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Od redakcji 

 

10 maja 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja Cichociemni – 
Elita Polski Walczącej, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół 
Miłośników Historii oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy 
Armii Krajowej. Wzięli w niej udział m.in. prof. Wojciech Fałkowski, 
wiceminister Obrony Narodowej i płk. Piotr Gąsała, dowódca Jednostki 
Wojskowej Grom, która jest spadkobiercą tradycji żołnierzy 
Cichociemnych. 

 Pani Marszałek Maria Koc otwierając konferencję przypomniała, 
że Sejm przyjął uchwalę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Cichociemnych. 
Uchwała została podjęta w siedemdziesiątą piątą rocznicę pierwszego 
zrzutu spadochroniarzy - Cichociemnych, który miał miejsce w nocy  
z 15 na 16 lutego 1941 roku. Pani Marszałek podkreśliła, że Cichociemni 
to wielka, piękna historia polskiego oręża, która przez długie lata była 
wymazywana z pamięci. Teraz zaś jest czas na to, aby tę historię szeroko 
upowszechniać w kraju i poza granicami Polski. 

Historia ta zaczyna się w chwili, gdy jednostka Cichociemnych 
została powołana w celu zapewnienia łączności między dowództwem Sił 
Zbrojnych w Wielkiej Brytanii a dowództwem Armii Krajowej  
w okupowanym kraju. Pomysłodawcami jej powstania byli kapitanowie: 
Jan Górski i Maciej Kalenkiewicz, którzy po uzyskaniu aprobaty generała 
Władysława Sikorskiego przystąpili do formowania oddziału.  
Do jednostki głosiło się dwa i pół tysiąca ochotników, spośród których 
sześciuset sześciu przeszło intensywne szkolenie, a trzystu szesnastu 
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zostało zrzuconych na teren okupowanego kraju. Byli to ludzie o wielkiej 
inteligencji, ludzie o specyficznych predyspozycjach fizycznych  
i psychicznych, którzy potrafili odnaleźć się w każdej niemal sytuacji  
i wykonać powierzone zadanie.  

Pośród trzystu szesnastu Cichociemnych żołnierzy, którzy zostali 
zrzuceni do kraju, była jedna kobieta – generał Elżbieta Zawacka ps. Zo,  
Byli też wśród nich: generał Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek – ostatni 
dowódca Armii Krajowej, Jan Piwnik ps. Ponury – legendarny dowódca 
partyzantki na Kielecczyźnie, podporucznik Hieronim Dekutowski  
ps. Zapora, żołnierz wyklęty, który wraz z żoną został zamordowany 
przez konfidenta Urzędu Bezpieczeństwa i wielu, wielu innych 
wybitnych polskich żołnierzy.  

Dziś jednostka specjalna Grom oraz polskie służby mundurowe 
są spadkobiercami wartości, jakie nieśli Cichociemni, tj. umiłowania 
wolności, heroizmu, patriotyzmu i służby Polsce ponad wszystko – 
powiedziała Pani Marszałek Maria Koc na wstępie konferencji. 

W niniejszej publikacji znajdują się referaty wygłoszone w czasie 
konferencji Cichociemni – Elita Polski Walczącej. 

 

Przypisy redakcyjne zostały oznaczone skrótem [przyp.red.]. Pozostałe przypisy 
pochodzą od Autorów.  
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Prof. dr hab. Hubert Królikowski 
Uniwersytet Jagielloński 
 

 
Cichociemni prekursorzy  

współczesnych sił operacji specjalnych 
 
 
Siły operacji specjalnych i operacje specjalne we współczesnych 
doktrynach militarnych 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci operacje (działania) specjalne, jak też siły 
operacji specjalnych (terminy równoznaczne to siły specjalne i Wojska 
Specjalne) stały się tematem z pierwszych stron gazet i głównych wydań 
różnorodnych programów informacyjnych radia i telewizji. Powoduje  
to, że operacje specjalne i Wojska Specjalne wzbudzają coraz większe 
zainteresowanie opinii społecznej, przestają być tematem tabu i stają się 
przedmiotem dyskusji publicznej, czego dowodzi debata nad rolą sił 
operacji specjalnych w walce z terrorystami, czy udziałem żołnierzy tych 
sił w działaniach w Afganistanie i Iraku. Wzrasta liczba dostępnych 
informacji i zainteresowanie Wojskami Specjalnymi w Polsce, dotyczy to 
m.in. Cichociemnych, Jednostki Wojskowej GROM, Jednostki 
Wojskowej Komandosów, które to formacje są najlepszą i najbardziej 
chlubną ilustracją historii oraz współczesności polskich sił operacji 
specjalnych. Jednak wzrost zainteresowania działaniami specjalnymi nie 
może ograniczać się i pozostawać na poziomie medialnych  
i sensacyjnych doniesień środków masowego przekazu. 

