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Elżbieta Zawacka - biografia
19.03.1909-01.01.2009

Pseudonimy:
"Zo", "Zelma", "Sulica"

Stopień wojskowy:
porucznik (1943), kapitan (1944) major (1945), generał brygady (2006)

Wykształcenie i działalność do 1939 r.:
studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim
praca nauczycielska m.in. w Tarnowskich Górach
od 1930 r. działalność w organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (późniejsze Przysposobienie Wojskowe Kobiet;  instruktorką i
komendantka Regionu Śląskiego PKW w Katowicach

Udział w wojnie obronnej 1939
żołnierz Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Kobiet, udział w obronie Lwowa

Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od października 1939 roku, zaprzysiężona 2.11.1939 r.
Jedną z organizatorek struktur Służby Zwycięstwu Polski (opartej na przedwojennej PKW) na Śląsku.
Kurierka w Wydziale Łączności Zagranicznej KG AK (kolejne krypt. "Zenobia", "Łza", "Załoga", "Zagroda")  na kierunku zachodnim; przewożenie 
meldunków i raportów ZWZ-AK, do Warszawy, poczty i pieniędzy.
W 1943 r. jako emisariusz Komendanta Głównego AK gen. "Grota" Roweckiego przebywała w sztabie  Naczelnego Wodza.
Do Polski przerzucona 9.09.1943 r. samolotem w ramach operacji lotniczej "Neon 4". Objęcie funkcji funkcję zastępcy szefa "Zagrody" - szkolenie
kurierów i wytyczanie nowych tras. Poszukiwana listami gończymi na terenie Rzeszy; w związku z tym od marca 1944 r. przeniesiona do szefostwa
Wojskowej Służby Kobiet w I Oddziale KG AK, gdzie zajmowała się szkoleniem.
Szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim:  Śródmieście Północ

Losy po Powstaniu
Wyjście z Warszawy z ludnością cywilną przez obóz w Pruszkowie. 
Powrót do działalności konspiracyjnej w Krakowie; organizowanie przerzutyu kurierów KG AK; m.in.  por. Jana Jeziorańskiego "Nowaka "

Losy po wojnie
Po rozwiązaniu Armii Krajowej (18.01.1945) działalność, przez kilka miesięcy, w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość".
W latach 1946-48 inspektor w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, a później nauczyciel w Łodzi,
Toruniu i Olsztynie.
5 września 1951 r. aresztowana przez funkcjonariuszy UB, po ciężkim śledztwie - połączonym z biciem i torturami, skazana na 10 lat więzienia. Na
wolność wyszła 24 lutego 1955 r.
Powrót do pracy w szkolnictwie, m.in. w szkołach w Sierpcu i Toruniu,
W 1965 r. uzyskanie doktoratu nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim
W 1972 r. nadano E. Zawackiej habilitację na podstawie rozprawy
W 1975 r. zatrudnienie w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, do emerytury w 1978 r.
Organizacja Zakładu Andragogiki na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK.
W 1995 r. została profesorem nauk humanistycznych.
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Stefan Klemens Bałuk - biografia
15.01.1914 - 30.01.2014

Pseudonimy:
"Starba, "Kubuś"

Stopień wojskowy:
podporucznik (1943), porucznik (1943), w stanie spoczynku awansowany na podpułkownika (1999) i  na generała brygady(2006); cichociemny

Wykształcenie i praca do 1939 r.:
trzymiesięczny kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu
absolwent Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie
student III roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w wojnie obronnej 1939
Od 6.09.1939 r. w Kadrze 9. Batalionu Pancernego w Lublinie, przekształconego w Ośrodek Zapasowy Broni Pancernej Nr 2, z którym wycofywał się
na Wschód.
Ujęty przez oddział sowiecki podczas próby ewakuacji na Węgry został, po czym zwolniony; kolejny raz ujęty w Worochcie przez Ukraińców, zdołał
uciec
Przedostał się do Francji przez Węgry, Rumunię i Bejrut  (dotarł 20.12.39)

Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
wcielony do formowanej 10. Brygady Kawalerii Pancernej płk. Maczka
skierowany do 10. pułku strzelców konnych
ewakuowany do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940
służył początkowo w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej szkolącej się w Szkocji
w maju 1942 r. kierowany na szkolenie wywiadowczo-dywersyjne "cichociemnych" w szkole wywiadu w Glasgow.

Udział w konspiracji 1939-1944
Zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej 29.12.1942 r.
Nocą z 9 na 10 kwietnia 1944 r. został pomyślnie (trzecia próba) zrzucony na spadochronie do Polski'
Skierowany do pracowni fotograficznej Wydziału Legalizacji i Techniki Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej ("198", "C-8", "Wd-68", "218",
"Agaton")
Szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim: Wola - Śródmieście - Wola - Stare Miasto - Żoliborz - Kampinos - Żoliborz - kanały - Stare Miasto -
kanały - Śródmieście Północ - Śródmieście Południe.
Odznaczony Orderem Virtuti Militarii za przekazanie meldunku dowódcy Grupy "Północ" gen. "Bora"

Niewola niemiecka:
jeniec Oflagu II D Gross-Born; z obozu uciekł 27.01.1945 r.;w lutym powrót do Warszawy

Działalność po rozwiązaniu Armii Krajowej
kierownik Wydziału Legalizacji "Agaton 2 - wytwarzanie fałszywych dokumentów dla żołnierzy działających w tzw. "drugiej konspiracji", lub organizacji
"Nie".

