
Działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie Kłodzka 

 
Organizację Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) została ona powołana do życia 2 września 1945 r. 

przez grupę wyższych oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej z płk. dypl. Janem Rzepeckim ps. „Ożóg”, 

„Ślusarczyk” na czele. Zakładano, że będzie to działająca w konspiracji organizacja polityczna, o charakterze 

kadrowym, stawiająca sobie za cel mobilizację społeczeństwa do zachowania niezłomnej postawy 

niepodległościowej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Od listopada 1945 r. pod 

przewodnictwem kolejnego prezesa WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego ps. „Halny”, ugrupowanie to 

osiągnęło apogeum swoich możliwości organizacyjnych, obejmując zasięgiem cały kraj i zdobywając dominującą 

pozycję w polskim podziemiu. Działacze Zrzeszenia WiN uznając niemożność kontynuowania walki zbrojnej dążyli 

do demobilizacji oddziałów partyzanckich i próbowali wpływać na postawy społeczeństwa polskiego w drodze 

działań politycznych. Równocześnie na podstawie gromadzonych materiałów sporządzali sprawozdania 

informujące o losach Kraju dotyczące sytuacji politycznej, nastroi społecznych, działalności aparatu 

bezpieczeństwa. Sprawozdania te następnie przekazywali do polskich władz emigracyjnych w Londynie oraz do 

działającej od 1946 r. Delegatury Zagranicznej WiN1. 

Działalność Zrzeszenia WiN na terenie Kłodzka obejmowała okres od września 1945 do grudnia 1947. Można 

ją podzielić na dwa okresy: pierwszy w ramach Okręgu Wrocław „Wschód” i drugi po jego likwidacji i ponownym 

odtworzeniu w ramach Okręgu Wrocław (odtworzonym). 

 

1. Okręg Wrocław „Wschód” wrzesień 1945 – lipiec 1946 

W skład okręgu wchodziły następujące rejony: I Brzeski, II Kłodzki, III Trzebnicki, IV Średzki, V Wrocławski, VI 

Wałbrzyski.  

Rejon II obejmował powiaty: Kłodzko, Ząbkowice Śląskie i Bystrzyca Kłodzka2 

Kierownicy rejonowi: 

- Józef Łotocki „Łata”, „Józef” XI 1945- IV 1946 (wyjechał)3 

- Karol Halski „Mróz”, „Kazimierz”, „Mikołajczyk”, „Profesor” V 1946 (27 XII 1952 aresztowany)4 

- Stanisław Jaskuła „Stanisław” – IV 1946 – VII 1946 (następnie w odtworzonym Okręgu Wrocław 15/16 XII 1947 

aresztowany) 

 

Członkowie Rejonu II („kłodzkiego”) 

- Emilia Jaskuła  

- Kazimierz Charchut (Tucharski) 

- Ludwik Duduś 

- Marcin Sondej 

- Bronisław Pelczarski 

- Irena Mazek 

- Franciszek Mazek5 

 

Działalność: 

Jak wynika z zachowanych w archiwum okręgu dokumentów, w zasięgu zainteresowania działaczy 

pozostawały PPR, PPS, Starostwo Powiatowe, szkolnictwo powszechne i średnie, komunikacja, handel i przemysł, 

wszelkie instytucje państwowe. Działania na terenie Rejonu II „kłodzkiego” obejmowały przede wszystkim: 

- rejestrowanie ‘nadgorliwych aktywistów” PPR 

- sporządzenie charakterystyk działaczy PPR w Zarządzie Miejskim w Kłodzku 

- opracowanie m.in. raportu „Referendum ludowe we Wrocławiu, Kłodzku, Brzegu i Oławie” 

- sporządzenie raportów z okolic Kłodzka tj. „Mniejszości narodowe”, „Przemysł”, „Odbudowa kraju”, 

„Aprowizacja” i „Samopomoc Chłopska” 

- prowadzenie na wzór okupacyjnych „czarnych ksiąg”, swojego własnego rejestru „kolaborantów” 

komunistycznych nazywanych „szkodnikami” lub „Sowieciarzami”. Wykazy personalne tych osób były raz w 

miesiącu przesyłane do zarządu okręgu. Występują w nich nazwiska i krytyczne charakterystyki m.in. I sekretarza 

KP PPR w Kłodzku („niebezpieczny bolszewik, ślepo i posłusznie wykonujący polecenia Wojewódzkiego Komitetu 

PPR-u, Urzędu Bezpieczeństwa i Sowieckiej Komendy, inicjator wszelkich aresztowań”) oraz starosty kłodzkiego 

(„wykształcony, sprytny, potrafi na wszystkich sprawach wycisnąć piętno komunistyczne”)6 

- raporty związane ze stacjonującymi na terenie Rejonu jednostkami ACz i LWP („Do września, względnie 

października, 1945 r. stacjonowały w Kłodzku jednostki piechoty i innych rodzajów Armii Czerwonej, ok. 4 tys. 

[żołnierzy] (…). Zachowanie ich było poniżej krytyki – rabunki, kradzieże dniem i nocą na Niemcach i Polakach. 



Przy opuszczaniu kwater żołdacy rosyjscy (mieszkania najbogatszych Niemców), zostały doszczętnie 

zdemolowane do urządzeń elektrycznych, wodociągowych i gazowych włacznie, nie mówiąc o meblach, oknach, 

drzwiach. Na porządku dziennym były kradzieże bydła, koni, trzody chlewnej (za litr wódki koń) (…). Częste były 

wypadki bicia i rozbrajania MO, SOK i włądz polskich. We wrześniu 1945 r. zabili sowieci sołtysa z Rankowa 

[Krosnowice - GP] za opór przy rabunku (…). Gwałcono kobiety i dziewczęta (najwięcej Niemki). W rocznicę świeta 

Armii Czerwonej [28 stycznia] PPR urządziło akademię, po której w czasie powrotu do domu napadło na 

powracających kilkiu podoficerów sowieckich i chciało gwałcić kobiety. Polskie oddziały tu stacjonujące 10 dywizji 

sudeckiej posiadały wszystkich oficerów od kapitana w górę – sowieckich, w mundurach polskich. W lutym lub 

marcu [1946 r.] zgłosił się do 27 pp pewien porucznik WP z niewoli niemieckiej. Przyjął go mjr Elafiemof 

[Jelafimow? – GP] Siergiej, ur. 1917 r., Rosjanin w mundurze polskim, niesłychanie ordynarnie i obraźliwie. W 

wyniku sprzeczki ów major został zabity, ale zginął również ów porucznik WP7”.  

- działania kontrwywiadowcze polegające na obserwacji zewnętrznej akcji przeprowadzanych przez 

funkcjonariuszy UO, MO i NKWD. Wg Tomasza Balbusa kłodzka siatka informatorów działała najsprawniej, w tym 

w Zarządzie Miasta (Ludwik Duduś „Ludomir”, Stanisław Jaskuła „Stanisław” i inni). Przekazali oni do zarządu 

okręgu we Wrocławiu wiele cennych informacji dotyczących działalności kłodzkiego PUBP. W typowych tego typu 

raportach sporządzonych w czerwcu 1946 r. czytamy między innymi: „UB rozbudowało sieć konfidentów. W 

samym magistracie oblicza się ilość konfidentów na kilkunastu, nie wciągając w tę liczbę całości członków PPR, 

którzy już z obowiązku partyjnego są informatorami.” (dalej następował wykaz 60 nazwisk z datami i miejscem 

urodzenia, wykształceniem, stopniem wojskowym i jednozdaniową charakterystyką, np. „nauczyciel – 

organizator UB w Kłodzku”)8. W innych raportach można przeczytać: „Najczęściej odwiedzaną przez tajniaków 

jest restauracja i hotel „Zaolzie” (ul. Wojska Polskiego) gdzie właścicielem jest wymieniony wyżej Paluch 

Stanisław, również na usługach UB. Tajemnicze są jego wyjazdy do Czechosłowacji pod pretekstem, że tam jego 

żona prowadzi restaurację. Do przyjaciół Palucha należą: Śliwa – wywiadowca UB oraz Szatkowski – kierownik 

szlifierni przy Armii Czerwonej9. 