Współczesne miejsce i rola sił operacji specjalnych w strategiach  
i doktrynach militarnych są związane z rozwojem i postrzeganiem 
zagrożeń oraz przyjętym modelem polityki bezpieczeństwa państwa.  
W konsekwencji, siły operacji specjalnych stają się zwolna podstawowym 
narzędziem umożliwiającym państwom demokratycznym reagowanie 
militarne w czasie pokoju i kryzysu, w wypadku wystąpienia zagrożeń 
zewnętrznych oraz wewnętrznych. Rozwój oraz utrzymanie  
sił specjalnych pozwalają na dysponowanie stosunkowo tanim, 
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sprawnym i skutecznym narzędziem militarnym. Współczesne Wojska 
Specjalne to formacje wojskowe lub paramilitarne, zawodowe (czasem 
improwizowane) przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych 
samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami wojskowymi, 
paramilitarnymi oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi.  
Siły operacji specjalnych są formowane spośród żołnierzy starannie 
wyselekcjonowanych pod kątem posiadanych warunków  
i predyspozycji psychicznych oraz fizycznych, jak też zdolności  
do prowadzenia działań specjalnych. 
Dążenie do racjonalizacji walki zbrojnej oraz optymalizacji jej skutków, 
pozwalającej na osiągnięcie skuteczności i ekonomizacji działania, było  
i nadal pozostaje naczelnym problemem praktyków i teoretyków sztuki 
wojennej. Generał Franciszek Skibiński – pisarz wojskowy, teoretyk 
i badacz sztuki wojennej - ujął to w sposób następujący: wojować tak, aby 
ponosząc samemu jak najmniejsze straty, zadać jednocześnie nieprzyjacielowi jak 
największe1. Potwierdzenie powyższej tezy można znaleźć wśród licznych 
przykładów konfliktów i wojen na przestrzeni minionych wieków. 
Poddając je bliższemu oglądowi można łatwo dostrzec, że walka zbrojna 
nie ogranicza się do wyniszczającego i krwawego starcia, którego celem 
jest zabicie jak największej liczby żołnierzy przeciwnika, bez względu na 
zaangażowane siły i środki własne. Taka ograniczona i krótkowzroczna 
strategia daje najczęściej, znany od starożytności, efekt pyrrusowego 
zwycięstwa. 
Dlatego zaczęto poszukiwać możliwości uderzenia w te elementy 
systemu militarnego lub ekonomicznego, które były wrażliwe i krytyczne 
dla zdolności ofensywnych, defensywnych, czy kondycji moralnej 
przeciwnika. Liddell Hart – angielski historyk wojskowości, teoretyk 
strategii - ujął to w sposób następujący: Zadaniem wielkiej strategii winno być 
wykrycie i ugodzenie w piętę Achillesową możliwości wojennych przeciwnika2.  
Przy czym uderzenie to miało charakteryzować się zaangażowaniem sił  
i środków nieproporcjonalnie małych do osiągniętego efektu. Korzyści, 
jakie daje zastosowanie takiej strategii, dostrzegali już autorzy starożytni: 
Odwagi dowodzi ten, kto siłą pokonuje wroga w starciu; przezorność natomiast 

                                                           
1 F. Skibiński, Rozważania o sztuce wojennej, Warszawa 1972, s.595. 
2 B. Liddell Hart, Strategia: działania pośrednie, Warszawa 1959, s.259. 
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polega na tym, żeby bez walki, sposobem lub podstępem, uzyskać przewagę...3.  
W sposób jednoznaczny widoczna jest tutaj myśl o przewadze zręczności nad 
siłą mięśniową, o górowaniu rozsądnego wyboru środków nad masą zasobów 
ocenianych pod względem wagi...4. Operacje specjalne można zdefiniować jako 
jeden z rodzajów działań nieregularnych, stosowany zarówno w czasie 
pokoju jak i wojny, polegający na osiąganiu celów strategicznych, 
niemożliwych do osiągnięcia na drodze działań regularnych lub 
dyplomatycznych. Mogą być one prowadzone jako działania 
samodzielne, lub wspierające inne formy działań. Działania specjalne są 
prowadzone głównie i przede wszystkim na szczeblu strategicznym, ale 
przy wsparciu innych działań (np. działań regularnych wojsk 
operacyjnych) mogą być prowadzone na szczeblu operacyjnym  
i taktycznym. Polska ma bogate doświadczenia historyczne dotyczące 
organizacji sił przeznaczonych do prowadzenia operacji specjalnych. 
Operacje specjalne, które służyły realizacji strategii i polityki państwa, 
były prowadzone przez Polskę już przed II wojną światową. Dowodzą 
tego przykłady działań specjalnych, które były prowadzone w okresie 
powstań śląskich i w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch  
II wojny światowej na Rusi Zakarpackiej. Wtedy to działania specjalne 
były istotnym elementem polskiej polityki bezpieczeństwa, a siły 
specjalne narzędziem strategii wojskowej.  
W okresie II wojny światowej, zarówno w Wielkiej Brytanii,  
jak i w Związku Radzieckim powstały polskie formacje specjalne.  
Ich struktura, zadania i podporządkowanie odzwierciedlały tendencje 
panujące w państwach, w których powstały. Wśród nich na pewno 
trzeba wyróżnić Cichociemnych - żołnierzy, którzy wykonywali zadania 
specjalne dla Sztabu Naczelnego Wodza i Special Operations Executive.5 
Cichociemni zapisali jedną z najpiękniejszych kart w polskiej historii 
wojskowej, są też wzorem żołnierskich cnót. 
W poglądach współczesnych, które znajdują wyraz w dokumentach 
 i rozwiązaniach organizacyjnych przyjętych w państwach takich jak np. 
Francja i Wielka Brytania, widać, że pojęcie działań specjalnych jest 

                                                           
3 Poliajnos, Podstępy wojenne, Warszawa 2003, s.27-28. 
4 T. Kotarbiński, Z zagadnień ogólnej teorii walki, [w:] Wybór pism, Warszawa 1957, t. I, s. 575. 
5 Objaśnienie terminu Special Operations Executive znajduje się na s. 13 [przyp. red.].  
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związane z dwoma elementami. Jeden to wpisanie działań specjalnych  
w sojuszniczą strategię wojskową NATO, a od niedawna i Unii 
Europejskiej. Drugi zaś to zachowanie możliwości efektywnego, 
natychmiastowego i ekonomicznego reagowania dla ochrony własnych 
interesów strategicznych w różnych regionach świata (w ramach realizacji 
osłony strategicznej na zewnątrz państwa). Można tutaj przytoczyć 
wypowiedź dowódcy francuskiego Dowództwa Operacji Specjalnych, 
gen. Henri Poncet, który powiedział: Moje zadanie polega na proponowaniu 
sztabowi generalnemu sił zbrojnych tego, czego inni nie mogą osiągnąć, ponieważ ich 
możliwości są inne. Siły specjalne uzupełniają inne rodzaje sił zbrojnych, a nie 
konkurują z nimi6. 
Rozwój Wojsk Specjalnych i rozwój możliwości prowadzenia działań 
specjalnych dają liczne możliwości i dodatkowe opcje realizacji, również 
dla polskiej polityki bezpieczeństwa, zarówno w aspekcie narodowym, 
jak i przede wszystkim sojuszniczym (NATO). Wśród możliwości jakie 
daje posiadanie sprawnych sił specjalnych, należy wymienić: 
– efektywność kosztowa udziału w operacjach sojuszniczych – siły 

operacji specjalnych są siłami lekkimi i pozostającymi w ciągłej 
gotowości do podjęcia działań, nie wymagają więc długiego cyklu 
przygotowania i osiągania gotowości do udziału w działaniach 
sojuszniczych. Z uwagi na strukturę organizacyjną i posiadane 
wyposażenie transport jednostek specjalnych jest o wiele łatwiejszy  
i tańszy niż np. jednostek zmechanizowanych; 

