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Sebastian Podhorodecki 7a  

 

 

Lwów to przepięknie ukraińskie miasto z bardzo ciekawą historią, związane  

z polskimi dziejami. Jest położony w odległości ok. 70 km od granicy polsko-

ukraińskiej. Leży na Roztoczu Lwowskim i Wyżynie Podolskiej, nad rzeką 

Pełtwią. 

Warto wybrać się na Stare Miasto we Lwowie, które już w 1998 r. zostało wpisane 

na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Starówka we Lwowie jest przepiękna. 

Na Starym Mieście zlokalizowane są budynki w stylu renesansowym, barokowym 

i klasycystycznym. 

Starówka we Lwowie 

 



https://podroze.onet.pl/ciekawe/stare-miasto-we-lwowie-najwazniejsze-informacje/nj564rg 

 

Bardzo ciekawym miejscem jest punkt widokowy na wieży staromiejskiego 

ratusza. Ma on 400  schodów, które prowadzą do punktu widokowego. Wysokość 

wieży to 60 m. Można z niej podziwiać wspaniały widok na panoramę Starego 

Miasta.  

Turystom poleca się także obejrzenie Bazyliki Metropolitalnej 

Wniebowzięcia NMP. Świątynia jest bardzo ładna i robi ogromne wrażenie na 

odwiedzających. Obok bazyliki znajduje  się Kaplica Boimów. 

 

Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia we Lwowie 

 

https://sanktuaria.maps24.eu/item/bazylika-archikatedralna-wniebowziecia-najswietszej-maryi-panny-we-lwowie/ 

 

 



Religia na Ukrainie 
 

 
Ukraińcy w większości są 
związani z religią 
prawosławną (61,1%), a 
największą mniejszość 
religijną stanowią 
grekokatolicy (8,5%). 
 
19,5% Ukraińców nie 
wyznaje żadnej religii. 

 
 

 
Historia prawosławia na Ukrainie zaczęła się w momencie przyjęcia przez 

Włodzimierza Wielkiego chrztu z Bizancjum, nazywanym inaczej 
Cesarstwem Rzymskim.  

W 1686 roku (po traktacie Grzymułtowskiego), metropolia kijowska 
wyznająca prawosławie przeszła spod zwierzchnictwa tomosu patriarchy 

Konstantynopola pod prawidłowy osąd patriarchy Moskwy. 
Ludzi wierzących w czasach ZSRR także prześladowano. 

Po uzyskaniu niepodległości w ukraińskiej cerkwi doszło do rozłamu. 
 

Źródło informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie_na_Ukrainie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie_na_Ukrainie


Autor: Maja Krauzowicz 7a 

 

 

 

                   

 

 



Wygląd ukraińskiego stroju ludowego odzwierciedla mentalność 
kraju. Ludzi kochających wolność, którzy nie mogli pogodzić się                    
z ustalonymi zasadami i chcieli żyć oddzielnie, rozwinęli swój własny, 
niepowtarzalny styl. 

 
Oczywiście ludzie nie wymyślili go 

sami od podstaw. Wykorzystali 
wiedzę i umiejętności osób 
mieszkających na Rusi Kijowskiej. 
Jednak w przeciwieństwie do swoich 
sąsiadów, Ukraińcy sprawili, że 
kostium stał się bardziej swobodny i 
jasny. Podobnie jak ukraiński strój 
ludowy, którego zdjęcie można 
zobaczyć powyżej, jest 
wielowarstwowy i złożony. Oznacza 
to, że jedna część stroju uzupełnia 
drugą. Na przykład podkoszulek 
damski wygląda spod spódnicy, co 
powoduje dysonans gęstości 
materiału. Ta technika wygląda 
interesująco i nietrywialnie.  

 
 
 
Historia ukraińskiego stroju ludowego sięga czasów Scytów.  
 
Mieszkańcy Ukrainy rozwinęli swój niepowtarzalny styl w XVI wieku.  
 
W XIX wieku zagraniczni projektanci zaczynają mieć ogromny wpływ 

na smak ludzi. 
 
