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ZDZISŁAW BALCERZAK (1929-2013)
Kwatermistrz oddziału partyzanckiego krypt. Bałtyk" działającego
"
w ramach tzw. III Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Ksawery Jasiak

Zdzisław Balcerzak
„Wiktor”

Zdzisław Balcerzak urodził się 5 marca 1929 r. w Smardzewie, w powiecie sieradzkim, w rodzinnym majątku (3,40 ha ziemi ornej i lasu, w tym
zabudowania) jako syn Stanisława i Aleksandry z domu Bartolik. Od 1931 r.
rodzina Balcerzaków mieszkała w Wągłczewie. Do 1939 r. prowadziła sklep
spożywczy w tejże miejscowości.
Miał dwie siostry, starszą Krystynę i młodszą Henrykę. Pochodził z rodziny
patriotycznej, rodzice byli członkami AK, wuj Antoni Bartolik „Szary”, brat
Aleksandry, był dowódcą oddziału partyzanckiego AK, od 1943 r. więźniem
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, po 1945 r. żołnierzem
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W 1946 r. władze komunistyczne skazały go na karę śmierci. Natomiast brat ojca, Leon Balcerzak, był członkiem
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, później Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzem Legionów, a w 1920 r. uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Brał m.in. udział w obronie Warszawy.
Do wybuchu wojny w 1939 r. Zdzisław Balcerzak ukończył trzy klasy
szkoły powszechnej w Wągłczewie. W okresie okupacji niemieckiej pracował
w rodzinnym gospodarstwie ojca, a od 1942 r. u Niemca Jaustera. Rodzina
Balcerzaków wspierała działalność konspiracyjną AK. W Wojkowie u wujostwa Marii i Jana Szferynów ukrywali się m.in.: Antoni Bartolik, Władysław
Bobrowski „Wiktor” (szef łączności Inspektoratu Sieradzko-Wieluńskiego
AK) i Antoni Chowański „Kuba”. Od sierpnia do października 1944 r. nastoletni Zdzisław pracował przymusowo przy kopaniu rowów przeciwczołgowych budowanych wzdłuż Warty przy tzw. wale Himmlera pod Sieradzem.
We wrześniu 1945 r., tj. kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych,
jako szesnastolatek kontynuował naukę w Gimnazjum Techniczno-Przemysłowym w Zduńskiej Woli. Pomagał również rodzicom, którzy posiadali
prywatny sklep spożywczy. Od 1946 r., kiedy sklep przejęła spółdzielnia
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w Wągłczewie, Balcerzakowie byli zatrudnieni w nim jako sprzedawcy. Od
wiosny 1946 r. Zdzisław szczególnie interesował się losami swoich krewnych:
Czesława, Tadeusza oraz Antoniego Bartolików, którzy z powodu działalności konspiracyjnej byli zmuszeni do ukrywania się przed nowymi władzami.
Dowiedział się wtedy, że do końca wojny wuj Antoni był w obozie koncentracyjnym. Zdzisław pomagał krewnym w ukrywaniu się przed władzą. Jesienią 1946 r. matka poinformowała go, że zostali oni aresztowani, a jego wuja
skazano na karę śmierci. Chłopak nie mógł pogodzić się z tym, że byłych
akowców, walczących z Niemcami, zamykano i mordowano. Wiedział już, że
nowa władza jest wroga Polakom, że służy Sowietom, dlatego zbuntował się.
W tym okresie dwukrotnie aresztowali go funkcjonariusze UB w Zduńskiej
Woli, m.in. za nielegalne posiadanie poniemieckiej broni. Wiosną 1947 r.,
kiedy był w drugiej klasie, został przez rodziców powiadomiony o wezwaniu
do komisji poborowej Rejonowej Komendy Uzupełnień w Pabianicach. Nie
zgłosił się do niej, natomiast na początku maja 1947 r. w lesie koło Kliczkowa Małego w gminie Brzeźnio został przyjęty do oddziału partyzanckiego
KWP dowodzonego przez Antoniego Chowańskiego „Kubę”. Balcerzaka
przeszkolono i wyposażono w broń. Chrzest bojowy przeszedł w tejże miejscowości, gdy ubezpieczał rekwizycję w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”. Po udanej akcji ukrywał się na placówce Kulika w Kolonii Grójec.