– elastyczność form uczestnictwa w operacjach sojuszniczych – Wojska 
Specjalne są przygotowane do wykonywania różnorodnych zadań  
w okresie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego, dlatego też mogą 
być narzędziem wykorzystywanym w okresie poprzedzającym 
konflikt (np. demonstracja siły, ewakuacja, rozpoznanie), w okresie 
konfliktu zbrojnego (np. działania szturmowe, dywersyjne, 
psychologiczne), w okresie po zakończeniu konfliktu zbrojnego (np. 
pomoc w odbudowie struktur państwowych, działania humanitarne); 

– udział w operacjach sojuszniczych bez angażowania się w działania 
zbrojne – działania sił specjalnych mogą przybierać formę działań 

                                                           
6 N. Fiorenza, Tip of the Spear. Commandos were among the first forces pledged by the US’ European 
Allies for Afganistan. w “Armed Forces Journal”, 2002 nr 2, s.34-35. 
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informacyjnych, psychologicznych, humanitarnych, współpracy 
cywilno-wojskowej, które są istotnym elementem większości operacji 
międzynarodowych, a jednocześnie nie pociągają za sobą 
konieczności bezpośredniego angażowania się w walkę; 

– tworzenie dobrych stosunków (uzyskania wpływów) i pozytywnego 
wizerunku. Wojska Specjalne posiadają możliwości i kwalifikacje, aby 
uczestniczyć w odbudowie lub modernizacji infrastruktury lub 
struktur państwowych w rejonach objętych konfliktem. W takim 
wypadku żołnierze tych wojsk reprezentują nie tylko siły zbrojne, ale 
też możliwości i potencjał swojego kraju. Pozytywna współpraca 
prowadzi zatem do nawiązania trwałych stosunków bilateralnych  
w dziedzinie bezpieczeństwa, ekonomii, edukacji, itd.  

Jednocześnie zdolność do prowadzenia działań specjalnych i posiadanie 
sił operacji specjalnych daje każdemu państwu wiele atutów na polu 
narodowej polityki bezpieczeństwa. Niewątpliwe należą do nich: 
– zdolności do prowadzenia działań bojowych w okresie pokoju, 

kryzysu i wojny. Jest to szczególnie istotny atut, wobec wzrostu liczby 
konfliktów i globalizacji zagrożeń, które wymuszają na państwach 
NATO organizację coraz większej liczby ekspedycji przy często 
niejednoznacznie określonym statusie prawnym; 

– zdolności do efektywnej walki z zagrożeniami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi. Charakter współczesnych zagrożeń powoduje, że 
mogą one wystąpić na terenie kraju, a ich zwalczanie może 
powodować konieczność interwencji poza granicami kraju. Często też 
zwalczanie zagrożeń (np. terroryzmu i zorganizowanej 
przestępczości) może wymagać równoczesnego i skoordynowanego 
działania w kraju i poza jego granicami; 

– zdolności do natychmiastowego reagowania. W wypadku zagrożeń 
asymetrycznych, elementem krytycznym wpływającym na 
skuteczność zapobiegania i zwalczania jest szybkość reakcji; 

– możliwość adaptacji posiadanych sił i środków do zmiennych 
warunków i zagrożeń. Możliwość ta jest związana z cechami sił 
specjalnych, jak pokazują doświadczenia np. polskiej jednostki 
GROM, która prowadziła skuteczne działania w tak odległych 
miejscach jak Haiti, była Jugosławia, Afganistan, czy też Irak; 
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– możliwość prowadzenia militarnych lub paramilitarnych działań 
tajnych (ukrytych przed przeciwnikiem, sojusznikami, własną opinią 
publiczną). Możliwość ta jest bardzo istotna, zwłaszcza wobec 
rozpowszechnienia dostępu przedstawicieli środków masowego 
przekazu do wszelkich sektorów życia publicznego i łatwego dostępu 
do mediów informacyjnych. Sytuacja taka często paraliżuje możliwość 
działania władz państwowych, których przedstawiciele (pochodzący  
z wyboru) dbają przede wszystkim o poparcie i notowania opinii 
publicznej. Dodatkowo te dobrodziejstwa cywilizacji są także źródłem 
pozyskiwania informacji dla przeciwnika i mogą być łatwo użyte jako 
narzędzie walki informacyjnej; 

– niskie koszty zaangażowania w działania międzynarodowe, przy 
dużym wydźwięku politycznym i znacznej ich efektywności. Jest  
to wynikiem istoty działań specjalnych, która zakłada zachowanie 
korzystnego bilansu kosztów do efektów. 

Cele i zadania działań specjalnych powinny być pochodną wynikającą  
ze strategicznych oraz politycznych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski 
oraz ich miejsca i roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Powinny one 
obejmować: 
– rozwój i utrzymanie wiarygodności siły obronnej Polski, jako 

istotnego i jednego z niewielu dostępnych Polsce elementu 
odstraszania. Dzięki właściwościom operacji specjalnych i zagrożeniu 
asymetrycznemu, które można stworzyć poprzez prowadzenie 
działań specjalnych są one bardzo użytecznym narzędziem  
do realizacji tego celu. Operacje specjalne są elementem, który może 
uczynić strategię wojskową, w aspekcie odstraszania, wiarygodną,  
a poprzez to skuteczną. Spośród katalogu środków, jakimi posługują 
się państwa rozwinięte realizując politykę odstraszania (posiadanie 
broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, rozwinięte 
możliwości prowadzenia strategicznych uderzeń powietrznych, liczne  
i zaawansowane technologicznie siły zbrojne, itd.), operacje specjalne 
są jedynym dostępnym środkiem gwarantującym przeniesienie działań 
zbrojnych na terytorium przeciwnika, przy zachowaniu korzystnego 
bilansu ekonomicznego; 

– zwiększenie możliwości i skuteczności działania jednostek 
konwencjonalnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Na podstawie 
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analizy doświadczeń historycznych i współczesnych można 
stwierdzić, że poprzez groźbę użycia albo prowadzenie operacji 
specjalnych można doprowadzić do rezygnacji przez przeciwnika  
z użycia siły, co w efekcie pozwoli na zachowanie sił własnych.  
Z racji tego, że działania specjalne przynoszą efekt strategiczny przy 
zaangażowaniu środków w skali taktycznej, mogą one doprowadzić 
np. do zmiany niekorzystnego stosunku sił. Operacje specjalne mogą 
polegać na zidentyfikowaniu, zajęciu lub zniszczeniu obiektów  
o znaczeniu strategicznym, uzyskaniu ważnych informacji 
rozpoznawczych (wywiadowczych), wywieraniu negatywnego 
oddziaływania psychologicznego, zdezorganizowaniu sytemu 
zaopatrywaniu przeciwnika; 

