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„RACIBORZANKI" W SLUZBIE 

ZAGRANICZNEJ I..1\CZNOSCI ARMII KRAJOWEJ 

„Dow6dca pozbawiony lqcznosci jest w polozeniu czlowieka slepego 
i jednoczesnie niemego, a wü:;c niezdolnego do dowodzenia" - tym cyta
tem z przedwojennej instrukcji obowiqzujqcej w Wojsku Polskim rozpo
czyna K. Malinowski swojq pi�knc1 ksic1zk� Zolnierze lqcznosci wakzqcej 

Warszawy 1. W niniejszym artykule zostal ukazany - na przykladzie 
siuzby zolnierskiej kilku kobiet - drobny urywek nie mniej trudnej 
i wazkiej zagranicznej I1:1cznosci walcz1:1cego podziemia. 

Do funkcjonowania dowodztwa Armii Krajowej i jej poprzedniczek, 
Sluzby Zwyci�stwu Polski i Zwü4zku Walki Zbrojnej, niezb�dna byla 
nie tylko sprawna lc1cznosc z krajowymi komendami obszar6w i okr�g6w 
podziemnego wojska, ale takze lqcznosc ze Sztabem Naczelnego Wodza 
Polskich Sil Zbrojnych, majqcego swojq siedzib� najpierw we Francji, 

a od lata 1940 r. w trudno dosh:pnej Anglii. W warunkach dzialania woj
ska podziemnego, pozbawionego - z poczqtku calkowicie - technicznego 
wyposazenia niezb�dnego da nowoczesnej lqcznosci wojskowej, musiala 
powstac tzw. h4czno.sc konspiracyjna, opierajqca si� na sluzbie lc1cznik6w, 

kurier6w i emisari uszy. 
Juz jesieniq 1939 r. zostala zorganizowana dosc regularna pocztowo

-kurierska l;:icznosc, potem wspierana i uzupelniana lc1cznosciq radiowq 
i lotniczq. Rozbudowawszy z wolna swoje szlaki w Europie dzialala 
lqcznosc pocztowo-kurierska przez calq okupacj� w kierunku Warsza
wa-Londyn. W kierunku odwrotnym zastqpila jq do konca 1941 r. lc1cz

nosc lotnicza przez skoczk6w spadochronowych. 
Lc1cznosc radiowa ze Sztabem Naczelnego Wodza byla montowana 

od 1940 r. W rozmiarach wystarczajqcych mogla porozumiewac si� 
z krajem drogq radiowq centrala londynska, natomiast kraj musial na
dawanie radiogram6w ograniczac do minimum ze wzgl�du na duze niebez
pieczenstwo wykrycia jego radiostacji nadawczych przez nieprzyjaciela. 

1 K. Mali n o w s k i, Zolnierze lqcznosci walczqcej Warszawy, Warszawa 1983,

s. 7.



366 El:ibieta Zawacka 
----·---- - ·--- ------

Dlatego mmeJ pilna i bardziej obszerna radiowa korespodencja krajowa 
byla nadawana nie zawsze z radiostacji pracujqcych na terenie General
nego Gubernatorstwa, ale przez zakonspirowane placöwki lqcznosci, zwane 
bazami, rozmieszczone w krajach neutralnych. Tarn donosili „pocztEl na 
radio" kurierzy krajowi szlakami lqdowymi. Lqcznosc pocztowo-kurier
ska korzystala ze swej strony z mozliwosci przekaz6w radiowych w celu 
przesylania do Londynu pilnych kr6tkich radiogram6w regulujqcych ruch 
poczt i kurier6w b€ldqcych w drodze (zob. aneksy). 

Poza drogami wojskowej lqcznosci zagranicznej funkcjonowaly -
czElsciowo zresztq wsp6lne - drogi lqcznosci zagranicznej „polityk6w", 
tzn. Delegatury Rzc1du i stronnictw politycznych. 

Konspiracyjna lclcznosc kurierska organizujqca swojq dzialalnosc na 
terenie Generalnego Gubernatorstwa nie miala zbytnich trudnosci w do
borze pracowniköw - a czE)sciej pracowniczek - odpowiadajqcych wy
mogom tej sluzby. Inaczej bylo z wyborem ludzi mieszkajqcych poza 
granicami Generalnego Gubernatorstwa i kraju, a tacy byli potrzebni do 
budowy szlak6w zagranicznych. Tarn duzo trudniejsze bylo wynajdywanie 
i samo dotarcie konspiracyjne do takich os6b, kt6re z jednej strony od
znaczaly siEl specyficznymi kwalifikacjami, z drugiej zas zyly w warun
kach bytowych sprzyjajqcych wykonywaniu tej sluzby. Poszukiwania 
takich ludzi musialy byc szczeg6lnie ostrozne, odbywac siE) tylko drogq 
kontaktöw osobistych, przewaznie przedwojennych, zapewniajqcych cal
kowite zautanie, jakie wynikalo z dawnej zazylosci lub przyjazni -
nalezalo za wszelkq cenEl zapobiec wejsciu do glElboko zakonspirowanych 
sieci la.cznosci agenta gestapo (jak to, niestety, stalo sit:l w koncu 1943 r.). 

Ponii:szy artykul ukazuje przykladowo mechanizm werbowania zol
nierzy do specjalistycznych funkcji. Zostaly w nim przedstawione dzieje 
werbunku i blnierskiej sluzby, na jednym z pölnocnych szlak6w lqcz
nosci, kilku bylych uczennic i nauczycielek tzw. Liceum Raciborzanek 2• 

Szkola ta, jedyna uczelnia srednia dla dziewczqt polskich, kt6rych rodzi
ce Polacy mieszkali jak:o obywatele niemieccy w przedwojennej Rze
szy - na $lqsku, w Berlinie, Nadrenii, Prusach Wschodnich - w latach 
trzydziestych wychowywala eo roku kilkadziesiqt dziewczqt na polskie 
patriotki. Tymczasowq siedzibq szkoly byly Tarnowskie G6ry, poniewaz 
Niemcy uniem�zliwiali ukonczenie budowy wlasnego gmachu w Raci
borzu. Przyszle konspiratorki dane bylo autorce artykulu poznac w czasie 
jej wlasnej pracy u „Raciborzanek" w roku sz.kolnym 1936/37, kiedy 
uczyla je matematyki, pracuja,c r6wnoczesnie w tarnog6rskim Panstwo
wym Gimnazjum Zenskim. 

Poniewaz tak si� zlozylo, ze to autorka wcüign�la „Raciborzanki" do 
konspiracji, mianowicie do sluzby w berlinskiej plac6wce przekazniko
wej, w kt6rej w6wczas w latach 1941-1942 pelnila funkcjl� kurierki, 

• Leksykon Potactwa w Niemczech, Warszawa 1973, s. 426 - 436.
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szkic ponizszy nosi cz�sciowo charakter relacyjny - czego autorka si� 
bynajmniej nie wystrzegala, pragn::ic przyblizyc czytelnikowi atmosfer� 
sluzby panujqcej w kom6rce l&cznosci zagranicznej. 

Opis opiera si� na kilku przekazanych autorce relacjach 3 oraz na 
dokumentach uzyskanych w archiwum londynskiego Studium Polski Pod
ziemnej. Rozumienie powüizan mi�dzy faktami ulatwila autorce znajomosc 
catoksztaltu dziej6w kom6rki lqcznosci zagranicznej Komendy Gl6wnej 
AK, w kt6rej pelnila od polowy 1942 r. funkcj� zast�pczyni jej szefa. 

1. NIECO DANYCH O WARSZA WSKIEJ „ZAGRODZIE",
SZTOKHOLMSKIEJ „ANNIE" I BERLINSKIEJ „GRECIE"

Przed przystqpieniem do wlasciwego w&tku nalezy wyjasnic zadania, 
jakie mialy do spelniania kom6rki sztabowe zagranicznej l::icznosci pocz
towo-kurierskiej, kt6ra sposr6d wszystkich rodzaj6w h1cznosci tu nas 
interesuje. Nalezy takze ukazac w najwi�kszym skr6cie wplyw sytuacji 
wojennej, warunkujqcej mozliwosci lqdowych przerzut6w pocztowych 
i pieni�znych. 

Zadania krajowej kom6rki zagranicznej lqcznosci pocztowo-kurierskiej 
obejmowaly z poczqtku tylko dwa zakresy: techniczne przygotowanie 
do wysylki poczt, zawierajqcych meldunki podziemnego wojska do Na
czelnego Wodza, oraz dokonywanie odpraw kurier6w wyruszajqcych 
w drog� 4

• Poza tym kom6rka przyjmowala r6wniez licznych, zwlaszcza 
na poczc4tku, kurier6w przybywajqcych z Francji z rozkazami i instruk
cjami Naczelnego Wodza. Od 1940 r. kom6rka przej�la r6wniez zadanie 
organizowania szlak6w lqcznosci dla poruszajqcych siG od punktu do 

punktu kurier6w. Poczty krajowe stawaly si� coraz obszerniejsze, zawie-

a S<1 to relacje Emila Firlita, Marii Marszalkowskiej, Pelagii Mysiorny, Do
minika Ochendala oraz relacje wsp6lpracownik6w i rodzin o Zofii Gapinskiej, 
Klotyldzie Godzinskiej, Stefanii Horst6wnie-Ochendalowej, Stefanii Momodt i Bro
nislawie Wojciechowskiej. 

1 Odprawianie kuriera wyruszajqcego z pocztq nie bylo sprawq prostq i trwalo
zazwyczaj kilka dni. Korespondencj� podpisanii do wysylki przez Komendanta 
Gl6wnego oraz inne materialy, ju:i: zaszyfrowane przez dzial szyfrantek zagranicz
nych, przejmowal dzial techniczny „Zagrody", aby je zmikrofilmowac i przygo
towac do pakowania. Dzial schowk6w „Zagrody" umieszczal mikrofilmy w przed
miocie odpowiadajqcym danemu kurierowi. Dzial legalizacji „Zagrody" przygo
towywal „mocne" dokumenty osobiste i podr6i.y. Sam kurier musial zadbac o przy
stosowanie wyglqdu do swojej „legendy" i dok!adnie jq opanowac. Musial byc 
przecgzaminowany eo do niezawodnego zapami�tania adres6w, hasel, sposobu roz
pot.nania rozm6wc6w, szczeg616w poruszania si� na szlaku, znajomosci rozkladu 
poci<1g6w itd. Konspiracyjne lokale pracy „Zagrody" byly rozrzucone po calej 
Warszawie, a podejsc wolno bylo do nich tylko okreslonym lqcznikom. Lqczniczki 

przenosz.:ice materialy z lokalu do lokalu mialy stale pory wymiany poczty we
wn�trznej „Zagrody". Wszystko to nalezalo zgrac w dziennych harmonogramach 
poszczegölnych pracowniköw (w tzw. ich „rozkladach jazdy"). 

2 - Sobötka 3/84 
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raly misternie pakowane do pomyslowych schowk6w setki stron maszy

nopis6w, zaszyfrowanych i zmikrofilmowanych meldunk6w organizacyj
nych, sytuacyjnych, wywiadowczych, r6znych sprawozdan, szkic6w, ta
blic, schemat6w, zestawien, wzor6w dokument6w, map, pras� konspira

cyjnq i inne materialy nie nadajqce si� ze wzgl�du na charakter i obj�
tosc do przekazania drogq radiowq. Poczty takie wysylano w miar� moz
nosci raz na miesiqc lub cz�sciej; ze wzgl�du zas na pewnosc dotarcia 
do celu byly przewaznie dublowane na dw6ch roznych trasach 5• Szlakami 

lqcznosci pocztowej przesuwali si� kurierzy, sztafety kurierskie i emi
sariusze, kt6rych ruch i dojscie sledzila komörka warszawska drogq wy
mienienia z centralq londynskq kr6tkich radiogram6w. Szlaki te sluzyly 
tez do czasu sprawnego dzialania lc1cznosci lotniczej przerzutom pieni�dzy 
przekazywanych do kraju na potrzeby podziemnego wojska. 

