsamiać 

z miejscem urodzenia, choć OUN i UPA uważały ludność z tej  

części Polski za Ukraińców, a podobne zdanie reprezentował rząd 

Polski Ludowej. 
 

 Łemkowie w myśl Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 

bodaj najważniejszego aktu prawnego konstytuującego 

funkcjonowanie owych grup, stanowią mniejszość etniczną20. 

Członkowie tejże społeczności spełniają bowiem wszystkie cechy, 

które zgodnie z artykułem 2. musi posiadać ta kategoria mniejszości, 

a zatem jest ona mniej liczna od pozostałej ludności Rzeczypospolitej, 

ich kultura, język (dialekt wschodniosłowiański), tradycja znacząco 

różnią się od tych reprezentowanych przez Polaków, przy czym 

wartości te są wciąż żywe, podobnie jak świadomość swojej historii. 

Warto również podkreślić, iż ustawa ta jest pierwszym, niejako 

oficjalnym dokumentem, potwierdzającym odrębność Łemków od 

narodu ukraińskiego. Utożsamienie Łemków z Ukraińcami, jakie 

miało miejsce w przeszłości (choćby w trakcie akcji 

przesiedleńczych), skutkowało często negatywną stereotypizacją całej 

                                                 
20 A. Krasnowolski, Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych 
w prawie międzynarodowym i polskim, s. 14, [w:] Biuro Analiz 
i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Prawa 
mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie 
międzynarodowym i polskim, Warszawa 2011, dostęp: 
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/opracowania-biura-analiz-i-
dokumentacji/, dostęp: 04.09.2015 r. 
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grupy, czego przykładem niech będzie stawianie znaku równości 

między Łemkami a członkami UPA.  

 Ewa Michna, autorka prac dotyczących Rusinów Karpackich 

i ruchu rusińskiego, na podstawie badań przeprowadzanych w latach 

dziewięćdziesiątych, wyróżnia cztery opcje samoświadomości 

i tożsamości mieszkańców Łemkowszczyzny i ich potomków. 

 Do pierwszej grupy, określanej jako Łemko-Polak, należą 

ludzie uważający się za obywateli Rzeczypospolitej. W wyniku 

takiego podejścia zacierają się różnice między mniejszością 

a narodem polskim i dochodzi do pełnej asymilacji. Związki 

z Łemkowszczyzną są nieznaczne, często sprowadzają się jedynie do 

stwierdzenia faktu innego pochodzenia.   

 Druga kategoria, Łemko-Ukrainiec, uznaje Łemków za część 

Rusinów nazwanych obecnie Ukraińcami, przez co otwarcie 

identyfikuje się z obywatelami Ukrainy, uważając się jednocześnie za 

grupę regionalną narodu ukraińskiego21. Instytucją zrzeszającą 

reprezentantów tej grupy jest Zjednoczenie Łemków, posiadające 

status „organizacji wspierającej Związek Ukraińców w Polsce”, 

zezwalające na działalność w swych szeregach członków tego 

Związku22.  

 Tożsamość Łemko-Rusin (opcja karpatorusińska) z kolei 

zakłada, iż etnogeneza Łemków na tyle różni się od etnogenezy 

Ukraińców, że można mówić o odrębności narodowej Łemków 

i północnokarpackich Rusinów, mających tworzyć czwarty naród 

                                                 
21 E. Michna, op. cit., s. 191. 
22 M. Barwiński, Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce 
w latach 1956–2012, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica 
Socio-Oeconomica” nr 12, 2012, s. 131. 
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wschodniosłowiański23, co potwierdza odrębny język, tradycje oraz 

terytorium – nieistniejąca już Łemkowszczyzna24. Instytucjonalizacją 

tego podejścia jest Stowarzyszenie Łemków – pierwsza powojenna 

organizacja łemkowska założoną w 1989 r.25. 

 Ostatnim, najpowszechniejszym rodzajem samoświadomości 

jest Łemko, sprowadzający się do dość prostego podziału świata na 

„swoich” i „obcych”, podkreślanie odrębności od Ukraińców, a także 

nazywaniem się Rusinami, być może z dość prozaicznych powodów – 

nazwa ta bowiem nie kojarzy się z narodem ukraińskim, łemkowskim, 

a co za tym idzie z akcją „Wisła”. Kolejnymi przejawami tejże 

postawy jest przywiązanie do religii oraz rodzinnej wsi26. 

