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Sprawozdanie merytoryczne    

z działalności Zjednoczenia Łemków 

za rok 2020 r. 
Zjednoczenie Łemków jest organizacją pozarządową o zasięgu ogólnopolskim. Działal-

ność organizacji opiera się przede wszystkim na wolontariacie.  

 

I. Celem działania Zjednoczenia jest pobudzanie, pielęgnowanie i rozszerzanie działal-

ności kulturalno-oświatowej na obszarze Łemkowszczyzny i innych skupiskach społecz-

ności łemkowskiej, a w szczególności: 

 

- podtrzymywanie i rozwój wielowiekowego dziedzictwa kulturowego etnicznej grupy Łem-

ków poprzez otaczanie troską zabytków kultury łemkowskiej w  Polsce, z uwzględnieniem 

architektury, malarstwa, muzyki, twórczości ludowej i folkloru, 

- wspieranie rozwoju nauki i oświaty społeczności łemkowskiej, 

- popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego jako szerokiej działalności kulturalno-

oświatowej, 

- inspirowanie badań naukowych w zakresie łemkoznawstwa, 

- coroczne organizowanie „Łemkowskiej Watry" – Święta Kultury Łemkowskiej na obiektach 

własnych w Zdyni , pow. Gorlice w lipcu, 

- reprezentowanie i ochrona interesów ukraińskiej etnograficznej grupy Łemków, przy posza-

nowaniu ustawodawstwa RP, 

- rozwijanie współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków między narodami obszaru pogranicza 

południowo-wschodniego Polski, Słowacji i Ukrainy. 

- uczestnictwo w działalności społeczno-obywatelskiej i w życiu publicznym, 

- szerzenie sportu powszechnego. 

 

II. W 2020 roku Zjednoczenie Łemków realizowało cele statutowe przez wykonywanie 

zadań zleconych przez ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz przez in-

ne formy własne jak: 

- organizowanie corocznego święta Kultury Łemkowskiej „Łemkowska Watra” w Zdyni 

- prowadzenie ośrodka kultury – Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach ora Bi-

blioteki im. Kuryłłów, 

- organizowanie spotkań kulturalnych: literackich, tematycznych w formie online, 

- organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży: konkurs wiedzy o Łemkowszczyźnie oraz 

konkurs plastyczny- „Łemkowszczyzna okiem dziecka”, 

- organizowanie łemkowskiego kermeszu we wsi Olchowiec w formie transmisji radiowej 

nadawanej na żywo, 

- koordynacja nauczania języka ojczystego w lokalnych punktach nauczania, 

- prowadzenie amatorskiego zespołu dziecięcego „Lemkiwskij Perstenyk”, 

- działalność wydawniczą, 

- poradnictwo prawne dla osób indywidualnych starających się o odzyskanie utraconego mie-

nia w ramach deportacyjnej akcji „Wisła”,  

W ramach ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodo-

wych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego Zjednoczenie Łem-

ków zrealizowało następujące zadania: 
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1. Organizacja Święta Kultury Łemkowskiej „XXXVIII. Łemkowskiej Watry” 17-

19.07.2020 r. 

Łemkowska Watra jest największym łemkowskim wydarzeniem kulturalnym oraz artystycz-

nym w Polsce, które ma istotne znaczenie dla ochrony, zachowania oraz rozwoju kultury na-

szej społeczności. Zadanie polegało na zorganizowaniu ogólnopolskiego, 3 dniowego festiwa-

lu, którego celem była ochrona, podtrzymanie oraz rozwój materialnej i niematerialnej spu-

ścizny łemkowskiej kultury ludowej. Program Watry składał się z: koncertów zespołów lu-

dowych, folklorystycznych, folkowych, warsztatów, pokazów rzemiosła, konkursów, spotkań 

autorskich oraz tematycznych. Różnorodne i twórcze ujęcie tradycji, jej transformacje oraz 

przenikanie z elementami kultury współczesnej przyczynia się do szerokiego popularyzowa-

nia cech charakterystycznych dla tej mniejszości, wzmacnia tożsamość, buduje poczucie du-

my jej spadkobierców. Daje możliwość aktualnej oceny kondycji tej kultury oraz rejestracji 

zachodzących w niej procesów.  