Losy po wojnie
Aresztowany przez UB 1.11.1945 r., osadzony na Mokotowie, po czym skazany na 2,5 roku więzienia.
Zwolniony z więzienia na mocy amnestii w 1947 r.
1952-1972 zatrudniony w Dziale Serwisu Centralnej Agencji Fotograficznej.
Współautor kilkunastu albumów ukazujących polski czyn zbrojny w latach II wojny światowej.

x x
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  Emisariuszka Komendanta Głównego AK do Sztabu Naczelnego Wodza

  Tym razem wiozła również zapalniczkę z tą samą pocztę, jak i nową
ukrytą w kluczu. Do Paryża dotarła bez problemu. Tak jak poprzednio,
miała przedostać się do Vichy w tenderze, i tak samo jak poprzednio
akcję odwołano. 
  Zawacka jednak nie wykonała rozkazu i nie wróciła do Warszawy,
poprosiła o pomoc maszynistę, który organizował przerzuty do
nieokupowanej części Francji. Zawacka już po kilku dniach była w drodze
do Vichy, ukryta w tenderze pod lustrem wody. Dotarła na miejsce cała i
zdrowa, tak samo jak grupa ośmiu Francuzów, którzy chcieli wstąpić do
armii francuskiej formującej się w Afryce. Francuzi byli bez grosza w
przeciwieństwie do Elise Rivere (bo pod taki nazwiskiem „Zo” udał się do
w podróż).
  Kolejnym etapem miała był Hiszpania. Dotarli tam przez Tuluzę, z której
udali się do Carcassonne, a potem podgórską kolejką do wioski
Tarasconsur-Ariège. Tam Francuzi odszukali przewodnika,  po czym
dziewiątka udała się na przeprawę przez góry. Po trzech próbach
przejścia gór prawie cała grupka została aresztowana, udało się jedynie
„Zo” i Francuzowi Gilbertowi Hearingowi (który najprawdopodobniej ocalił
jej życie - bił ją, gdy ona leżała wyczerpana na śniegu i chciała się
poddać). 23 kwietnia 1943 roku po przejściu 200 km dotarli do Barcelony,
gdzie się rozdzielili.
  Po zameldowaniu się w konsulacie polskim, E. Zawacka wyruszyła
wyruszyła samotnie do Madrytu, następnie do Gibraltaru.
Do Gibraltaru Zawacka udała się jako pociągiem jako Elizabeth Watson,
Angielka ewakuowana z bombardowanej Malty. Udało się jej dostać na
jeden z statków płynących do Anglii. Podróż do portu w Bristolu trwała
osiem dni.
  1 maja 1943 roku dotarła do portu w Bristolu, gdzie czekała na nią
angielska policjantka. Zawacka nie ufała Anglikom, przez co przez dwa
dni była przesłuchiwana. Oficerowie angielskiej policji ocenili ją jako bystrą
i bezpośrednią i odwieźli ją do hotelu Rubens w Londynie, gdzie mieściła
się siedziba Sztabu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego.

  Elżbiecie Zawackiej zaproponowano wykonanie misji specjalnej dla
Komendanta Głównego AK, S. "Grota" - Roweckiego z powodu
niezadowolenia kraju z łączności ze Sztabem Naczelnego Wodza w
Londynie. Maria Wittek również przekazała materiały dotyczące
uregulowania statusu wojskowego kobiet w AK.
  E. Zawacka miała wpłynąć na Sztab Naczelnego Wodza, by ten
usprawnił ze swojej strony łączność z  oraz przekonać władze
emigracyjne o konieczności uregulowania służby kobiet w Wojsku
Polskim.
  Po czteromiesięcznych przygotowaniach 17 lub 20 grudnia 1942 roku
„Zo” udała się w trasę. W tym czasie Oddział Legalizacji przygotował dla
Zawackiej bardzo dobre dokumenty i legendę. ”Zo” jechała jako Elizabeth
Kubica, przedstawicielka niemieckiej firmy naftowej z siedzibami w
Warszawie i Toruniu. Elegancko ubrana,  zapaliczką w kieszeni żakietu
(w której znajdował się zmikrofilmowana poczta KG )bez problemu
przeszła kontrolę graniczne z Rzeszą w Żychlinie i Francji koło
Strasburga. Po około 36 godzinach od wyjazdu z Warszawy dotarła do
Paryża, dzie baza „Janka” przydzieliła jej przewodnika Tadeusza „Jana”
Jabłońskiego.”
  Za bezpieczeństwo „Zo” podczas pokonywania granicy między
okupowaną częścią Francji a tą nieokupowaną mieli odpowiadać
„Zagroda” i baza „Janka”. Granice miała pokonać ukrywając się w tendrze
z wodą, który stanowił część składu pociągu Paryż-Vichy,  skąd miała się
udać w dalszą podróż. Gdy znajdowała się już w tendrze otrzymała
wiadomość o aresztowaniu przez gestapo  kuriera, który trasował jej
szlak.
  Wskutek aresztowania Zawacka musiała powrócić do bazy, ponieważ
szlak był „spalony.  Podczas przygotowywania nowej trasy „Zo” powróciła
do Warszawy. Poprosiła Komendanta Głównego o ponowne wysłanie jej
do Sztabu Naczelnego Wodza, lecz tym razem z możliwością
samodzielnego szukania  przejścia.  8 lutego 1943 roku wyjechała w
stronę Londynu.