– uwiarygodnienie i wzmocnienie skuteczności działań sojuszniczych. 
Operacje specjalne umożliwiają pokazanie własnej determinacji oraz 
maksymalizację efektów w ramach działań sojuszniczych przy 
zaangażowaniu stosunkowo małych sił i środków. Operacje specjalne 
umożliwiają też efektywną współpracę przy odbudowie zniszczonych  
(w wyniku wojen, klęsk żywiołowych) rejonów oraz nawiązanie 
stałych korzystnych relacji i współpracy. 

Podsumowując należy stwierdzić, że we współczesnych 
uwarunkowaniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, 
Wojska Specjalne są jednym z głównych środków militarnych, 
koniecznych i niezbędnych do skutecznego realizowania polityki 
bezpieczeństwa w układzie narodowym i międzynarodowym. 
Operacje specjalne umożliwiają skuteczne, ekonomiczne i uniwersalne 
wykorzystanie środków militarnych, jakie są w dyspozycji państwa 
demokratycznego i sprostanie wyzwaniom stawianym przez współczesne 
zagrożenia, które wymagają natychmiastowego, skutecznego a zarazem 
ekonomicznego reagowania. Dlatego siły operacji specjalnych pozostaną 
głównym narzędziem reagowania militarnego w okresie pokoju i kryzysu. 
Zapewniają one możliwość bezpośredniego zaangażowania sił zbrojnych 
w realizację polityki bezpieczeństwa, rozwiązywanie konfliktów, 
zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom, w tym szczególnie w walce  
z organizacjami terrorystycznymi i innymi generującymi zagrożenia 
asymetryczne, w których zwalczaniu regularne działania sił militarnych 
(np. z użyciem klasycznych formacji wojsk pancernych, 
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zmechanizowanych) okazują się coraz mniej skuteczne i nie prowadzą  
do osiągnięcia zakładanych celów, generując wzrost kosztów operacji. 
Zachodzi więc potrzeba przewartościowania dotychczasowych poglądów 
i powrotu do często zapomnianej wiedzy zawartej w sztuce wojennej, 
dotyczącej wykorzystania działań nieregularnych, nie tylko 
defensywnego, ale i ofensywnego. Jak pokazują doświadczenia 
historyczne oraz te płynące ze współczesnych konfliktów zbrojnych,  
w prowadzeniu takich działań najlepiej sprawdzają się specjalnie 
utworzone formacje – siły specjalne. 
 
Special Operations Executive7 

Podczas SOFEX 20108 (Special Operations Forces Exhibition and Conference) 
w Ammanie gen. dyw. Charles Cleveland, Dowódca Centralnego 
Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych 
przeprowadził wykład Siły specjalne we współczesnych wojennych operacjach 
kombinowanych. Generał - doświadczony żołnierz zielonych beretów mówił 
między innymi o tym, że siły specjalne muszą być budowane pod kątem 
prowadzenia kampanii, a nie pojedynczych akcji oraz, że doświadczenia 
ostatnich konfliktów niezbicie pokazują, iż do trzech domen wojny,  
tj. lądu, wody i powietrza, doszła czwarta – ludzka: Doświadczamy 
powstawania nowego pola bitwy – domeny ludzkiej. Wpływa na to wiele czynników 
w tym takie, jak globalizacja, urbanizacja oraz szybki dostęp do technologii.  
To wprowadziło konflikt do populacji cywilnej i wojna będzie toczona niechybnie  
w tej właśnie domenie. Potrzebujemy, by siły dominowały w tym królestwie. Siły 
specjalne muszą uwzględniać specjalistyczne ekspertyzy dotyczące spraw cywilnych. 
Dlatego potrzebujemy znakomicie wyszkolonych ludzi z umiejętnościami językowymi  
i specjalistyczną wiedzą dotyczącą obszaru działań. Miejscowe powiązania  
są kluczowe dla domeny ludzkiej – mówił gen. Ch. Cleveland. Słowa te były 

                                                           
7
 Special Operations Executive, SOE (ang. Kierownictwo Operacji Specjalnych) – brytyjska 

tajna agencja rządowa, której zadaniem było m.in. prowadzenie dywersji, koordynacja 
działań politycznych i propagandowych, wspomaganie ruchu oporu w okupowanych 
państwach Europy w czasie II wojny światowej [przyp. red.] 
8
 SOFEX 2010 – odbywająca się co dwa lata  w I bazie lotniczej w Marka (Jordania) 

wystawa i konferencja poświęcone działaniom specjalnym i  bezpieczeństwu. 
Specjalistyczna impreza odbywa się pod patronatem króla Abdullaha II  i jest 
obsługiwana przez jordańskie siły zbrojne (JAF) [przyp. red.]. 
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odzwierciedleniem doświadczeń globalnej wojny z terroryzmem, którą 
prowadzą Stany Zjednoczone między innymi na terytorium Afganistanu. 
Przykład afgański w sposób wyraźny pokazuje, że skuteczność operacji 
militarnych w działaniach nieregularnych bardzo często zależy  
od współdziałania z szeroko rozumianym społeczeństwem (w tym  
z ludnością, administracją, politykami, środowiskami opiniotwórczymi) 
oraz uwzględnienia aspektów ekonomicznych. 