Do niezawodnego funkcjonowania lqcznosci wojskowej, w tym lqcz
nosci zagranicznej, konieczne bylo zorganizowanie specjalnych - jak 
wspomnialam - organ6w sztabowych. W Sztabie Naczelnego Wodza 
dzialal tzw. Oddzial Specjalny do spraw kraju, Oddzial VI 6, do kt6rego 
nalezaly m. in. sprawy wszystkich rodzajöw lc1cznosci; lc4cznosciq poczto

wo-kurierskq zajmowal si� Wydzial A tego Oddzialu. W korespondencji 
radiowej uzywany byl dla oznaczenia Oddzialu VI skr6t „Centrala". 

W warszawskim sztabie podziemnego wojska dzialaly dwa oddzialy 
lqcznosci, Oddzial E.c1cznosci Konspiracyjnej, inaczej Oddzial V K, kt6ry 
zawiadywaJ m. in. lc4cznosciq zagraniczrn:1 pocztowo-kuriersk.i, oraz Oddz.ia! 
Lqcznosci Operacyjnej, czyli Oddzial V 0, ktory zajmowal si� m. in. 
lqcznosciq radiowq i lotniczq 7

• 

W Oddziale Lqcznosci Konspiracyjnej zostala jesieniq 1939 r. utwo
rzona specjalna kom6rka do spraw zagranicznej lqcznosci pocztowo-ku
rierskiej, p6zniejszy bardzo rozbudowany Wydzial Lqcznosci Zagranicznej 
Oddzialu V K Sztabu Komendy Glownej AK 8• Komorka ta uzywala 
r6znych kryptonim6w - tu uzyjemy skr6tu najdluzej stosowanego -
„Zagroda". Szefem „Zagrody" przez caly czas jej funkcjonowania byla 
Emilia Malessa, ps. ,,Marcysia" 9• 

1 Ogölem wys!ano do Sztabu. Naczelnego wodza z Komendy G!öwnej ZWZ-AK 
ok. 150 poczt, ktörych sledzenie losöw jest przedmiotem szczegolowych badai'l 
autorki. 

• M. U t n i k, Oddziat l.qcznikowy Komendanta Glownego AK przy Naczelnym
Wodzu na emigracji (VI Oddzial Sztabu. N.W.) (Wojskowy Przeglqd Historyczny,
1981, nr 3 i 4; 1982, nr 1). 

1 Armia Krajowa w dokumentach, t. III, Londyn 1976, ,,Organizacja i skiad 
osobowy Komendy Glownej AK". 

e Polskie Sily Zbrojne, t. III: Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 225-237; 
K. P 1 u t a - C zach o w s k i, Oddziat V Sztabv. KG AK, Warszawa 1964, mpis
w zbiorach autorki; H. Ru d z ins k a, l:.qcznosc zagraniczna KG AK, Odcinek Po
ludnie, Warszawa 1974, mpis w zbiorach autorki.

e Poiski Slownik Biograficzny, t. XIX/2, z. 81, Krakow 1974. 
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Centrala rozporzqdzala w panstwach neutralnych zakonspirowanymi 
plac6wkami wojskowymi, tzw. bazami lqcznosci Naczelnego Wodza, kt6re 
przewai.nie byly zaopatrzone w sprz�t radionadawczy. Takc4 bazq byla 
od lipca 1940 r. ,,Baza L" nr III, ui.ywajqca kryptonimu „Anna", z siedzibct 
w stolicy neutralnej Szwecji, w Sztokholmie 10

• Pierwszym jej komen
dantem byl Tadeusz Rudnicki ps. ,,Wierzba". ,,Anna" dzialala w tajnej 
wsp6lpracy z Poselstwem RP w Szwecji, kierowanym przez min. Gustawa 
Potworowskiego. $cislejsza wsp6lpraca wü1zala baz� z polskim attache 
wojskowym, Feliksem Brzeskwinskim ps. ,,Habdank", a taki.e z Ekspozy
turct „L" (Litwa) Oddzial II Sztabu NW z siedzibq w Sztokholmie, kt6rc4 
kierowal Michal Rybkowski ps. ,,Adam Mickiewicz". 

,,Zagroda" ze swej strony zbudowala z czasem poza granicami General
nego Gubernatorstwa w r6i.nych miastach Rzeszy i okupowanej przez 
Niemc6w Europy wlasne plac6wki lub punkty l<4cznosci, rozmieszczone 
na wielu jej szlakach kurierskich w celu wymiany poczty z bazami 
i przerzutu emisariuszy. M. in. w Berlinie - kryptonim „Greta" 11 -

byly czynne kolejno punkty: ,,Barylka", ,,dr Iwo" i „Roman", a przedtem 
punkt „Sabina", nie naleiqcy jednak do „Zagrody". Punkty te posred
niczyly w przerzucie poczty i pieni�dzy mi�dzy Warszawq a Sztokhol
mem. Z ich funkcjonowaniem wiqi.e si� dzialalnosc ,,Raciborzanek". 

Kiedy po kl�sce Francji w czerwcu 1940 r. Sztab Naczelnego Wodza 
Polskich Sil Zbrojnych przeni6sl si� wraz z emigracyjnym rZqdem do 
Londynu, niepomiernie wydluzyly si� drogi lqcznosci pocztowo-kurier
skiej, wiodqce dotqd szlakami poludniowymi - przez W<:gry, Jugosla
wi� i Wlochy do Francji. Odtqd prowadzily przez Balkany do Turcji, 
a stamtqd samolotem angielskim przez Egipt i srodkowll Afryk� do 
Wielkiej Brytanii. Przerzuty poczt staly si� coraz trudniej�·ze, nieregu
larne i niepewne. Niemcy bowiem, przygotowujqc si� do wojny z ZSRR, 
podporzqdkowaly sobie kolejno panstwa balkanskie. Podczas gdy do 
czerwca· 1940 r. na przeslanie poczty do Francji starczylo okolo 10 lub 
nawet mniej dni, po tym terminie poczty krajowe przybywaly wprawdzie 
nadal sprawnie dzialajqcymi szlakami z W arszawy przez Karpaty do 
Budapesztu, ale stamtqd przesylki utykaly w dalszej drodze, czasami 
przepadaly, a w londynskim sztabie znajdowaly si� nieraz dopiero po 
kilku miesiqcach. Bylo to przedmiotem wielkiej troski Komendanta 
Gl6wnego. Chcial on w r�kach Sztabu Naczelnego Wodza widziec jak 
najpr�dzej zwlaszcza cenne meldunki wywiadowcze, zdobyte wielkimi 
ofiarami zolnierzy podziemia, a stanowiqce w duzej mierze o wkladzie 
Polski do zwyci<:stwa aliantöw. 

1• L. K 1 i s z e w i c z, Baza w Sztokholmie (Zcszyty Historycznc, Paryz 1981,

z. 58).

11 Kryptonimu „Greta" uzywano w depeszach radiowych zar6wno dla oznacze
nia miasta Bcrlina", jak i placöwki przekaznikowej; podobnic bylo z kryptonimcm 
,,Sabina". 
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Pilnym zadaniem „Zagrody" stala si� wi�c budowa kr6tszych dr6g 
kuriersk.ich wiodqcych przez Niemcy na polnoc do Szwecji, do bazy 
„Anna", i na zach6d do Francji i Szwajcarii, gdzie Centrala miala dopiero 
zorganizowac swoje bazy lqcznosci (nadano im potem kryptonimy „Wera" 
i „Klara"). W „Zagrodzie" zacz�ly odtqd funkcjonowac trzy oddzielne 
,,odcinki" - Odcinek Poludnie, Odcinek P6lnoc i Odcinek Zach6d, rozpo
rzc1dzajc1ce wlasnym kierownictwem i wlasnymi zespolami kurier6w. Wo
bec braku doswiadczenia i zupelnie odmiennych - w zestawieniu z dotych
czasowymi szlakami poludniowymi - warunk6w funkcjonowania nowo 
budowanych szlak6w przez Niemcy bylo to dla „Zagrody" zadanie bardzo 
trudne do wykonania. 

2. PIERWSZY ETAP FUNKCJONOWANIA L;\CZNOSCI

NA TRASIE WARSZAWA-BERLIN-SZTOKHOLM

\V koncu 1940 r. otworzyla si� mozliwosc przerzutu pieni�dzy z Cen
trali transferem bankowym do Berlina przez Sztokholm. Ambasada 
szwedzka w Londynie zgodzila si� bowiem przeslac pieniiidze dostarczone 
jej przez polskie wladze emigracyjne do ambasady szwedzkiej w Berli
nie - rzekomo na cele charytatywne dla ludnosci w okupowanej Polsee 12. 

Nalezalo zorganizowac zakonspirowany odbi6r tych pieni�dzy od Szwed6w 
z Berlina. 

\V tymze czasie „Anna" zawiadomila kraj radiem londynskim, ze 
w Berlinie zostal zainstalowany punkt kontaktowy „Sabina", prowadzqcy 
do kierownika berlinskiej plac6wki ·wywiadowczej, bi;;diicej fifü� Ekspo
zytury „L" w Sztokholmie. Kierownikiem tej plac6wki wywiadowczej byl 
Alfons Jakubianiec, ps. ,,Kuba" i „Kuncewicz", pracujqcy od czerwca 
1940 r. jako urz�dnik cywilny w projaponskiej ambasadzie Mandzukuo 
w Berlinie 13• Utrzymywal on kontakt z kierownik.iem Ekspozytury „L"
w Sztokholmie przez zaprzyjaznionych dyplomat6w japonskich, kt6rzy 
wozili jego poczti;; w swoim bagazu dyplomatycznym do i ze sztokholm
skiej ambasady Japonii, w kt6rej byl fikcyjnie zatrudniony kierownik 

1! Armia Krajowa w dokumentach, t. I, Londyn 1970, s. 301 i 366; autorka :.ic 

znalazla dotychczas dowodu na to, ze transfer faktycznie si� odbyl. 

a Kpt. Alfons Jakubianiec, ur. 1907 r. W 1939 r. kierowal placöwk& wywi.1-

dü\VCZ<) w Grodnie, gdzie zaprzyjaznil si<'; ze stazystq japonskim Mizuno. Po kam
panii wrzesniowej wsp61pracowa! w sprawach ewakuacji zolnierzy do Szwecji 

z konsulem japonskim w Kownie Sugiharq, przyjacielem Mizuny. Od niego otrzy

mal paszport japonski i zostal zatrudniony jako tlumacz w berlinskim poselstwie 
mandi.urskim. Posredniczyl w lc1cznosci nie tylko z Komendct Gl6wnc1 ZWZ w War
szawie, ale tak:i:e przez Ryg�Kowno z ZWZ Wilenszczyzny. Aresztowany w lipcu 

1941 r. zgin&l w obozie Sachsenhausen 2 VIII 1944 r. Zob. St. St rum p h- Wo j t
k i e w i c z, Tiergarten, Warszawa 1967 r.; W. Sc h e 11 e n b er g, Aufzeichnungen, 

Wiesbaden 1979, s. 119-125; Armia Krajowa w dokumentach, t. I, s. 460, 495; t. II,
Londyn 1973, s. 75, 81, 82, 121. 
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Ekspozytury Rybikowski. 
Punkt kontaktowy „Sabina" 14 byl pierwszym oparciem w dzialalnosci 

Odcinka P6lnoc „Zagrody". Wkr6tce udalo si� stworzyc bezpieczny szlak 
kurierski Warszawa-Berlin i docierac przez punkt „Sabina" do „Kuby". 
,,Kuba" z kolei przekazywal przesylki krajowe razem z wlasmt pocztq, 
przewozonq przez Japonczyk6w, za posrednictwem Rybikowskiego z Eks
pozytury „L" do bazy „Anna". ,,Anna" zas powierzala je kurierom 
angielskim lub innym zaufanym pasazerom samolotu angielskiego, kur
sujqcego (przewaznie raz na tydzien) mi�dzy neutralnq Szwecjq a Szkocjq, 
a stamtqd poczty dowozono do Centrali. W odwrotnym kierunku dzialal 
z Londynu przez Sztokho]m przerzut korespondencji Centrali i „Anny" 
oraz pieni�dzy przewozonych do Berlina do „Kuby", a stamtqd do War
szawy, z odnogq do Poznania 15• 

Bazy „Anna" i „Zagroda" usilowaly zorganizowac takze drugi spos6b 
przekazywania poczty i pieni�dzy, mianowicie przez Szwedzkq Izb� Han
dlowq w Berlinie, z kt6rq wsp6lpracowali szwedzcy przemyslowcy z przed
wojennych firm polsko-szwedzkich. Firmy te prosperowaly nadal w oku
powanej Polsee, a szwedzki personel kierowniczy od czasu do czasu 
przejezdzal przez Berlin do Warszawy. Jednakze droga ta stala si� wkr6t
ce po jej zaawizowaniu nieaktualna dla przerzutu poczty, nieco dluzej 
dzialala jednak w zakresie przekazywania pienü�dzy 16• 

W koncu 1940 r. ,,Zagroda" nie miala jeszcze wlasnego berlinskiego 
kuriera do „Kuby". Poslugiwala si� kurierem PPS (o nazwisku prawdo
podobnie Kotula), kt6ry posiadal w Berlinie powiqzania rodzinne. Ale 
juz od przelomu 1940/41 jezdzila na tym szlaku wielokrotnie kurierka 
,.Zagrody" .,Zo" (autorka artykulu 17). Zostala ona w tym celu przenie
siona ze sztabu Komendy Okr�gu Slqskiego do „Zagrody" (aneks 1). 