7 maja 1947 r. w Stanisławowie, na rozkaz „Kuby”, uczestniczył w działaniach prewencyjnych, tj. ujęciu
funkcjonariusza KP MO w KońZdzisław Balcerzak (zbiory Ksawerego Jasiaka)
skich Władysława Smoka oraz Czesława Domagały ze Stronnictwa
Ludowego, którym po rozbrojeniu wymierzono karę chłosty oraz
nałożono kontrybucję w wysokości
30 tys. zł. Po pobycie w Lipiczach
dotarł wraz z oddziałem 15 maja
1947 r. do Dobrosławia w powiecie
wieluńskim, aby nawiązać kontakt
z dowódcą tzw. III Komendy KWP
Janem Małolepszym „Muratem”
(byłym akowcem, kwatermistrzem
wieluńskiego obwodu KWP „Tur20
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bina”). Na odprawie „Kuba” podporządkował się rozkazom Małolepszego,
a jego żołnierze złożyli przysięgę na wierność organizacji.
23 maja 1947 r. po wcieleniu nowych ochotników, m.in.: Jana Chowańskiego z Orła Białego oraz Edwarda Pasia z Sudoł, dwunastoosobowy
oddział „Kuby” dotarł do Barczewa w powiecie sieradzkim. Po podzieleniu
jednostki na dwie sekcje „Wiktor” wziął udział w akcji ekspropriacyjnej na
sklep spółdzielczy w Pyszkowie koło Barczewa. Uzyskane pieniądze przeznaczono na działalność organizacyjną. Natomiast 28 maja 1947 r. w Burzeninie rozbrojono posterunek MO bez strat własnych. Po akcji ewakuowano
się do Męckiej Woli. Stan oddziału zwiększono po mobilizacji kolejnych
ochotników: Stefana Wydrzyńskiego oraz Władysława Antczaka „Cześka”.
Balcerzak uczestniczył także w akcji na spółdzielnię „Samopomocy Chłopskiej” w Godynicach, skąd zarekwirowano 20 tys. zł oraz towary spożywcze
i tekstylia, które rozdano mieszkańcom. 4 czerwca 1947 r. jego oddział opanował miejscowośc Witów koło Burzenina, w której rozbrojono funkcjonariuszy
MO i rozstrzelano Antoniego Stępnia – sekretarza gminnego komitetu PPR
w Majaczewicach. 14 czerwca w Przedłęczach pod Godynicami, w powiecie
Oddziały KWP. Drugi od prawej siedzi Jan Małolepszy „Murat”, 1947 r.
(zbiory IPN)
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sieradzkim, wykonano karę chłosty na prezesie Gromadzkiego Koła Stronnictwa Ludowego Antonim Salomonie za to, że przyczynił się do zastrzelenia dezertera z wojska. Nałożono również na niego kontrybucję w wysokości 100 tys. zł. W wyniku doznanych obrażeń Salomon zmarł. Następnego
dnia uczestniczył w odprawie oddziału „Murata” w miejscowości Dymki
(powiat wieluński). Z rozkazu Małolepszego dowódcą oddziału został wówczas Kazimierz Skalski „Zapora”, a „Wiktor” otrzymał funkcję kwatermistrza.
Jego zadaniem było m.in. inkasowanie pieniędzy z państwowych majątków
i pochodzących z rekwizycji, które w części przekazywał do sztabu „Murata”,
a w części bezpośrednio na utrzymanie oddziału.
Nowo sformowany oddział o krypt. „Bałtyk” był jedną z pięciu zbrojnych
grup podporządkowanych „Muratowi”, który swoją organizację określał
mianem: „Dowództwo Oddziałów Leśnych KWP Teren 731”. 19 czerwca
1947 r. oddział „Bałtyk” dokonał nieudanego ataku na posterunek MO
w Brąszewicach. Pomimo użycia granatów budynku nie udało się zdobyć. Po
tej akcji kwaterowali w Stanisławowie koło Złoczewa oraz w Grójcu Dużym,
gdzie wymierzyli karę chłosty gospodarzom Domagale oraz Derdziakowi
„za to, że współpracowali z UB”. Nałożono również na nich kontrybucję po
40 tys. zł.