Watra umożliwia kontakt z różnego rodzaju przejawami kultury tradycyjnej Łemków jak: 

śpiew, taniec, obrzędowość, rzemiosło, rękodzieło czy tradycyjna kuchnia łemkowska. Zdyń-

skie spotkania zachęcają do ciągłego obcowania z muzyką, językiem. 

Przesłaniem „Watry” jest dalekosiężna troska o byt nie tylko zróżnicowanej i rozproszonej 

społeczności łemkowskiej, ale również innych naszych małych oaz kulturowych, które w do-

bie globalizacji mają prawo na istnienie, dzięki swym ponadczasowym wartościom. 

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną oraz liczne ograniczenie Zjednoczenie Łemków podję-

ło decyzje o zorganizowaniu 38. Łemkowskiej Watry w trybie online. 

Przez trzy dni na kanale YouTube transmitowany był program wydarzeń kulturalnych: kon-

certów, spotkań tematycznych, warsztatów, pokazów. W programie nagrań filmowych w ra-

mach 38. Łemkowskiej Watry uczestniczyło 30 zespołów i wykonawców z kraju i z zagrani-

cy. W ramach programu spotkań literackich odbyły się 4 spotkania autorskie oraz 2 tematycz-

ne. Przez 3 dni codziennie prowadzona była ok 5 godzinna transmisja, zapis filmowy Watry 

przekrojowo ukazuje realizacje tego wydarzenia, a nagrany materiał jest doskonały źródłem 

archiwalnym, dokumentującym wydarzenie.   

Liczba widzów – 58.873 (stanowi podsumowanie liczby odbiorców zadania na platformie Fa-

cebook i odbiorów zadania w subskrypcji YouTub z trzech dni transmisji on-line) 

 

Wsparcie finansowe: m.in. MSWiA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki 

własne. 

 

2. Organizacja „Łemkowskich Kermeszy”: XXX Łemkowski Kermesz w Olchowcu 

20.06.2020 r.  

Łemkowskie Kermesze to cykl corocznie organizowanych spotkań, ważnych dla zachowania 

kultury duchowej wschodniego rytu oraz tradycji i obyczajów grupy etnograficznej Łemków. 

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną również to wydarzenie odbył się w trybie online, jako 

radiowa audycja transmitowana na żywo z Olchowca.  

 

Program radiowej transmisji na żywo z Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu  nadawany był 

20 czerwca 2020 r., transmitowany w Polskim Radiu Rzeszów w ramach porannej audycji 

pn.”Wolna sobota”, audycja trwała od godz. od 9:00 do 12:00.  

 

W ramach nadawanego programu wystąpiły zespoły: Retro Cafe oraz Kapela Maliszów.  

W audycji na żywo wzięło udział 23 gości/wykonawców.  

 

Program prezentował następujące zagadnienia oraz rozmowy:   
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1. Rozmowa N. Hładyk – idea spotkania (co to jest Kermesz) i M. Gabło Historia Olchowca 

oraz prezentacja książki „Olchowiec Łemków utracony”, po rozmowie – krótka rozmówka z 

zespołem i występ Retro Cafe.  

2. Historia Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu, goście rozmowy: W. Szlanta, ks. Jan Pip-

ka, Mikołaj Gabło. Po rozmowie - występ zespołu Retro Cafe. 

3. Olchowiec współczesny – skład mieszkańców, parafia, znaczenie Kermeszy w życiu Ol-

chowca i znaczenie kultywowania tradycji, języka goście rozmowy: Zenon Fedak – sołtys wsi 

Olchowiec, członek koła terenowego Zjednoczenia Łemków, organizator Kermeszu w Ol-

chowcu oraz Łukasz Piróg – Zastępca Burmistrz Dukli (Łemkowie w gminie Dukla, znacze-

nie Kermeszy w Olchowcu na mapie kulturalnej gminy), po rozmowie - występ zespołu Retro 

Cafe. 

4. Rozmowa o łemkowskim dziedzictwie kulturowym, gość: Bolesław Bawolak – prezentacja 

książki „Łemkowskie wesele” Po rozmowie - występ zespołu Retro Cafe. 

5. Co gra w duszy Łemka, rozmowa o tradycjach muzycznych oraz muzykowaniu - goście: 

Mirosław Bogoń, Jan Malisz. Po rozmowie - występ zespołu Kapela Maliszów. 