Tutaj wyjaśnienie odnoszące się do samych działań nieregularnych. 
Działania nieregularne to druga obok działań regularnych9 podstawowa 
forma walki zbrojnej10 – w wojnach i konfliktach drugiej połowy  
XX  
i XXI wieku, która nabiera coraz większego znaczenia w strategiach 
wojskowych państw i strategiach walki zbrojnej organizacji 
niepaństwowych. Działania nieregularne prezentują wyjątkowe bogactwo 
zróżnicowanych postaci – od wojny partyzanckiej, działań 
asymetrycznych, terroryzmu, po działania specjalne. Wzrost znaczenia 
działań nieregularnych pod różnymi postaciami, jak: działań specjalnych, 
wzrost zagrożenia terroryzmem, czy działaniami partyzantów był 
prognozowany już kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej: 
…wojna partyzancka ma polityczne i ekonomiczne konsekwencje, które mogą być 
bardziej niebezpieczne niż użycie sił zbrojnych. Wojna partyzancka jest otwartą 
raną, która dziś dokucza, jutro będzie utrapieniem, spowoduje słabość w ciągu 
miesiąca i może skutkować śmiercią, jeśli nie będzie odpowiednio potraktowana11. 
Podobne doświadczenia zostały zebrane już podczas II wojny światowej, 
jednak pozostawały początkowo w cieniu wielkich operacji na frontach 
światowego konfliktu zbrojnego, a później zagrożenia nuklearnego 
zimnej wojny i coraz nowocześniejszego uzbrojenia. 

                                                           
9 Działania regularne – działania bojowe prowadzone przez zwarte formacje zbrojne,  
w których występuje podział na strefę starcia i zaplecze, czyli w klasycznych warunkach 
podziału pola walki i w myśl ogólnie przyjętych zasad prowadzenia walki zbrojnej.  
Na podstawie: Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa 2002, s.31. 
10 Forma walki zbrojnej traktowana jako kategoria sztuki wojennej określająca 
przestrzenną relację ugrupowania, manewru i uderzenia walczących stron [przyp. red.]. 
11 F. Wilkins, Guerrilla Warfare, [w:] Modern Guerrilla Warfare, red. F.M. Osanka, Nowy Jork 
1964, s.3. 
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Wśród arsenału środków wdrożonych w okresie II wojny światowej  
na szczególną uwagę zasługuje prowadzona przez Wielką Brytanię wojna 
ekonomiczna. Jest to określenie polityki gospodarczej prowadzonej  
w ramach operacji wojskowych w czasie wojny. Celem wojny 
ekonomicznej jest przejęcie lub zlikwidowanie krytycznych zasobów 
gospodarczych przeciwnika. W efekcie gospodarka przeciwnika ponosi 
straty i ograniczeniu ulegają zdolności do prowadzenia walki zbrojnej. 
Jednym z podstawowych narzędzi do prowadzenia wojny ekonomicznej 
stały się działania specjalne. 
Po upadku Francji i utracie konwencjonalnych możliwości ofensywnych, 
działania specjalne stały się jedną z głównych broni Wielkiej Brytanii.  
Ich zwolennikiem był sam Winston Churchill: Teraz niech cała Europa 
stanie w ogniu – instruował Hugha Daltona, ministra wojny ekonomicznej 
w lipcu 1940 r., w ten sposób narodziło się Special Operations Executive 
(SOE)12. Hugh Dalton był członkiem Partii Pracy, a europejskie ruchy 
antyfaszystowskie w znacznym procencie były lewicowe13. Główny 
ciężar prowadzonych operacji ulegał zmianie w toku wojny i pod jej 
koniec SOE działało na korzyść dowództw teatrów działań wojennych. 
SOE odpowiadało za następujące obszary działania: 
1) organizowanie sabotażu i operacji wywrotowych na okupowanych 

terytoriach Europy (później na także na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie); 

2) zachęcanie ludność podbitych krajów do prowadzenia wojny 
partyzanckiej; 

3) przygotowywanie struktury zbrojnego ruchu oporu w Wielkiej 
Brytanii. 

Trzeba tutaj podkreślić, że SOE działała na terenach okupowanych 
wśród miejscowej ludności, a zakres działań obejmujących interakcję  
z różnymi środowiskami można określić, stosując współczesną 
terminologię, jako: Civil-Military Operations (CMO) i Psychological Operations 

                                                           
12 Generałowie Churchilla, red. J. Keegan, Poznań 1999, s.10-11; P. Warner, The Secret Forces 
of World War II, Londyn 1985, s.161. 
13 Prowadziło to do częstych tarć z ministerstwem spraw zagranicznych, które było 
zorientowane na wsparcie ruchów konserwatywnych, monarchistycznych czy generalnie 
prawicowych. Była to konsekwencja uznawania np. rządów monarchistycznych w Grecji 
i Jugosławii [przyp. red.]. 
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(PSYOP)14. Czyli w obszarze zdefiniowanym przez Charlesa Clevelanda 
jako czwarta domena wojny. 
SOE została utworzona na bazie połączenia trzech istniejących tajnych 
departamentów, z których dwa utworzono po zajęciu przez Niemców 
Austrii w marcu 1938 r. Wtedy to w Foreign Office15 utworzono 
organizację zajmującą się propagandą - Departament EH (Electra House, 
od nazwy budynku, w którym umiejscowiono departament), kierowany 
przez kanadyjskiego magnata prasowego Sir Campbella Stuarta. 
W tym samym miesiącu w strukturze Secret Intelligence Service (SIS - MI6)16 
sformowano Sekcję D (Destruction), pod dowództwem mjr. Lawrenca 
Granda, celem rozpoznania możliwości użycia sabotażu, propagandy  
i innych środków nieregularnych dla osłabienia przeciwnika.  
Trzecią składową jednostką na bazie której powstało SOE, była 
utworzona w 1936 r., w brytyjskim Ministerstwie Wojny, komórka  
o nazwie General Staff (Research) – GS(R)17, przemianowana w 1939 r.  
na Military Intelligence (Research) – MI (R)18. Swoje miejsce znaleźli tu m.in. 
Sir Collin Gubbins i Jo Holland. Oficerowie ci posiadali doświadczenia  
z czasów służby w Irlandii i wojny domowej w Rosji, sięgali w swojej 
pracy też do doświadczeń historycznych z okresu wojen napoleońskich  
na Półwyspie Iberyjskim. Sir Collin Gubbins był autorem podręczników 
działań nieregularnych m.in. The Art of Guerrilla Warfare, gdzie 
sformułował trzy warunki powodzenia wojny partyzanckiej – 
charyzmatyczne przywództwo, poparcie miejscowej ludności i pistolet 
maszynowy. 