„Kuba" byl oficerem bardzo dzielnym i rzutkim, ale w mniemaniu 
„Zagrody" nie dosc ostroznym. Zar6wno „melina" noclegowa, dana przez 
,,Sabinf' do dyspozycji „Zo" w Berlinie, jak i spos6b osobistego kon-

H Sabina, 1at ok. 30, nie znanego nazwiska (byc mozc R. Benke, ps. ,,Sylwia"), 
zatrudniona w ambasadzie Mandi:ukuo w Berlinie jako kucharka. Byc moze byla 
r6wniez kurierkq „Kuby" da Warswwy i Poznania w 1940/41 r. Postac zbeletryzo
wana w ksiqzce Strumph-Wojtkiewicza Tiergarten. 

l5 Depeszq nr 175 z dnia 22 X 1940 r. ,,Zagroda" podaje skrzynk� dr. Przy
chodzkiego w Poznaniu na skladanie pieni�dzy przez wyslannika „Anny" i „Kuby". 

18 Zob. J. Lewa n d o w s k i, Swedish Contribution to the Polish Resistancc 

Movement during World War Two (1939-1942), Uppsala 1979, s. 56. Dcpesza 
„Zagrody" do „Anny" 25 IV 1941 r., przeslana via Londyn, podaje: ,,Droga przez 
Izb� Handlowq upadla". 

11 W 1atach 1937-1939 byla komendantkq Rejonu S!<1skiego Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet (PWK) w Katowicach. Po zaprzysi�zeniu w Warszawie da SZP 
zorganizowala ad listopada 1939 r. pierwszq siatk(l konspiracyjnq SZP-ZWZ 
z instruktorem PWK na $lqsku. W sztabie Komendy Podokr�gu Zagl�bie Dqbrow
skie SZP-ZWZ, a potem w sztabie Okr�gu S1qskiego ZWZ pelnila funkcjE; szefa 
l:icznosci do grudnia 1940 r.; jezdzila m. in. do Wroclawia. 
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taktowania si� z „Sabirnf' i samym „Kubq" zaczynaly wydawac si� sze
fowi „Zagrody" nie dosc bezpieczne. Wiadomo bylo, ze „Kuba" styka si� 
z duzq liczbct ludzi - wbrew regulom pracy konspiracyjnej. Tak wazna 
funkcja, jak przerzut poczty Komendy Gl6wnej, powinna byla byc wy
lqcznq funkcjq przerzutowca. Tymczasem „Kuba", poza wykonywaniem 
niebezpiecznej pracy wywiadowczej, dla kt6rej zorganizowal siec si�
gajqCq po Prag� czeskq i Kr6lewiec, swiadczyl jeszcze dodatkowo grozqce 
dekonspiracjq uslugi lctcznosciowe dla „polityk6w", w czym „Sabina" 
r6wniez. posredniczyla. 

Stwarzalo to stan niebezpieczenstwa dla pracy „Zagrody", skrupulatnie 
przestrzegajqcej zasad konspiracji. Moze dla ilustracji tej cechy „Zagrody" 
przytocz� spos6b, w jaki odbyla si� pierwsza wyprawa kurierska „Zo" 
do Berlina (mimo ze posiadala ona juz zapraw�. zdobytq na kurierskich 
drogach Komendy Okr�gu Slqskiego). ,,Zo" zaopatrzona w falszywe 
dokumenty urz�dniczki niemieckiej (zdaje si� na nazwisko Elisabeth Ku
bitza) wyjechala do Berlina nie sama, lecz holowana przez doswiadczom\, 
znajqcq Berlin kurierk�. Byla niq mloda Sl;;izaczka z Chorzowa, o nie 
znanym „Zo" w6wczas prawdziwym nazwisku, ale falszywym Ela We
ber 19

• Obie znajc1ce doskonale j�zyk niemiecki jechaly razem jako Reichs
deutschki, z odpowiednio preparowanq „legendq", okr�z.nq drogq przez 
Slqsk - podr6zni bowiem poci;;ig6w bezposrednich z Warszawy przez 
Poznan do Berlina byli zbyt dokladnie obserwowani przez policj� nie
micckq, aby CZE;Sto uzywac tej trasy. Jechala przez Chorz6w, gdzie 
Ela miala rodzin�, u kt6rej mogly przenocowac. Zajechawszy do Berlina, 
Ela zabrala „Zo" na odpoczynek nerwowy do swego lokalu i po um6wie
niu na wszelki wypadek punktu spotkania w kawiarni w Tiergarten 
wypuscila jq spod swojej opieki. ,,Zo" udala si� do palacu ambasady 
mandzurskiej, gdzie klaniaji:icy si� do ziemi malutkie „Jajki" {taki kryp
tonim nadala Centrala Japonczykom) zaprowadzili jq do „Sabiny", a ta 
po sprawdzeniu hasla przywolala „K.ubf' z pobliskiej ambasady japon
skiej. 

Odtqd juz „Zo" jezdzila do Berlina samodzielnie, i to r6znymi tra
sam.i - przez Poznan, Slqsk lub Torun. 

Wyjazdy z poczt;;i byly zwykle awizowane z kraju depeszq radiowq 
via Centrala do „Anny", a ta zawiadamiala „Kub< ( ' o terminie przyjazdu 
kuriera. Z kolei Centrala potwierdzala dojscie poczty do „Anny" i Centrali. 
I tak depeszq z 26 XII 1940 r. kraj przekazuje nast�pujqcq informacj�: 
,,. . . 2) Przekazac Wierzbie pilnie: Czy mozecie przyslac kuriera do 

18 Zofia Gapinska, ps. ,,Ela Weber", ,,Elzbieta Diehl", nr 1917, studentka 
medycyny, kurierka i wsp6lpracownica kierownika berliri.skiej kom6rki Zwiqzku 
Odwetu KG AK mjra Franciszka Pawelli-Jarocinskiego, aresztowana we wrzesniu
1941 r., zmarla w obozie Ravensbrück w 1944 r.; zob. m. in. E. Ku m o r, Wycinek 
z historii jednego zycia, Warszawa 1961, s. 101; L. W an a t, Apel wi�zni6w Pa
wiaka, Warszawa 1969, s. 284. 
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Sabiny na 16-17 stycznia po meldunek za grudzieri. dla Centrali, po
daj.:ic u Sabiny haslo Adolf, odzew Anna, kontrodzew upominek Ge
schenk" 19

, Dalszy przyklad: dnia 15 II „Zagroda" wyslala depesz� wspra
wach pieni�zno-pocztowych (aneks 1), kt6ra dotarla jednak do „Anny" 
dopiero okolo 20 III. Odü1d takich depesz bylo wi�cej. Np. Centrala 
zawiadamiala kraj 28 II, ze „Wierzba" otrzymal meldunek wywiadowczy 
nr 49, a depeszq z 25 III, ze „Wierzba" otrzymal poczt� ,,Rakonia" (ps. 
gen. Roweckiego dla baz) nr 4 z meldunkiem 53. 

Szlak p6lnocny przez Berlin-Sztokholm stal si� w tym czasie gl6w
nym szlakiem przerzutowym dla poczt krajowych do Londynu oraz dla 
przekazywania pienü�dzy z Londynu. Nalezalo starac si� o maksymalne 
jego bezpieczenstwo, kt6re w opinii „Zagrody" bylo zagrozone pewnq 
lekkomyslnosciq odwaznego „Kuby" 20• Szefowi „Zagrody", ,,Marcysi", 
tak bardzo zalezalo na usprawnieniu szlaku i uczynieniu go jak najbar
dziej pewnym, ze usilowala nawet wyslac kurierk�-emisariuszk� az do 
Sztokholmu w celu uzgodnienia z komendantem bazy „Wierzbq'' wszyst
kich szczeg6l6w przerzut6w, cü1gle natrafiajqcych na rozmaite przeszkody. 
„Wierzba" mial zorganizowac przyjazd emisariuszki z Warszawy przez 
Berlin w ten spos6b, ze Szwedzi zazqdaliby od wladz niemieckich legal
nej wizy. 0 niepowodzeniu tej sprawy m6wi aneks 11. 

Inne zagrozenie czyhalo w tak bardzo przydatnym posrednictwie 
Japonczyk6w. Wprawdzie i „Kuba", i Rybikowski r�czyli za ich lojalnosc, 
opartq tak:ze na korzysciach, jakie Japonczycy czerpali z przekazywania 
im niekt6rych informacji wywiadowczych przez obu oficer6w, ale ani 
gen. Rowecki, ani Centrala nie podzielali w pelni tego zaufania 21

• Stqd 
tez nie zostal zaakceptowany ryzykowny spos6b przesylania poczty zapro
ponowany przez „Kub1 (': Mianowicie kurierka „Zo" miala w ekspresie
Berlin-Moskwa na odcinku Poznari.-Warszawa podejsc do jadqcego 
w nim Japonczyka i po podaniu mu po japori.sku hasla „Slonce wstaje na 
wschodzie" (kt6rego juz si� wyuczyla) dokonac z nirn wymiany przesylek. 

W celu odci�cia si�, przynajmniej cz�sciowego, od grozqcej dekonspi
racjq tak waznej wsp6lpracy z „Kubq" i Japoii.czykami, nalezalo szukac 
nowych kontakt6w na szlaku berliii.skim. Udalo si� je znalezc dzi�ki 
„Raciborzankom". Umozliwily one zmontowanie nowego punktu nie 
znanego „Kubie". Nadano mu kryptonim „Barylka", a po jego „spaleniu" 
funkcj� jego przyjql punkt „dr Ivo". 

1e Armia Krajowa w dokumentach, t. 1, s. 381. 
2a „Kuba" opowiedzial „Zo" ryzykown(! ,,przygodc/' ze sztandarem wilenskim, 

ktöra jq gl�boko zaniepokoila: nadui.yl on drogi Japonczyköw, tak niezwykle cennej 
dla najtajniejszego przesylania poczt Komendy Glöwnej do bazy „Anny", do prze
rzutu sztandaru, wyhaftowanego przez zakonnice z Wilna dla polskich Iotniköw 
w Anglii (sztandar ten znajduje si� obecnie w Muzcum Sikorskiego w Londynie). 

21 Zob. aneks 7. Depesz<1 nr 364 z 9 X 1941 r. gen. Rowecki podaje: ,,Jestem 
zdania, ±e pocztE) naszq przeglqdajq i zapewne odstE)pUjq Niemcom". W pazdzierniku 
19-H r. Centrala rozkazala „Annie" zcrwanie kontaktöw z Japonczykami.
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3. WERBUNEK „RACIBORZANEK"
I MONTOW ANIE BERLINSKICH KONT AKTOW zz 

Dyskretne poszukiwania nowych mozliwosci do funkcjonowania szla
k6w lqcznosci bylo obowiqzkiem kazdego pracownika „Zagrody". Bylo 
to przede wszystkim kardynalnym obowiqzkiem bazy ,,Anna", odpowie
dzialnej za dzialanie szlak6w p6lnocnych, ale poza przeciqzonym punktem 
,,Sabina" udalo sie:� jej tego dokonac jedynie w minimalnej mierze. 