- przekazywano również raporty dotyczące funkcjonowania więzienia w Kłodzku (m.in. o liczebności osadzonych, 

ich traktowania oraz warunków panujących w zakładzie). Za ten obszar odpowiadał Ludwik Duduś „Ludomir”.10 

Były to nieliczne i jedne z bardziej kompleksowych opracowań tego typu w skali ogólnokrajowej całej organizacji: 

„Stan z dnia 15 VI 1946 r. wynosił około 2750 osób, w tym ponad 300 Niemców. Przeważająca część więźniów to 

szabrownicy lub osoby przekraczające nielegalnie granicę czechosłowacką w rejonie pasa granicznego 

Międzylesie–Kudowa. […] Więzienie jest przepełnione albowiem może się zmieścić w normalnym czasie tylko do 

1500 osób. […] Obchodzenie się z więźniami jest na ogół brutalne – stosuje się bicie, głodzenie i wielu więźniów 

przechodziło maltretowanie fizyczne i umysłowe. […] Warunki w więzieniu są bardzo ciężkie, przede wszystkim 

więźniowie odczuwają straszliwy głód, karmi się więźniów zupami w małej ilości, dwa razy dziennie, warunki 

higieniczne fatalne, wiele okien zamurowanych (porobiono ciemnice), więźniowie sypiają przeważnie na gołych 

pryczach, bez kocy i sienników, wielu więźniów jest silnie zawszonych. Brutalność strażników nie ma granic w 

obchodzeniu się z więźniami. Zupełny brak jest jakichkolwiek książek do czytania, gazet itp. Śmiertelność w 

ostatnich 3-ch miesiącach była dość duża – miało umrzeć w tym czasie około 30 osób, przeważnie z wycieńczenia 

czy innych nieustalonych przyczyn. Nawiązując jeszcze do ilości więźniów i elementu w stanie więziennym, na 

podaną cyfrę 2750, znajduje się w tej liczbie na pewno około 470 oficerów polskich przedwojennych, którym 

zarzucono najrozmaitsze przestępstwa tak politycznej, jak i kryminalnej natury, a w szczególności nielegalne 

przekroczenie granicy czeskiej. Poza tym znajduje się wielu młodych żołnierzy z Armii Podziemnej i Powstania 

Warszawskiego11” 

W lipcu 1946 r. w związku z informacjami o aresztowaniach w wśród działaczy jeleniogórskiego okręgu WiN,  

ppłk Szumański rozwiązał podległe mu struktury i zwolnił ludzi z pracy konspiracyjnej, chroniąc ich przed 

dekonspiracją (sam wyjechał do Francji).  

 

2. Okręg Wrocław WiN (odtworzony) – wrzesień 1946 – grudzień 1947 

 W celu odbudowy dolnośląskiej siatki konspiracyjnej WiN został na przełomie sierpnia i września 1946 

r. skierowany do Wrocławia mjr Adam Lazarowicz „Klamra”. Kłodzcy działacze, w związku z tym , że nie zostali 

ujawnieni, mogli się włączyć nowoodtwarzanych struktur. W pierwszej kolejności nawiązany został kontakt ze 

Stanisławem Jaskułą: „…udałem się wkrótce do Kłodzka celem skontaktowania się ze „Staszkiem”. Gdy 

zobaczyłem się ze „Staszkiem” w jego prywatnym mieszkaniu, przedstawiłem mu sytuację i zapytałem się czy 

podejmie się dalszej pracy w konspiracji. Oświadczył mi, ze tak. Przedstawiłem mu wówczas ideologię WiN i 

zapytałem o jego możliwości organizacyjne na tamtejszym terenie, potem zaproponowałem mu kierownictwo 

powiatu Kłodzko i wyszukanie kierowników na Ząbkowice i Bystrzyca, z tym, że on miał być ich przełożonym. 

„Staszek” wyraził na to zgodę.”12 W niedługim czasie udało się odbudować struktury terenowe. I podobnie jak 

poprzednio do szczebla rejonów. Teren kłodzki (obejmujący również powiaty bystrzycki i ząbkowicki) 

zorganizowano  jako Rejon II  o następującej strukturze: 



 

Kierownicy rejonowi (powiatowi): 

- Stanisław Jaskuła „Stanisław”  XII 1946 – III 1947 (15/16 XIII 1947 aresztowany) 

- ppor. Karol Pośko „Koń” III-X 1947 (wyjechał) – 21 I 1948 aresztowany13 

 

Członkowie: 

- Kazimierz Charchut (Tucharski) „Michał” – zastępca kierownika rejonu 

- Franciszek Mazek – prowadził skrzynkę pocztową 

- Irena Mazek „Morfina” – łączniczka z Okręgiem WiN 

- Emilia Jaskuła „Milka” – łączniczka kierownika rejonu  

- Pelczarski Bronisław – zastępca kierownika rejonu 

- Duduś Ludwik „Ludomir” – informator 

- por. Jan Klamut „Górski” – informator  

- Marcin Sondej – informator 

- Adam Kosiba – skrzynka pocztowa i informator z dziedziny szkolnictwa 

 

Działalność obejmowała następujące kierunki: 

- ściśle zakonspirowana praca informacyjno – wywiadowcza 

- zbieranie informacji nt. przygotowania i przebiegu wyborów do Sejmu 

- regularne miesięczne przygotowywanie, wg wcześniej ustalonego wzoru, kwestionariusza zawierającego 

sprawozdania okresowe.  

- zbieranie informacji nt. stacjonujących jednostek ACz i LWP. Tu najcenniejsze dane w tym zakresie przekazywał 

Jan Klamut, oficer w 27 pp oraz Marcin Sondej – pracownik Referatu Wojskowego w Zarządzie Miasta. Por. 

Klamut dostarczył wiele materiałów dotyczących danych osobowych oficerów sowieckich w wojsku, przekazywał 

informacje o komunistycznej indoktrynacji młodych rekrutów, ujawnił przypadki bandyckiego zachowania się 

stacjonujących żołnierzy ACz14 

- poprzez posiadanych w różnych instytucjach informatorów, pozyskiwanie informacji nt. funkcjonowania  KP 

PPR, Inspektoratu Szkolnego, Zarządu Miejskiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, więzienia i Sądu 

Okręgowego15. 

- podejmowanie działań o charakterze kontrwywiadowczym, które polegały głównie na zewnętrznej obserwacji 

różnego rodzaju akcji przeprowadzanych przez służby bezpieczeństwa. Tego typu informacje zdobywali  kłodzcy 

działacze siatki konspiracyjnej Zarządu Miasta, na podstawie dokumentów administracyjnych i państwowych, do 

których posiadali szeroki dostęp. Nie udał się natomiast pozyskać informatorów w strukturze MO ani PUBP. Mimo 

tego informacje o działaniach tych organów znajdowały się w sprawozdaniach okresowych rejonu: „Skład 

osobowy UB i MO w Kłodzku. Siedziba komendy [tj. PUBP], przy ul. Grunwaldzkiej 8. Kom[endant - szef urzędu] 

Olko Feliks, zastępca Myszkowski Bogusław, ur. 18 czerwca 1923 w Wojtowicach. Konfidenci UB: (…) ur. 25 

listopada 1921 w Czubronowicach, (…) ur. 26 grudnia 1902 r. w Chrzanowie, (…) ur. 27 października 1918 w Łodzi. 