Plakat do monodramu
o E. Zawackiej

DepeszaElizabeth

Motyw kluczyka do
przewożenia
dokumentacji. E. ZawackaWatson
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To jest cudowny lot, ale to wcale nie ja się zbliżam do ziemi, 
  tylko ziemia zbliża się do mnie.

[...] wysłałam depeszę do Warszawy, że proszę o spowodowanie, o
rozkaz, że mam wrócić. Przyszły dwie kolejne depesze: „»Zo« ma
wrócić!”. Przecież pojechałam po to, żeby poznać łączność i to, co
poznaję, przekazać w kraju, a więc musiałam wrócić i chciałam wrócić do
kraju. 
Wobec tego pułkownik Protasewicz powiedział: „Jedzie pani z powrotem”.
Ale jak? Jak zorganizować powrót do kraju? Miało być tak: samolotem do
Szwajcarii, ze Szwajcarii do Niemiec południowych, potem stamtąd już
własnymi drogami (byłam kurierką, umiałam to robić) dotrzeć do Polski.
To by trwało kilka tygodni, wszystko razem. Pułkownik Protasewicz
mówi:” Szukam dla pani drogi. Chyba że jest taka droga, że pani skoczy,
ale przecież pani nie skoczy...”. Mówię: „Dlaczego nie skoczę?
Natychmiast!”. Wobec tego zostałam posłana na kurs dla
spadochroniarzy. Z tym że spadochroniarze, którzy tak dowcipnie są
nazwani cichociemnymi, musieli przechodzić rozmaite kursy przed
przylotem do Polski. Musieli się choć trochę nauczyć konspiracji,
sposobów działania konspiracyjnego, musieli poznać łączność, a ja tej
wiedzy nie potrzebowałam uzyskać. Musiałam się tylko nauczyć samego
skoku, nic więcej. Pada rozkaz: „»Zo« idzie na kurs spadochronowy!”.
Pojechałam, odbyłam ten kurs, odbyłam kilka skoków. Bardzo lubiłam te
skoki, udawały się dobrze, owszem były przedtem kursy ćwiczebne, a
potem właściwe.
Po odbyciu kursu poszłam na miejsce oczekiwania, to znaczy miejsce,
gdzie gotowi do lotu cichociemni czekali na odpowiednią noc. Trzeba było
dobierać noce księżycowe, odpowiednią pogodę, odpowiednie rozmaite
okoliczności, o których dowiadywano się z kraju: która część kraju jest
bardziej zagrożona, która mniej. Na tej stacji oczekiwania napisałam,
pamiętam, mój ostatni raport z pracy w Oddziale VI Sztabu Naczelnego
Wodza – to był ten Oddział Krajowy przygotowujący wszystkie sprawy
krajowe. Tam napisałam długi raport dla Oddziału VI, który naturalnie
poszedł także do kraju. 
Jest 9 [września] i jest zapowiedź: „Będzie lot”. [Operacja Neon 4.]
Przychodzi rozkaz: „Tej nocy »Zo« wyleci do kraju!”. Przyjeżdża
samochód, jadę na lotnisko. Tam jest rewizja osobista wylatujących.
Byłam oburzona – dlaczego dokładna rewizja osobista? Ale to było
słuszne, bo cichociemni nie wiedzieli, jak się w konspiracji zachowywać.
Uważali, że mogą robić na przykład taką rzecz (i niejeden na tym
ucierpiał): na karteczkach napisali sobie adresy swoich rodzin i bliskich,
że jak będą w kraju, porozumieją się zaraz z nimi. A to był podstawowy,
główny grzech konspiracyjny – mieć przy sobie notatki, które mogłyby
zdradzić nasze drogi. Po przejściu rewizji odprowadził nas pułkownik
Protasewicz, szef „Szóstki” do samolotu. Wchodzę z moimi dwoma
kolegami Bolesławem Polończykiem „Kryształ” i Fryderykiem
Serafińskim „Drabiną” do samolotu, a samolot prowadził kapitan Stanisław
Król, słynny pilot. Jest godzina jakaś siódma pewnie, w każdym razie pod
jasny jeszcze wieczór. Samolot się wznosi – lecimy do Polski!
Kiedy się leci nad Kanałem LA Manche, widać wodę, ona lśni! Woda
odbija się blaskiem, dalej cudny widok na Morze Północne! Lecimy nad
Niemcy północne. A tam dostajemy się pod Flaki (Flaki to była niemiecka
artyleria przeciwlotnicza).