Jak wszyscy kurierzy krajowi „Zo" takze wszcz�la juz od poczqtku 
1941 r. poszukiwania kontakt6w wsr6d wszystkich znajomych, zwlaszcza 
mi2szkajqcych na Slqsku. Szukanie musialo byc oczywiscie bardzo ostroz
ne, bez wtajemniczenia rozm6wc6w w sedno sprawy i bez zdradzenia 
wlasnej funkcji. 

Sposr6d przedwojennych znajomych przypomnia!a si� m. in. znajoma 
z 1937 r., dyrektorka „Raciborzanek", Klotylda Godzinska 23

. Niestety, 
adres jej byl nieznany. Po zmudnych, zdawalo si� beznadziejnych w wa
runkach okupacji poszukiwaniach, ,,Zo" zdobyla informacj�, ze Go
dzi11ska micszka na jakims przedmiesciu Krakowa i jest gl�boko zaan
gazowana w nieznanej kom6rce konspiracyjnej. Wreszcie udalo si� do 
niej dotrzec. Godziii.ska okazala si(; kopalniq cennych adres6w Slqzaczek, 
mieszkajqcych na zach6d od przedwojennego kordonu granicznego. ,,Zo" 
kolejno je objechala. Pami�ta pobyt u swoich bylych uczennic: u Wlo

darskiej w Zabrzu, u Gruszk6wny w Strzelcach Opolskich, jakis no
cleg w Raciborzu, byla chyba takze u nauczycielki (Gertrudy Knosalan
ki) - naturalnie nigdzie nie zdradzala nieco zdziwionym, ale goscin
nym .,Raciborzankom" wlasciwego cdu wizyty. Rzeczywiscie, przydatna 
okazala siQ zdobyta tq drogq informacja, z.e w Poznaniu mieszkaj� 
dwie byle nauczycielki „Raciborzanki": anglistka Maria Marszalkowska 
i nauczycielka gimnastyki i robot r�cznych Bronislawa Wojciechowska, 
pochodzqca z rodziny emigranckiej w Nadrenii. W Poznaniu mieszkala 
r6wniez uczennica „Zo", Pelagia Mysiorna. Wkr6tce, chyba w lutym 
1941 r., ,,Zo" znalazla si� w Poznaniu. Po przeprowadzeniu wst�pnych 
rozm6w wszystkie trzy zostaly przez niq zaprzysiE;zone. 

Maria Marszalkowska, kt6ra przybrala pseudonim „Wanda", a potem 
,,Ruta Wagner", okazala si� nieprzydatna w sluzbie zagranicznej lcicz
nosci. Wlc1czyla si� za posrednictwem „Zo" do innej pracy konspira
cyjnej. ,,Zo" bowiem, jako dawna instruktorka Przysposobienia Wojsko
wego Kobiet, byla w kontakcie z Szefem Wojskowej Sluzby Kobiet 
Komendy Gl6wnej ZWZ-AK, Mariq Witek, bylq Komendantkl:l Na
czelnq PWK, kt6ra kierowala r6znymi kom6rkami kobiecymi. Maria 

u Ponizszq cz�sc artykulu opada autorka prawie wylqcznie na pami�ci rela

tor6w. 
u Z. Ha j du k, K!otylda Godzinska (Przegl11d Historyczno-Oswiatowy, 1970, 

nr 2). 
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Marszalkowska stan�la na czele jednej z poznanskich siatek wywiadu 
ZWZ-AK 24

. 

Wojciechowska, ps. ,,Bronka", i Mysiorna, ps. ,,Pela", pracowaly jako 
Reichsdeutschki w poznanskich firmach niemieckich. W ich mieszkaniu 
„Zo" mogla odtc1d bezpiecznie nocowac 25, choc miala w Poznaniu, dokqd 
odbywala dosc cz�ste wyjazdy sluzbowe, jeszcze dwie inne „meliny", 
u Jadwigi Kossobudzkiej, ps. ,,Jagoda", i Wandy Gajewskiej, ps. ,,Wan
da". ,,Bronka" i „Pela" jezdzily od czasu do czasu do Berlina - zar6w
no sluzbowo, jak i prywatnie. Jako Reichsdeutschki, pracujqce \Ve wlq
czonym do Rzeszy Poznaniu, nie mialy zadnych trudnosci w przekra
czaniu przedwojennej granicy w Zbqszyniu. W marcu 1941 r. ,,Zo" 
wybrala sü� z „Pelq'' i drugq „Raciborzankq", Elzbietq Betanskq, do 
Berlina 26

. Zaprowadzily jq do swojej kolezanki, Stefanii Horst6wny
-Ochendalowej, r6wniez bylej uczennicy „Zo", na ulic� Altejakobstrasse 
93, gdzie mieszkala z m�zem Dominikiem, niedawno zaslubionym, bylym 
nauczycielem gimnastyki w Gimnazjum Polskim w Bytomiu. 

Ochendalowie pracowali oboje w firmach niemieckich. Zajmowali 
obszerny pok6j sublokatorski, w kt6rym znalazlo si� miejsce do spania 
dla „Zo". Dominik przebyl jako dzialacz od 1922 r. Zwicizku Polak6w 
w Niemczech ob6z koncentracyjny w Sachsenhausen-Oranienburg. Uda
lo mu si� po roku wyjsc stamt::id calo dzi�ki zabiegom jego siostry (byla 
dyrektorkq w renomowanym zakladzie krawieckim, gdzie ubieraly si� 
zony dygnitarzy hitlerowskich). Stefania pochodzila ze slynnej z przy
wiqzania do polskosci rodziny Horst6w z Zakrzewa z Ziemi Zlotow
skiej 27• 

Ochendalowie bez wahania zgodzili si� na podj�cie sluzby w „Za
grodzie". Zlozyli na r�ce „Zo" przysi�g� zolnierskq. Odtqd mogla ona 
zrezygnowac z „meliny" dosc strachliwej i niezbyt ch�tnej „bialej Ro
sjanki", jakq jej wyznaczyla „Sabina". Odetchrn�la z ulg::i, przyjazdy jej 
bowiem do Berlina stawaly si� coraz cz�stsze. Pomagaly jej w nich 
Pela Mysiorna i zdaje si� - Elzbieta Betanska. 

W kwietniu 1941 r. wyjechala razem z „Zo" do Berlina „Bronka". 
Miala skontaktowac z niq swojq przyjaci6lk�, Stefani� Momodt, dzia
laczk� polonijnq (kt6rej siostra byla r6wniez „Raciborzankq"). Momodt 

24 M. W o  :i. n i a k, Dzialaczki wie1kopolskie (By nie odeszly w mrok zapom
nienia, Warszav,;a 1976, s. 164-168). 

'6 „Zo" przypomina sobie, ze wielokrotnie sluchala w mieszkaniu Wojciechow
skiej radia angielskiego, dla bezpieczenstwa przed donosem sqsiad6w przykrytego 
pierzynq. 

28 Wg relacji P. Mysiorny wsp6ldzialaly w uslugach dla „Zagrody" ,,Racibo
rzanki" - Elzbieta Betanska i Wanda W!odarska mieszkajqca w czasie wojny 
w Zabrzu, a potem w Chociebuzu na Luzycach. ,,Zo" nie przypomina sobic tcgo 

faktu. 
21 K. K q k o 1 e w s k i, Chleb b�d(; jadl na kl�czkach (Nasza Ojczyzna 1966, 

nr 9) i inne artyku?y publicystycznc. 
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takze przebyla rok w obozie w Ravensbrück. Zostala zaprzysu�zona 
i przybrala pseudonim „Mery". Podj�la si� prowadzenia punktu kon
taktowego o kryptonimie „Barylka". Punkt ten byl zupelnie niezalezny 
od „Kuby" i Ochendalow. 

Utworzenie punktu „Barylka" bylo duzym sukcesem w pracy „Za
grody". Mial on w zamierzeniu jej szefa zastqpic dotychczasowy punkt 
„Sabina". Adres i haslo do nowej skrzynki przekazala „Zagroda" do 
Centrali depeszq z dnia 9 VI 1941 r. (aneks 2). 

Maie dla pewnej ilustracji udzialu „Raciborzanek"w funkcjonowaniu 

plac6wki berliriskiej warto przytoczyc kilka zapami�tanych zdarzeri. Pew
nego razu „Zo" odebrala z punktu kontaktowego „Sabina" (a moze byl 
to punkt „Lili", o ktorym nizej) duzq paczk� banknot6w dolarowych, 
opakowanych w taki spos6b, zeby je mogla przewiezc bezpiecznie przez 
granic�. Moze to bylo owych 30 „beczek" (tzn. 30 tysi�cy dolar6w) 
zapowiadanych depeszq Centrali nr 411 (z dn. XI 1941 r., aneks 9). 
,,Zo" nie miala odpowiedniego schowka. Kupila wi�c zwyklq waliz� 
tekturowq wylozonq papierowq podszewkq. W nocy odkleili z Ochenda
lami ostroznie papier z dna i ulozyli warstwami banknoty dolarowe, 
z lekka zlepiajqc je przez zwilzenie ocukrzomi wodq, aby si� nie prze
suwaly. Byly to zdaje si� odcinki o niskich nominalach. Takich Zqdal 
kraj od Centrali, poniewaz duze odcinki byly trudne do odsprzedania 
na warszawskim czarnym rynku walutowym. Potem ulozyli na bankno
tach zdjGty z dna papier i prymitywny schowek zaw�drowal do Wa:r
szawy. 

Pierwsze poczty krajowe, jakie wiozla „Zo" do „Kuby", byly zresztq 
takze dosc prymitywnie ukryte, czy to w tubce pasty do z�b6w, czy to 
w szczotce, puderniczce, lusterku itp. 29 

Pewnego razu „Zo", przejechawszy rano przez Poznan do Berlina, 
udala si� jak zwykle na Altejakobstrasse 93. Przyj�la jq wystraszona 
Stefania: przed kwadransem byli u niej policjanci kontrolujqcy bylych 
wi�zni6w oboz6w koncentracyjnych. Nie zastawszy juz Dominika, kt6ry 
wczesniej wyszedl do pracy, zapowiedzieli sw6j powrot. Nie mogla wi�c 
u nich zatrzymac si� ani nocowac. Zmartwiona odeszla. Po zalatwieniu 
spraw sluzbowych, kt6re wymagaly kontynuacji w dniu nast�pnym, 
poszla wieczorem do „Mery". Niestety, ona tak:ze spodziewala si� kon
troli. Pokazala r�ce cale w szramach - pamiqtka po ladowaniu cegiel 
w Ravensbrück. Powiedziala ze smutkiem, ze nie chce znalezc si� tarn 

29 Nieco p6foiej rozporz<jdzala „Zagroda" swietnymi schowkami, np. kurier 
Tadeusz Wesolowski, zatrzymany przez policjE: berlinskq w zwiqzku z okazaniem 
warszawskich dokument6w podr6.iy, pozwolil sobie na zapalenie tarn w czasie 

przesluchania papierosa z cygarniczki zawierajqcej poczt� KG. Nie zostala ona 

przez to uszkodzona i kurier wi6zr jq dalej po zwolnieniu z aresztu, kiedy dalo 
wynik pozyiywny telefoniczne sprawdzenie prawdziwosci dokumentöw w firmie 

warszawskiej, w kt6rej byl rzekomo zatrudniony.
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po raz drugi. ,,Zo" nie wyjawila jej swojej dramatycznej sytuacji i ode
szla. Nie mogla dlugo przebywac na dworcach, zaledwie umkn�la przed 

kontrolq dokument6w, tym razem zdaje si� nie dosc mocnych, nie po

zwalajc1cych zanocowac w hotelu. Nie mogla dlugo chodzic w nocy po

zaciemnionych ulicach. Pami�ta, ze byla szczeg6lnie zatroskana brakiem 
swiecc1cego guzika na plaszczu, jaki Niemcy byli zobowic1zani ncsic po 
ciemku. Okolo 11 w nocy udala si� z powrotem do Ochendal6w i ci 
zaryzykowali przenocowanie. Wyszla od nich przed 5 rano - teraz juz 
mogla bezpiecznie chodzic po ulicach. 