Kom[endant ] MO Jaszczuk Jan. Kom[endant] grupy wypadowej [plutonu ochronnego] MO na pow. Kłodzko 

Mroczkowski”16; „28 czerwca 1947 r. [w Kłodzku] niejaki Jarocki Kazimierz został zastrzelony w godz[inach] 

wieczornych przez UB podczas legitymowania w obecności żony i 3-letniego synka. Beztrosko zostawiając trupa 

UB odeszło. Jarocki był kelnerem w restauracji Lwowianka (lipiec)”17 

 

Na przełomie grudnia 1947 i stycznia 1948 Wojewódzki Urząd  Bezpieczeństwa Publicznego we 

Wrocławiu, przeprowadził szeroko zakrojoną akcję likwidacyjną struktur WiN. Do czerwca 1948 aresztowanych 

zostało blisko 50 osób. Kolejne aresztowania doprowadziły również do rozpracowania kłodzkich struktur WiN. W 

nocy 15/16 grudnia grupa funkcjonariuszy Urząd Bezpieczeństwa przybyłych z Wrocławia, przeprowadziło 

zorganizowane aresztowanie części jej członków. Zatrzymani zostali: Emilia Jaskuła, Stanisław Jaskuła, Kazimierz 

Charchut, Irena i Franciszek Mazek. W kolejnych dniach aresztowano pozostałych członków: Ludwik Duduś 

19.XII.1947, Bronisław Pelczarski i Adam Kosiba 20.XII.1947, Jan Klamut 2.I.1948, Marcin Sondej 19.I.1948, Karol 

Pośko 23.I.194818. 

Śledztwo prowadzono początkowo w siedzibie Kłodzkiego PUBP, a następnie WUBP we Wrocławiu. W jego 

wyniku w dniu 17 czerwca 1948 r. oficer śledczy WUBP we Wrocławiu Stanisław Pactwa sformułował akt 

oskarżenia członków kłodzkiej organizacji WiN.  

W dniach 12 - 16 sierpnia 1948 r. oskarżeni stanęli przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu, 

który obradował w następującym składzie: kpt. Zygmunt Bukowiński - przewodniczący, chor. Tadeusz Piasecki – 

asesor, por. Henryk Sosiński – ławnik, kpt. Sylwester Stöcker – prokurator.  

W wyniku zakończenia sprawy (Sr 614/48) w dniu 16 sierpnia 1948, wydany został wyrok, na podstawie 

którego skazani zostali19: 



Stanisław Jaskuła karę dożywotniego więzienia, zmarł w więzieniu 8 v 1952 

Kazimierz Charchut (Tucharski) na 12 lat   

Jan Klamut na karę śmierci wyrok wykonano 27 XI 1948 

Karol Pośko na 7 lat 

Marcin Sondej na 15 lat 

Ludwik Duduś na 10 lat zmarł w więzieniu 11 XII 1951 

Emilia Jaskuła na 10 lat 

Bronisław Pelczarski na 8 lat 

Irena Mazek na 5 lat 

Franciszek Mazek na 3 lat 

 

Biogramy członków kłodzkiego WiN: 

 
Stanisław Jaskuła 

 Urodził się 29 stycznia 1912 r. w Karaniu k. Kamionki Strumiłowej. Syn Franciszka i Rozalii z d. Sadowa. 

W 1934 r. ukończył Państwowe Gimnazjum im. Kornela Ujejskiego w Kamionce. Do 1939 r. studiował na Wydziale 

Prawa UJK we Lwowie, uzyskując absolutorium. 

 Podczas okupacji sowieckiej pracował jako księgowy w spółdzielni szewskiej w Kamionce Strumiłowej. 

W 1940 r. został aresztowany przez NKWD, a następnie zwolniony. Po ataku Niemiec na ZSRR został skierowany 

do wykonywania prac przy budowie urządzeń kolejowych. Pracował tam w jako brygadzista. Współorganizował 

tajne nauczanie, pomagał ukrywającym się Żydom20. Wiosną 1944, z powodu zagrożenia ze strony podziemia 

ukraińskiego, wyjechał do Krakowa, a we wrześniu 1945 r. do Kłodzka, gdzie zamieszkał przy ul. Wojska Polskiego 

4/2. 28 stycznia 1946 r. uzyskał dyplom magisterski na Wydziale Prawa UJ w Krakowie. We wrześniu 1945 r. został 

Kierownikiem Referatu Personalnego w Zarządzie Miejski w Kłodzku. W marcu 1946 r. nawiązał kontakty 

konspiracyjne z por. Karolem Halskim21. Miesiąc później został przez niego wyznaczony kierownikiem rejonowym 

WiN w Kłodzku pod ps. „Stanisław”. Funkcję te pełnił do marca 1947 r. Organizował struktury konspiracyjne w 

powiecie kłodzkim, opracowywał miesięczne sprawozdania informacyjne, kolportował prasę podziemną i ulotki, 

dostarczał dokumenty na fałszywe nazwiska dla ludzi ściganych przez UB. Pomagał również materialnie osobom 

wysiedlonym z okolic Lwowa.  

W nocy 15/16 grudnia 1947 r. został aresztowana w swoim mieszkaniu w Kłodzku. Był przesłuchiwany 

początkowo w siedzibie kłodzkiego PUB, a następnie przewieziony do WUBP we Wrocławiu, gdzie prowadzono 

dalsze przesłuchania22. Niedługo po zakończeniu śledztwa, wraz z innymi członkami kłodzkiej grupy, stanął przed 

Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu, który obradował w następującym składzie: kpt. Zygmunt 

Bukowiński - przewodniczący, chor. Tadeusz Piasecki – asesor, por. Henryk Sosiński – ławnik, kpt. Sylwester 

Stöcker – prokurator. 16 sierpnia 1948, Stanisław Jaskuła został skazany (Sr 614/48) na karę dożywotniego 

pozbawienia wolności. 15 lutego 1949 r. został przeniesiony do więzienia przy ul. Kleczkowskiej, a następnie, 2 

marca do więzienia w Rawiczu. 28 marca osłabiony i wycieńczony, został umieszczony w tamtejszym szpitalu 

więziennym, gdzie zmarł 8 maja 1952 r. w wyniku niewydolności serca. 11 maja zwłoki pogrzebano na cmentarzu 

parafialnym. Lokalne władze długo nie wyrażały zgody na ekshumację, o którą starał się najbliższa rodzina. 

Dopiero w 1956 r. szczątki  przeniesiono na cmentarz w Bochni23.  

24 listopada 1940 r. Stanisław Jaskuła zawarł związek małżeński z Janiną Olga z d. Broda. Żona w raz z 

córką Grażyna, po aresztowaniu męża, wyjechała z Kłodzka. Mieszkała w Łańcucie i Rzeszowie. Siostra Stanisława 

Jaskuły, Emilia tym samym procesie została skazana na karę 10 lat pozbawienia wolności (patrz niżej: Biogramy 

– Emilia Jaskuła).  

 

Kazimierz Charchut (Tucharski) 

Kazimierz Charchut24 urodził się 30 sierpnia 1912 roku w Zagórzycach, jako syn Jana i Marii z domu 
Godek. Szkołę powszechna ukończył w Zagórzycach, a następnie uczył się na organistę w miejscowym kościele. 
Służbę wojskową, jako radiotelegrafista odbył w Krakowie. Po przeniesieniu do rezerwy podjął pracę w 
gospodarstwie rodzinnym w Zagorzycach. W 1936 roku poślubił swoją żonę Marię.  