Dostajemy w skrzydło. Możemy być trafieni, więc szybko skierowujemy
samolot do Szwecji, na północ. Dopiero od północy do ujścia Wisły (Wisła
nocą się świeci), biegiem Wisły w kierunku Warszawy, gdzie czeka nas
miejsce lądowania (niedaleko Warszawy, koło Józefowa). 
Punkt odbioru nazywał się „Solnica”. Pilot nie może odnaleźć tego
zrzutowiska. A lotnisko wyglądało zawsze tak, że kilka dziewcząt i
chłopców układało się na ziemi, rzędem plecami. Na piersiach [mieli] dużą
latarnię elektryczną, ciała ułożone w kształcie strzałki, a strzała ustawiona
w kierunku z wiatrem, żeby był znak dla samolotów, jak wiatr wieje i jakie
będzie lądowanie. Pilot „Król” nie mógł tego odnaleźć, dość długo błądził i
już się martwił, czy mu wystarczy benzyny na powrót do Wielkiej Brytanii,
jeżeli nie odnajdzie [lotniska]. Ale na szczęście wreszcie dojrzał tę
„Solnicę”. 
Krąży kilka razy – wiemy, tu zeskoczymy. Wewnątrz samolotu jest
czerwona lampa, która za chwilę zabłyśnie na zielono i za chwilę
dostaniemy ten znak skoku. Panowie
mówią: „Panie mają pierwszeństwo” i mam pierwsza skoczyć. Jest
zielone światło! Dispaczer mówi: Go! – i skaczę. Jest taka okrągła dziura
w podłodze samolotu, normalnie zakryta deskami. Siedzimy kołem na
brzegu tej dziury, nogi spuszczone, ciało związane sznurem zamkniętym
w samolocie spadochroniarzy, który przy zeskoku zerwie się i otworzy.
Kiedy już jesteśmy nad właściwym miejscem zrzutu, pada hasło: Go!
Skaczę, spadochron szczęśliwie się otwiera i ziemia się zbliża do mnie, a
nie ja do ziemi! Zupełnie mam wrażenie, że ziemia do nas przylatuje!
Ląduję – odbiłam mocno pięty, ale jestem na ziemi! Po chwili widać –
tamci skoczyli w dość dużym rozrzucie, bo każda sekunda daje dla
samolotu wiele metrów przestrzeni. 
Jesteśmy we troje na dole, a tym razem nasz samolot miał nie tylko
skoczków, ale także kilkanaście kontenerów – zwykle tego nie było.
Kontenery to były duże metalowe beczki naładowane bronią, lekarstwami
– te zwykle szły oddzielnymi lotami. Z dość dużym rozrzutem znalazły
się naokoło Solnicy i tam zostało wszystko wyszukane. [Ktoś] prowadzi
nas do „meliny”, miejsca postoju, do umówionego miejsca, gdzie myśmy
mieli przespać pierwszą noc w Polsce. Pamiętam jeszcze byłam w
powietrzu i z powietrza krzyczę hasło: „Janka, Janka!” Skaczę na dół.
Tam Komendant Solnicy przyjmuje mnie z otwartymi rękoma i…
odskakuje – kobieta! Tego nie spodziewał się. Jestem wreszcie w Polsce!
Uklękłam... 
Przenocowało się tam u pani Krystyny Książkiewicz (obecnie pani
Serafińska, żona „Drabiny”) i tam dopiero spostrzegłam, że popełniłam
wielki błąd – jak na taką doświadczoną konspiratorkę, jaką przecież
jestem. Byłam normalnie ubrana, żeby po zeskoku móc w Polsce
chodzić, jako zwykły Polak cywil. Miałam jakąś granatową suknię, a
gospodyni lokalu mówi do mnie rano: „Co mi pani zrobiła?” Otóż ona,
kiedy położyłam się spać, zrewidowała jednak rzeczy zrzutków. Bała się,
bo gdyby gestapo przyszło i dowiedziało się, kim są jej goście, to można
się domyślić, co by było! Znalazła w tej sukni wszyte potniki z angielską
pieczątką. Taki grzech konspiracyjny popełniłam! Naturalnie ona spaliła je
od razu. 
Teraz normalnie byłam Polką, normalnie wsiadłam do kolejki
podwarszawskiej nie zatrzymując się dłużej na melinie.
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                                               Z Latiano do kraju