 Należy zastanowić się, czy powyższe badania po przeszło 

dwudziestu latach są wciąż aktualne i czy obecnie nie ma swego 

rodzaju apateizmu w kwestii świadomej identyfikacji łemkowskiej 

oraz wyboru jednej z powyższych opcji. Wyróżnione przez Michnę 

kategorie w dużej mierze zasadzają się na wątku bycia częścią 

określonej grupy bądź odcięcia się od Ukraińców i stanowienia 

całkowicie odrębnego narodu. Czy nie jest zatem tak, iż aktualnie 

w przeważającej liczbie Łemków urodzonych po akcji „Wisła” 

i niepamiętających historycznej Łemkowszczyzny świadomość 

odrębności zanika na rzecz asymilacji z Polakami? Być może jest 

w końcu tak, iż faktycznie większość Łemków na co dzień nie 

identyfikuje się z Łemkowszczyzną lub utożsamia się z nią częściowo 

(np. poprzez język). Przykładem tych słów może być liczba 
                                                 
23 Istnieją trzy narody wschodniosłowiańskie – Białorusini, Rosjanie, 

Ukraińcy. 
24 E. Michna, op. cit., s. 191-192. 
25 M. Barwiński, Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne…, s. 130. 
26 E. Michna, op. cit., s. 192. 



 

66 
 

istniejących współcześnie stowarzyszeń łemkowskich i ich członków: 

jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w roku 2013 funkcjonowało 

dziewięć aktywnie działających stowarzyszeń zrzeszających 1292 

zarejestrowanych członków27. Ta liczba może dziwić tych, którzy 

sądziliby iż Łemkowie są grupą ściśle zjednoczoną wokół spraw 

związanych ze społecznością, upatrującą w tworzeniu organizacji 

szans na propagowanie pamięci o historycznej Łemkowszczyźnie lub 

traktującą je jako formę stałych spotkań ze „swoimi”. W praktyce 

jednak tendencja do bycia częścią struktur oscyluje wokół dwóch 

najstarszych stowarzyszeń i obejmuje około 12% Łemków. 

 Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań z 2011 r. identyfikację łemkowską wskazało 10531 

badanych, przy czym 5612 (53,3%) deklarowało jednorodnie 

łemkowską, a złożoną 4919 (46,7%)28 w tym polsko-łemkowską 

362129. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż inne mniejszości, 

z którymi w przeszłości lub przyszłości mogą identyfikować się 

Łemkowie, w zależności od chociażby opcji samoświadomości,  

                                                 
27 Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców 

w Polsce w 2013 r., Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, 

tab. 121, s. 191. Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-

statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-

polskiej-2014,2,9.html, dostęp: 5.09.2015 r. 
28 Tabl. 28. Ludność według rodzaju i złożoności identyfikacji narodowo-

etnicznych w 2011 r., Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r., s. 262. Źródło: 

stat.gov.pl, dostęp: 04.09.2015 r. 
29 Tabl. 27. Ludność według rodzaju i kolejności identyfikacji narodowo-

etnicznych w 2011 r., Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r., s. 260. 
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są społeczności Ukraińców, Rusinów lub Bojków, których w Polsce 

według NSP 2011 jest odpowiednio 51001, 638 i 25830.  

 Choć liczebność Łemków w Polsce określa się na poziomie 

10531, zgodnie z zadeklarowaną identyfikacją etniczną, 

to identyfikację wyłącznie niepolską przyjmuje 4609 ludzi (wyłącznie 

polska 183, polska i niepolska 1488), a 6279 używa języka 

łemkowskiego w domu31. Warto dodać, iż w międzywojniu 

Łemkowszczyznę zamieszkiwało nawet 108 tys. osób32. Struktura 

wieku używających łemkowskiego w kontaktach z domownikami 

przedstawia się następująco: 758 badanych w grupie wiekowej 0-17 

lat, 2206 w przedziale 18-44, 1669 dla lat 45-59/65, z kolei powyżej 

60 i 65 roku życia 1647 ludzi używa tego języka33. Dla 4454 osób 

łemkowski jest językiem ojczystym, z czego 3289 deklaruje 

identyfikację wyłącznie niepolską, 1076 polską i niepolską, 89 

wyłącznie polską34, przy czym jednym z powodów deklarowania 

języka łemkowskiego jako ojczystego może być fakt, iż często 

łemkowski jest językiem pierwszym, naturalnym.  

