
Високоповажані  
Марко Гованський – президент Організації Оборони 
Лемківщини, 
Андрій Хомик – президент Фундації Дослідження 
Лемківщини, 
Члени і Друзі Організації Оборони Лемківщини  
 

Прагну подякувати Вам усім за фінансові 
благодійні датки, які я отримав від Фундації 
Дослідження Лемківщини в США. В кожному з них 
є безцінна лепта кожного з Вас - хто розуміє вагу 
наукових праць над дослідженням і 
оприлюдненням правди про трагічну долю 
Лемків і Лемківщини. 
 

Завдяки Вашій фінансовій допомозі зміг я розпочати праці над «Книгою виселених», 
якої перший том помістить прізвища кількадесяти тисяч Лемків депортованих в 1947 р. 
в Акції «Вісла». Надіюся, що буде вона гідним продовженням знаменитої праці Пані 
Ярослави Галик «Книга пам’яті Лемківщини» присвяченої депортації Лемків до УРСР 
(1944-1946), якої Фундація Дослідження Лемківщини була також спонсором.  
 
В ході праць над «Книгою виселених» виявив я у польському Національному Архіві у 

Кракові безцінну і досі зовсім не відому колекцію 8 
тисяч фотографій Лемків з німецьких кенкарт.  
 
https://emisilo.pl/2019/06/skarb/ 

 
https://emisilo.pl/2019/06/moja-1-8-krwi-lemkowskiej-
jest-w-ekstazie/ 

 
https://emisilo.pl/2019/07/piekni-i-dumni/ 
 
Завдякі фінансовій допомозі також Фундації 
Дослідження Лемківщини я підготовив виставку 
кількадесяти фотографій на Лемківській Ватрі у Ждині, 
для якої придумав назву „PIĘKNI I DUMNI - ГАРДЫ І 
ГОРДЫ». Стосовна інформація і подяка для ФДЛ були 
поміщені в пресі і на ролл-апі.  
 
Про ці фотографії помістив я також кілька статей на 

моїй сторінці www.emisilo.pl і на Фейсбуку, які лише протягом кількох днів навідало 
кілька десятків тисяч людей з усіх усюд світу. Ця колекція фотографій і документів, яка 
завдяки підтримці з боку ООЛ ожила, є тепер безцінним джерелом до генеалогічних 
досліджень історії окремих сімей та Лемківщини.  
 

https://emisilo.pl/2019/06/skarb/
https://emisilo.pl/2019/06/moja-1-8-krwi-lemkowskiej-jest-w-ekstazie/
https://emisilo.pl/2019/06/moja-1-8-krwi-lemkowskiej-jest-w-ekstazie/
https://emisilo.pl/2019/07/piekni-i-dumni/
www.emisilo.pl%20
https://www.facebook.com/eugeniusz.misilo


 

 
 

 
 
Фундація приєдналась і підтримала також мої праці над двотомним виданням 
присвяченим 4 тис. Українців, Поляків і Лемків ув’язнених у польському, 
концентраційному таборі Явожно (1947-1949). Книжка появиться друком у цьому році і 
буде жестом пошани і пам’яті про трагічну долю наших батьків і матерів у Акції «Вісла», 
яка досі не була засуджена, як злочин, а її жертв не визнано жертвами.  
 
Ще раз дякую усім спонсорам за фінансову підтримку Фундації Дослідження 
Лемківщини.  
Моя спеціальна подяка для Друзів – Андрія Хомика і Марка Гованського, за особисту, 
також моральну, підтримку, яку отримую від Вас у нелегкому ділі, яке взяв на себе, як 
дослідник.  
 

Д-р Євген Місило 