                                                           
14 W rozumieniu definicji z: Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. 
Joint Publication 1-02., Waszyngton 2009, s. 88 i 437. 
15

  Foreign Office  (Biuro Spraw Zagranicznych)-  departament rządu Wielkiej Brytanii 

odpowiedzialny za promocję interesów państwa zagranicą, odpowiednik ministerstw 
spraw zagranicznych w innych krajach [przyp. red.]. 
16

 Secret Intelligence Service (SIS - MI6)- dawniej Military Intelligence section 6, (wywiad 

wojskowy Sekcja 6) – brytyjska służba specjalna powołana w roku 1909 do prowadzenia 
wywiadu zagranicznego [przyp. red.]. 
17

 General Staff (Research) – GS(R)- powołana w połowie lat trzydziestych komórka 

Sztabu Generalnego odpowiedzialna za planowanie i badania (zajmowała się 
wymyślaniem rozmaitych niekonwencjonalnych działań z zakresu sabotażu i dywersji) 
[przyp. red.]. 
18

 Military Intelligence (Research) – MI (R) – wywiad wojskowy [przyp. red.]. 



18 

 

Struktura organizacji ewoluowała podczas wojny, początkowo składała 
się ona z trzech departamentów SO1 - propaganda, SO2 – operacje  
i SO3 badania. W sierpniu 1941 r. z SOE wyodrębniono SO1 tworząc 
oddzielne Kierownictwo Wojny Politycznej (Political Warfare Executive), 
co było efektem sporów z ministerstwem informacji o zakres 
kompetencji. 
Wpłynęło to na zmianę struktury organizacyjnej SOE. Zaniknął podział 
na trzy departamenty. Departament odpowiedzialny za operacje (SO2), 
po zmianach, kontrolował sekcje działające na niemieckim, 
okupowanych i neutralnych terytoriach. Sekcje odpowiadały  
za przygotowanie i prowadzenie operacji na terenach poszczególnych 
państw. Za działania na terytoriach niektórych państw (np. Francji) 
odpowiadało kilka sekcji. Departament operacji odpowiadał też  
za selekcję i szkolenie agentów. 
Cztery departamenty i kilka mniejszych grup podlegały Dyrektorowi 
Badań Naukowych (prof. Dudley Maurice Newitt), a ich działania 
koncentrowały się na rozwoju, pozyskiwaniu i produkcji wyposażenia 
specjalnego. Funkcjonowały też sekcje odpowiedzialne za analizy i pracę 
administracyjną. 
Na czele SOE stali dyrektor19 z zastępcą oraz rada składająca się  
z kierowników departamentów i sekcji. W skład rady wchodzili wojskowi 
(zarówno zawodowi, jak i powołani do wojska po wybuchu wojny) oraz 
specjaliści cywilni (urzędnicy, prawnicy, biznesmeni i eksperci 
przemysłowi). 
W trakcie wojny ustanowiono też kilka regionalnych stacji SOE celem 
lepszego zarządzania operacjami na oddalonych teatrach działań 
wojennych. Operacje na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach były 
kontrolowane przez sekcję w Kairze20, stacja w Algierze kontrolowała 
działania w Południowej Francji, stacja w Bari (Force 133) kontrolowała 
operacje we Włoszech. Na Dalekim Wschodzie ustanowiono stacje  
w Singapurze21 i w Indiach (Force 136). 

                                                           
19 Dyrektorami SOE byli: sir Frank Nelson (sierpień 1940 - maj 1942), sir Charles 
Hambro (maj 1942 - wrzesień 1943) i gen. mjr sir Colin Gubbins (wrzesień 1943 - 
styczeń 1946). 
20 Od kwietnia 1944 r. Special Operations (Mediterranean). 
21 Stacja w Singapurze nie podjęła działań z uwagi na szybkie postępy wojsk japońskich. 
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Ważnym obszarem aktywności SOE były prace badawczo-rozwojowe  
i wdrożeniowe sprzętu przeznaczonego dla formacji prowadzących 
działania specjalne. Pracami takimi zajmowała się m.in. Stacja IX SOE 
(nazywana też Sekcją Badawczą). Na potrzeby SOE opracowywano 
bardzo różnorodne rodzaje sprzętu specjalnego (od miniaturowych 
okrętów podwodnych, środków naprowadzania lotnictwa, lekkich  
i łatwych do ukrycia radiostacji, wytłumionej broni do wybuchających 
szczurów i zwierzęcych odchodów)22. W SOE prowadzono też prace 
nad sprzętem mogącym pomagać w ucieczce z niewoli, badano moc 
obalającą różnych rodzajów amunicji. Poszukiwano metod 
wytrzymywania brutalnych przesłuchań, czy najskuteczniejszych metod 
fizycznej eliminacji przeciwnika. 
Utworzono wiele ośrodków szkoleniowych, które przygotowywały 
agentów do prowadzenia działań specjalnych. Należały do nich  
np. Special Training Schools (STS)23 nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też  
na Bliskim Wschodzie koło Hajfy, we Włoszech, na Dalekim Wschodzie 
czy rodzaj centrum szkolenia w Kanadzie (STS 103) tzw. Camp X.  
W sumie funkcjonowało ponad 50 ośrodków szkoleniowych 
przygotowujących agentów SOE – operatorów sił specjalnych. 
Prowadzenie prac badawczych, wdrażanie specjalnego wyposażenia  
i szkolenie agentów służyło skutecznemu prowadzeniu operacji. Zresztą, 
jeśli przyjrzymy się operacjom, które prowadziła SOE w okupowanej 
Europie i na Dalekim Wschodzie, to dostrzeżemy całe spektrum 
współcześnie zdefiniowanych operacji (działań) specjalnych od akcji 
bezpośrednich do zapobiegania rozprzestrzeniania broni masowego 
rażenia. 
Na przykład zamach na Heydricha był operacją, której celem było 
zabicie protektora Czech i Moraw z ramienia III Rzeszy,  
SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, przeprowadzoną  
w Pradze-Libeniu przez żołnierzy emigracyjnego rządu Czechosłowacji,  

                                                           
22 Szerzej na temat często zaskakujących wynalazków opracowanych na potrzeby SOE 
np. w: I. Jones, Złośliwa śmierć. Historia pułapek wojennych od I wojny światowej do Wietnamu., 
Warszawa 2005; T. Crowdy, S. Noon, SOE Agent. Churchill’s Secret Warriors., Oxford 2008; 
G.L. Rottman, P. Dennis, World War II Allied Sabotage Devices and Booby Traps, Oxford 
2010. 
23