                                                 
30 Tabl. 29. Ludność według identyfikacji narodowo-etnicznych, płci oraz 
charakteru miejsca zamieszkania w 2011 r., Ludność. Stan i struktura 
demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2011 r., s. 265-267. 
31 Tabl. 34. Ludność według języka używanego w domu oraz struktury 
identyfikacji narodowo-etnicznych w 2011 r., Ludność. Stan i struktura 
demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2011 r., s. 273.  
32 M. Barwiński, Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce…, s. 1. 
33 Tabl. 35. Ludność według języka używanego w domu oraz ekonomicznych 
grup wieku w 2011 r., Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r., s. 274. 
34 Tabl. 36. Ludność według języka ojczystego oraz struktury identyfikacji 
narodowo-etnicznych  w 2011 r., Ludność. Stan i struktura demograficzno-
społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r., s. 275. 
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 Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań z 2002 r. w Polsce wówczas mieszkało 5863 Łemków 

(z czego narodowość polską deklarowało 679, niepolską 5159). 5627 

używało języka łemkowskiego w kontaktach domowych choć 1017 

mówiło wyłącznie po polsku35. 

 Zestawienie danych ze Spisów ludności z 2002 i 2011 roku 

pokazuje niespełna dwukrotny wzrost liczby osób deklarujących 

swoją przynależność do mniejszości łemkowskiej, przy czym w 2011 

roku 5612 wskazuje narodowość wyłącznie łemkowską. W 2011 roku 

6279 osób podało, że używa języka łemkowskiego w domu, w edycji 

z 2002 r. było ich o 652 mniej. 

 Przyczyną tak dużej różnicy w liczbie deklaracji 

przynależności do mniejszości łemkowskiej jest to iż w 2011 r. 

wprowadzono możliwość podwójnej identyfikacji narodowości36. 

W odpowiedzi na pytanie Czy odczuwa Pan(i)  przynależność także do 

innego narodu lub wspólnoty etnicznej? przewidziano aż 191 różnych 

narodowości z możliwością dopisania opcji spoza listy, zgodnej 

                                                 
35 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 
w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu, 
http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-
spis-powszechny-2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002-
narodowosci-oraz-jezyka/, dostęp: 04.09.2015 r.  
36 W edycji z 2002 r. pytanie dotyczące narodowości brzmiało Do jakiej 
narodowości się Pan(i) zalicza?, w 2011 r. zostało ono zastąpione 
sformułowaniem Jaka jest Pana(i) narodowość? Ponadto w Spisie z roku 
2011 wprowadzono możliwość podania podwójnej tożsamości (Czy odczuwa 
Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?). 
Pytania dotyczące języka używanego w rozmowie z domownikami brzmiały: 
W jakim języku (językach) rozmawia Pan(i) najczęściej w domu? (2002 r.) 
oraz Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? (2011 r.). 
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w własnymi przekonaniami37. Być może stąd liczebność tejże 

mniejszości jest niemal dwukrotnie wyższa w stosunku do 2002 r., 

tym bardziej że jako wyłącznie Łemkowie deklaruje się 5612 osób, 

a nie-Polacy 5159. Dodatkowo, jak zaznacza Barwiński,  

choć jedynie ok. 4,5 mln (12%) ankietowanych skorzystało 

z możliwości samodzielnego wypełnienia formularza NSP 2011, to 

prawdopodobnie w tej grupie większość stanowili reprezentanci 

mniejszości, których na przykład do takiej formy uczestnictwa 

w spisie zachęcały organizacje i portale zajmujące się właśnie 

mniejszościami. Ponadto w 2002 r., kiedy nie było opcji wzięcia 

udziału w badaniach przez Internet38, rachmistrze mogli po prostu nie 

dotrzeć do tych ludzi, którzy chcieliby podkreślić swoją 

przynależność do mniejszości.  

