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Bronisław Klimczak ps. „Sokół” wśród 22
zidentyfikowanych−Warszawa, 1 lutego 2018

1 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia not
identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar totalitaryzmów. Wśród zidentyfikowanych znalazł
się Bronisław Klimczak ps. „Sokół” skazany na karę śmierci 14 lutego 1950 r. przez
Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w głośnym propagandowym procesie zwanym
potocznie aferą Robineau. Szczątki Bronisława Klimczaka zostały odnalezione w listopadzie
2016 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu „Piaski” w
Kielcach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odebrał bratanek p. Jerzy Klimczak.

Na uwagę zasługuje zarówno historia życia Bronisława Klimczaka, jak również sam proces
odkrywania jego losów. O prawdę, sprawiedliwość i pamięć o nim dopominali się Genowefa
Zielińska - jego ukochana narzeczona oraz Zbigniew Lachowski - chrześniak. O tym kim był
próbowali się dowiedzieć również pracownicy Ośrodka Myśli Politycznej i Obywatelskiej w
Kielcach, którzy w księgach cmentarnych odkryli lokalizację jego mogiły. Dzięki audycji
dziennikarki Radia Koszalin, Jolanty Rudnik, poświęconej postaci Klimczaka, udało się
dotrzeć do jego najbliższych krewnych, którzy przez ostatnie lata również bezskutecznie
starali się poznać prawdę o nim.

Niepokorne losy tego człowieka, stały się również przedmiotem badań pracowników
Oddziału IPN w Szczecinie, w ramach projektu badawczego „Skazanymi na karę śmierci
przez WSR w Szczecinie”. Mimo wielu starań, nie na wszystkie pytania udało się udzielić
odpowiedzi, np. wciąż nie wiadomo dlaczego egzekucji dokonano w Kielcach

Dzięki pracownikom Oddziału IPN w Szczecinie oraz specjalistów z Biura Poszukiwań i
Identyfikacji IPN kolejna ofiara represji komunistycznych została przywrócona pamięci,
historii i rodzinie.

Zapraszamy do zapoznania się z biogramem Bronisława Klimczaka ps. „Sokół” autorstwa
pracownika Oddziału Magdaleny Dźwigał oraz z audycją Jolanty Rudnik (Radio Koszalin), pt.
„Zdrajca czy bohater”.

http://www.prk24.pl/28309872/zdrajca-czy-bohater-jolanta-rudnik
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