I lot 14/15.12.1943

Początkowo lot odbywał się spokojnie, lecieliśmy nad Adriatykiem,
kierując się w stronę Jugosławii, której brzegi minęliśmy na wysokości
Hercegowiny, i wtedy niespodziewanie dostaliśmy się pod ostry ostrzał
artylerii przeciwlotniczej. Na szczęście ogień nie był zbyt celny, ale
pociski ugodziły w lewy silnik samolotu, który stanął w płomienicach. Pilot,
Nowozelandczyk, wydał rozkaz włożenia spadochronów, a sam wykonał
manewr, który okazał się zbawienny - wykorzystując dość wysoki pułap,
na jakim samolot się znajdował, gwałtownie przypikował w dół, co
spowodowało, że silny pęd powietrza ugasił ogień.
Byliśmy uratowani, ale lot na trzech silnikach na tak długim dystansie był
niemożliwy. Musieliśmy zawrócić. Lecieliśmy na pełnych obrotach
zmuszeni operować lotkami skrzydeł. Nasz pilot wykazał się
mistrzostwem w pilotażu i po niespełna godzinie wylądowaliśmy na
lotnisku w Brindisi.
O nastrojach panujących wśród naszej czwórki lepiej nie wspominać.
Wszyscy mieliśmy olbrzymiego kaca psychicznego, ponadto naocznie
przekonaliśmy się, jakie niebezpieczeństwa mogą nas spotkać w naszej
misji wojskowej.

II lot 4/5.01.1944

Na początku stycznia 1044 roku, w nocy z 4 na 5, poderwano naszą
czwórkę do następnego lotu do Kraju. Wszystko odbywało się tak samo
jak poprzednio. Wystartowaliśmy o 17.00 i wzięliśmy kurs na trasę
południową nr 3 - wiodła ona nad adriatykiem, przecinała Dalmację i
Chorwację, prowadziła nad Balatonem, zostawiała nieco na zachód
Budapeszt i wychodziła nad Tatry. Ze względu na bezpieczeństwo i
górzysty teren na trasie samolot leciał na wysokości 10000-11000 stóp,
czyli około 3000 metrów. Lot bez zakłóceń trwał około 9 godzin. Z powodu
różnicy ciśnień puściła mi się dość obficie krew z nosa i pobrudziła
kombinezon. Około godziny 2 w nocy znaleźliśmy się w rejonie Krakowa,
niedaleko którego znajdowała się nasza placówka odbiorcza.
I tu czekała nas cholerna "niespodzianka". W górze nad nami była pełnia i
księżyc świecił jasno i przejrzyście, ale pod nami, gdzie mieliśmy skakać,
zalegała gęsta, mleczna mgła. Pilot trzykrotnie nadlatywał nad miejsce
oznaczone na mapie jako teren, gdzie powinna się znajdować placówka,
szukając okienka we mgle, ale go nie znalazł. O zrzuceniu nas poniżej
400-500 metrów nie mogło być mowy, bo spadochron nie zdążyłby się
rozwinąć, a ponadto pilot nie widział, co było pod nami.
W pewnej chwili dispatcher uniósł klapę i zakrył nią otwór w podłodze
samolotu - po raz drugi wracaliśmy do bazy.
Byliśmy wściekli, dispatcher próbował nas pocieszać, mówiąc "do trzech
razy sztuka", ale tylko zasady dobrego wychowania nie pozwoliły nam
dosadnie odpowiedzieć, co myślimy o jego pocieszeniach.