6. Łemkowie i Kermesz okiem obserwatora: podróżnik i autor książek krajoznawczych Stani-

sław Kryciński (rozmowa telefoniczna). Po rozmowie - występ zespołu Kapela Maliszów. 

7. Łemkowskim rękodziele – krywulka oraz tradycje rodzinne związane z rękodziełem i zbie-

raniem i odtwarzaniem muzyki - goście: Anna Romańczak wraz z córką Martynką, która za-

śpiewa. Po rozmowie - występ zespołu Kapela Maliszów. 

8. Wokół Olchowca, czyli inne cenne inicjatywy - goście: Przemek Polański o wieczorze 

łemkowskim w Krośnie, Robert Jurczyk – Olchowiec okiem fotografa - występ zespołu Kape-

la Maliszów. 

9. Kermesz i inne festiwale łemkowskie-dziennikarka O. Hałabud. Po rozmowie - występ ze-

społu Kapela Maliszów. 

10. N. Hładyk oraz rodzina Gabłów– zaproszenie do Olchowca i na przyszłoroczny Kermesz, 

występ solowy Mikołaj oraz Michał Gabło-Szeptak. 

 

Z otrzymanych badań słuchalności udostępnionych nam przez Polskie Radio Rzeszów ponad 

audycję wysłuchało 70 tyś osób. Dodatkowo całość nagrania bez przerw na reklamy oraz ser-

wisy informacyjne została udostępnia na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów oraz  

na naszej stronie internetowej, kanale Youtube, a także na Facebooku. Dzięki temu dodatko-

wo zwiększył się zasięg odbiorców. 

 

Zadanie realizowane wespół z Kołem Terenowym ZŁ w Olchowcu. 

 

Wsparcie finansowe: MSWiA 

 

3. Prowadzenie Centrum Kultury im. Bohdana-Ihora Antonycza w Gorlicach. 

W Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza działającym od 2009 r., znajduje się eks-

pozycja stała poświęcona patronowi tej placówki, biblioteka ZŁ z bogatym księgozbiorem 

książek, czasopism i gazet o tematyce łemkowskiej oraz Archiwum Łemkowszczyzny doku-

mentujące życie społeczno-kulturalno-religijne na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 

W 2020 roku zrealizowano cykl spotkań edukacyjno-kulturalnych pn. „Spotkania z Łem-

kowszczyzną”: 

01.02.2020 Yde źwizda czudna... Uroczysty wieczór kolęd, było to jedyne spotkanie z udzia-

łem publiczności. 

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną oraz liczne ograniczenia od marca 2020 r. działal-

ność CK Antonycza została wstrzymana. 

 

Pozostała cześć programu została zrealizowana w formie online. 
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Transmisja online na kanale YouTube oraz FB Centrum Kultury im. B.I. Antonycza 

04.12.2020 

Jak to dawniej było… Weczirky tradycje bożonarodzeniowe dawniej i dziś u Łemków – roz-

mowa z dr Wiktorią Hojsak; moderacja Grzegorz Suchanicz 

 

Transmisja online na kanale YouTube oraz FB Centrum Kultury im. B.I. Antonycza 

11.12.2020 

Nasza wspólne dzieje Świadkowie lokalnej historii - prezentacja projektu – rozmowa z regio-

nalistką Urszulą Karasińską; moderacja Natalia Hładyk 

 

Transmisja online na kanale YouTube oraz FB Centrum Kultury im. B.I. Antonycza 

16.12.2020 

Śpiwy naszoho rodu - przyśpiewki i pieśni weselne – projekt prezentują: Grzegorz Suchanicz, 

Tomasz Doszna; moderacja Paulina Ciuryk 

 

Spotkanie warsztatowe online na FB Centrum Kultury im. B.I. Antonycza 18.12.2020 

Lemcosmetik – mikołajkowe prezenty prosto z natury. Warsztaty kosmetyki naturalnej dla 

dzieci i dorosłych. Warsztat poprowadziła Anna Czuchta 

 

Transmisja online na kanale YouTube oraz FB Centrum Kultury im. B.I. Antonycza 

20.12.2020 

Historia i idea Łemkowskiego Jeruzalem, goście rozmowy: Bogusław Salej, Natalia Hładyk, 

Joanna Zemanek , Zdzisław Tohl; moderacja Łukasz Wojtusik 

 

Liczba odbiorców platformy Facebooka 26.403 tyś osób, liczba odbiorców subskrypcji You-

Tub 1315 tyś osób. Łączna liczba 27.718 tyś osób. Z czego około 25 tys. stanowią widzowie 

reprezentujący mniejszość łemkowską. 