 Zdaniem Marka Barwińskiego, dwie największe i najstarsze 

organizacje łemkowskie dość jednoznacznie wskazywały, w jaki 

sposób należy udzielać odpowiedzi na pytania związane z tożsamością 

badanych: 
 

Zjednoczenie Łemków, zgodnie ze swym wyraźnym nastawieniem 
narodowo-ukraińskim, namawiało swoich członków i sympatyków 
do deklarowania narodowości ukraińskiej oraz jednoczesnego 
poczucia przynależności do łemkowskiej „wspólnoty etnicznej”. 
Inaczej postępowało Stowarzyszenie Łemków, jednoznacznie 
nawołując do deklarowania narodowości łemkowskiej.39 

 

                                                 
37 M. Barwiński, Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu 

powszechnego z 2011 roku, „Przegląd Geograficzny” 2014, nr 86, s. 222. 
38 Ibidem., s. 221. 
39 Ibidem., s. 225. 
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 Stowarzyszenie Łemków na swojej stronie internetowej 

zamieściło następujący wpis: 

 

 Los stawia przed nami szansę określenia swojej liczebności 
i samoidentyfikacji. Szansy tej indywidualnie i jako wspólnota 
zmarnować nie możemy. Wyniki spisu będą przez kolejne lata 
podstawą do kształtowania polityki państwa wobec Łemków 
i języka łemkowskiego, a także mogą mieć wpływ na budowanie 
pozycji naszej społeczności w życiu publicznym regionu i kraju.  
 Z tego powodu każdy z nas jako obywatel powinien 
uczestniczyć w spisie powszechnym i deklarować przynależność 
do łemkowskiej wspólnoty oraz posługiwanie się również 
językiem łemkowskim w domu. Liczymy na aktywność 
wszystkich Łemków i miłośników Łemków oraz prosimy 
o namawianie członków swoich rodzin, sąsiadów, znajomych do 
udziału w spisie powszechnym.40 

 
 Z kolei Zjednoczenia Łemków opublikowało na swej stronie 

internetowej ulotkę wskazującą, aby na pytanie Jaka jest Pana(i) 

narodowość? odpowiadano: ukraińska, z kolei Czy odczuwa Pan(i) 

przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? 

podawano: łemkowska. Odpowiedzią na pytanie Jakim językiem(ami) 

zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? według sugestii Zjednoczenia 

jest: wyłącznie inny niż polski, łemkowski. Zatem organizacja ta jasno 

optowała za deklarowaniem przez Łemków przynależności do narodu 

ukraińskiego41. Należy mieć na uwadze, że Zjednoczenie Łemków 

                                                 
40 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 
http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemi
d=145, dostęp: 03.09.2015 r. 
41 Por. szerzej: 
http://web.archive.org/web/20110522142643/http://www.lemkounion.republi
ka.pl/Dokumenty/ulotka_c_lemki_Page_2.png, dostęp: 11.09.2015 r. 
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przyjmuje do swych szeregów również Ukraińców i nie mamy 

pewności, w jaki sposób określili oni swą narodowość. 

 Zatem tak duża deklarowana przynależność do mniejszości 

łemkowskiej z NSL z 2011 r. (10531 deklaracji, 5612 jednorodnych, 

4919 złożonych) w porównaniu do NSP z 2002 r., może być także 

wynikiem przeprowadzanych przez organizacje łemkowskie agitacji.  

 W tym świetle Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań jawił się dla Łemków jako szansa nie tylko sprawdzenia 

faktycznych rozmiarów własnej społeczności. Liderzy stowarzyszeń 

wskazywali również na możliwość uzyskania w przyszłości 

konkretnych korzyści dla własnej grupy, które mogą wynikać z dużej 

liczebności. Bardzo interesująca wydaje się druga część cytowanego 

apelu – z jednej strony wzięcie udziału w NSP jest niejako 

obowiązkiem wynikającym z bycia obywatelem Rzeczypospolitej, 

z drugiej zaś pojawia się namowa do składania deklaracji 

przynależności do mniejszości także przez miłośników Łemków. Być 

może stąd wynika tak duża dysproporcja, aż 4252, między ilością 

deklaracji przynależności (10531) a liczbą osób używających języka 

łemkowskiego w domu (6279) będąca moim zdaniem jednym 

z faktycznych wyznaczników przynależności do społeczności. 
 

