
UCHWAŁA 

VI. ZJAZDU ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW 

  

My, delegaci na VI. Zjazd ukształtowani w duchu umiłowania ojczystej ziemi wyrażamy 
nasze szczególne zatroskanie brakiem ochrony mowy ojczystej, ochrony dziedzictwa 
narodowego a w szczególności cerkwi, miejsc pochówku, małej architektury sakralnej oraz 
brakiem przywracania, zmienianego wbrew nam, krajobrazu historyczno-kulturowego. Dla 
nas oznacza to utratę tożsamości Łemkowszczyzny. 

Mija 60 lat dziejącej się ofiary, nadal ponoszonej przez nas obywateli polskich za nasze 
niepolskie pochodzenie. 60 lat bez dojścia do prawdy. Apel polskich intelektualistów sprzed 
lat dziesięciu pozostał niezauważony przez władze. Czekanie na sprawiedliwość trwa. VI. 
Zjazd Zjednoczenia Łemków odbywający się na progu 60. rocznicy akcji „Wisła„ za 
nieuniknioną uznaje konieczność jej osądzenia przez Sejm, aby obecna RP mimo zmiany 
ustroju, nie kontynuowała polityki Polski powojennej ani zbiorowej amnezji. Na kiedy, tu w 
domu, odkładany jest czas prawdy, prawa, obrony wartości, moralności i poszanowania 
godności człowieka? 

VI. Zjazd potwierdza potrzebę niezwłocznego rozwiązania przez władze i Sejm RP 
problemów zrodzonych przez wymierzone w obywateli polskich narodowości ukraińskiej 
deportacje lat 1944-52. W szczególności: 

 zadośćuczynienia byłym więźniom obozu w Jaworznie, 
 wydawania, po prawomocnych decyzjach uznających dokonane przejęcia za 

niezgodne z prawem, mienia społecznego i prywatnego, pozostającego we władaniu 
Skarbu Państwa oraz wypłacania odszkodowań za mienie rozdysponowane na rzecz 
osób trzecich, bez naruszania ich praw nabytych, 

 opracowania i wdrożenia Narodowej Strategii Ochrony Mniejszości Narodowych w 
Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości autochtonicznych i 
historycznych, 

 opracowania i wdrożenia spójnego systemu gwarantującego wyrównanie szans i 
podmiotowość obywateli narodowości innej niż polska. 

Dopiero pozytywne działania organów ustawodawczych, administracji rządowej i 
samorządowej na rzecz realizacji naszych wskazanych potrzeb i konstytucyjnych uprawnień 
praktycznie potwierdzą – dotąd niewystarczającej - wolę obecnych władz Polski do 
przerwania, trwających nadal, skutków deportacji oraz dążenia do dobra wspólnego. 

Zjednoczenie Łemków potwierdza gotowość jednoczenia środowiska łemkowskiego, 
świadomego swej tożsamości i tradycji historycznych, oraz wolę współpracy z innymi 
organizacjami łemkowskimi w działaniach dla dobra grupy Rusinów-Ukraińców, jako żywego 
organizmu społecznego, zdolnego do trwania i rozwoju. 
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