
Łemkowski Dziecięco-Młodzie-
żowy Zespół Folklorystyczny 
„Łemkowski Pierścionek”  
(łemk. „Lemkiwskyj perstenyk”)

Założony w 2003 roku w Gła-
dyszowie, działa przy Zjedno-
czeniu Łemków. Do zespołu 
należy ok. 30 osób w wieku 
od 4 do 18 lat przeważnie z 
powiatu gorlickiego. Repertuar 
zespołu stanowią tańce ludo-
we głównie z Łemkowszczyzny 
oraz obrzędy łemkowskie.
Zespół występuje w kraju i za 
granicą, m.in. podczas Łem-
kowskich Watr, Dziecięcych 
Festiwali Kultury Ukraińskiej w El-
blągu i Koszalinie, Festiwali Kul-
tury Łemkowskiej na Słowacji 
i Ukrainie. Zespołem opiekują 
się: dr Wiktoria Hojsak, Ksenia 
Onyszkanycz, Oksana Bajus.
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Лемківский 
дитячо-молодіжний 
фольклорний ансамбль 
ЛЕМКІВСКИЙ ПЕРСТЕНИК - діє 
при Об’єднанню лемків. Зало-
жений в 2003 р. в Гладишові з 
ініціативи Вікторії Гойсак спо-
чатку спосеред учнів місцевой 
початковой школи.

Откаль така назва?
Походит од назви поеми «Три 
перстені» славного україньс-
кого поета Б. І. Антонича, який 
родом з Новиці коло Горлиц, 
а тоту свою поему присвятив 
власні своїй малій батьківщині 
- Лемківщині.

Дає нам радіст
До ансамблю належат діти 
і молодь з лемківских родин 
з кільканадцетьох місцевости в 
більшости з Горлицкого повіту. 

В нашим репертуарі
На сцені презентуєме лемківский фольклор: 
танці, стилізувани вокально-хореографічни 
композиції, а тіж традицийни обряди, 
м.ін. собітки, вечірки, дитячи забави-веснянки, 
весіля, кстини з елементами співу і танця. 
Сценарії обрядів операме на автентичних 
етнографічних матеріалах, записуваних од 
наших прабаб і прадідів. Крім лемківских, 
маме в репертуарі тіж народни танці 
з інчих україньских етнографічних реґіонів.

Все ждеме концертів
Наш ансамбль є постійним учасником Лем-
ківской ватри в Ждини, Зиндранові, Кермешу 
в Вільхівци. Брали-зме участ в Фестивалю укра-
їньских дитячих ансамблів в Кошаліні (2014), 
в Дитячих фестивалях україньской культури 
в Ельблонзі (2015-16), презетували-зме ся під 
час XXVI Лемківской ватри в Лугах (2016). Кон-
цертували-зме тіж за границьом: під час Фес-
тивалю лемківской культури в Монастирисках 
(Україна), в Бехерові, Бардейові (Словаччина).

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Участ в пробах, виступах, 
далеких виїздах інтегрує нас, 
бо на штоден мешкаме 
далеко од себе. Ту находи-
ме приятелів на ціле житя. 
Так осягнене досвідчиня 
помагат легше стартувати 
в доросліст. Чуємеся певні 
на сцені, легко нав’язуєме 
контакти, однаходимеся 
медже людми. Ансамбль 
вчит нас любови до музики, 
танця, традиції предків і роз-
вият таланти. Наши заінтер-
есуваня продовжаме в інчих 
ансамблях, там, де ся вчиме, 
тобто в «Слов’янках» в Крако-
ві, в «Аркані» в Перемишли. 
Випускники  «Перстеника» 
ідентифікуются з ансамб-
льом, чуются з ним зв’язани, 
і навет як студенти радо їздят 
з молодшима на концерти.