Jak podkreśla Małgorzata Misiak,  
 

Istotą dziedzictwa kulturowego jest ciągłość, trwałość, funkcja 
integracyjna. Stąd też niezwykle istotnym elementem dziedzictwa 
kulturowego (o ile nie najważniejszym) jest język. Tożsamość 
etniczna jest w dużej mierze konstruowana przez język i przez ten 
język wyrażana. Język jest nadal, mimo rozproszenia, podstawowym  
składnikiem tożsamości łemkowskiej.42 

                                                 
42 M. Misiak, 50 lat po wysiedleniu – Łemkowie wobec swojej mowy: ujęcie  
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Tożsamość współczesnych Łemków jest niejednoznaczna, jakby byli 

niejako rozerwani między przeszłością – Łemkowszczyzna, dla 

młodego pokolenia stanowiąca niemal mityczną krainę i ojczyznę 

ideologiczną43, której wyobrażenia zostały zbudowane na 

opowieściach starszych pokoleń – oraz teraźniejszością, tożsamością 

polską a tożsamością łemkowską, stanowiącą być może rodzaj 

szacunku oddawanego swoim przodkom. W końcu być może tak 

liczna identyfikacja z łemkowszczyzną jest próbą odnalezienia swych 

korzeni, miejsca we współczesnym społeczeństwie. 

 

 Na wstępie tego tekstu zaznaczyłam, iż moim zdaniem 

Łemkowie są jednocześnie mniejszością bliską dla Polaków i zarazem 

całkowicie im nieznaną. Być może fakt ten wynika z małej 

liczebności, rozproszenia, asymilacji, ciągłego poszukania swej 

tożsamości zwłaszcza przez młode pokolenia, w końcu 

z niejednoznacznego sygnału płynącego ze strony dwóch najstarszych 

łemkowskich organizacji. Dodatkowo próba osadzenia i określenia 

miejsca Łemków w aktualnych realiach jest utrudniona nie tylko przez 

ową niejednorodność, ale i historię. Nawet usilne próby nie są 

w stanie oderwać teraźniejszości od przeszłości, zwłaszcza że okres 

największych przemian związanych z funkcjonowaniem tej 

mniejszości przypada na ostatnie siedemdziesiąt lat. Rzeczą naturalną 

jest to, że w przestrzeni społecznej Łemków dużą rolę odgrywają 

Polacy, niezależnie od tego czy tworzą oni społeczności lokalne, 

w których żyją mniejszości, czy są kreatorami praw mających wpływ 

na sposób wyróżniania poszczególnych grup poprzez ustawy. Przy 

                                                                                                         
socjolingwistyczne, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego”, nr 37, Wrocław 2010, s. 99.  
43 Ibidem.  



 

73 
 

czym nie mam tu na myśli sytuacji, gdzie grupa ta poprzez liczebność 

czy rozproszenie byłaby alienowana lub uzależniona od Polaków, 

wręcz przeciwnie – obie grupy współpracują ze sobą na różnych 

polach także tych politycznych, czego przykładem jest to, iż 

Łemkowie w wyborach samorządowych w 2010 r. nie wystawili 

odrębnych komitetów, a kandydaci należący do tej mniejszości 

startowali z list ogólnokrajowych partii politycznych oraz lokalnych 

komitetów wyborczych44.  

 

 

 

 

 

 

 

Malwina Hopej  (1991), licencjat stosunków 

międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego, 

studentka drugiego roku studiów uzupełniających 

magisterskich na kierunku bezpieczeństwo 

międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Zainteresowania badawcze oscylują wokół geopolityki, 

sytuacji wewnętrznej i pozycji Republiki Francuskiej na 

arenie międzynarodowej oraz etnolingwistyki.  

 

 
                                                 
44 Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, 
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-
mniejs/6480,Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-
Polsce.html#lemkowie, dostęp: 08.09.2015 r. 
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