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My, delegaci IV. Zjazdu Zjednoczenia Łemków, reprezentujący rdzennych 
mieszkańców Łemkowszczyzny, czujemy się głęboko odpowiedzialni za zachowanie 
tożsamości kulturalnej naszej społeczności, niezależnie od trudnych warunków rozproszenia, 
w jakich przyszło nam żyć w wyniku powojennych wysiedleń. 
 

W obliczu intensywnych przemian cywilizacyjno-społecznych odczuwamy znacznie 
większe niż żyjące we własnym państwie narody, zagrożenie dla naszej tożsamości 
narodowej, językowej i wyznaniowej. 
 

W jubileuszowym roku 2000-lecia Chrześcijaństwa wierzymy, że tysiącletnia kultura 
Rusi-Ukrainy trwać będzie na Łemkowszczyźnie mimo realnych zagrożeń dla jej 
materialnego i duchowego dziedzictwa. 
 

Dziesięciolecie istnienia Zjednoczenia Łemków w warunkach demokratycznie 
rządzonej Polski nie przyniosło rozwiązania głównych naszych problemów: szkolnictwa, 
dostępu do mediów, sposobu finansowania działalności, zwrotu nieruchomości prywatnych i 
majątku organizacji społecznych. Nie uchwalono ustawy o mniejszościach narodowych i 
ustawy reprywatyzacyjnej. Rozwiązania przyjęte w projektach odpowiednich ustaw nie są dla 
nas zadowalające. 
 

Nasz głęboki niepokój wywołuje likwidacja małych szkół zagrażająca dalszym 
wyludnieniem i degradacja zaniedbanego i pozbawionego infrastruktury regionu. W 
przeobrażeniach, wielokulturowych i wielowyznaniowych dzisiaj, wsi Łemkowszczyzny 
chcemy brać czynny udział. Za ich gospodarczą pomyślność, udział w życiu publicznym i 
wyborach samorządowych czujemy się odpowiedzialni. 
 

Doświadczenie współpracy z administracją rządową i samorządową wskazuje na 
niedocenianie potrzeb rozproszonego, zatem niemal nie reprezentowanego w organach 
przedstawicielskich elektoratu mniejszości. Z tym większą satysfakcją odnotowujemy 
pozytywne przykłady współpracy z Wojewodą Małopolskim, Starostwem Powiatowym w 
Gorlicah i Gminami Uście Gorlickie i Ropa. 
 

Pragniemy w pełni uczestniczyć w procesach integracyjnych narodów Europy 
środkowo-wschodniej według wzorów wypracowanych i realizowanych w wolnej od 
totalitarnego jarzma Europie zachodniej. W przyjęciu jej dorobku instytucjonalno-prawnego 
widzimy szanse na polepszenie naszej sytuacji. 
 

Apelujemy do władz i społeczności lokalnych miejsc powojennych osiedleń 
Ukraińców w Zachodniej i Północnej Polsce, by dostrzegały i doceniały ich wkład w 
kształtowanie i rozwój miejscowych społeczności. 
 

Wzywamy Rządy i Parlamenty Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Ukrainy by 
dołożyły wszelkich starań potrzebnych do uczynienia z polsko-ukraińskiej granicy granicy 
nowoczesnej, która będzie łączyć, a nie rozdzielać rodziny i narody. 
 

U progu dziesiątej rocznicy niepodległości Ukrainy życzymy jej władzom sukcesu w 
reformie państwa i polepszeniu warunków życia społeczeństwa. 
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