
 

UCHWAŁA  IV /2016 

IX ZJAZDU DELEGATÓW ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW 

z dnia 30 stycznia 2016 r. 

 
 

Delegaci społeczności łemkowskiej z całej Polski zgroma-

dzeni na IX Zjeździe Zjednoczenia Łemków w Gorlicach zwraca-

ją się w oparciu o art. 6 pkt 2 ustawy o mniejszościach narodo-

wych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 

2006 roku o dokonanie zmiany w tej ustawie przez rozszerzenie 

paragrafu 18 o zapis zapewniający zinstytucjonalizowanie życia 

kulturalnego mniejszości narodowych poprzez powoływanie oraz 

tworzenie centrów kultury danej mniejszości.  

 

W chwili obecnej, z uwagi na rozproszenie związane z de-

portacją, społeczności ukraińskiej, w tym Łemkom, szczególnie 

koniecznym jest utworzenie takiej instytucji, o bardzo szerokim 

profilu działań w sferze kultury materialnej i niematerialnej.    

 

Problem powołania centrów kultury, kierowanych przez oso-

by ze środowisk danej mniejszości, dostrzegają nie tylko Łem-

kowie ale również wszystkie mniejszości, wielokrotnie akcentując 

go na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Na-

rodowych i Etnicznych – organu opinio-doradczego Prezesa Ra-

dy Ministrów.  
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IX ZJAZDU DELEGATÓW ZJEDNOCZENIA ŁEMKÓW 

z dnia 30. stycznia 2016 r. 

 
 

Delegaci społeczności łemkowskiej z całej Polski zgroma-

dzeni na IX. Zjeździe Zjednoczenia Łemków w Gorlicach zwraca-

ją się w oparciu o art.. 6 pkt 2 ustawy o dokonanie zmiany w 

ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym z dnia 6 stycznia 2006 roku przez rozszerzenie pa-

ragrafu 18 tej ustawy o zapis zapewniający zinstytucjonalizowa-

nie życia kulturalnego mniejszości narodowych poprzez powoły-

wanie / tworzenie centrów kultury danej mniejszości.  
 

W chwili obecnej społeczności ukraińskiej, w tym Łemkom z 

uwagi na rozproszenie związane z deportacją, szczególnie ko-

niecznym jest utworzenie takiej instytucji, o bardzo szerokim pro-

filu działań w sferze kultury materialnej i niematerialnej.    

 

Problem powołania Centrów Kultury, kierowanych przez 

osoby ze środowisk danej mniejszości, dostrzegają nie tylko 

Łemkowie ale też wszystkie mniejszości, wielokrotnie akcentując 

go na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Na-

rodowych i Etnicznych – organu opinio-doradczego Prezesa Ra-

dy Ministrów.  

 
 


