
DO KORZENI!  
zanikające zawody 

Pogórza i Łemkowszczyzny
Wspaniała przyroda, liczne skarby architektury, bogactwo tradycji i kultury, cała 
historia tej ziemi – ściśle spleciona z historią naszego kraju – to wszystko jest na-
szym bezcennym dziedzictwem, źródłem naszej dumy. 
Na ten szczególny klimat kulturowy i społeczny Ziemi Gorlickiej składają się indy-
widualne historie jej mieszkańców. Gorlickie to region ludzi otwartych na nowości, 
a jednocześnie celebrujących przeszłość i tradycję. 
Ziemia Gorlicka od wieków jest miejscem spotkań religii oraz kultur –  
pogórzańskiej, łemkowskiej i żydowskiej. Region jest swoistą mozaiką róż-
nych tradycji, języków i wyznań, co stanowi o jego wyjątkowości i unikatowości.  
Zarówno kultura materialna, jak i duchowa Łemków, Pogórzan i Żydów mimo wielu 
różnic przenikały się i współistniały ze sobą w zgodzie.
Podstawowym zajęciem ludności wiejskiej pogórzańskiej czy łemkowskiej było 
rolnictwo i hodowla zwierząt. Natomiast typowym zajęciem pozarolniczym było  
różnego rodzaju rzemiosło i rękodzieło. Zdarzało się często, że poszczególne wsie 
specjalizowały się w danym rzemiośle.
Ta wystawa zabierze Was w podróż po zanikających zawodach naszych terenów.

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury
„Kultura - Interwencje 2021”

Fotografie: Natalia Pacana - Roman, Teodor Włosek
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POGÓRZANIE
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