W sumie, do końca 1947 r., „Wiktor” w ramach oddziału „Bałtyk” uczestniczył w około 50 akcjach zbrojnych oraz ekspropriacyjnych na terenie powiatów:
sieradzkiego, wieluńskiego, łaskiego i kaliskiego. Między innymi w Godynicach
2 lipca 1947 r. rozbito spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”; w Kuźnicy Grabowskiej, w powiecie wieluńskim, 8 lipca zarekwirowano mienie z kasy spółdzielni i samochód ciężarowy; w Kluskach-Wandalinie 10 lipca wymierzono
karę chłosty członkom Związku Walki Młodych z Sadokrzyc; 19 lipca nałożono
kontrybucję na sołtysów Józefa Włodarczyka i Wincentego Gandziowskiego
z PPR i ukarano ich chłostą; w Niedoniu 24 lipca karze chłosty poddano Zygmunta Michalaka z PPR, który zmarł na skutek odniesionych ran; we Włocinie
26 lipca 1947 r. rozbito spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”; 27 lipca 1947 r.
w Szklanej Hucie rozstrzelano Władysława Kuźnika z PPR i skonfiskowano
mu broń; we Włyniu 29 sierpnia pobito wiceprezesa Gminnego Zarządu SL
i komendanta ORMO Józefa Lemiesza.
Z większych akcji, 4 września 1947 r. w godzinach nocnych oddział
„Zapory” po przecięciu linii telefonicznej w agencji pocztowej opanował
miasteczko Działoszyn. Rozbito oba urzędy: pocztowy i gminy, spółdzielnię
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oraz zablokowano komendę MO, ale jej nie zniszczono. Na terenie gminy
Działoszyn rozklejono również ulotki antykomunistyczne pt. „Bracia
Polacy”. Akcja w Działoszynie trwała dwie godziny i zakończyła się pełnym
sukcesem, bez strat w ludziach.
30 września w Rowach k. Oraczewa (pow. sieradzki) „Wiktor” uczestniczył w potyczce z grupą operacyjną UB, MO i KBW (2 plutony). Podczas
walki zginął wóczas funkcjonariusz PUBP w Sieradzu – Tadeusz Banasiak,
a dwóch innych zostało rannych. 5–6 listopada w Dzikich Starych (powiat
sieradzki) partyzanci zorganizowali zasadzkę na funkcjonariuszy UB
i MO: Jana Nowakowskiego, Władysława Adamczyka i Romana Chmielewskiego. Uprowadzono ich do gajówki w przysiółku Faje i przesłuchano.
Nowakowskiego rozstrzelano, natomiast pozostałych, którzy byli milicjantami, zwolniono.
„Za dzielną i ofiarną służbę dla Wolnej i Niepodległej Polski” Balcerzak
został awansowany przez komendanta „Murata” do stopnia kaprala (rozkazem nr 51840/3 z września 1947 r.), natomiast w grudniu został starszym
sierżantem (rozkaz nr 51848/3).
Z rozkazu „Murata” i z powodu eskalacji represji ze strony UB oddział
opuścił teren powiatu sieradzkiego przemieszczając się do wschodniej Wielkopolski. 21 stycznia 1948 r. partyzanci dowodzeni przez „Zaporę” znaleźli
się w miejscowości Popówek, w gospodarstwie Stanisława Małeckiego.
Tam zostali okrążeni przez ścigającą ich grupę operacyjną sił bezpieczeństwa. „Wiktor” zdążył ukryć się w szopie, która połączona była z domem
mieszkalnym. Wdrapał się na jej poddasze, gdzie przechowywano szczapy
drewna. Do wieczora przeleżał w ukryciu, przysypany śniegiem. W gospodarstwie Małeckiego zginął wówczas Antoni Stanioch „Czarny”. „Wiktor”
był naocznym świadkiem, jak zabitego partyzanta funkcjonariusze UB ciągnęli za ręce i wrzucali do samochodu.
Do wiosny 1948 r. ukrywał się na terenie powiatu sieradzkiego dzięki
pomocy rodziny i znajomych. Represje dotknęły jednak i jego najbliższych.