Brał udział w wojnie obronnej. W dniu 3 września 1939 roku jechał kolejowym transportem z Jarosława 
do rejonu mobilizacji. Pociąg został zbombardowany przez samoloty niemieckie w okolicach Dębicy. Po odmowie 
uzbrojenia w Tarnowie powrócił do domu. Od lutego 1941 roku działał na Placówce Zagórzyce w Obwodzie 
Dębica ZWZ-AK. Był kancelistą i zastępcą dowódcy placówki. Prowadził teoretyczne i terenowe szkolenia 
wojskowe, gromadził broń, kolportował podziemną prasę. W 1944 roku został zastępcą dowódcy 2. kompanii w 
Placówce Sędziszów Małopolski II, dowodzonej przez Edwarda Bielawskiego „Orła”. W czasie akcji „Burza”, był 
dowódcą plutonu AK operującego w okolicach Sędziszowa Młp. Używał pseudonimów: „Grzmot, „Michał”, 
„Spłonka”. Od 1943 r. posługiwał się nazwiskiem Drozd. 



Po zajęciu tych terenów przez oddziały Armii Czerwonej w 1944 r. nadal pełnił obowiązki zastępcy 
komendanta Placówki AK. Po nieudanej próbie zatrzymania go przez NKWD (w październiku 1944 roku), w 
ramach akcji ewakuacji żołnierzy AK zagrożonych aresztowaniem na Rzeszowszczyźnie, wyjechał w połowie 1945 
roku na tereny Dolnego Śląska. 

Zamieszkał w Kłodzku przy ul. Śląskiej 20/6. Razem z Józefem Łotockim ps. „Łata” i por. Karolem 

Halskim25 był jednym z organizatorów kłodzkiej siatki WiN wchodzącej w skład Okręgu Wrocław „Wschód” ppłk. 

M. Szumańskiego. Sporządzał raporty informacyjne, kolportował podziemną prasę i ulotki. W grudniu 1946 roku 

odnowił kontakty z mjr. Ludwikiem Marszałkiem odbudowującym siatkę po jej rozwiązaniu przez ppłk. 

Szumańskiego. 

Od marca 1947 był zastępcą kierownika powiatowego WiN w Kłodzku. Odpowiadał za sprawy informacji. 

Zbierał i opracowywał w formie miesięcznych sprawozdań wiadomości z zakresu wojskowości, UB, MO, ORMO. 

W swoim mieszkaniu prowadził lokal kontaktowy. Równocześnie pracował jako urzędnik w Zarządzie Miasta 

Kłodzka, najpierw w Referacie Mieszkaniowym (od lipca 1945 roku), a następnie Referacie Aprowizacyjnym (od 

marca 1946 r.). Wystawiał dokumenty meldunkowe do członków podziemia niepodległościowego. Należał do 

PPS.  

W związku ze swoją podziemną działalnością pierwszy raz został aresztowany w maju 1947 roku w 

wyniku donosu byłego żołnierza AK z Obwodu Dębica zamieszkałego wówczas w Kłodzku. Po przesłuchaniu w 

PUBP został zwolniony. Od tego czasu był inwigilowany. W nocy z 15/16 grudnia 1947 roku został aresztowany 

ponownie. Zatrzymano go w jego mieszkaniu na rozkaz naczelnika Wydziału Śledczego WUBP mjr. Jana 

Starzyckiego. Podczas rewizji zatrzymano maszynę do pisania i fotografie. Po aresztowaniu został przewieziony 

do wrocławskiego WUBP, gdzie był poddany wielokrotnym przesłuchaniom. 17 czerwca ppor. Stanisław Pactwa 

postawił go w stan oskarżenia. 

Był sądzony w zbiorowym procesie kłodzkich działaczy WiN. W dniu 16 sierpnia 1948 roku został skazany 

przez WSR we Wrocławiu pod przewodnictwem kpt. Zygmunta Bukowińskiego na 12 lat więzienia. Po 

zakończeniu procesu był więziony przy ul. Sądowej i ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu (od 22 lutego 1949), w 

Rawiczu (od 2 marca 1949r.) i Potulicach (od 14 kwietnia 1954 r.).  

Kazimierz Charchut został zwolniony z więzienia 30 kwietnia 1956 roku. Powrócił do Kłodzka. W 

atmosferze tzw. odwilży popaździernikowej nadal był traktowany przez władze podejrzliwie. W 1960 roku zmienił 

nazwisko na Tucharski. Pracował m.in. w PP Warzywa i Owoce Kłodzko. Do końca swoich dni mieszkał w Kłodzku 

przy ul Ptasiej26. Zmarł 25.09.2011 r. w wieku 99 lat. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kłodzku. 

Na jego grobie umieszczono symboliczną wzmiankę: „Żołnierz AK”. 

 

Jan Klamut 

Urodził się w Górze Ropczyckiej (ówczesny pow. Dębica) 14.11.191327. Wieku 2 lat stracił ojca, który 

zginął na jednym z frontów I wojny światowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w 

Gimnazjum w Dębicy, skąd po zdaniu w 1935 r.,  tzw. dużej matury, został skierowany do odbycia służby 

wojskowej w Szkole Podchorążych Piechoty w twierdzy brzeskiej nad Bugiem, a następnie pełnił funkcję jako 

dowódca plutonu strzeleckiego 83 Pułku Piechoty Strzelców Poleskich w Kobryniu (w 1936 r. uzyskał stopień plut. 

podch.). Po zakończeniu szkolenia wojskowego, trafił do Horochowa,  gdzie pracował jako urzędnik kontraktowy 

w Państwowym Urzędzie Skarbowym28.  

W wojnie obronnej 1939, Jan Klamut walczył w szeregach 83 Pułku Piechoty. Trafił do niewoli 

niemieckiej 22 września pod Garwolinem, jednak został zwolniony z obozu jenieckiego ze względu na stan 

zdrowia i wrócił do rodzinnego domu w Górze Ropczyckiej. Pod pseudonimem „Górski” włączył się w pracę 

konspiracyjną w ramach ZWZ-AK, na obszarze Placówki Sędziszów w Obwodzie AK Dębica. Awansowany na 

porucznika, był dowódcą plutonu. Szkolił podchorążych, brał udział w akcjach bojowych przeciwko Niemcom 

(Jedną z nich była akcja na dwór w Gnojnicy-Czujku)29. W ramach akcji „Burza”, wraz z oddziałem, walczył w 

okolicy Gnojnicy Woli i Zagórzyc-Budzisza. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i w związku z rozpoczęciem nasilonych 

aresztowań w terenie przez NKWD i UB, wyjechał do Rzeszowa, a następnie do Krakowa, gdzie na przełomie 

stycznia i lutego ochotniczo wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Został przydzielony do 27 Pułku Piechoty w 

Krakowie. Nie ujawnił swojej wcześniejszej przynależności do AK. 

W LWP awansował na porucznika, dowodzi walką z Niemcami pod Nysą, Budziszynem, Pragą i Dreznem. 

Za udział w walkach otrzymał trzykrotnie odznaczenia wojenne. Po zakończeniu walk przejściowo trafił do 

Szklarskiej Poręby, gdzie służył przy ochronie granicy państwowej, a następnie został przeniesiony na stanowisko 

dowódcy 3. plutonu 2 kompanii moździerzy w 27 Pułku Piechoty30 w Kłodzku.  

Otrzymał dwupokojowe mieszkanie przy ul. Walecznych 6431. Od 31 stycznia 1946 do 1 marca 1947 r. 

był oficerem administracyjnym. W międzyczasie 14 kwietnia 1946 r. został przeniesiony na dowódcę 3 plutonu 1 

kompanii strzeleckiej 27 pp. Od 1 marca do 14 lipca 1947 r. był komendantem powiatowego Urzędu PW i WF 



(Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego). Organizował obozy i ćwiczenia sportowo-wojskowe 

dla młodzieży.  