 

4. Realizacja projektu artystycznego pn. „Łemkowskie Jeruzalem” 

Projekt XX Łemkowskie Jeruzalem RETROSPEKTYWA został zrealizowany w trybie onli-

ne. Od 20.12.2020 do 27.12.2020 – na portalu społecznościowym Facebook Centrum Kultury 

im. B. I. Antonycza oraz FB Łemkowskiego Jeruzalem przeprowadzony został tydzień z 

Łemkowskim Jeruzalem.  Klamrę tego tygodnia stanowiły dwa filmy. Pierwszy ukazujący 

historię oraz ideę zadania, drugi opowiadający o bohaterach Łemkowskiego Jeruzalem. W 

trakcie całego tygodnia prezentowane były fragmenty katalogu, który jest podsumowaniem 

dwudziestoletniej działalności. W ramach tego tygodnia internauci mieli okazje obejrzeć 

krótki, 10 min. film dokumentalny o Jeruzalem z 2010 r. nzrealizowany na jubileusz X edycje 

zadania oraz animacje do zadania z 2011 r. W tym czasie, codziennie na platformie wyżej 

wspomnianych fanpagów ukazywały się 3 lub 4 posty w najlepszych godzinach oglądalności, 

tak aby zmaksymalizować oglądalność.  

 

Transmisja online na kanale YouTube oraz FB Centrum Kultury im. B.I. Antonycza 

20.12.2020,  

1. Historia i idea Łemkowskiego Jeruzalem, goście rozmowy: Bogusław Salej, Natalia Hła-

dyk, Joanna Zemanek , Zdzisław Tohl; moderował Łukasz Wojtusik. 

 

Transmisja online na kanale YouTube oraz FB Centrum Kultury im. B.I. Antonycza 

27.12.2020,  
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2. Bohaterowie Łemkowskiego Jeruzalem: Epifaniusz Drowniak, Jerzy Nowosielski, Andy 

Worhol, B.I. Antonycz, goście rozmowy: Anna Bas, Grzegorz Sztwiertnia; moderował Łu-

kasz Wojtusik. 

 

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, liczba odbiorców platformy Facebooka 

11.784 tyś osób, liczba odbiorców subskrypcji YouTub 341 osób. Łączna liczba 12.125 tyś 

osób. Zespół kuratorów tworzyli dr Joannę Zemanek oraz prof. Grzegorza Sztwiertnię z kra-

kowskiej ASP, koordynatorem zadania była Natalia Hładyk.  

 

W 2020 r. odbyła się tylko jedna prezentacja wystawy w ranach Łemkowskiego Jeruzalem , 

była to wystawa z 2019 r. zatytułowana Po–słowie  XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze 

w 110. rocznicę urodzin Bohdana Ihora Antonycza. Wystawa prezentowana była 

od 30.06.2020 do 16.08.2020 w Miejskie Galerii Sztuki w Łodzi - Galeria Willa  

 

W ramach zadania został wydany katalog towarzyszący wystawom, nakład 300 szt.  

 

Wsparcie finansowe: MSWiA, środki własne, współfinansowanie galerii Miejskiej Galerii 

Sztuki w Łodzi. 

 

5. Wydawanie Kwartalnika „Watra” 

 

Watra (Ватра) – czasopismo popularyzuje regionalizm i regularnie, co kwartał umożliwia 

pośredni kontakt ze współczesnością i historią małej ojczyzny. Nasz kwartalnik już od 28 lat 

kolportowany jest do żyjącej w rozproszeniu łemkowskiej społeczności na całym świecie. 

 

W 2020 r. Redakcja „WATRY” prezentowała współczesne formy życia społeczności łem-

kowskiej. Relacjonowała wydarzenia, podawała informacje i aktualności związane z ży-

ciem, kulturą i działalnością społeczności łemkowskiej, zarówno w Polsce, jak i w innych 

krajach: na Ukrainie, Słowacji, Kanadzie, Serbii. Czasopismo „WATRA” przedstawiło mi-

nione i teraźniejsze problemy i trudności Łemków, z którymi spotyka się łemkowska spo-

łeczność. Istotnym celem zespołu redakcyjnego było też pielęgnowanie mowy łemkow-

skiej. „WATRA” publikowała artykuły historyczne, naukowe i kulturoznawcze. Na łamach 

kwartalnika mogliśmy przeczytać m.in. o łemkowskich tradycjach i języku, o dawnych za-

wodach i rzemiosłach Łemkowszczyzny. W „Watrze” zostały zamieszczone stare fotografie 

i dokumenty, wspomnienia, wiersze i opowiadania. Podano informacje o ciekawych artyku-

łach dot. naszej mniejszości w innej prasie, również z prasy polskojęzycznej, a także pre-

zentacja znanych osób wywodzących się i działających na rzecz środowiska łemkowskiego. 