Na początku sierpnia 1948 r. została aresztowana przez PUBP w Sieradzu siostra Zdzisława, Krystyna Balcerzak, którą po tygodniu zwolniono. Podczas
spotkania z bratem i „Kubą” opowiedziała o swoim zatrzymaniu. W obawie
przed aresztowaniem „Wiktor” wraz z kilkoma innymi członkami KWP
postanowił zabrać siostrę Krystynę na Zachód. Ukrywał się na terenie
Wilczkowa i Dębiny (powiat Środa Śląska) pod fałszywym nazwiskiem
23

Ksawery Jasiak

Jerzy Wolski (ur. 5 marca 1930 r. w Przechrzymiechach Małych). Pracował razem z innymi byłymi członkami oddziału, m.in. z Edwardem
Pasiem vel Aleksandrem Trzmielem i Janem Chowańskim vel Józefem Płucienniczakiem m.in. przy wyrębie lasu w Wilczkowie. Ukrywał
się tam przez pewien czas także Antoni Chowański vel Zygmunt Sobczak oraz Władysław Bochniak i kuzyn Chowańskiego Jan Tomaszewski
„Radek”. Mimo przerwanej łączności z „Muratem”, na skutek jego aresztowania 9 listopada 1948 r., partyzanci podejmowali na własną rękę akcje
rekwizycyjne na spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej”, m.in. w listopadzie 1948 r. w Malczycach, w Szczepanowie i Przedmościu; w grudniu w Legnicy; w styczniu 1949 r. w Miękini oraz w kwietniu 1949 r.
w Bukówku. „Wiktor” sporządził także około 100 ulotek antypaństwowych,
które rozkolportowano na terenie powiatu Środa Śląska. Ze względów bezpieczeństwa w lutym 1949 r. „Kuba” i „Radek” ewakuowali się na teren
powiatu sieradzkiego, zaś „Wiktor” i „Zbyszek” postanowili uciec do Niemiec. 23 marca 1949 r. na stacji kolejowej w Lubaniu Śląskim podczas
kontroli dokumentów zatrzymano „Zbyszka” (Edwarda Pasia), ponieważ
znaleziono u niego niemiecki pistolet parabellum. Natomiast Balcerzakowi
Dokument Zdzisława Balcerzaka na nazwisko Jerzy Wolski (zbiory IPN)
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udało się zbiec. Wyrokiem WSR we
Wrocławiu z 31 maja 1949 r. jako
Aleksander Trzmiel został skazany
„za nielegalne posiadanie broni”
na 8 lat więzienia (nie rozszyfrowano wówczas, kim był). W maju
1949 r. „Wiktor” z siostrą oraz
„Tadkiem” wyjechali na Pomorze
Zachodnie i ukrywali się w Maciejewie k. Nowogardu. W czerwcu
1949 r. funkcjonariusze WUBP
w Łodzi ustalili miejsce pobytu
Krystyny Balcerzak. Zatrzymano
ją 29 czerwca w Malczycach.
W czasie aresztowania usiłowała
zniszczyć listy, które zdołano jej
odebrać. Podczas przesłuchania
została zmuszona siłą do ujawnienia prawdziwych personaliów osób
poszukiwanych i miejsca ich przebywania. Funkcjonariusze dowiedzieli się wówczas, że Balcerzak
był zatrudniony w Centrali Spółdzielczej Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej w Nowogardzie w charakterze pracownika biurowego.
Jeszcze 29 czerwca wysłano telefonogram do WUBP w Szczecinie
z prośbą o natychmiastowe wsparcie w planowanej akcji aresztowania Balcerzaka. 4 lipca trzyosobowa sekcja operacyjna składająca
się z: szefa PUBP w Nowogardzie por. Jana Sokołowskiego,
st. ref. Wydziału III w Szczecinie
Edwarda Boksa i Jana Glonka,

Edward Paś „Zbyszek” (zbiory IPN)
Krystyna Balcerzak (zbiory IPN)
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podając się za delegację partyjną pojawiła się w miejscu pracy Balcerzaka,
aby go ująć. Przy próbie zatrzymania doszło do strzelaniny, w trakcie której
Balcerzak, pomimo odniesionych ran, zdołał uciec.