W grudniu 1946 r. odnowił kontakty z mieszkającymi w Kłodzku byłymi żołnierzami AK Obwodu Dębica. 

W odtwarzanej siatce konspiracyjnej Okręgu Wrocław WiN został ściśle zakonspirowanym informatorem 

specjalnym z zakresu wojskowości. Dostarczył dla wywiadu dolnośląskiego WiN wiele cennych materiałów i 

wiadomości dotyczących danych osobowych oficerów sowieckich, przekazywał informacje o indoktrynacji 

młodych rekrutów wcielanych do wojska, ujawnił liczne przypadki bandyckiego zachowania się stacjonujących w 

powiecie kłodzkim żołnierzy ACz wobec ludności polskiej i niemieckiej. 

2 stycznia 1948 r. został aresztowany w swoim mieszkaniu w Kłodzku. Był przesłuchiwany w WUBP we 

Wrocławiu. 19 lipca zmaltretowani fizycznie i psychicznie został doprowadzony do więzienia przy ul. Sądowej. 

Stanął przed WSR we Wrocławiu w procesie działaczy kłodzkiej grupy WiN. 16 sierpnia 1948 r. został skazany na 

karę śmierci. Po procesie przewieziono go do więzienia przy ul. Kleczkowskiej i osadzono w pojedynczej celi. 10 

października NSW w Warszawie podtrzymał orzeczenie WSR. 22 listopada Bierut nie skorzystał z prawa łaski.  

27 listopada 1948 r. o g. 17.30 Jan Klamut został rozstrzelany w grupowej egzekucji przeprowadzonej na 

dziedzińcu więzienia przy ul. Kleczkowskiej. Zwłoki pogrzebano w bezimiennej mogile na cmentarzu 

Osobowickim we Wrocławiu. Po latach, staraniem rodziny, na miejscu pochówku postawiono nagrobek. 

31 października 1947 r. w Kłodzku zawarł związek małżeński z urzędniczką pocztową Heleną z d. Pawlak. 

Był odznaczony medalami „Za Bałtyk, Odrę i Nysę”, „Wolności i Zwycięstwa”, „Na polu chwały”. 5 marca 

2019 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej, Jan Klamut został pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana. 

 

Karol Pośko 

Urodzony w 12 czerwca 1917 r. w Ropczycach k. Dębicy32. Syn Jana i Marii z d. Dobrowolskiej. Do 1934 

r. uczęszczał do prywatnego gimnazjum w Ropczycach. Był również drużynowym harcerskim. W 1937 r. zdał 

egzamin dojrzałości w Gimnazjum i Liceum im. Króla Wł. Jagiełły w Dębicy. Służbę wojskową odbył w 19. pp we 

Lwowie. Tam przeszedł kurs podchorążych piechoty. W sierpniu 1939 r. został powołany na manewry wojskowe.  

1 września jako z-ca d-cy plutonu 19. pp wyruszył ze Lwowa na front w okolice Włocławka. Walczył na 

pozycjach osłonowych armii „Poznań” i „Pomorze”. Brał udział w walkach w okolicach Płocka pod Radziwiem i 

Dobrzykowem. 18 września podczas walk na Bzurą został ciężko ranny w głowę. Trafił do szpitala wojennego w 

Łodzi, skąd 17 grudnia zbiegł i powrócił do Ropczyc. Tam od 1940 r. działał w NOW, a następnie ZWZ-AK. Przyjął 

pseudonim „Koń”, „Klarnet”. Był z-cą komendanta Placówki Ropczyce II, a od 1944 r. jej dowódcą. Równolegle 

był oficerem ds. rezerw w Podobwodzie Sędziszów Młp. Prowadził kursy podoficerskie i zajęcia terenowe. Szkolił 

niższych dowódców. Jego oddział brał udział w akcji „Burza” w ramach zgrupowania oddziałów Adama 

Lazarowicza „Klamry”. 

Po zajęciu okolic Sędziszowa Młp. przez ACz w sierpniu 1944 r. Pośko został aresztowany przez 

kontrwywiad wojskowy „Smiersz”. Po przesłuchaniach, w listopadzie 1944 r. wywieziony został do łagru 

Borowicze, gdzie pracował w kopalni węgla. Do Polski powróciła 4 marca 1946 r. Początkowo zamieszkał w 

Ropczycach. Pozbawiony pracy i będący pod stała inwigilacją PUBP w maju 1946 r. wyjechał na Dolny Śląsk.  

Zamieszkał w Kłodzku przy ul. Lutyckiej 15 (obecnie Lutycka 27). Pracował w PSS „Społem” na stanowisku 

magazyniera i kierownika hurtowni. W grudniu 1946 r., poprzez Stanisława Dydę, nawiązał kontakty z działaczami 

Okręgu Wrocław WiN. Objął funkcję kierownika Rejonu (potem powiatu) Kłodzko. Opracowywał miesięczne 

sprawozdania wysyłane do Wrocławia, kolportował podziemną prasę, prowadził odprawy organizacyjne. W 

obawie przed inwigilacją ze strony PUBP w Kłodzku za zgodą kierownika okręgu L. Marszałka w październiku 1947 

r. wyjechał do Brzeska. Zerwał dotychczasowe kontakty konspiracyjne, jednak utrzymywał listowne, co 

doprowadziło do jego „ustalenia” przez UB.  

21 stycznia 1948 r. został aresztowany w Brzesku po przyjściu do pracy. Został przewieziony do WUBP 

we Wrocławiu. W celu wymuszenia zeznań stosowano wobec niego bicie, głodzenie i wielogodzinne „stójki” 

twarzą do ściany. Kilkakrotnie był umieszczany w karcerach33.  

Był sądzony w procesie kłodzkiej grupy WiN. 16 sierpnia 1948 r. został skazany na 7 lat więzienia. 22 

lutego przeniesiony został do więzienia przy Kleczkowskiej. Od 2 marca 1949 r. przeniesiony do więzienia w 

Rawiczu. W 1952 r. trafił do Strzelec Opolskich, a 9 lutego 1953 r. do OPW Gracze, gdzie oprócz pracy bibliotecznej 

prowadził również kursy dla analfabetów i wtórnych analfabetów.  

Został zwolniony 27 marca 1954 r. Zamieszkał w Sędziszowie Młp. Pracował w Zakładach Zbożowych w 

Pustkowie i PZGS w Dębicy. Od 1956 r. był prezesem GS w Ropczycach. Pracował w tamtejszym PZGS, Zakładzie 

Gospodarki Rolnej i Spółdzielni Rzemieślniczej. W PRL angażował się w „nielegalną” budowę kościołów na terenie 

Diecezji Przemyskiej. Był inicjatorem poszukiwania miejsc pogrzebania swoich podkomendnych z Placówki 

„Ropa” zamordowanych jesienią 1944 r. przez sowieckie służby bezpieczeństwa w lesie Turzańskim. Opublikował 

wspomnienia „Moja praca w WiN” (Zeszytu Historyczne WiNu” nr 10 /1997) oraz „Tak było na Stawisku” 

(Biblioteka Ropczycka, z. 4/1997). Zmarł 30 kwietnia 1999 r. w Ropczycach.  



 

 

Marcin Sondej 

Urodził się 17 marca 1893 r. we wsi Staniszewskie k. Kolbuszowej34. Syn Wojciecha i Katarzyny z d. Bakiej. 

Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1906 wyjechał do Niemiec w celach zarobkowych. Gdzie pracował jako 

rolnik, a potem w cegielni w Woldenbergu (Dobiegniew). Został zmobilizowany do austriackiego 40 pułku 

piechoty, ukończył tam szkołę dla podoficerów. Walczył na froncie rosyjskim i włoskim, aż do zakończenia wojny 

w 1918 kiedy to został zdemobilizowany.  

 Po powrocie do rodzinnej wsi podjął służbę w Policji Państwowej. Pełnił obowiązki najpierw w 

Kolbuszowej, potem w Ropczycach. W tym czasie ukończył też półroczny kurs zawodowy dla policjantów w 

Rzeszowie. W 1922 roku zawarł związek małżeński z Antoniną Kosydar. W tym samym roku przeniesiono go 

okręgu wołyńskiego, gdzie zetknął się z sowieckimi działaniami wywiadowczymi i dywersyjnymi. W 1938 r. 

powrócił do Ropczyc.  

 Podczas kampanii wrześniowej 1939 pełnił obowiązki policjanta w Lubaczówce. Po agresji radzieckiej 

wycofał się z pododdziałami Wojska Polskiego na południe, ale ostatecznie udało mu się powrócić do Ropczyc, 

gdzie podjął prace w policji „granatowej”, na stanowisku zastępcy komendanta posterunku, a od 1942 r. objął 

funkcję komendanta obwodowego. W tym samym czasie współpracował z kontrwywiadem Obwodu Dębica AK. 

Udzielał informacji o mających nastąpić akcjach pacyfikacyjnych i odwetowych, ściąganiu kontyngentów, a także 

planowanych aresztowaniach. Przed akcją „Burza” zbiegł z posterunku i ukrywał się w okolicznych 

miejscowościach. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na te tereny otrzymała skierowanie do pracy na ziemiach 

zachodnich. Od marca do października 1945 r. pracował w Bytomiu, w wodociągach. Po tym okresie wyjechał do 

Kłodzka. Zamieszkał przy ul. Orkana 21/3. Był zatrudniony jako sekretarz w Wojskowej Komendzie Miasta 

Kłodzka. W marcu 1946 r. poprzez kolegów z ropczyckiej AK mieszkających w Kłodzku, rozpoczął współpracę z 

konspiracją  Okręgu Wrocław „Wschód” WiN. Został informatorem z dziedziny wojskowości (rozpracowywał 

sowieckich oficerów w kłodzkich jednostkach 27 pułku oraz 11 Oddziału WOP oraz PUBP). 

 19 stycznia 1948 r. został aresztowany w Kłodzku. Z powodu służby w policji „granatowej” został 

oskarżony przez śledczych o udział w akcjach przeciwko ludności żydowskiej podczas wojny. Podczas 

przesłuchania prowadzonego przez śledczego Grubera, został obciążony  o współprace z Niemcami na podstawie 

fałszywych zeznań kupca Władysława Zycha z Ropczyc.  

 Po zakończonym śledztwie, 16 sierpnia 1948 w procesie kłodzkiej grupy WiN został skazany przez 

Wojskowy Sad Rejonowy we Wrocławiu, pod przewodnictwem kpt. Zygmunta Bukowińskiego na 15 lat więzienia, 

chociaż oskarżyciel żądał kary śmierci. Zasądzony wyrok odbywał początkowo przy Kleczkowskiej we Wrocławiu. 

Od 2 marca 1949 do 19 października 1953 r.  był więziony w Rawiczu. Następnie wysłano go do obozu pracy OPW 

Potulice, skąd 3 kwietnia 1956 do Sieradza i ponownie do Potulic, skąd został zwolniony  25 czerwca 1956 r.  Po 

zwolnieniu mieszkał w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 37/1. Pozostawał na rencie. Zmarł 26 marca 1965 r. Został 

pochowany na cmentarzu Komunalnym w Kłodzku. Po latach jego grób w związku z brakiem opłacenia został 

zlikwidowany, a doczesne szczątki przeniesiono do grobu wspólnego mieszczącego się w kwaterze C/1B/1 tegoż 

cmentarza35. 

 

Ludwik Duduś 

 Urodził się 22 czerwca 1900 r. w Bukowsku k. Sanoka36. Syn Wojciecha i Katarzyny z d. Hussak. W 1917 

ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Następnie był praktykantem w starostwie. W maju 1918 został 

zmobilizowany do armii austriackiej. Na froncie włoskim dostał się do niewoli. Wstąpił do armii Hallera we Francji 

z którą wrócił do Polski. Podczas walk na froncie polsko-ukraińskim został ranny. W 1920 r ukończył kurs 

podoficerski i został przydzielony do zapasowego szwadronu kawalerii, a następnie przeniesiono go do służby w 

szpitalu wojskowym w Wilnie. 

 Od 1921 r. służył w kompanii sztabowej dowództwa wojsk Litwy Środkowej. W stopniu sierżanta został 

zdemobilizowany z 85. pp w Wilnie. Rozpoczął prace w Policji Państwowej. Od 1923 r. prowadził archiwum 

posterunku w Przemyślu. W 1931 r. został zastępcą komendanta posterunku w Babicach. Po ukończeniu kursu 

dla komendantów objął kierownictwo jednostki w Medyce. Od 1934 r. był komendantem posterunku w 

Olszowach k. Przemyśla. 

W kampanii wrześniowej 1939 walczył w okolicy Rohatyna. 20 września przekroczył granicę polsko-

węgierską. Z Węgier dotarł do formującej się we Francji armii polskiej. W czerwcu 1940 r. dostał się do niewoli 

niemieckiej pod Sedanem. Został osadzony w obozie w Grazu. W 1941 r . uciekł stamtąd, powracając na Węgry, 

gdzie został internowany. Pracował w kopalniach aluminium. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski. 

 Dwa miesiące później osiedlił się w Kłodzku, przy ul. Boh. Getta 13/2. Od 23 sierpnia 1945 r. pracował w 

Zarządzie Miasta Kłodzka, kolejno w Biurze Meldunkowym, Referacie Prawno –Administracyjnym i jako sekretarz 

Działu Ogólnego. Z powodu szykan współpracowników – członków PPR – zmienił pracę i zatrudnił się u adwokata 



Jerzego Koralkiewicza. Wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Od kwietnia 1946 r. działał w siatce 

konspiracyjnej Okręgu Wrocław „Wschód” pod ps. „Ludomir”. Był informatorem z zakresu sądownictwa i 

więziennictwa, rozpracowywał PUBP, kolportował podziemną prasę i ulotki, redagował i przepisywał sytuacyjne 

sprawozdania miesięczne wysłane do Wrocławia. Następnie kontynuował swoją działalność w odtworzonym 

Okręgu Wrocław WiN.   

19 grudnia 1947 r. aresztowany w Kłodzku i po postawieniu w stan oskarżenia, 16 sierpnia 1948 r. 

skazany w procesie kłodzkich działaczy WiN na 12 lat pozbawiania wolności. 2 marca 1949 r. został przewieziony 

do więzienia w Rawiczu. 3 października 1951 r. chory i wycieńczony został umieszczony w szpitalu więziennym, 

gdzie zmarł 11 grudnia 1951 r. o g. 6.05. z powodu ostrej rozpadowej gruźlicy płuc. 13 grudnia został pochowany 

na cmentarzu w Rawiczu. Był żonaty z Janiną z d. Sidor. Ludwik Duduś był odznacozny Srebrnym Krzyżem Zasługi 

i Krzyżem Walecznych. 