Dominik przypomina w swojej relacji skomplikowam1 wymian� pew
nej poczty obj�tosciowej. Odbyla si� ona chyba w maju 1942 r. Do
minik pracowal w firmie przewozowej jakiejs hurtowni tekstylnej, dzia
lajc1cej na prawach Wehrmachtsbetrieb (eo zwalnialo go od sluzby fron
towej). Miejsce pracy wykorzystal do wymiany. Mianowicie kurier przy
jezdzajqcy z pocztc1 do Berlina zostawil jq w walizce w bagazowni 
dworcowej, a kwit bagazowy wyslal w kopercie do biura Dominika, tak 
ze musial trafic do jego rqk. 0 oznaczonej porze Stenia odebrala walizk� 
z dworca, a Dominik przekazal jq innemu kurierowi, zamieniajqc z nim 
w kolejce podziemnej identycznc1 walizk� 29

• 

Szczegolnie niebezpieczne wydawalo si� ,,Zo" pierwsze podejscie do 
skrzynki „Lili" w ambasadzie amerykanskiej 30• Wychodzc1c z jej gmachu 
przechodzila z wielkc4 ostroznoscic1 do kolejki podziemnej i przez par� 
godzin niq jezdzila, cic1gle zmieniajc1c wagon i kierunek w obawie, czy 
nie jest sledzona. 

Wiosnq 1942 r. odbyla si� u Ochendal6w uroczystosc - ,,Zo" mogla 
im przckazac, zar6wno Stcni, jak i Dorn.i.nikowi, wiadomosc, ze Komen
dant Glowny AK odznaczyl ich Krzyzem W alecznych 31

• 

Wr6cmy jeszcze do sluzby „Bronki" i „Peli". Wiosmi 1942 r. ich 
uslugi dla „Zagrody" staly si� zb�dne - przeszly wif;c do jej rezerwy. 
Juz latem tegoz roku znalazly si� w komorce wywiadowczej kierowanej 
przez Mari� Marszalkowskq 32

• Kom6rka ta zostala zdekonspirowana 
i wszystkie trzy razem z wi�kszq grupq wywiadowczyn uwi�ziono 
w kwietniu-maju 1943 r. 33 Po ci�zkim sledztwie w oslawionym „Domu 

20 Dominik wyrccytowal jeszcze w r. 1979 z pami<;ci: wagon II, przedzial 2
odcinek mi�dzy stacj,l Alexander Platz i Schlesischer Bahnhof. 

ao Przei.yla bowiem bardzo przykrq przygod� zgubienia przez siebie w pociqgu 
notatki pisanej clairem (tzn. nie zaszyfrowanej) na bibulcc, zawierajqcej adres 

i haslo Lovella. Nie byla ca!kowicie pewna, czy skrawek nie dostal si!; w niepo
wolane r�ce. 

81 Obydwoje otrzymali rozkazem 512 BP z dnia 3 X 1944 r. takr.e Zloty Krzyi; 
Zaslugi z l\Iieczem. 

" Zob. przyp. 24. 
81 „Zo" dowiedziala siG o ich aresztowaniu w Londynie, gdzie wöwczas

przebywala jako emisariuszka KG w sprawach l&cznosci pocztowo-kurierskiej

i wlasnie przygotowywala si� do powrotu do Polski. Przezorna szefowa „Zagrody",
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2olnierza" w Poznaniu przewieziono je w listopadzie 1943 r. do Berlina 
i Lipska na dalsze sledztwo, przy czym przewidziana rozprawa przcd 
Volksgerichtshof grozila im wyrokiem smierci za zdrad� kraju (Lan
desverrat). Marii Marszalkowskiej po oddzielnej rozprawie wyrok ten 
odczytano. W wi�zieniu w Lipsku, znoszqc zamkni�te w celi pieklo 
bombardowan, przebywaly do 19 IV 1945 r., kiedy zostaly uwolnione 
przez wojska amerykanskie. ,,Bronka" pozostala u rodziny w Niemczech, 
gdzie zmarla 1972 r. w Dortmundzie; Maria Marszalkowska, zam�zna 
Kaniewska, i Pelagia Mysiorna, zam�zna Fitowa, wr6cily do Polski. 
Elzbieta Betanska nie zyje. Stefania Ochendal zmarla w 1960 r. w War
szawie. 0 Stefanii Momodt autorka mimo poszukiwan nie uzyskala 
dotqd informacji. 

4. DALSZE FUNKCJONOW ANIE

BERLINSKIEJ PLACOWKI PRZEKAZNIKOWEJ 

Aby ukazac we wlasciwym swietle rol�, jakq odegraly w funkcjo
nowaniu berlinskiej plac6wki przekaznikowej „Raciborzanki", zwlaszcza 
Ochendalowa i Momodt, nieodzowne wydaje SiG chocby szkicowe przed
stawienie calej dzialalnosci plac6wki „Greta" na podstawie posiadanych 
dokument6w. 

Coraz cz�stsze w 1941 r. wyjazdy kurierskie z Warszawy do Berlina 
spelnialy kilka zadai'I 1ctczno�ciowyc11. Najwazniejsze bylo dowozcnic 
poczt krajowych w celu ich dalszego wyekspediowania do Sztokholmu, 
do bazy „Anna". Zestawiono je ponizej w zakonczeniu. 

Waznym zadaniem bylo przewozenie do kraju przesylek pieni�znych, 
jakie Centrala londynska przekazywa!a do kontakt6w berlinskich wlas
nych bqdz bazy „Anna". Te kontakty nie-,,Zagrodowe" byly trzy. N aj
wczesmeJ funkcjonowal punkt „Sabina", wspomniany wyzej kontakt 
pocztowy „Kuby", dzialajqcego w imieniu „Anny". Do niego przywozili 
pienicidze w dowolnej walucie w bagazu dyplomatycznym jego przyja
ciele Japonczycy w czasie od listopada 1940 r. do lipca 1941 r. 

Drugq drog� przerzutu pieni�dzy umozliwial mjr Lovell, zastE;pca 
attache wojskowego ambasady Stan6w Zjednoczonych AP w Berlinie 
(nadano mu pseudonim „Lili"). Jezdzil on mi�dzy Berlinern a Szwajca
riq, dokqd Centrala dostarczala pieniqdze. Pomagal on od wrzesnia do 
grudnia 1941 r., kiedy Niemcy wypowiedzialy wojrn: USA, skutkiem czego 
ich ambasada opuscila Berlin 34

• 

0 ruchu kurierskim przez Berlin, obslugujqcym tras� Warszawa

Sztokholm, zachowala si� liczna korespondencja radiowa, kt6ra odby-

„Marcysia", wyslala do Centrali dla „Zo" depesz�, aby przypadkiem nie wracala 
przez Poznan, dotkni�ty aresztowaniem jej wsp6lpracowniczek. 

84 Wzmianki o wsp6lpracy z mjr. Lovellem podaj9 aneksy 5, 6, 7, 10, 11. 
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wala siG drogq okr�znq via Londyn, poniewaz „Annie" do konca wojny 
nie udalo si� uruchomic bezposredniego pol9czenia radiowego Sztok
holm-Warszawa. Depesze przewaznie awizowaly przejazd i stwierdzaly 

odbycie drogi przez kuriera lub odwolywaly jego awizo. Przyklady 
<lcpcsz wymieniono powyzej lub umieszczono w aneksach. vV zbiorach 
autorki znnjduje si� 45 takich depesz berlinskich. 

Do Berlina jezdzili poza „Zo" i owym kurierem PPS aresztowanym 
z „Kubq" (o czym nizej) takze inni kurierzy „Zagrody", ale tylko doryw
czo i wyjqtkowo; kurier Majewski, nie znany autorce, wymieniony w de

peszy z dnia 19 IX 1941 r., oraz Tadeusz Niedbalski ps. ,,Seweryn'', 
zasluzony organizator trasy szwajcarskiej, m6wi o nim m. in. depesza 
.. Zagrody" z dnia 23 IX 1941 r. Poza tym przejezdzali przez Berlin ku
rierzy powiqzani z katowickq plac6wkq „Zagrody", ,,Cyrk", mianowicie 
Tadeusz Wesolowski, Emil Firlit, Leonard Hamtak i Stanislaw Zabo
rowski, a w koncu 1943 r. ,.Jarach", jak si� p6zniej okazalo wsp6lpra
cujqcy z gestapo. 

Opr6cz zwiqzanych z wozeniem poczty i pieni�dzy kurierzy wyko
nyv1ali w Berlinie takze inne polecenia. ,,Zo" przypomina sobie przeka
zanic w koncu 1941 r. listu do biskupa wileri.skiego, ks. Romualda Jal
brzykowskiego, wywiezionego przez Niemc6w z Wilna i internowanego 
w jakims prywatnym czy koscielnym mieszkaniu w Berlinie, kt6rego 
adresu nie pami�ta. Kurierzy otrzymali r6wniez rozkaz opisania wynik6w 
bombardowania Berlina przez samoloty angielskie i naniesienia zniszczen 
na plan miasta. 

Zmudne i niebezpieczne bylo r6wiez szukanie nowych, spelniajqcych 
Y•.rymagania „Zagrody" kontaktow wsr6d zamieszkalych w Berlinie Po
lak6w J;;; w rezultacie byly one nieudane, choc „Zo" pamü:ta, ze byla 
w Berlinie w kontakcie z jakqs zakonnicq i pewnym „Piotrem" niezna
nego nazwiska. Przy wykonywaniu tych polecen zawsze sluzyli pomoq 
Ochendalowie i Momodt. 

Utworzenie przez Momodt (,,Mery") nowego punktu „Barylka" w Ber
linie, oznajmione Centrali wspomnianq depeszq 112 z 14 VI 1941 r. 
(aneks 2), mialo w rozumieniu „Zagrody" rozpoczqc nowy etap w funk
cjonowaniu szlaku p6lnocnego, dublujqc berlinskie uslugi „Kuby". Ale 
juz wkr6tce wydarzylo si� nieszcz�scie: ,,Kuba" i „Sabina" zostali 7 VII 
1941 r. aresztowani. Los ten spotkal r6wniez kuriera krajowego PPS, 
kt6ry jezdzH do Berlina do skrzynki „Kuby" od konca 1940 r. ,,Zagroda" 
dowiedziala si� szybko w Warszawie o aresztowaniu tego kuriera i usi
lowala ostrzec „Kubf' sp6znionq depeszq z 14 VII (aneks 3). Tymczasem 
bowiem Centrala byla juz wczesniej zawiadomiona o aresztowaniu „Ku
by" przez „Anm�" meldunkiem z 10 VII. Meldunek wyslal nowy ko
mendant bazy, Edmund Piotrowski, ps. ,,Podg6rski", kt6ry przejql funk-

1• !\'Iöwi o tym depesza do Centrali z 29 IX 1941 r., a takze relacja Mysiorny. 
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cj� ,,Wierzby" od 1 VII 1941 r. Uzyskal on pewne szczeg6ly dotyczc4ce 
aresztowania „Kuby" od Japonczyk6w, kt6rzy usilowali bezskutecznie 
wydobyc go z rc4k gestapo 36

• Dotychczas nie wiadomo, czy uwi�zienie 
,,Kuby" bylo skutkiem, czy moze przyczync4 aresztowania warszaw
skiego kuriera „polityk6w". 

Szcz�sliwym trafem unikn�la aresztowania kurierka „Zagrody" -
„Zo", kt6ra 3 VII, a wü:c na 4 dni przed uwi�zieniem „Kuby", przekaza}a 
mu poczt� nr P 7. Poczta r6wniez ocalala, poniewaz „Kuba" zamknc4l jq 
w schowku, jaki dali mu do dyspozycji jego przyjaciele w ambasadzie 
japonskiej. A byla to poczta bardzo obfita i wazna - zawierala meldunki 
M 62, 67, 68, 69 wraz z licznymi zalc4cznikami i pilnym meldunkiem 
wywiadowczym za czerwiec 1941 r.; poza tym znalazly si� w niej ma
terialy BIP i powt6rzenia kontrolne depesz wyslanych wczesniej radiem 
z r6znych radiostacji, m. in. depesza 112 o utworzeniu skrzynki „Ba
rylka" (aneks 2). 

Do Centrali dotarla poczta nr 7 z 2 IX 1941 r., po wymianie wielu 
depesz mi�dzy Centralc4 a Warszawc4 - dlugo bowiem trwalo jej wydo
bycie od Japonczyk6w, kt6rzy jq wyslali do „Hermana", skrzynki „Kuby" 
w Kr6lewcu. Stamtc4d dotarla do „Anny" i dalej do Centrali. 