Przez kilka tygodni ranny Balcerzak ukrywał sie w lasach pod Nowogardem. Niezbędnej pomocy w wyleczeniu ran udzielił mu wóczas m.in. Stefan
Rutkowski (ur. 15 września 1916 r. w Trzciance, pow. Puławy, porucznik
rezerwy WP, weteran wojny obronnej 1939 r., kierownik fabryki kafli w Środzie Śląskiej). Represje UB dotknęły wówczas też rodzinę Balcerzaków, która
mieszkała w Wągłczewie. Jeden z pododdziałów 8 Pułku KBW podczas prowadzonej rewizji zniszczył ich gospodarstwo i zabudowania. Aresztowano
jego matkę Aleksandrę pod zarzutem współpracy z KWP. 19 maja w Łodzi
sąd wojskowy skazał jego siostrę (Krystynę Balcerzak) na 12 lat więzienia,
a jego matkę na 9 lat.
Balcerzak, po wyleczeniu, nadal ukrywał się w Środzie Śląskiej. Po
uzyskaniu fałszywych dokumentów na nazwisko Mieczysław Winiarczyk
wyjechał do Katowic, gdzie przebywał do stycznia 1951 r. Zamieszkał
w hotelu Szkoły Górniczej przy kopalni „Wujek”, pracował jako murarz.
Do maja 1951 r. zatrudniony był przy budowie osiedla w Nowej Hucie,
posługiwał się fałszywym nazwiskiem Stanisław Stec. Od maja 1951 r. do
marca 1952 r., tym razem jako Mieczysław Winiarski, pracował jako murarz
w Kołkowie (pow. Pińczów). 4 kwietnia 1952 r. przybył do Złotoryi, gdzie
podjął pracę w Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego Oddział w Legnicy
w charakterze murarza.
Mimo aresztowania większości członków i pomocników KWP z terenu
pow. sieradzkiego nadal przeciwko niemu prowadzone było rozpracowanie
operacyjne krypt. „RSW” pod kontrolą Wydziału III WUBP we Wrocławiu.
Na początku lipca 1952 r. sekcja PUBP w Środzie Śląskiej aresztowała Rutkowskiego (został skazany na 6 lat więzienia), który w zeznaniach przyznał
się do współpracy z Balcerzakiem, podając miejsce jego zatrudnienia. Za
pośrednictwem dyrektora technicznego ZBM Szczawno Zdrój (uprzednio
zwerbowanego przez UB do współpracy) Balcerzak uzyskał fikcyjną dwutygodniową delegację na wyjazd do Warszawy. 15 lipca 1952 r., został aresztowany
w Złotoryi podczas podróży służbowym autem. Po zrewidowaniu znaleziono
przy nim pistolet TT. Aresztowaniem kierował st. ref. Julian Binkiewicz, przy
pomocy funkcjonariuszy z Wydziału IV WUBP we Wrocławiu, por. Wiktora
Węglińskiego i ppor. Feliksa Kuflikowskiego. W rozpracowaniu agenturalnym,
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w poszukiwaniach i śledztwie brali również udział funkcjonariusze WUBP
we Wrocławiu oraz PUBP w Środzie Śląskiej i PUBP w Legnicy: Leon Furyk,
Tadeusz Chechelski, Stanisław Dusza, Tadeusz Kobylski, Szczepan Pytel, Leon
Ramasz, Bronisław Sikorski, Bolesław Tuchowski, Henryk Wielgosz.
Śledztwo w sprawie Balcerzaka wszczęto 17 lipca 1952 r. Prowadzone
było przez ppor. Leona Romana – oficera śledczego WUBP we Wrocławiu.
