
Gorlice, 18.11.2022 r. 

 

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach 

ul. Biecka 5 

38-300 Gorlice 

Działając w imieniu Zjednoczenia Łemków – największej łemkowskiej organizacji w Polsce, w 

nawiązaniu do pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.10.2022 r. (w 

załączeniu), zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie zabezpieczenia przez tut. 

Prokuraturę szczątków ludzkich ujawnionych na zalewie Klimkówka w powiecie gorlickim. 

W szczególności prosimy o udzielenie informacji o tym: 

1. kiedy tut. Prokuratura uzyskała wiedzę o przedmiotowych szczątkach i jakie czynności zostały 

podjęte przez tut. Prokuraturę od tego czasu; 

2. w jaki sposób zostały zabezpieczone przedmiotowe szczątki; 

3. czy tut. Prokuratura podjęła próbę identyfikacji szczątków, jeśli tak – jakie są jej wyniki. 

Powyższe informacje są kluczowe dla społeczności łemkowskiej, gdyż w naszej ocenie zabezpieczone 

szczątki ludzkie z wysokim prawdopodobieństwem należą do dawnych mieszkańców zalanej 

łemkowskiej wsi Klimkówka, która była zamieszkiwana w większości przez Łemków, a także przez 

Polaków, Żydów i Romów. Zjednoczenie Łemków sygnalizowało już, iż godnym sposobem rozwiązania 

zaistniałej sytuacji byłoby – po przeprowadzeniu przez tut. Prokuraturę niezbędnych czynności, 

złożenie przedmiotowych szczątków na cmentarzu w miejscowości Łosie, gmina Ropa. Na tymże 

cmentarzu spoczywają już szczątki dawnych mieszkańców Klimkówki, ekshumowane przed zalaniem 

doliny wsi w związku z budową zapory na rzece Ropa. W miejscowości Łosie zamieszkują też 

potomkowie mieszkańców Klimkówki, co gwarantuje opiekę nad grobami zmarłych klimkowczan. 

Zjednoczenie Łemków oferuje tut. Prokuraturze wszelką pomoc w sprawie przedmiotowych 

szczątków zabezpieczonych na zalewie Klimkówka. 

 

Jednocześnie wskazuję, iż Zjednoczenie Łemków występuje z niniejszym pismem w ramach realizacji 

swoich celów statutowych, którymi są między innymi: 

- występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i 

bytowych istotnych dla społeczności łemkowskiej zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

- reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów społeczności łemkowskiej w relacjach 

z władzami Rzeczpospolitej Polskiej, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji 

publicznej oraz przedstawicielami wszystkich krajów, w szczególności Unii Europejskiej i Ukrainy a 

także z organizacjami społecznymi, gospodarczymi Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów jak wyżej. (§3 

Statutu ZŁ) 

Załączniki: 

1. pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.10.2022 r.; 

 