III lot, 9/10.04.1944
W nocy z 9 na 10 kwietnia wystartowało 14 samolotów do Polski i 1 do
Czechosłowacji - w tej grupie znalazła się nasza ekipa nr XXXIX o
kryptonimie "Weller 2". Nasz odlot, już trzeci z kolei, odbył się zgodnie z
dotychczasową rutyną. [...] W pewnym momencie  Benek Łastowski
zaproponował, że może zostawimy spadochrony - bo i tak znowu
wrócimy - reszta kolegów nie uznała tego dowcipu za śmieszny. [..]
Około pierwszej w nocy dispatcher po przyjściu z kabiny pilota
poinformował nas, że wszystko idzie dobrze i że zbliżamy się do celu
naszej wyprawy. Po czym każdemu z osobna sprawdził, czy taśma jego
spadochronu jest dobrze zapięta na sztandze w środku samolotu i
odsłonił otwór.
Kilka minut później pilot zapalił "Red Warning", nakazujący gotowość do
skoku. Byłem skoczkiem nr 1 naszej ekipy - natychmiast usiadłem na
krawędzi otworu i spuściłem nogi w dół. Naprzeciw mnie zajął miejsce
skoczek nr 2 - Benon Łastowski.
Noc była jasna, przejrzysta, oświetlona promieniami księżyca - po raz
pierwszy mogliśmy po wielu latach patrzeć na ojczystą ziemię, która
pojawiła się pod nami. Lecieliśmy nad lasem, ale zaraz potem
zobaczyliśmy dużą polanę, na której światła ustawione w literę T
nakazywały kierunek lotu.
Byliśmy dokładnie nad naszą placówką odbiorczą o kryptonimie "Imbryk"
położoną 15 kilometrów na północny zachód od Tłuszcza, w powiecie
radzymińskim. W pewnej chwili odczuliśmy wstrząs - załoga wyrzuciła
nasze kontenery, po czy samolot dokonał ostrego skrętu i ponownie
nadleciał nad polanę. Zapaliło się zielone światło i nie czekając na
komendę "Go!" odbiłem się rękoma od krawędzi otworu i runąłem w dół.
Wyrzuciło mnie w powietrze z prędkością lecącego samolotu -
przypuszczalnie było to jakieś 200 kilometrów na godzinę - po kilku
sekundach szarpnęło mną silnie - znak, że spadochron się otworzył i
napełnia się powietrzem, linki spadochronu ustawione były pionowo, tak
że nie było żadnych zawirowań.
Byłem zachwycony widokiem - nade mną było szeroko rozpostarte
wygwieżdżone niebo - pode mną jasna polana zalana księżycowym
światłem. Ziemia zbliżała się do moich nóg. Wylądowałem na
mazowieckim piaseczku miękko i łagodnie - miałem tak zwane ustane
lądowanie, ale dla zasady zrobiłem przewrotkę.
Dotknąwszy ziemi doznałem ogromnego wzruszenia, rozpostartymi
ramionami przytuliłem się do niej i ją pocałowałem. Po wielu latach rozłąki
wracałem do Kraju, aby walczyć o jego wolność na ojczystej ziemi. Po
wielu latach rozłąki wracałem do Kraju, aby walczyć o jego wolność na
ojczystej ziemi.[...]
Po tak serdecznym powitaniu z Jasiem [Jan Górski] przeszliśmy do
czynności służbowych - podałem liczbę zrzuconych kontenerów oraz
paczek ze sprzętem, których odszukaniem zajęli się żołnierze AK
odbiorczej placówki, niestety nie udało się odnaleźć jednej paczki. Do
czekających na skraju lasu furmanek załadowano odnalezione zasobniki
oraz naszą czwórkę. Po niespełna pół godzinie dojechaliśmy do
leśniczówki stojącej w głębi lasu, której gospodarze oczekiwali naszego
przyjazdu.
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                                  Stefan Bałuk - Legalizacja

Działalność wywiadowcza prowadzona była przez Oddział II
Komendy Głównej AK, który w latach 1941-1944 obejmował
9 wydziałów. Jednym z nich był „198” – Legalizacja i
Technika. Głównym zadaniem tego wydziału była
„legalizacja”, to jest dostarczanie fałszywych dokumentów
dla potrzeb wywiadu.

W okresie rozbudowy „Agatona” w latach 1943-1944 zespół
liczył około 40 zaprzysiężonych żołnierzy AK oraz znacznie
większą, trudną do ustalenia, liczbą osób współdziałających.
Dział fałszywych dokumentów „Agatona” obejmował
pracownie i – według stosowanej dziś nomenklatury –
„samodzielne stanowiska pracy”. Osiem komórek
„legalizacyjnych” (w porządku chronologicznym): „Gajewski”,
Żmijewski”, „Ambas”, „Blikle”, „Franaszek”, „Pomianowski”,
„Piekarnia” i „Wedel”. Dwie fotograficzne: „Senex”,
„Inżynier”, i dwa archiwa: „Domek” i „Zachęta”. 

Ponadto współpracował z licznymi "kooperantami":
drukarnie, wytwórnie pieczęci, składnice papieru, sklepy. 

Wymarsz
Bałuka

W okresie pełnej rozbudowy „Agatona” pracownie
wystawiały miesięcznie około tysiąca fałszywych
dokumentów o bardzo różnym asortymencie. Można je
podzielić na trzy grupy: legalizacyjne, podróżne i specjalne.
Te ostatnie to m.in. podróżne kartki żywnościowe dla krajów
okupowanych i Carte d’Identite  oraz dokumenty fikcyjne. 
Sprzęt do mikrofotografii szpiegowskiej został dostarczony
dopiero na 4 miesiące przed wybuchem Powstania, przez
Stefana Bałuka, który pracował nad wynalezieniem
specjalnej emulsji razem z doktorem Hartmanem przez kilka
miesięcy w Szkocji. Przy tej aparaturze strona maszynopisu
miała wielkość kropki. Można było je umieścić na zwykłej
kartce pocztowej i wysłać za granicę. 
Praca S. Bałuka dzieliła się na dwa rodzaje: pierwszy
obejmował to, co łączyło się z fałszowaniem dokumentów
(fotografie osób i reprodukcje oryginalnych dokumentów);
drugi polegał na przygotowaniu meldunków i raportów
wywiadowczych do wysyłki na zewnątrz.

oddziału Agatona
Archiwum Stefana
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                 Elżbieta Zawacka - aresztowanie, proces, więzienie

Aresztowanie i procesy

5 września 1951 r., późnym wieczorem,  Elżbieta  Zawacka wróciła z
pracy do mieszkania , które znajdowało się na terenie olsztyńskich
koszar wojskowych. Do mieszkania wtargnęli funkcjonariusze Urzędu
Bezpieczeństwa i przeprowadzili szczegółową rewizję,  w trakcie której
znaleźli w mieszkaniu 10 dolarów ukrytych w szpulce nici.  