 

Emilia Jaskuła 

Emilia Jaskuła urodziła się 9 listopada 1909 r w Niestanicach k. Radziechowa37. Do 1921 uczyła się w 

domu, a następnie w Gimnazjum w Kamionce Strumiłowej, które ukończyła maturą. Następnie otrzymała pracę 

jako sekretarka w Państwowym Gimnazjum w Trembowli (woj. tarnopolskie), a w 1937 przeniosła się ponownie 

do Kamionki Strumiłowej, na równorzędne stanowisko38. Po zajęciu kresów przez Związek Radziecki, została 

zwolniona ze stanowiska, musiała ukrywać się przed aresztowaniem i represjami. Po ataku Niemiec na ZSRR, 

kontynuowała pracę w oświacie, uzyskała stanowisko w Inspektoracie Szkolnym. W tym czasie współpracowała 

z lwowską AK organizując komplety tajnego nauczania. Końcem 1943 roku, ze strony podziemia ukraińskiego, 

otrzymała groźbę wykonania na niej wyroku śmierci, w razie dalszego pozostawania na miejscu. W kilka tygodni 

później, wraz z cała rodziną, wyjechała w okolice Krakowa. Objęła posadę w Kuratorium Okręgu Szkolnego w 

Krakowie, jednak ze względu na warunki bytowe postanowiła przenieść się na Ziemie Zachodnie. We wrześniu 

1945 wraz z rodziną przyjechała do Kłodzka, gdzie zamieszkali przy ul. Armii Czerwonej 6 (obecnie Armii 

Krajowej), a następnie Wojska Polskiego 4/2. Emilia otrzymała etat jako sekretarka, a następnie jako kierownik 

sekretariatu w Inspektoracie Szkolnym w Kłodzku39. Otrzymała mieszkanie przy ul. Traugutta 5, a następnie 

przeprowadziła się do lokalu przy Kościuszki 4/4 w Kłodzku. Od marca 1946 za pośrednictwem Karola Halskiego i 

swojego brata Stanisława Jaskuły, nawiązała współpracę z działaczami Okręgu Wrocław „Wschód” WiN. W swoim 

mieszkaniu i miejscu pracy prowadziła punkt kontaktowy i „skrzynkę pocztową” dla łączników przyjeżdzających 

z Wrocławia. Pomagała wysiedlonym z Kresów Wschodnich, rozdzielała pakiety przysłanej podziemnej prasy i 

ulotek. Po rozwiązaniu struktur OW „Wschód” WiN straciła kontakty z konspiracją. W 1947 r. odnowiła 

współprace z mjr Marszałkiem w ramach odtworzonego Okręgu Wrocław WiN. Utrzymywała kontakty z zarządem 

okręgu we Wrocławiu, przepisywała na maszynie miesięczne sprawozdania informacyjne o sytuacji w powiecie 

kłodzkim oraz sporządzała wyciągi z nasłuchu radiowego stacji zachodnich. 

W nocy 15/16 grudnia 1947 r. została aresztowana w swoim mieszkaniu w Kłodzku. Była przesłuchiwana 

początkowo w siedzibie kłodzkiego PUBP, a następnie przewieziono ją do WUBP we Wrocławiu, gdzie 

prowadzono dalsze przesłuchania40. Niedługo po zakończeniu śledztwa, wraz z innymi członkami kłodzkiej grupy, 

stanęła przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu, który obradował w następującym składzie: kpt. 

Zygmunt Bukowiński - przewodniczący, chor. Tadeusz Piasecki – asesor, por. Henryk Sosiński – ławnik, kpt. 

Sylwester Stöcker – prokurator. 16 sierpnia 1948, zapadły wyroki (Sr 614/48). Emilia Jaskuła została skazana na 

karę 10 lat pozbawienia wolności. 

Początkowo odbywała karę przez 2 lata we Wrocławiu przy Kleczkowskiej, później została przewieziona 

do ciężkiego więzienia kobiecego dla więźniarek politycznych w Fordonie (Bydgoszcz)41. Przez pierwsze trzy 

miesiące tj. od sierpnia do października 1950 r. przebywała w celi izolacyjnej. Później trafiła do celi kilkuosobowej. 

Na terenie więzienia pracowała w pralni, a następnie piekarni. Wskutek ciężkich warunków więziennych, z 

zapewne przede wszystkim wskutek okrutnego śledztwa w więzieniu przy Kleczkowskiej, zaczęła tracić wzrok. W 

sierpniu 1955 r., z powodów zdrowotnych, została zwolniona. Zamieszkała w Bochni. Pracowała tam w 

Państwowym Domu Dziecka. Od 1975 r. pozostawała całkowicie ociemniała. W 1992 r. przeniosła się do 

Sosnowca, gdzie zmarła w 1996 roku42. 

 

Bronisław Pelczarski 

Urodził się 7 września 1905 r. w Kutkoszu k. Złoczowa (dawne woj. lwowskie)43. Rodzice Andrzej i 

Melania z d. Dębska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Kutkoszu, pracował w folwarku hr. Woźnickiego, a 

następnie przeniósł się do Lwowa gdzie od 1926 r. podjął prac w charakterze robotnika budowlanego. Następnie 

odbył służbę wojskowa w 12 pułku artylerii lekkiej w Złoczowie i do wybuchy wojny pozostawał w wojsku jako 

podoficer zawodowy.  

 W kampanii wrześniowej wraz ze swoja jednostką, w ramach 12 Dywizji Piechoty, walczył w okolicach 

Skarżyska i Starachowic. Zakończeniu walk przebywał ponownie w Złoczowie, gdzie podjął prace jako murarz. Po 



zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną w 1944 r. został zatrudniony jako referent transportowy przy 

pełnomocniku ds. ewakuacji ludności polskiej.  

Na przełomie lat 1944/45 wyjechał na ziemie zachodnie. Zamieszkał w Kłodzku przy ul. Wolności 41. 

Pracował w prywatnym warsztacie szewski swojego brata Franciszka w Trzebieszowicach. W maju 1946 r. 

nawiązał kontakt i rozpoczął działalność konspiracyjną w Okręgu Wrocław „Wschód” WiN. Przewoził przesyłki 

konspiracyjne na trasie Kłodzko-Wrocław, kolportował podziemną prasę i ulotki. Zajmował się również 

przeglądem wydawanej oficjalnie prasy dla potrzeb propagandowych podziemia.  

20 grudnia 1947 r. został aresztowany w Kłodzku. Po przesłuchaniach i oskarżeniu, 16 sierpnia 1948 r. 

stanął, wraz z innymi działaczami kłodzkiego WiN, przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu, pod 

przewodnictwem kpt. Zygmunta Bukowińskiego. Został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności. Po skazaniu 

przebywał w więzieniu we Wrocławiu. 2 marca 1949, został przewieziony do Rawicza, a 12 maja 1952 do Wronek. 

Następnie 13 lutego 1953 r. trafił obozu pracy OPW w Potulicach, a w kwietniu do OPW Mielęcin, skąd 23 lipca 

przetransportowano go do OPW Piechcin. Stamtąd 27 listopada 1953 do OPW Koronów i ostateczne do więzienia 

w Grudziądzu, skąd został  zwolniony 9 sierpnia 1955 r. Mieszkał w Kłodzku przy ul. Wolności 41. Pracował w 

kłodzkim browarze. Zmarł w 1974 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kłodzku. 

 

 

Irena Mazek 

Urodziła się 29 września 1925 r. w Zagórzycach pow. Dębica44. Córka Franciszka i Marii z d. Feret. W 

1940 r. ukończyła szkołę powszechną w Sędziszowie Młp. W 1942 r. za pośrednictwem ojca, została zaprzysiężona 

do struktur Obwodu Dębica AK, gdzie przydzielono ją do sekcji sanitarnej Placówki Sędziszów Młp pod ps. 