W miejsce „Kubowej" skrzynki „Sabina" powinna byla juz od lipca 
funkcjonowac skrzynka „Barylka". ,,Zagroda" oczekiwala, ze u niej 
zdeponujq kurierzy „Anny" poczt� i pieni!ldze ze Sztokhohnu, a od 
niej - eo bylo spraw;:i najwaznil?jsz� - zabiorl:! poczt4 krajow<} do 
,,Anny". 

Niestety, ta wazna depesza 112 z 14 VI 1941 r. dotarla do Centrali 
dopiero 3 XI 1941 r., po blisko 5 miesiqcach. Byla ona wyslana szlakiem 
poludniowym przez Budapeszt do Stambulu celem nadania jej przez 
baz� ,,Bey". ,,Bey" przekazywal radiogramy krajowe do Londynu, po
niewaz dysponowal wydajnq radiostacjc4 nadawcui. R6zne, nie wyjasnio
ne dostatecznie okolicznosci wydluzyly tak ogromnie czas dojscia ko
respondencji, eo m. in. spowodowalo przerw� w berlinskiej wymianie 
poczty. 

„Zagroda" nie doczekawszy si� odpowiedzi na depesz� 112 upominala 

si� o niq drugq depeszq z 12 VII (aneks 3), a depeszq z 13 IX powt6rzyla 
tresc tamtej depeszy 112, podajqc teraz adres firmowy Momodt „Mery". 
Centrala odpowiedziala natych1niast depesz::i z 15 IX, ze dojscie do no
wej skrzynki przekazala „Annie"; r6wnoczesnie zapytala, czy do „Mery" 
mogq podchodzic takze mjr Lovell i Japonczycy, z kt6rych uslug baza 

„Anna" zamierzala korzystac w dalszym ci.:igu. ,,Zagroda'' depeszq 

z 29 IX (kt6ra jednak dotarla do celu dopiero 17 X) v.ryjasnila rnoznosc 

ia O aresztowaniu „Kuby'', uwazanym przez gestapo za wielki sukces, istniejq 

stosunkowo lic:.me zr6d!a: .1rmia Iüajou:a w dokumentach, t. II. s. 81; Sc h c 1-

1 c n b er g, op. cit., s. 124; St r u m p h - Wo j t k i e w i c z, op. cit.
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szerokiego korzystania ze skrzynki „Mery", przy czym dla przesylek 
pieni�znych mial zostac zmontowany dodatkowy kontakt. Celem unik
ni�cia koniecznosci wysylania wielu depesz awizujqcych kazdorazowy 
przyjazd kuriera „Zagrody", co niebezpiecznie obciqzalo radiostacje kra
jowe, ustalono staly termin wymiany poczt - co drugi poniedzialek 
miesüica. Chodzilo tu tez o bezpieczenstwo i spok6j „Mery", kt6ra tylko 
eo drugi, ewentualnie eo trzeci poniedzialek miesi11ca miala oczekiwac 
niebezpiecznego goscia z dalekiej Szwecji. Z przytoczonych depesz prze
bija ratlose kierownictwa „Zagrody", ze udalo si� zmontowac pewny 
i staly szlak pocztowy. 

Niestety, pol!}czenie Warszawa-Londyn przez Berlin zawiodlo na 
ogniwie Berlin-Sztokholm. Dotychczas „Anna" odbierala poczt� z Ber
lina nie wlasnymi kurierami, ale za posrednictwem japonskich kurier6w 
dyplomatycznych. Innymi nie rozporzqdzala, choc posiadanie zespolu 
kurier6w nalezalo do statutowych obowiqzk6w komendanta bazy 37

• Obe
cnie musiala zrezygnowac z pomocy Japonczyk6w, mimo ich dalszej 
gotowosci do swiadczenia uslug, z powodu coraz scislejszej wsp6!pracy 
Japonii z Niemcami, eo wyrazilo si� m. in. w likwidacji polskiej amba
sady w Tokio 38

. Na dopingowanie przez gen. Roweckiego i Centrali, 
doradzaJqcych „Annie" nawiqzanie kontakt6w z innymi dyplomatami, 
np. tureckimi, ,,Anna" kolejno zapowiadala przyjazdy kurier6w, po czym 
je odwolywala. Nie zdolala r6wniez uskutecznic zaplanowanego przez 
„Zagrod�" wyjazdu do Sztokholmu kuriera-emisariusza, kt6ry by pom6gl 
w usprawnieniu lqcznosci (por. wzmiank� w aneksie 10). Pr6bna poczta 
z wrzesnia 1941 r. nr P 9a lezala nie podj�ta u „Mery". 

Kr6tko przed likwidacjq berlinskiej ambasady USA udalo si� jeszcze 
,,Zagrodzie" dostarczyc do skrzynki „Lili" u mjra Lovella poczt� paz
dziernikowq (nr P 10), kt6rej „Anna" r6wniez nie mogla podjqc z Ber
lina, a takze odebrac od „Lili" parti� dolar6w (aneks 9}. Poczt� t� do
wi6zl Lovell do Szwajcarii, skqd baza „ W era" przekazala jq przez por
tugalskiego dyplomat� do Lizbony. Stamtqd konsul polski przeslal jq 
do Londynu, dokqd dotarla 23 XII 1941 r. 

Nast�pnq poczt� (byla to poczta znaczona P 13) dowiozla „Zo" do 
„Mery" w lutym 1942 r. po otrzymaniu przez „Zagrod�" zapowiedzi 
„Anny", ze przesle kuriera do Berlina (aneks 12). I tym razem kurier 
,,Anny" nie przyjechal, poczta nie zostala podj�ta do dalszej ekspedycji. 

Tymczasem skrzynka „Mery" spalila si� w koncu marca 1942 r. 
(aneks 13). ,,Zo" nie przypomina sobie okolicznosci tego zagrozenia. 
Funkcj� ,,Mery" przej�la natychmiast, juz w kwietniu tego roku, nowa 
skrzynka berlinska „Zagrody", kt6rej prowadzenia podj�la si� Ochen
dalowa pod kryptonimem „dr Ivo" (aneks 14). 

11 Instrukcja osobista i tajna nr 2 dla Komendanta Bazy nr III (,,L", ,,Anna") 

z dnia 24 IV 1941 r. (Armia Krajowa w dokumentach, t. I, s. 526). 
118 Zob. przyp. 21 i aneks 7. 
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Poczta nr P 13, odebrana z zagrozonej skrzynki „Mery", przelezala 
siq u Ochendalowej kilka rniesiGCY i nie podjGta przez „AnnG" ani przez 
juz zlikwidowanq skrzynkG „Lili" wr6cila do kraju. 

Niemoinosc wyszukania przez „AnnG" kuriera, kt6ry by obslugiwal 
ogniwo Berlin-Sztokholm trasq p6lnocnq spowodowala, ze droga ta 
stala siG bezuzyteczna. Skrzynka „lvo" stala siG rezerwowa. 

Meldunki z poczty P 13, jak tez inne poczty, wysylala „Zagroda" 
nowq drogq. Kilka miesiGCY wczesniej zostal uruchomiony przerzut 
najpierw pieniGdzy, potem takle poczty wprost z Warszawy do Sztok
holmu „okazjami" poprzez przemyslowc6w szwedzkich, jezdzqcych nie

regularnie miGdzy Sztokholmem i Warszawq. Tq drogq przekazane zo
staly poczty P 4, 8, 9, 11, 12, 15 i 17. 

0 tej drodze m6wi Centrala w depeszy z dnia 12 XII 1941 r. (aneks 
11), kt6ry to radiogram jest tez cz�sciowq odpowiedziq na zapytanie 
z 11 IX (aneks 4) ,,Zagrody", zatroskanej o pewnosc i szybkosc dotarcia 
poczt do Londynu. 

Niestety, wygodne i stosunkowo szybkie „okazje" Szwed6w skonczyly 
siG tragicznie juz w lipcu 1942 r. Droga ta, kt6rej uzywali mimo za
strzezen gen. Roweckiego r6wniez „politycy", wpadla na skutek odszy
frowania przez Niemc6w zbyt latwego szyfru poselstwa polskiego w Sztok
holmie, stosowanego w jego korespondencji radiowej z rzqdem emigracyj
nym w Londynie. Tym sposobem Niemcy wpadli na trop dzialalnosci 
l�cznosciowcj usluznych Szwedow „warszawskkh". Wielka afera, nuzy
wana „sprawq szwedzkq", rozpocz�la si� aresztowaniem w czerwcu 
1942 r. na lotnisku w Berlinie inz. Nilsa Berglinda, przy kt6rym znale
ziono w czasie rewizji poczt� ,,politykow" i Komitetu Zydowskiego 
z getta. W lipcu aresztowano w Warszawie kilku dalszych Szwed6w 
i kilkudziesiGciu Polak6w 3'1• 

Innq drogq na polnoc stala siG na kr6tko w 1943 r. trasa Warszawa
Sztokholm przez gdynskq plac6wk� ,,Zagrody" o kryptonimie „Danusia". 
„Anna" usilowala r6wniez zbudowac, notabene bardzo kosztowny, szlak 
Sztokholm-Kopenhaga, ktory jednak slepo konczyl si� na granicy dun
sko-niemieckiej. ,,Zagroda" byla w trakcie organizowania spi�cia tego 
szlaku na odcinku Dania-Berlin. W tym bowiem czasie krakowski ku
rier „Zagrody", Emil Firlit, ps. ,,Szpala", ktory rozporzqdzal berlinskq 
skrzynkq „Roman", niezaleznq od punktu „Ivo", odnalazl kontakty nad 
granicq dunskq. ,,Szpala", jedna z najbarwniejszych postaci „Zagrody", 
jako kierownik transportow polskich robotnik6w wysylanych przez kra-

�g Szczeg6lowe opisy „sprawy szwedzkiej" znajdujq siG w kilkunastu artyku

lach opublikowanych przez tygodnik „Stolica" z lat 1961, 1968-1969, 1976-1977 

i 1981. 0 „sprawie szwedzkiej" piszq Lewa n d o w s k i i K 1 i s z e w i c z, op. cit., 

w przyp. 10 i 16; oswietla jq obfita korespondcncja mi�dzy „Zagrod,f', ,,Annq" 

i Centralq (w zbiorach autorki). 
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kowski Arbeitsamt na roboty w Niemczech jezdzil po calej Rzeszy, gl6w
nie obslugujqc trasy zachodnie „Zagrody" 40•

Ale zanim jeszcze dunska trasa lqcznosci zacz�la dzialac, w czasie 
kiedy „Szpala" na poczqtku marca 1944 r. znalazl si� u „Romana" 
w Berlinie, obu ich dosi�gla r�ka gestapo, kt6ra tak:i.e nie omin�la Ochen
dalow. 

Wsypa, kt6ra obj�la calq „Zagrod�", jej dzialy warszawskie i plac6w
ki terenowc, z wyjqtkiem Odcinka Poludnie, nastcipila wskutek rozpra
cowania przez wtyczk� gestapo ps. ,,Jarach" (uzywal nazwisk Zai:del 
i Mazurkiewicz). Pelnil on od polowy 1943 r. w „Zagrodzie" funkcj� kie
rowniczq jako odprawiajqcy kurier6w Odcinka Zach6d i od tego czasu 
rozpracowal powoli wszystkie punkty „Zagrody". Byl takie zimq 1943/ 
44 r. w Berlinie u Ochendal6w celem sprawdzenia gotowosci skrzynki 
,,Ivo" 41

• 

5. ZAKONCZENIE

Rol� plac6wki berlinskiej w caloksztakie funkcjonowania la,cznosci 
zagranicznej Komendy G16wnej Armii Krajowej, a na  tym tle znaczenie 
roli „Raciborzanek", kt6rych sluzba umozliwila cz�sc dzialalnosci pla
c6wki „Grety", moina rnierzyc por6wnawczo wieloma wskaznikami. Naj
wainiejsze z nich to: liczba przerzuconych poczt Warszawa-Londyn 
i odwrotnie, czas i stan ich dotarcia do celu; dalej liczba i szybkosc 
poruszania si� emisariuszy korzystajqcych z pomocy ocenianej plac6wki; 
takze uslugi oddane przez ni::i zar6wno innym plac6wkom podziemnego 
wojska, jak i „politykom" czy to w sluibach l:,icznosci, czy innych sluz
bach konspiracyjnych; dalszym wskaznikiem jest ilosc pieni(ldzy tq drogq 
przerzuconych z uwzgl�dnieniem wysokosci poniesionych strat; wainym 
miernikiem oceny jest r6wniez jakosc sluiby pod wzgl�dem zachowania 
regul konspiracji i wynikaja,ce z niej wysokosci ofiar w ludziach i in
nych strat. 