Czasopismo popularyzowało nowości wydawnicze o tematyce łemkowskiej, które ukazały 

się na rynku wydawniczym w Polsce i zagranicą. Stałym elementem „Watry” jest strona 

adresowana do dzieci i młodzieży. 

 

W 2020 r. wydano  5.200 tyś. egzemplarzy.  
 

Wsparcie finansowe: MSWiA, środki własne. 

 

 

III. W 2020 roku Zjednoczenie Łemków realizowało swoje cele statutowe również przez 

własne formy pobudzające i pielęgnujące rozwój kultury i oświaty na obszarze Łem-

kowszczyzny oraz innych skupiskach społeczności łemkowskiej, a mianowicie: 

 

1. Poradnictwo prawne 
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Zjednoczenie Łemków wspiera osoby starające się o zwrot mienia po łemkowskiego, bez-

prawnie przejętego po 1947 r. przez Skarb Państwa. Członkowie naszego stowarzyszenia wy-

pracowali ścieżkę prawną dającą możliwość w trybie administracyjnym ubiegania się o zwrot 

utraconych majątków. Podobnie jak w ubiegłych latach monitorowaliśmy procesy sądowe, w 

których Łemkowie starają się o zwrot swoich majątków. W ramach działalności społecznej, 

wolontariackiej, prowadziliśmy porady prawne w tym zakresie. 

 

Jak co roku, również i w 2020 r. ZŁ wystąpiło do Ministerstwa Środowiska o wstrzymanie 

ścinki w lasach co do których ich byli właściciele prowadzą starania o odzyskanie. Konsulta-

cje prawną w tym zakresie oferują również członkowie Zarządu Głównego ZŁ oraz doświad-

czeni w tej materii prawnicy.  

 

2. Działalność wydawnicza 

W 2020 r. wydany został katalog do projektu XX Łemkowskie Jeruzalem zatytułowany RE-

TROSPEKTYWA - Gorlice 2020 r., język: polski, gwara łemkowska, 96 str. ISBN 978-83-

940062-9-7, nakład 300 szt. 

 

Wsparcie finansowe: MSWiA, środki własne. 

 

3. Koordynacja nauczania języka ojczystego w lokalnych punktach nauczania. 

Zjednoczenie Łemków troszczy się o edukację młodego pokolenia Łemków. W zespołach na-

uczania języka ukraińskiego z dialektem łemkowskim wykwalifikowani nauczyciele prowa-

dzą nauczanie łemkowskich dzieci z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego oraz legnickiego 

(Gorlice, Gładyszów, Krynica-Zdrój). Przekazują im niezbędną wiedzę z zakresu języka, hi-

storii, literatury, geografii, świadomości kulturowej i chrześcijańskiej tradycji Rusi Kijow-

skiej. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną nauczanie częściowo prowadzone było w 

formie online. 

4. Prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych 

 

Ważnym elementem działalności organizacji jest również troska o rozwój regionalnych, łem-

kowskich zespołów folklorystycznych. Zjednoczenie Łemków wspiera i promuje Łemkowski 

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Łemkowski Pierścionek” z Gładyszowa. Ze 

względu na sytuacje epidemiologiczną działalność zespołu została ograniczona. W 2020 roku 

zespół występował tylko 18 lipca w ramach 38. „Łemkowskiej Watry” w Zdyni. 

 

Wsparcie finansowe: środki własne, Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego. 
 

5. Audycje Radiowe 

Członkowie ZŁ są w stałym kontakcie z dziennikarzami Radia Kraków – audycja Kermesz 

oraz Polskiego Radia Rzeszów- audycja Skrynia, którym udzielają wywiadów, relacjonują 

sytuację oraz wydarzenia odbywające się na Łemkowszczyźnie w ramach prowadzonej dzia-

łalności. Współpraca ta dotyczy także zapowiedzi planowanych działań.  