Po aresztowaniu E.  Zawacka przebywała kolejno w olsztyńskim areszcie
oraz w areszcie  śledczym warszawskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego w Warszawie-Mokotów. Mimo to i tak został oskarżona o
posiadania dewiz i szpiegostwo.  Do aresztowania E . Zawackiej doszło
na podstawie zeznania cichociemnego -  Andrzeja Czajkowskiego  (został
on zamordowany w mokotowskim więzieniu 10 października 1953 r.)
który wspomniał o niej w zeznaniach, ale podkreślił,że z nim nie
współpracowała. 

Sprawa ciągnęła się 4 miesiące;  była przesłuchiwana o różnych porach,
w różnych momentach, także stosowano w stosunku do niej przemoc jak
,, delikatne tortury’’ - na przykład siedzenie na metalowym taborecie
odwróconym do góry nogami. Przez cały czas aresztowania zeznania E.
Zawackiej były takie same: że te 10 dolarów to prezent od Matki, a tak
naprawdę była to jej odprawa demobilizacyjna. W styczniu 1952 r. E.
Zawacką skazano na 5 lat więzienia za wejście w kontakt z Andrzejem
Czaykowskim oraz na rok więzienia za posiadanie 10-dolarowego
banknotu.  

Po kolejnych procesach rewizyjnych , w listopadzie 1952 r.,  E. Zawacką
skazano na 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych na trzy lata.

WięzienieLekcja

Więzienia
Podczas swojego pobytu w więzieniu  przebywała w kilku placówkach :
Fordonie (grudzień 1952-listopad 1953), Grudziądzu (do sierpnia 1954 r.) i
Bojanowie. Więzienie opuściła 24 lutego 1955 r. na mocy amnestii,
wypłacono je za lata pracy w więzieniu 720 zł.
W Fordonie znajdowało się najcięższe ówczesne więzienie kobiece, w
którym przetrzymywano więźniarki polityczne z długoletnimi wyrokami. Z
czasem skierowano Ją do pracy w kuchni.
W więzieniu grudziądzkim przebywali więźniowie z krótszymi wyrokami.
E. Nowacka pracowała w fabryce bielizny, a zarobione pieniądze
wystarczały na więzienne potrzeby.
Do Bojanowa została przeniesiona na wniosek naczelnika tamtejszego
wiezienia dla nieletnich, który starał się, żeby do jego placówki trafiła elita
więźniów politycznych
E. Zawacka na początku pracowała jako nauczyciel szkoły podstawowej
dla więźniarek kryminalnych. Namówiła także naczelnika na utworzenie w
zakładzie karnym punktu konsultacyjnego dla Liceum
Korespondencyjnego w Lesznie, była twórczynią i jedną z nauczycielek
tego punktu.  Jedną z uczennic Zawackiej była dziewiętnastoletnia
Bernadetta Schmidt, która został oskarżona o przynależność do
młodzieżowej Polskiej Tajnej Organizacji –Związek Białej Tarczy. Z jej
wspomnień wynika, że E. Zawacka jako była "fordonianka"  budziła
podziw w oczach bojanowskich więźniarek.
Podczas lekcji z młodymi więźniarkami.E. Zawacka była opanowana i
bardzo wymagająca. Starała się też je wspierać i nauczyć matematyki
oraz tłumaczyła im, że matematyka im się przyda po wyjściu z wiezienia,
np. przy obliczaniu premii. 
W Bojanowie E. Zawacka była umieszczona w jednej celi z 22-osobami
(więźniarki polityczne). W więzieniu  było koło teatralne, biblioteka, 
prowadzono gimnastykę . W tych w trudnych więziennych warunkach
stworzyła szkołę. 
Po latach mawiała ,,Nie, nawet to więzienie ubeckie, to nie było ważne.
Ważne było, żeby coś jeszcze zrobić’’.

w Fordoniew więziennej szkole
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                       Stefan Bałuk - aresztowanie, proces, więzienie

Pod koniec wojny Stefan Bałuk powrócił do wyrabiana fałszywych
dokumentów (legalizacji) w dawnej pracowni "Żmijewski' - Andrzeja i
Danuty Strachockich.  Fałszowano kennkarty, karty przesiedlencze i
przepustki do Czechosłowacji, dzięki którym żołnierze akowskiego
podziemia wtopili się bezpiecznie w nową rzeczywistość lub opuścili kraj.
Na zlecenie Wydziału Łączności AK produkowano setki dokumentów, aż
do ujawnienia przez E. Malessę  członków i przywódców I Komendy
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

S. Bułak został wydany przez "Agatę" - Zofię Chojnacką, która uległa
szantażowi płk Józefa Różańskiego (zagroził aresztowaniem jej matki).
Został aresztowany w mieszkaniu "Agaty" 1.11. 1945 r., gdy chciał
odebrać maszynę do pisania potrzebną do napisania meldunku.
Został pobity przez J. Różańskiego, okulary spadły na podłogę i się
stłukły, przez co był półślepy.