Takiej oceny placöwki „Grety", pozwalajqcej porownac jej dzialalnosc 
z praeq innych plac6wek „Zagrody" i baz Centrali, mozna b�dzie dokonac 

,o Sposr6d licznych wypraw kurierskich Emil Firlit wspomina jako szcze
g6Inie trudne holowanie trzech jenc6w, oficeröw angielskich, drogq przez Berlin 
i skrzynk� Romana Wronskiego (szewca z zawodu) do plac6wki granicznej „Za
grody" kolo Metzu w Lotaryngii. Byli oni wpisani na osobm:1 dla nich list� Arbeits
amtu jako robotnicy fachowcy jadqcy do miejsca pracy. Anglicy zachowywali si� 
niekonspiracyjnie, wprost nonszalancko. W Berlinie zacz�li rozmawiac po angielsku 
7. przypadkowo napotkanymi Anglikan1i, pracuj<1cymi przy robotach ulicznych.
Tylko przytomno�c umyslu i stanowcz.a postawa „Szpali" zdolala uchronic transport

od katastrofy. ,,Zagroda" otrzyma!a po jakims czasic wiadomosc radiow:i, ze 
Anglicy ci dotarli do Paryza. 

41 Dominik zostal aresztov,cany nu pocz<1tku marca 1944 r. Po kilku dniach 
pn:ywieziono do Berlina Steni�, ktöra urodziwszy w styczniu syna mieszkala na 

l - Sob6tka l/8.f 

---- - ---- ------ -- ---- - - -- - -- -- ------
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po opracowaniu wszystkich plac6wek przekainikowych czynnych w latach 
1!)39--1.945. Na razie trzeba si� zadowolic szkicowo nakreslonymi dzieja
mi placowki berliüskiej, w kt6rej tak waznq rol� odegraly „Raciborzan
ki". Ich sluiba pokazuje przykladowo, jak trudne i imudne bylo zmon
towanie sprawnie dzialajqcej trasy kurierskiej drogq budO'A-J' punkt6w 
kontaktowych, umozliwiajqcych przerzut przesylek i ludzi. Lqcznosc na 
trasach p6lnocnych - jak widzielismy - ciqgle si� rwala: aresztowanie 
„Kuby", wpadni�cie drogi przez Szwedzkq Izb� Handlowa,, zwini�cie 
,,Lili", spalenie „Mery", ,,sprawa szwedzka", zle funkcjonowanie radio
stacji bazy „Bey", nicdosylanie kurier6w „Anny" do Berlina, a w koncu 
wpadka punkt6w .,Ivo·' i „Roman". Mimo to cic1gle uporczywie i dosc 
szybko ocibudowywnno tras�, dzialajqCq z kierunku Warszawy do polowy 
1942 r., a maj-1cc1 szans� duzo dluzszego funkcjonowania. 

Wbrcw wszystkim wyst�pujqcym przeszkodom przerzucono jednak 
przez Berlin do Centrali eo najmniej 16 poczt krajowych, w tym przez 
,,Kub�" i Japonczyk6w eo najmniej 6 poczt, przez Izb� Handlowq eo naj
mniej 1, poprzez „Szwed6w warszawskich" 7 poczt, a 2 poczty przez 
Berlin do Szwajcarii i dalej. Liczba poczt w odwrotnym kierunku, poczty 
Centrala-Warszawa przez „Anm�", jak tez poczt „Anna"-Warszawa 
jest - przynajmniej na razie - trudna do ustalenia z powodu braku 
ir6dlel; l-1cznosc pocztowo-kurierska w tym kierunku miala zresztc'! 
mniejsze znaczenic z powodu moznosci dostatecznego korzystania z lc1cz
nosci radiowej, a p6zniej - l-1cznosci lotniczej. 

Plac6wka odegrala waznc.1 rol� w zakresie zaopatrywania kraju w pie
nia,dzc, eo bylo aktualne do czasu usprawnienia lqcznosci spadochrono
wcj. Tu jednak podanie wysokosci przetransportowanych kwot jest na 
razie - a moze w og6le - niemozliwe do ustalenia 42

• 

Zadna z poczt idqcych przez Berlin nie wpadla w r�ce Niemc6w 43
. 

Wysoka jest liczba ofiar: kilkuosobowe wsypy „Kuby", ci�zka wsypa 
warszawska w zwiqzku ze „sprawc:! szwedzkq" 44 i kilkuosobowe areszto-

wsi u rodziny w Drzycimiu. S!edztwo obracalo si� dokola kurier6w do Francji, 
kt6rych gestapo nie dopad1o, a podejr:1:ewa1o, ze korzystali ze skrzynki „Ivo". 
Pytano o Zawackq (dodajmy, :ze zaröwno „Marcysia", jak i „Zo" unikn�ly areszto
wania mimo tak bliskich kontakt6w z „Jarachem"). Ochendalowie zeznawali zgod
nie, choc oddzielnie, :ze profesorka Steni rzeczywiscie odwiedzila ich kilkakrotnie 
najzupelniej prywatnie. Po kilku tygodniach wypuszczono oboje na „wabia". Ro

man Wronski zgin<1l zamordowany w czasie sledztwa, ,,Szpala" przetrwa! w wi�· 

zieniach. Potem Powstanic zawiesilo wszystkie sprawy. 
42 Niekt6re dane podaje wydawnictwo Armia Krajowa w dokumentach, t. I, 

s. 322, 481; t. II, s. 265.
41 Sc h e 11 e n b er g, op. cit., przyp. 36, s. 124, m6wi wprawdzie o przechwycie

przez gestapo poczty, ale chodzi tu o poczt� PPS. 
u „Sprawa szwedzka" wic1zala si� z przerzutem poczty i pieni�dzy dla „poli

tykow", a nie „Zagrody", ale zostal sci�ty w Berlinie w lipcu 1944 r. Aleksander 
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wania w Berlinie w zwü:izku ze zdradq „Jaracha" 45• ,,Raciborzanki"
ocalaly, ale kilka z nich oplacilo swojq sluibG okrutnymi przeiyciami 
wü�ziennymi. 

„Raciborzanki" uczestniczyly w przerzucie cz�sci poczt idqcych przcz 

Berlin, mianowicie poczt oznaczonych P 5, 6, 7, 9, 10 i 13, oraz w kilku 
eo najmniej przerzutach powainych partii pienic:dzy. Gdyby nie zaistnialy 
niesprzyjajqce okolicznosci sluzby, dzialalnosc ich mogla byc duzo 
efektywniejsza. 

,,Raciborzanki", jak kazdy p:1jedynczy zolnierz AK, stanowily jedy
nie male ogniwo, ale ogniwo warunkujqce dalszq akcj�, w dlugim lancu

chu poczynan lcicznosci podzicmnego \Vojska. Z takich ogniw, czE;sto 

wobec wymog6w konspiracji nieswiadomych swojej roli, skladal siE; ca
loksztalt dzialalnosci Armii Krajowej, calosc walki narodu z okupantcm. 

ANEKSY 

Aneks 1 

L.dz. 932 (tj} 41 m.p. dnia 18 III 41

Dia Wierzby 1: 
... podaj� da waszej wiadomosci trcsc depeszy Kaliny 2 z dn. 15 II 

a) Czekam potwicrdzenia odbioru meldunk6w wywiadowczych zlo.i:onych Grecic a
dla Gustawa 4 u Kuncewicza 5 nr 44 z ein. 16 I i nr 45 z dn. 23 I
b) Puhamowac gadatliwu!ic Kuncewicza, kt6ra zaczyna nam zagraz.ac, nie dawac

mu zadnych adres6w i pscudonim6w.
Wyjasnic nast�pujqce rzeczy: Przez naszq kurierkq Zo przekazal Kuba 5 w Grecic

dn. 23 I dla nas w Poznaniu 1700 dolar6w i oswiadczyl jej, :i:e od dawna zapo

wiedzianc przez Gustawa 3000 dol, dla Kola'· Kuriero,vi z Kola dn. 24 I br. 

oswiadczy!, ze przez Zo przekazal dla Kola 1500 dol. ... 

1 Ps. komendanta Bazy „Anna", Tadeusza Rudnickiego.
z Ps. gen. Roweckiego dla Centrali w Londynic. 
8 Berlin. 
' Kryptonim adresowy „Wierzby". 

Szef V. VI Lukasz 7 932 

5 „Kuncewicz", ,,Kuba" - ps. Alfonsa Jakubianca w Berlinie. 
8 PPS.
1 Ps. J6zefa Smolenskiego. 

Brzuzek, ps. ,,Drzazga", posredniczqcy mi�dzy „Zagrod;f' a Szwedami. H. Ru
d z ins k a w art. Sprawa szwedzka w pelnym swietle (Stolica, luty-marzec 1977), 

podaje 31 nazwisk aresztowanych; z nich 7 poza „Drzazgii" zginq!o w wiqzieniach 

obozach. 

45 Nie liczqc masowych arcsztowaü w innych plac6wkach „Zagrody". 
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Radiogram nr 414/112 

Od Waclawy 1 przez Bey z 

Godziemba s 9 VI 41 r. 

1) Dla Wierzby;

Elzbieta Zawacka 

Aneks 2 

L.dz. 3102 - 5. Nov. 1941

przyj�ty 3 XI godz. 1455

odczyt. 5 XI 1115

... Uzyskalismy adres na pocztQ w Grecie, kryptonim „Barylka" - p. St. Momodt

(malzenstwo polskie) NW. 21 Oldenburgerstrasse dwanascie - II piQtro, lewo,

haslo! Janek, Franek - m6wic po niemiecku. Kubie tego adresu nie podawac.

Adresujcie przesylki „dla Wadawy". Barylk::i proponujemy zastqpic punkt kont.

Sabina '· Podajcie, czy mozecie tarn dostarczyc dla nas poczt� i pieniqdze i stamt::id

podejmowac pocztQ dla siebie. Poczt� dla nas adresujemy „Gustaw".

2) Sprawy pieniQi.nc .
. . . Przyspieszcie przyslanie 1680 tys. marek ze Szwajcarii do Berlina na adres

Barylki. Tami.e mozecie skladac wi�ksze sumy dolarowe ...

Kalina 112 C - 14 VI 41 

1 Warszawa. 
z Baza l::icznosci Sztabu NW w Stambule. 
• gen. Sosnkowski; data niezrozumiala dla autorki.
' NN - kierowniczka punktu kontaktowego A. Jakubia11ca w Berlinie.

Radiogram nr 276 / kk 1 
Od Waclawy 

Aneks 3 

L.dz. 2368 - 14 Jul. 1941
przyj(lty 12. 7.41 godz. 1710

odczyt. 14. 7.41 '' 1255 

Uprzedzic KubQ i Gretchen, ze kurier Kola, kt6ry stale jeidzil, zostal areszto
wany. Kuba moi.e byc powaznie zagrozony. Sama osoba kuriera nasuwa dui:e 

zastrzezenia, natychmiast po wyjasnieniu damy znac. 
W zwi<}zku z tym na przyszlosc prosz� Central!� nie lqczyc naszych punktöw 

i dr6g z innymi organizacjami. 

Czekam odpowiedzi na 112 w sprawie beczki z. 
Kalina 138 C - 12 VII 41 

1 Litery k oznaczajq pilnosc depeszy, najpilniejsza kkk. 
t Chodzi tu o punkt kontaktowy Barylka. 

Aneks 4 

Radiogram nr 453 L.dz. 3081 - 13. Sep. 1941
przyj�ty 11 941 godz. 2100 

odczyt. 13.9.11 1100 

Wobec wsypy Kuby nowy punkt dla was na poczt� w Grecie p. Stefi Momot 

urzQc1nicLka firmy „Eschenburg Theodor". Adres firmy Zimmerstrnsse nr domu 3/4: 

Porozumiewac siq z nü1 uprzednio telefon, przedstawiai<ic siG jako Schmidt (telefon 

firrny w ksü;i.ce). Momot poda godz:n� i dokladne miej,;ce spotkania w tejze 
firmie (schocly, hal. lrnrytarz}. Haslo przy spotkaniu: .. Ich bin Schmidt''. odzew: 
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,,Hans Schmidt", kontrodzew: ,,nein, Franz Schmidt". Uzywac wylqcznie niemieckie

go. 
Momot odbiera i wrecza pocztE:, zalatwi nocleg. Wymiana poczty (waszej i na

szej} proponuj� eo drugi i trzeci poniedzialek miesiqca. We wrzesniu wyjqtkowo 

zlo:iymy 28. Podajcie ile czasu zajmie przerzut Greta - Centrala? Poczte poza 

terminami awizujcie. 