Ukraiński strój ludowy stworzono z naturalnych tkanin. Najczęściej 

używano tkaniny samodziałowej. Tkano go z przędzy konopnej lub 
lnianej. Była to szorstka tkanina, nadająca się do produkcji koszul. 
Mężczyźni nosili takie ubrania. Gdy tkanina została umyta i stała się 
miękka po stałych praniach, wolno było robić ubrania damskie. Cóż, po 
tym, jak tkanina stała się dość miękka, wyszyto z niej dziecięce koszule. 
Spodnie na Ukrainie, a także w Rosji, były wykonane z wełny lub z 
przędzy.  

https://pl.depositphotos.com/stock-

photos/ukrai%C5%84ski-str%C3%B3j-

ludowy.html 



Pierwsza opcja była odpowiednia na zimę, a druga na lato. Ta tkanina 
była używana jednorazowo i tylko do produkcji męskich spodni. Kobiety 
z wełnianej przędzy szyły spódnice. 

 
Ukraiński strój ludowy, którego zdjęcie można zobaczyć powyżej, 

również składał się z butów, kapeluszy i czapki z futra.  
Obuwie wykonane jest z surowej skóry. Z grubsza używane obuwie 

łykowe. Ale wciąż na Ukrainie ludzie częściej nosili buty, chociaż były 
one przedmiotem luksusowym.  

Ozdoby były wykonywane ze szkła i kamienia naturalnego, częściej 
używano szkła, ponieważ było tańsze.  

 
Często dziewczęta dekorowały kapelusze świeżymi kwiatami. 

Prawie wszystkie dziewczyny nosiły wieńce na święta.  
 
Ukraiński strój ludowy ma bogaty wystrój. Aby jednak pomalować 

nici, potrzebna była specjalna umiejętność i odpowiednie składniki 
barwiące. Ponieważ przemysł chemiczny zaczął wytwarzać swoje 
wyniki bardzo późno, ludzie radzili sobie z tym, co mogli zebrać w 
pobliżu swojego gospodarstwa. Dlatego najczęściej jako farba 
stosowano wszelkiego rodzaju trawy. Kobiety zbierały zioła, suszyły, a 
następnie gotowały. Okazało się, że w ten sposób uzyskuje się zielony 
pigment.  

 
A jak zrobili czerwony? W przeciwieństwie do 

tradycji, które istniały w Rosji, ukraińskie 
kobiety otrzymały jasny kolor od owada, który 
nazwano robakiem. Znajdowano go w mchu lub 
na krzakach. Często nie gromadzili samych 
owadów, ale ich larwy. Potem trzeba było 
poczekać, aż się wyklują, i zagotować, albo 
raczej upiec w piekarniku z wodą. Taka farba 
gotowała się na ogniu w ciągu dnia i tylko wtedy 
była odpowiednia do malowania. Ponieważ 
potrzebny owad był trudny do zebrania i 
zagotowania, czerwony pigment był bardzo 
cenny.  

Farbowali tylko przędzę i pas, a nie gotowe 
płótno koszuli. Do tworzenia innych pigmentów 
używano kory drzew i różnych kwiatów. 
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Powierzchnia 517,241 km2 835,852 km2 

Liczba ludności 1 794 166 osób 2 963 199 osób 
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Witalij Kłyczko 
 



 

Warszawa Kijów 

Znany 
zabytek 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumna Zygmunta III Wazy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik Niepodległości 
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Uzupełnij luki w tekście znanej piosenki 

Hej, tam gdzieś znad Czarnej ....... 
Wsiada na koń .......... młody. 
Czule żegna się z dziewczyną, 

Jeszcze czulej z ............ 
 
 

Hej, hej, hej .......... 
Omijajcie góry, lasy, doły. 

Dzwoń, dzwoń, dzwoń ................, 
Mój .......... skowroneczku. 

 
Wiele dziewcząt jest na ..........., 

Lecz najwięcej w Ukrainie. 
Tam me ............ pozostało, 

Przy ............. mej dziewczynie.



Julija Dżima (biathlon) 

Opracował: Wiktor Kupczak 7 a 

 

www.dw.com., www.sport.interia.pl,, www.sport.pl 

 

Sport na Ukrainie. 

Ukraina ma swoich reprezentantów i 

reprezentantki w wielu dyscyplinach sportowych. 