 Special Training Schools  - ośrodki szkoleń specjalnych [przyp. red.]. 
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27 maja 1942 r., pod kryptonimem Anthropoid - to jeden z najlepiej 
znanych przykładów akcji bezpośrednich24. 
Kolejny przykład - w dniu 27 lutego 1943 r. norwescy komandosi 
przedostali się do fabryki i zniszczyli 1,5 tony ciężkiej wody25 oraz 
urządzenia do jej produkcji. Ciężką wodę Niemcy zamierzali wykorzystać 
do produkcji bomby atomowej. Jest to pierwszy przykład operacji, której 
celem było zapobieżenie powstaniu broni masowego rażenia. 
Działania misji SOE w Grecji, Albanii i Jugosławii to typowe przykłady 
działań, które są definiowane jako operacje niekonwencjonalne26. 
SOE, podobnie jak współczesne siły specjalne, łamało schematy  
i sięgało po środki uznawane za niekonwencjonalne. Dlatego  
w odniesieniu do SOE mówiono o ungentlemenaly warfare (wojnie 
niedżentelmeńskiej) łamiącej Queensberry Rules będące uosobieniem wojny 
dżentelmenów. Dobrą tego ilustracją jest jedna z pierwszych 
planowanych operacji SOE. W styczniu 1941 r. SO2 wyznaczono 
zadanie zaatakowania niemieckich załóg samolotów bombowych 
należących do Kampfgeschwader 100, stacjonującego na lotnisku blisko 
Vannes w Bretanii. SO2 nie dysponowała agentami w tym rejonie  
i Collin Gubbins zwrócił się do szefa wywiadu Wolnych Francuzów  
z prośbą o znalezienie odpowiednich ludzi. Poszukiwano czterech 
ochotników, mogących podjąć się misji, której nadano kryptonim 
Savanna. Zadania podjął się kpt. Berge, którego zespół poddano 
szkoleniu spadochronowemu i rozpoczął przygotowania do misji. W tym 

                                                           
24 Akcje bezpośrednie - to krótkotrwałe, prowadzone na małą skalę operacje ofensywne 
mające za cel: zajęcie, uszkodzenie, zniszczenie celu; pojmanie bądź odbicie personelu 
lub materiałów dla wsparcia działań sił konwencjonalnych na szczeblu strategicznym lub 
operacyjnym. 
25

 Ciężka woda, HDO lub D2O – woda, w której znaczącą część atomów wodoru 

stanowi izotop 2H, czyli deuter, którego jądro zbudowane jest z protonu i neutronu. 
Zazwyczaj jako ciężką wodę traktuje się D2O, jednak nazwa ta dotyczy także związku,  
w którym jedynie jeden atom protu zastąpiony jest deuterem (HDO) 
26 Działania (operacje) niekonwencjonalne - to prowadzenie szeroko rozumianych 
działań militarnych i paramilitarnych na terytorium utrzymywanym lub kontrolowanym 
przez przeciwnika albo w delikatnym (wrażliwym) politycznie regionie. Długotrwałe 
działania pośrednie włączając w to działania partyzanckie i inne formy tajnych działań 
ofensywnych. Najczęściej prowadzone przez siły miejscowe zorganizowane, wyszkolone, 
wyposażone, wspierane i kierowane w różnym stopniu przez jednostki specjalne. 
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czasie źródła wywiadu doniosły, że załogi samolotów co noc 
podróżowały do i z lotniska w dwóch autokarach, które planowano 
zniszczyć w zasadzce. W ostatniej chwili interweniował jednak Szef 
Sztabu Sił Powietrznych, który napisał: Myślę, że zrzucanie ludzi w cywilnych 
ubraniach w celu usiłowania zabicia członków sił przeciwnika nie jest operacją,  
z którą Królewskie Siły Powietrzne powinny być łączone. Ostatecznie skrupuły 
sił powietrznych zostały pokonane, ale w wyniku opóźnienia zrzutu 
spadochronowego nie przeprowadzono do połowy marca. Do tego 
czasu niemieckie załogi samolotów zmieniły procedurę podróży  
na lotnisko i z lotniska, i atak został w końcu odwołany27. 
Z drugiej jednak strony agenci SOE zwracali uwagę na ograniczanie strat 
wśród ludności cywilnej i poszukiwali alternatywnych metod wykonania 
zadań. Jako ilustracja takiej sytuacji mogą posłużyć wspomnienia  
por. Harryego Ree - organizatora jednej z siatek SOE we Francji: Był 
nalot RAF na Besancon. To dosyć zabawne poczuć, że bombardowali cię swoi. 
Obserwowaliśmy to stojąc przed domem, ukryci pod drzewem brzoskwini. 
Następnego dnia pojechałem pociągiem do Montbeliard - linia kolejowa nie była 
zbytnio uszkodzona - i dowiedziałem się, że atak był skierowany raczej przeciwko 
Montbeliard, niż Besancon. Próbowali zniszczyć tamtejsze zakłady Peugeota. 
Wszyscy wiedzieliśmy, że fabryka samochodowa Peugeota została przestawiona  
na produkcję ciężarówek i silników czołgowych dla Niemców. Oczywiste i ważne 
było więc to, żeby ją w miarę możliwości przerwać. 
Zniszczenia w Montbeliard były spore, prawdopodobnie zginęło kilkudziesięciu 
ludzi, ale morale Francuzów pozostawało zdumiewające. Mówili: „Całkiem nieźle, 
RAF. Nie można zrobić omletu bez rozbicia jajek”. A następnego dnia, w biurze 
przyjaciela, spotkałem się z Rodolphem Peugeotem. Powiedziałem mu: „Może 
bardziej sensowne byłoby, gdybyśmy zorganizowali sabotaż wewnątrz Pańskiej 
fabryki, zamiast ponownego nalotu RAF - oni aż się palą, żeby tu znowu 
przylecieć?”. Zgodził się i dał mi kontakty do paru ludzi, jakichś kierowników  
w fabryce, którzy byliby zainteresowani takim pomysłem. Wysłałem do Londynu 
długi raport w sprawie fabryki Peugeota, zakończony pytaniem: „Czy moglibyście 
sprawić, by RAF nie bombardował fabryki ponownie, podczas gdy będziemy 
prowadzili stały sabotaż od wewnątrz?”. Buckmaster i ludzie SOE mieli 
najwyraźniej straszne trudności, by uzyskać zgodę RAF, ale ostatecznie 