W krótkiej zaledwie 20 minutowej audycji Kermeszu redaktorzy starają się zainteresować 

słuchaczy bieżącymi problemami i wydarzeniami z życia kulturalno-społecznego mniejszości 

oraz emisją rodzimej muzyki. Obecnie dziennikarzami prowadzącymi audycję w Radiu Ker-

mesz jest Grzegorz Suchanicz- Członek Zarządu ZŁ, Olga Pyrz oraz Igor Wasylik. 
   

6. Współpraca z administracją samorządową i rządową.  
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Rolę przedstawicielską naszej społeczności Zjednoczenie Łemków spełniało na szczeblach 

samorządu: gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Ze względu na sytuację epidemio-

logiczną organizacja ilość spotkań była ograniczona, a głównym kanałem komunikacji z ad-

ministracją była korespondencja listowna, telefoniczna oraz e-mail. 

 

W 2020 r. Przedstawiciele ZŁ podczas 38. Łemkowskiej Watry w Zdyni spotkali się z Marią 

Gubała Starostą Gorlickim, Karolem Górskim Wójtem Gminy Ropa oraz Zbigniewem Lu-

dwinem Wójtem Gminy Uście Gorlickie. Z okazji 15 lecia Komisji Wspólnej Rządu i Mniej-

szości Narodowych i Etnicznych, zostało przesłane pismo do przedstawiciela społeczności 

łemkowskiej ww/ komisji.  

Dnia 14.07.2020 r. Grzegorz Suchanicz - członek Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków, 

jako przedstawiciel organizacji uczestniczył w spotkaniu z pełnomocnikiem Wojewody Ma-

łopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych - Panią Ewą Podłęcką. Na spotkaniu 

oprócz mniejszości łemkowskiej reprezentowana była m.in. mniejszość słowacka, romska, 

rosyjska, ukraińska, żydowska. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznej w Krakowie Pan Jarosław Foremny, zastępczyni małopolskiej kura-

tor oświaty Pani Halina Cimer oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Mia-

sta Krakowa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. Przedmiotem spotkania była działalność 

organizacji mniejszości w czasie pandemii koronawirus, ze szczególnym uwzględnieniem za-

gadnień dotyczących edukacji dzieci i młodzieży. 

 

7. Promocja działań w mediach.  

 

Zjednoczenie Łemków promowało kulturę łemkowską w: kwartalniku „Watra”, tygodniku 

„Nasze Słowo”, Radiu Kraków, Polskim Radiu Rzeszów, Polskim Radiu Białystok.  

Nadal prowadzona jest strona internetowa ZŁ http://www.lemkounion.pl oraz strona festiwa-

lowa łemkowskiej Watry w Zdyni http://watrazdynia.pl/  

Dodatkowo prowadzone były fanpagi: Łemkowskiej Watr, Łemkowskiego Jeruzalem, CK im. 

B.I. Antonycza, Koła Terenowego ZŁ w Krakowie oraz Kwartalnika Watra na portalu spo-

łecznościowym Facebook. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną oraz realizacje projek-

tów cyklicznych online tj.:  Łemkowska Watra, Spotkania z Łemkowszczyzną, Łemkowskie 

Jeruzalem czy Łemkowski Kermesz w Olchowcu, głównym kanałem komunikacji z odbior-

cami były portale społecznościowe: Facebook, Instagram, YouTube oraz prowadzone strony 

internetowe. Wszystkie materiały filmowe, audycje radiowe zostały zamieszczone na naszych 

stronach internetowych, fanpagach oraz kanale Youtube. 

 

IV. Zjednoczenie Łemków jest członkiem: Federacyjnej Unii Europejskich Grup Narodo-

wych (FUEN) z siedzibą we Flensburgu i Światowej Federacji Łemków oraz współpracuje z 

Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją św. Włodzimierza, Światowej Federacji Łem-

kowskich-Ukraińskich Organizacji oraz Członkiem wspierającym Związek Ukraińców w Pol-

sce. 

ZŁ współpracuje z Cerkwiami obu obrządków wschodnich i terenowymi organami samorzą-

dowymi różnych szczebli.   

 

 

Gorlice, 31.12.2020 r.                                           
 

http://www.lemkounion.pl/