Po aresztowaniu nastąpiła seria rutynowych pytań - co robił w AK,  z kim
miał kontakt służbowy itp. S. Bałuk przyjął tą samą na wszystkich
przesłuchaniach w (do połowy marca 1946 r.) linię obrony: że fałszował
kenkarty i dokumenty, ale robił to dla pieniędzy i nie był w żadnej
organizacji. W czasie pierwszego przesłuchania bito go w pięty.

Po śledztwie przewieziono  do Pawilonu 10 więzienia na ulicy
Rakowieckiej. Po kolejnym  przesłuchani,  w środku nocy, wsadzono go
do karceru " Kanadyjki" - klatki z prętów o wysokości ok. 60 cm. W celi
siedział sam.

W ciągu następnych miesięcy przesłuchania miały rutynowy charakter -
od pisania życiorysu po rozmowy ze śledczym o technikach fałszowania
dokumentów.

portretRakowiecka

Po prawie 5 miesiącach śledztwa został zdekonspirowany jako "Kubuś" i
zrzutek. Tzw. Komitet Trzech przekazał komunistom aktywa władz
Rzeczpospolitej na Uchodźstwie, przeznaczone dla kombatantów AK i
sieroty po żołnierzach, oraz ponad 500 teczek archiwalnych Oddziału VI
Naczelnego Wodza.

Powtórne śledztwo trwało do 10 lipca 1946 roku. S. Bałuk zeznał -
zgodnie z prawdą, że to on namówił Strachockich do wznowienia
działalności legalizacyjnej. D. Strachocka dostała rok więzienia w
zawieszeniu, jej mąż - 1,5 roku, a on sam 2 lata z pozbawieniem praw na
rok. Pułkownik Różański zakwestionował wyrok wniósł  bezskutecznie -
rewizję procesu. Rozprawa trwała 2 dni, w drugim dniu Matka przyniosła
mu okulary, a potem ustawiała się regularnie pod bramą o trzeciej w nocy,
żeby przekazać synowi paczkę żywnościową.

Po rozprawie przeniesiono go z pojedynczej celi do tzw. ogólniaka, dużej
sali w osobnym budynku, w której przebywało ok. 100 osób. 

Przez następne siedem miesięcy pracował w drukarni produkującej druki i
formularze dla potrzeb administracji państwowej. Praca trwała od 7 rano
do 4 po południu. Pracował na zmianę z młodym SS-manem, jeńcem
wojennym.
Podczas pobytu w więzieniu poznał bliżej świat kryminalistów - starszym
sali był stary złodziej.

S. Bałuk opuścił więzienie na mocy amnestii  4 marca 1947 roku. Przed
wyjściem na wolność osobiście pożegnał go płk Różański.

więziennypo amnestii
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                              Elżbieta Zawacka- Kustosz Pamięci

Inicjatorka powstania Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w
Toruniu. Fundacja, którą założyła przyjęła nazwę: Fundacja
Generał Elżbiety Zawackiej (www.zawacka.pl)
Podstawą zbiorów Fundacji są materiały zgromadzone
przez E. Zawacką jeszcze w latach sześćdziesiątych.
Składają się na nie materiały dotyczące Organizacji
Przysposobienia Wojskowego Kobiet oraz konspiracji w
latach 1939-1947.  Zbiór ten zgodnie z wolą Elżbiety
Zawackiej został podzielony w 1990 r. na sześć
następujących grup: materiały dotyczące konspiracji
pomorskiej, materiały na temat Wojskowej Służby Kobiet,
materiały dotyczące Organizacji Przysposobienia
Wojskowego Kobiet oraz materiały dotyczące żołnierzy
Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK, materiały
fotograficzne i biblioteka.

Na podstawie tych grup materiałów utworzono w Fundacji 5
podstawowych działów: Archiwum Pomorskie Armii Krajowej
(Archiwum Pomorskie), Archiwum Wojennej Służby Kobiet
(Archiwum WSK), Archiwum Wydziału Łączności
Zagranicznej KG AK "Zagroda" Archiwum "Zagrody"),
Biblioteka oraz Muzealia.

Fundacja

Słownik Kobiet

Powstanie Stowarzyszenia Obelisk Polek Pomnik

E. Zawackiej

Virtuti Militarii

Żołnierzy AK walczących o wolność M. Wittek
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http://wceo.com.pl/sale_tradycji/grom/
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