Po ustaleniu tożsamości zatrzymanego został on przekazany do dyspozycji
Wydziału III WUBP w Łodzi, był przesłuchiwany m.in. przez oficera śledczego Czesława Antczaka. Oskarżono go o przynależność do kontrrewolucyjnej organizacji KWP, uczestniczenie w zamachach na siły bezpieczeństwa,
nielegalne posiadanie broni i próbę obalenia władzy ludowej. Śledztwo
w WUBP w Łodzi zakończono 26 lutego 1953 r. i przekazano pod jurysdykcję sądu wojskowego. 15 kwietnia 1953 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi
w składzie: przewodniczący mjr Wacław Bohatyrewicz, ławnik st. strz. Jan
Mazurek, ławnik strz. Jan Właś, w obecności prokuratora kpt. Mariana Kaczmarka i adwokata wojskowego Kazimierza Konczyńskiego skazał Balcerzaka
na karę śmierci z utratą praw na zawsze i utratą całego mienia. Po czterech
miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku Najwyższy Sąd Wojskowy
w Warszawie 18 sierpnia 1953 r. na posiedzeniu niejawnym (uwzględniając
skargi rewizyjne skazanego i jego obrońcy) złagodził orzeczoną karę śmierci,
zamieniając ją na dożywocie. 14 czerwca 1956 r. w wyniku amnestii wyrok
zamieniono na 15 lat. Na prośbę Sądu Wojewódzkiego w Opolu, podczas
niejawnego posiedzenia 30 grudnia 1957 r., na wniosek prokuratora wojewódzkiego w Opolu odrzucono warunkowe zwolnienie z więzienia, mimo że
skazany objęty został amnestią.
Balcerzak odbył pełną karę 15 lat pozbawienia wolności, bez możliwości
złagodzenia kary. Więziono go we Wrocławiu na Podwalu, w Łodzi w WUBP
przy ul. Anstadta, po procesie przy ul. Sterlinga oraz w areszcie śledczym
przy ul. Kopernika 29 w Łodzi, następnie w Sieradzu, Rawiczu, Wronkach,
Strzelcach Opolskich, Bydgoszczy, Barczewie i Tomaszowie Mazowieckim,
gdzie spędził ostatnie cztery miesiące pozbawienia wolności.
W 1964 r., przebywając w areszcie śledczym w Strzelcach Opolskich,
ukończył gimnazjum techniczne, co zagwarantowało mu w przyszłości
pracę w zawodzie radiotechnika. 15 lipca 1967 r., mając 38 lat, wyszedł
na wolność. W 1968 r. ożenił się z Janiną z domu Śleziak, z którą miał
syna i córkę. Małżonkowie zamieszkali na stałe we Wrocławiu. W lipcu
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Legitymacja członkowska Zdzisława Balcerzaka w Solidarności Polskich Kombatantów
Zdzisława Balcerzaka (zbiory IPN)
Zdzisław Balcerzak (po prawej) z Edwardem
Pasiem, 9 maja 2008 r., Wągłczew (zbiory
Ksawerego Jasiaka)

1980 r. Balcerzak wstąpił do NSZZ
„Solidarność”
we
Wrocławiu.
W latach późniejszych pracował
w Spółdzielni „Elektron”, prowadził również firmę napraw radia
i telewizorów. Po 1990 r. był zatrudniony jako taksówkarz w Zrzeszeniu Transportu Prywatnego
we Wrocławiu. W 1992 r., mając
63 lata, przeszedł na emeryturę.
2 marca 1992 r. Sąd Wojewódzki
w Łodzi IV Wydział Karny unieważnił wyrok Wojskowego Sądu
Rejonowego z 15 kwietnia 1953 r.,
uznając aktywność Zdzisława Balcerzaka „Wiktora” w Konspiracyjnym Wojsku Polskim „za działal28

ZDZISŁAW BALCERZAK „WIKTOR”

Zdzisław Balcerzak przy obelisku KWP, Orzeł Biały, 5 maja 2011 r.
(zbiory Ksawerego Jasiaka)

ność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”. Warto dodać, iż od
13 czerwca 1990 r. do 15 grudnia 1998 r. Balcerzak był członkiem Solidarności Polskich Kombatantów we Wrocławiu (nr leg. 1106) w stopniu
podporucznika.
9 maja 2008 r., w miejscowości Orzeł Biały uczestniczył w odsłonięciu symbolicznego pomnika upamiętniającego zabitych przez UB „Kubę” i „Tadka”.
26 września 2010 r. w Radomsku brał udział w uroczystości odsłonięcia
pomnika poległych i pomordowanych w walce z komunistycznym zniewoleniem żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Doczekał się ustanowienia przez władze państwowe święta 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. 1 czerwca 2012 r. pojawił się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie jako świadek historii, gdzie opowiedział m.in. o tragicznych
losach oddziału KWP, w którym służył. Zdzisław Balcerzak zmarł 6 stycznia
2013 r. Został pochowany na cmentarzu gminnym Muchobór Wielki we
Wrocławiu.
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