„Morfina”, później „Pantera”. Wykonywała również zadania łączniczki oraz pomagała więźniom obozu w 

Pustkowie. Równocześnie kontynuowała naukę na tajnych kompletach. W czasie akcji „Burza”, uczestniczyła jako 

sanitariuszka w okolicach Sędziszowa Młp. na terenie walk zgrupowania partyzanckiego mjr. Adama Lazarowicza 

„Klamry”.  

 Po zajęciu tamtych terenów przez Armię Czerwoną pozostała w konspiracji, gdzie przenosiła 

konspiracyjna „pocztę” i wiadomości z nasłuchu radiowego. Równocześnie od września do grudnia 1944 r. 

procowała jako urzędniczka w Zagórzycach. 9 stycznia 1945 r. została aresztowana przez funkcjonariuszy PUBP z 

Ropczyc. Przetrzymywana do 12 maja 1945 r. został zwolniona z powodu braków dowodu winy.  

 Wyjechała z rodziną na Dolny Śląsk. Początkowo zamieszkała w Zaciszu (Łężyce pow. kłodzki), a 

następnie przy ul. Mariańskiej 2 w Kłodzku. Pracowała kolejno w KP PPR jako maszynistka, punkcie etapowym 

PUR w Kudowie Zdr. jako rejestratorka (do grudnia 1946 r.) i dolnośląskiej DOKP Oddział Kłodzko jako 

urzędniczka. Działała, wraz z ojcem, w kłodzkich strukturach Okręgu Wrocław „Wschód” WiN. W mieszkaniu 

prowadziła „skrzynkę pocztową” dla przesyłek przywożonych przez kurierkę z Wrocławia. Przekazywała materiały 

instruktażowe i propagandowe. Następnie kontynuowała działalność w odtwarzanym przez mjr. L. Marszałka 

Okręgu Wrocław WiN, gdzie pełniła funkcję łączniczki, dostarczając „pocztę” do Wrocławia.   

W nocy 15/16 grudnia 1947 r. została aresztowana wraz z ojcem w swoim domu w Kłodzku. Z 

pozostałymi członkami kłodzkiej grupy WiN stanęła przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu. 16 

sierpnia 1948 r. została skazana na karę 5 lat pozbawienia wolności. 15 października 1948 r. została przewieziona 

do więzienia przy Kleczkowskiej we Wrocławiu. 27 września 1949 r. przetransportowano ją do więzienia w 

Fordonie. Została zwolniona 8 stycznia 1952 r. Powróciła do Zagórzyc. Następnie wyjechała na stałe do Chicago, 

gdzie obecnie mieszka. 

  

Franciszek Mazek 

Urodził się 2 sierpnia 1900 r. w Zagórzycach k. Dębicy45. Syn Franciszka i Marii z d. Drozd. W 1913 r. 

ukończył szkołę ludową w Zagórzycach. Działał w POW. Następnie został zmobilizowany do armii austo-

węgierskiej. Internowano go na Węgrzech, skąd zbiegł i w 1917 przedostał się do armii gen. Józefa Hallera. 

Walczył na froncie polsko-ukraińskim i polsko-bolszewickim. Został zdemobilizowany w 1921 r. Otworzył w 

Zagórzycach warsztat krawiecki, a potem sklep „towarów mieszanych”. Przed samą wojną pracował jako robotnik 

w zakładach mięsnych w Dębicy. Udzielał się w społecznie. Był członkiem katolickich stowarzyszeń rolniczych i 

spółdzielczych oraz radnym gminy zbiorowej w Sędziszowie Młp. i ławnikiem sądowym w Ropczycach. 

W lipcu 1939 został zmobilizowany do służby w Policji Państwowej. Otrzymał przydział na posterunek w 

Pilźnie, a następnie w sierpniu przydzielony został do służby żandarmerii w Rzeszowie. W trakcie wojny obronnej 

służył w jednostkach Obrony Narodowej. 22 września 1939 r. przedostał się na Węgry gdzie został internowany 

do 1941 r. Następnie poprzez obóz przejściowy w Austrii wrócił do okupowanej Polski. Podjął się pracy 

konspiracyjnej w ramach ZWZ-AK. Był jednym z głównych organizatorów struktur w Zagórzycach (Obwód Dębica 

AK), pełnił funkcję komendanta Placówki, pod pseudonimem „Krogulec”. W latach 1942-1944 dowodził 

plutonem, a później kompanią „Zagon” 5. Pułku Strzelców Konnych AK. Podczas akcji „Burza” walczył w ramach 



ugrupowania „Klamry”, mjr. Adama Lazarowicza. Po zainstalowaniu się nowej władzy jako oficer AK był ścigany 

przez funkcjonariuszy PUBP z Dębicy. W związku z tym w lipcu 1945 wyjechał na Dolny Śląsk. Zamieszkał z rodziną 

początkowo w Łężycach46, a następnie w Kłodzku, przy ul. Mariańskiej 2. Tu nawiązał kontakt z działaczami 

konspiracyjnymi i włączył się w kłodzkie struktury Okręgu Wrocław „Wschód” WiN. Wspólnie z córką prowadził 

w domu lokal kontaktowy dla kurierów, przekazywał dla działaczy organizacji z Kłodzka materiały dostarczane z 

Wrocławia, kolportował podziemną prasę i ulotki. Jako informator podziemia wszedł do Komitetu Powiatowego 

PPR. 

 W nocy z 15/16 grudnia 1947 został aresztowany wraz z córką Ireną oraz innymi działaczami kłodzkich 

struktur. Śledztwo prowadzone było we Wrocławiu, przez ppor. Jana Misiurskiego. Po postawieniu, zarzutów 

przez ppor. Stanisława Pactwę, był sądzony w 16 sierpnia 1948 przez Wojskowy Sad Rejonowy we Wrocławiu 

pod przewodnictwem kpt. Zygmunta Bukowińskiego, w ramach procesu kłodzkich działaczy WiN. Został 

uniewinniony i jeszcze tego samego zwolniony. Powrócił do Kłodzka.  

 3 grudnia 1948 r. został ponownie aresztowany przez funkcjonariuszy referatu III PUBP w Kłodzku. 

Śledztwo przeszedł w tutejszym urzędzie. 13 grudnia tego samego roku ponownie został postawiony przed WSR 

we Wrocławiu, tym razem na sesji wyjazdowej w Kłodzku, który orzekł wyrok 3 lat więzienia. 23 grudnia został 

osadzony w więzieniu w Kłodzku, a następnie we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej. 26 listopada 1951 został 

zwolniony. Zmaltretowany i ciężko chory wrócił do Kłodzka. Zamieszkał przy ul. Łukasińskiego 12. Zmarł 25 

sierpnia 1952 r. i został pochowany na cmentarzu Komunalnym w Kłodzku.  

 W 1924 r. zawarł związek małżeński z Marią z d. Feret. Jedna z córek Irena była sanitariuszką AK i 

łączniczką WiN, aresztowana razem z ojcem, została skazana przez WSR we Wrocławiu na wieloletnie więzienie. 

Po zwolnieniu wyjechała do Chicago, gdzie do dzisiaj mieszka. 

17 września 2019 r. w ramach projektu „Ocalamy” prowadzonego przez Oddziałowe Biuro 

Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, grób Franciszka Mazka, znajdujący się na kłodzkim cmentarzu, został 

uhonorowany, specjalnym emblematem  „Ojczyzna swemu obrońcy”. Insygnium to  jest wyrazem wdzięczności 

dla tych naszych rodaków, którzy walczyli za Polskę – zarówno w czasie I wojny światowej, wojny polsko-

bolszewickiej, jak i II wojny światowej. 

 

 Opr. Grzegorz Palko sierpień 2020 
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