Są to m.in.: biathlon, tenis, zapasy, piłka nożna.  

  Elina Switolina (tenis) 

Ukraina posiada mnóstwo obiektów 

sportowych, hal, stadionów piłkarskich, żużlowych i lekkoatletycznych, stadionów rugby, skoczni 

narciarskich i lodowisk. 

Młodzi sportowcy na Ukrainie mogą kształcić na wielu uczelniach. 

Reprezentacja Ukrainy bierze cyklicznie udział 

w igrzyskach olimpijskich. 

Ukraina na Zimowych Igrzyskach 

Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku 

wystawiła 33 zawodników. Jedyny medal dla 

Ukrainy – złoty – wywalczył Ołeksandr 

Abramenko w skokach akrobatycznych 

mężczyzn.  

Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozegranych w Tokio reprezentacja liczyła 157 

zawodników. Zdobyto 19 medali: 1 złoty, 6 srebrnych, 12 brązowych. 

Ukraina brała udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w 2004, w 2006 i 2010 roku. W 

Atenach 2004 roku zdobyła aż 55 medali.  

Inwazja Rosji na Ukrainę wprowadziła dużo zamieszania świat w sportu. Różne federacje 

rozpoczęły nakładanie sankcji na rosyjskie kluby i reprezentacje. Swoje problemy ma jednak przede 

wszystkim Ukraina. Niektórzy sportowcy rezygnują z udziału, inni proszą o przesunięcie rozgrywek 

tak jak np. reprezentacja Ukrainy w piłce nożnej. Świat sportu wspiera Ukrainę. Sami ukraińscy 

sportowcy mocno akcentują swoje poparcie dla kraju i „NIE” dla wojny 

http://www.dw.com/
http://www.sport.interia.pl/


Ciekawostki – przesunięcie 

czasowe  

świąt w Ukrainie. 

Wielkanoc 
 

❖ Wielkanoc (podobnie jak w Polsce) jest tam najważniejszym świętem w roku. 

❖ Niedziela Palmowa różni się od naszej. W świątyniach święci się bazie, które 

mają szczególne znaczenie (m.in. dawne wierzenia).  

❖ Jest to również jedno z pierwszych drzew, które budzą się po zimie. 

❖ Podobnie jak w Polsce dzieci malują pisanki, ozdabiają nimi domy i wkładają 

je do koszyczków. 

❖ Pisanki wręcza się również jako prezenty ale też jako wyznanie miłości. 

❖ Co roku w okresie przedświątecznym, odbywa się jarmark wielkanocny we 

Lwowie, który gromadzi bardzo dużo mieszkańców. Można na nim zakupić 

wszelkiego rodzaju ozdoby, jedzenie i produkty regionalne 

❖ W niektórych częściach Ukrainy mieszkańcy gromadzą się wokół świątyni i 

dzielą się poświęconymi pokarmami (jajka, kiełbaskę, masło, twaróg, chrzan 

i wiele innych) z bezdomnymi. 



Boże Narodzenie 

➢ Na Ukrainie Wigilia jest obchodzona 6 stycznia. 

➢ W tym dniu według tradycji gospodarz wnosi do chaty ozdobę, która 

wykonana jest z kłosów żyta. Nazywana jest „Diduchem”. Nie jest to 

tylko ozdoba ale również symbol pochodzący jeszcze z czasów 

przedchrześcijańskich. Ma on związek z duchami przodków.  

➢ Diduch przebywa w chacie przez cały cykl bożonarodzeniowy tj. od 6 – 

19 stycznia. 

➢ Mieszkańcy nie dzielą się opłatkiem tylko prosforą. Jest to chlebek z mąki 

pszennej na zakwasie.  

➢ Nie wystawiają szopek a ikony.  

➢ Po kolacji wigilijnej udają się na liturgię do cerkwi. 

➢ Prezenty są rozdawane z 31 grudnia na 1 stycznia, przynosi je Dziadek 

Mróz. 

➢ Okres Bożego Narodzenia trwa tam 12 dni i kończy się 18 grudnia 

Głodną Kutią. 

 

Opracowała: Lena Lipińska, klasa 7A 

 

 

 

 