Kryptonim dla Momot - Mery .... 

L.dz. 3081 (tj) 41 Depesza szyfr. 

Kalina.

Aneks 5 

Na 277! Nowc1 skrzynk� w Grecie podalem Annie. 

Kalina 277 - 11 IX 41 

Dnia 15 IX 1941 

Nasze dotychczasowe kontakty na Grete szly przez Kubc;. Po jego wsypie 

pozostala jednak moi.nosc ostroznego wykorzystania jego dotychczasowych opie

kun6w 1• Poza nimi Sc! tylko Lejkin i Sul t, kt6rzy jednak jei.di.q rzadko i mogq

zabierac ograniczonc1 Hose pieniedzy. 

PowiE:kszenie okazji do Grety b. po:z.<1dane. Podajcic zatem: 

1) czy wykorzystywac Japonczyk6w dla nadawania i odbioru poczty Mery?

2) czy u Mery mozna skladac pieni,idze?

3) czy z tej skrzynki m6glby korzystac mjr Love!, z-ca Att. Am. z r. t.ukasz 3081

Nr Stacji 373. Zaszyfrowano dn. 16.9.41. Nadano dn. 19.9.41

1 Opiekunowie - Japonczycy.
1 Pseudonimy przemys!owcöw szwedzkich Gösta Gustafson i Carl Herslov.

Radiogram nr 618/kk 

Na 3102 i 3081 

Aneks II 

L.dz. 3433 - 17. Oct. 1941
przyjqty 16. X godz. 1840

odczyt. 17. X 1245

Jedynie wazmi w Grccie skrzynk<} na pocztE: jest Mery jak 277. Pieniqdzy 
u Mcry nie sk!ndac, montuj� niezalezn;i skrzynkP,. Do tego czasu skfadajcic nadal 

u Lowcla, a my podejmiemy. Japonczycy to was;;a droga, zatem czy ich u.zywac, 

ocencie sami, podajcie nam decyzj�. Mery i dla Japonczyk6w. Jesli podacie ich 

adres i hasla, to Mery moze podchodzic do nich. 25 IX z:lozona u niej pierwsza 

poczta do podjecia przez was. Z naszej strony okazje wyjazdu do Grety nieogra

niczone. Podajcie, ile czasu zajmie przerzut z Grety do Centrali - wazne dla 

meld. wyw .... 

L.ciz. 3295 (tj) 41 Depesza szyfr 

Anna (wprost i przez 0. II) 

Aneks 7 

Kalina 356 C - 29 IX 

M.p. dnia 7 X 1941

B. pilne

1) Czemu nie odpowiadacie na nasz<1 3081 p.l. - poczta Rakonia 1 lezy u Mery
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od 25 IX. Podajcie odwrotnie, jakie macie moi:l. jej odebrania i w jakim terminie. 

Ponicwaz termin 26 IX zostal przepuszczony, trzeba j<1 odebrac w drugi lub trzeci 

poniedzialek miesiqca. Czy mogr,; liczyc, ze pocztG tG odbierzccie"? Spröbujcie 
m. innymi podjqc przy pomocy Brzeskwinskiego z do Att. Wojsk. St. Zjedn. lub

ewent. Turköw czy innych neutralnych tylko powaznych ludzi.
3) Rakon uwaza Jajköw I za niepe\'mych. Obecnie po zlikwidowaniu Amb. w Tokio,
to tym bardziej niebezpieczne .... 

Lukasz 3295 
Nr Stacji 580, zaszyfrowano dn. 8 X 41, nadano dn. 8 X 41. 

t Ps. gen. Roweckiego dla Baz. 
z Attache wojskowy w Poselstwie RP w Szwecji. 
• Japonczycy.

Radiogram nr 662/kkk 

Od Waclawy 

Na 3475

Aneks 8 

L.dz. 3590 - 3. Nov. 41
Przyj�ty 1.11.41 godz. 16.30
Odczyt 2.11.41 12.00

Dnia 26 X wyjechala kurierka Zo do Grety po pienifjdze. WziQla do zlo:i:.enia 

wyj;:itkowo wazny material: zalegle depesze wywiadowcze i organizacyjne, mel
dunek pölroczny organizacyjny nr 79 i duble trzech poprzednich wysylek. 

Radiogram nr 688/kkk 
Od Waclawy Na 3475 i 3574

Aneks 9 

L.dz. 383i - 18. Nov. 1941

30 bcczek t amerykanskich u Lilii podj�te i zl:o:i:.ona wazna poczta. Przyspieszcie 
podjQcie w Szwajcarii. Lila b. dl. utrzymac ma pocztQ i pieniqdzc. Nast�pna wy
miana u Lilii 21 XI. 

t Beczka - tysiqc dolaröw. 

Radiogram nr 731 

Od Waclawy 

Aneks 10 

Kalina 411 c - 10 XL 

L.dz. 549 - 7. Feb. 1942
PrzyjGtY 6 II godz. 1115

Odczyt. 7 II

, , . Uruchomicnie Lili 1 na pocztt; i pieniqdzc b. wazne.

Na 3799: Mery aktualna skrzynka na pocztc: dla wszystkich uzyskanych drög, 

wykorzystajcie jq. 0 zlozeniu poczty kazdorazowo zawiadamiajcie. Zapowiedziana 

na 21 XI poczta u Lili nie zostala zlozona .... 
Kalina 445 - 8 XII 

1 Kryptonim skrzynki mjr. Lovella w ambasad;de USA w Berlinie. 
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Aneks 11 

L.dz. 3765 (tj) 41 Depesza szyfr. M.p. dnia 12 XII 1941
Kalina/k
Na 357: 1) Anna informuje, ie mimo interwencji posla szwedzkiego w Grecie 

wladze okupacyjne odm6wily zezwolenia na wyjazd Malessiny 1•
2) W sprawie odbioru poczty z Grety:
3) przez Ameryk. obecnie odpada, b�dziemy starali si� przez innych dyplomat6w,
b) przez Anne; tylko okazyjnie przy pomocy Szwed6w. Naciskamy Anm� o zmon

towanie regularnego odbioru.
3) Poczta z Waclawy do Anny wprost przy pomocy Szwed6w dosc szybko. Z Anny

do Centrali regularnie 1 - 2 tyg. Anny do Centrali regularnie 1 - 2 tyg.

z r. Lukasz 3765 

Nr. Stacji 490, zaszyfrowano dn. 13 XII, nadano dn. 13 XII. 

1 Janina Malessa przewidziana na kurierk�-emisariuszkQ „Kaliny" dla omö
wienia w Sztokholmie spraw hicznosci z bazc1 „Anna". 

Aneks 12 

L.dz. 696 (tj) 42 Depesza szyfr Dnia 26 II 1942 

Kalina/kk
. . . Wkr6tce wyslany zostanie przez Ann� kurier do Grety. Zabierze pröbn<t partii: 
dolar6w. Prosz� przygotowac poczt� . . . dosc wczesnie dla kuriera w Grecie. 
Dajcie mu r6wniez ok. 1000 zl w drobnych odcinkach (5, 10 zl) dla potrzeb kurie
röw z Centrali. 

z r. Chan 1 696

t Ps. Szefa. 0. VI Tadeusza Rudnickiego, nastQpcy „Lukasza" J6zefa Smolen
skiego. 

Aneks 13 

Radiogram nr ... L.dz. 1054 - 24 III 1942 

Od Waclawy 
Mery w Grecie spalona, zastqpczq skrzynk� podam, wstrzymac kurieröw. W Gre

cie ogölne obostrzenia. 

Radiogram nr 306 
Od Waclawy 

Aneks 14 

Kalina 200 - 23 III 42 

L.dz. 1348 - 14 Apr. 1942
Przykty 11 IV godz. 1830
Odczyt. 13 IV 1200 

W slad 200: Podaj� adres na pieni<tdze i poczt� w Grecie (kryptonim dr. Iwo): 
Frau Stephani Ochendal urz�dniczka firmy tekstylnej „Bockow" Hausvogtei Platz, 

telefonowac godz. 8-17; z trzech telefon6w tej firmy numer srodkowy o konc6wce 
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46. Powiedziec tylko po niemiecku, ze siq ma pozdrowienia od p. Schmidta. Spot
kanie od godz. 17.00-17.15 w dniu porozumienia telefonicznego i nast�pnym przed
dwoma duzymi oknami Konditorei Reimann na Hausvogteiplatz. Przyniesc przed

miot do oddania, Ochendal podejdzie pierwsza. Haslo: czy pan Schmidt, odzew:
tak Hans Schmidt, kontrodzew Franz. Adres prywatny (moi:.na zastac okofo godz. 21,
uzywac wyjqtkowo) Alte Jakobstrasse 93 mieszkanie p. Pietsch Rosmarie, telefon
na nazwisko gospodyni nie wtajemniczonej. Ochendal przedstawi si� jako Schmidt.

Kalina - 10 IV 

„RACIBORZANKI" IM DIENSTE DER VERBINDUNG 

MIT DEM AUSLAND DER ARMIA KRAJOWA 

Die Organisierung einer Kurier- und Postverbindung zwischen der Führung 
der Untergrundkräfte im Land und dem Generalstab der Polnischen Streitkräfte 

in Frankreich und dann in England war, aufgrund der unzureichenden technischen 
Mittel, während der ganzen Zeit der Okkupation Polens eine Frage von grundle
gender Bedeutung. Die Verbindungen des Kurrierdienstes, die „Zagroda", eine 
Einheit für Auslandsverbindung des Oberkomandos „ZWiqzek Walki Zbrojnej" (,,das 

Bundes des Wehrkamps", später das Oberkommando der Armia Krajowa einrich
tete, erstreckten sich über ganz Europa. Der Stab des Oberbefehlshabers seiner

seits organisierte Basen und Kontaktstellen, die sich meist in neutralen Ländern 

befanden und die die Kuriere der „Zagroda" erreichen mussten. Ein einigermassen 

�icheres Funkionieren der Kurierwege wäre nicht möglich gewesen, wenn es der 
,,Zagroda" nicht gelungen wäre, an bestimmten Orten dieser Verbindungslinien sog. 
,,Briefkästen", d. h. Punkte für Postaustausch anzubringen und zeitweilige Unter
künfte für die Post und Geld transportierenden Kuriere zu finden. 

Auf einer der Linien von „Zagroda", die nuch N01·dcn, rwch Stockl10lm 

führte, sich aber auch mit der schweizer Linie kreuzte, wurden Nachtunterkünfte 
und Postaustausch- und Geldpunkte mit Hilfe der „Raciborzanki", von Schülerinnen 
und Lehrerinnen des vor dem Krieg bestehenden Gymnasiums für die Töchter im 
Reich wohnender Polen, angelegt. 

Stefania Horst6wna und ihr Gatte, Dominik Ochendal, Stefania Momodt, 
Pelagia Mysiorna, Bronislawa Wojciechowska, die Autorin des Artikels und einige 
weitere „Raciborzanki" ermöglichten die Verbindung mit London über Stockholm 
und Bern in der Schweiz, was vor dem Hintergrund der Tätigkeit der ganzen 
berliner Einheit dargestellt wurde. Über anderthalb Jahre war dies eine der 

Hauptlinien und blieb bis 1944 Reservelinie. Über diese Linie gingen zum Stab 
des Oberbefehlshabers mindestens 6 Sendungen des Oberkommandos der Armia 
K:·ajowa, während nach Warschau mindestens weit über 20 000 $, vermutlich 
aber viel mehr gesandt worden. Die Linie war sicher. Die Ochendals wurden zwnr 
entdeckt, konnten sich aber retten. 