                                                           
27 P. Wilkinson, J. Bright Astley, Gubbins & SOE, South Yorkshire 2010, s.84-85. 
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odpowiedzieli: „Jeśli możesz przysyłać nam miesięczne raporty dotyczące sabotaży 
podejmowanych w fabryce, a my będziemy zadowoleni, że wykonano pożyteczną 
robotę, zawiesimy bombardowania”. No cóż, dla niegdysiejszego pacyfisty to była 
wspaniała sprawa: powstrzymać bombardowanie, wysadzając w powietrze maszyny. 
Pierwszy sabotaż miał miejsce gdzieś na początku listopada; zdecydowali,  
że wysadzą w powietrze cały budynek transformatorowni, skąd energia elektryczna 
szła do fabryki. Uczestniczyło w tym z pięciu ludzi, Francuzów pracujących  
w zakładach. W kieszeniach kombinezonów mieli pistolety i materiały wybuchowe, 
bloczki plastiku z detonatorem. Całą sprawę załatwili z cudowną beztroską.  
Na zewnątrz budynku transformatorowni zagrali w piłkę z niemieckimi 
wartownikami - ktoś zapomniał zabrać klucz - w trakcie gry któryś zgubił plastik, 
a niemiecki gracz, strażnik, zwrócił uwagę: „Coś panu wypadło”. Francuz włożył 
ładunek z powrotem do kieszeni. To było absolutnie typowe. Budynek wyleciał  
w powietrze. Potem oni wszyscy, aż do końca wojny, podkładali te bloczki plastiku 
pod urządzenia i ogromnie zredukowali produkcję. Uzyskiwali także dane dotyczące 
strat, które wysyłaliśmy do Londynu28.  
W obawie przed nadmiernymi represjami odwołano planowaną  
w 1943 r. operację Miesiąc Egzekucji, czyli planowaną masową eliminację 
agentów i przedstawicieli władz okupacyjnych. 
Bez wątpienia cele działań SOE były przejawem wojennej strategii 
Wielkiej Brytanii, która z jednej strony zmierzała do osłabienia 
ekonomicznego, politycznego i psychologicznego przeciwnika poprzez 
działania specjalne, z drugiej zaś strony musiała zademonstrować 
własnemu społeczeństwu i światu, że mimo klęski poniesionej na froncie 
działań regularnych jest w stanie skutecznie walczyć z przeciwnikiem. 
Działania SOE były równocześnie elementem strategii alianckiej.  
W czasie konferencji szefów sztabów sił zbrojnych Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w lutym 1942 r. w Waszyngtonie, 
stanowiącej robocze uzgodnienia po konferencji przywódców obu 
państw Arcadia29, zakończonej kilka tygodni wcześniej, wydano Wspólną 

                                                           
28 R. Bailey, Tajna wojna. Historia operacji specjalnych podczas II wojny światowej., Warszawa 
2009, s.193. 
29 W styczniu 1942 roku, zorganizowano brytyjsko-amerykańską konferencję Arcadia. 
Podczas konferencji obydwie strony uznały, iż priorytetem prowadzonych przez nie 
działań winna być konfrontacja z Niemcami. Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone 
gwarantowały też sobie, iż nie zawrą traktatu pokojowego z Niemcami. 

http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_wyrazów_obcych/244529-konfrontacja_fr_confrontation.html
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amerykańsko-brytyjską strategię wojenną, w której m.in. zapisano, że: w celu 
pokonania Niemiec należy: rozwinąć program produkcji zbrojeniowej, utrzymać 
żywotne linie komunikacyjne między oboma krajami, zacieśniać blokadę Niemiec, 
osłabiać niemiecki opór i łamać morale niemieckiej ludności poprzez bombardowania 
strategiczne, blokadę, działania dywersyjne i propagandę. 
W maju 1944 roku z Kierownictwem Operacji Specjalnych 
współdziałało ok. 10 tys. mężczyzn i 3 tys. kobiet. Wiadomo, że w czasie 
II wojny światowej SOE przerzuciło do Francji ok. 1800 agentów  
i 10 tys. ton zaopatrzenia, broni i materiałów wybuchowych dla 
oddziałów ruchu oporu. Pełna ocena działalności SOE nie jest możliwa, 
gdyż dotychczas nie odtajniono wszystkich dokumentów. Special 
Operations Executive zostało rozwiązane w styczniu 1946 roku, personel  
i części struktury SOE zostały przyłączone do Secret Intelligence Service, 
agencji znanej pod kryptonimem MI6. Szanse na przeżycie agenta SOE 
szacowano na 50%, straty wyniosły ponad jedną czwartą. 
Podsumowując zarys działań SOE można stwierdzić, że było ono 
pierwszym dowództwem operacji specjalnych, którego zadania były 
całkowicie porównywalne z zadaniami współczesnych dowództw 
operacji lub wojsk specjalnych.  
SOE zajmuje także ważne miejsce w polskiej historii II wojny światowej  
i polskich Wojsk Specjalnych. Kluczowe postacie w dziejach SOE 
znalazły się w Polsce już w 1939 r. Wtedy to MI (R) wysłał misję  
do Polski celem rozpoznania możliwości organizacji ruchu oporu  
i wsparcia jego działań. Na czele misji stanął Adrian Carton de Wiart,  
a w jej składzie znaleźli się też Colin Gubbins i kpt Peter Wilkinson. 
 
Cichociemni 

Po utworzeniu SOE w Wielkiej Brytanii funkcjonowała Polska Sekcja 
SOE, którą kierował początkowo Bickham Sweet-Escott, a później 
Harold Perkins – przedwojenny rezydent wywiadu w Polsce. 
Współpracowała ona z polskim Sztabem Naczelnego Wodza, komórką 
odpowiedzialną za działania specjalne w kontekście współpracy  
z okupowanym krajem był utworzony w czerwcu 1940 r. Samodzielny 
Wydział Krajowy, stanowiący oficjalnie Oddział VI Sztabu Naczelnego 
Wodza (NW) (przemianowano go później na Oddział Specjalny). 
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Oddział VI przede wszystkim organizował i utrzymywał łączność 
radiową i kurierską pomiędzy Naczelnym Wodzem a Komendantem 
Głównym Armii Krajowej. Wydział ten podlegał bezpośrednio 
Naczelnemu Wodzowi, a z punktu widzenia technicznej współpracy  
z innymi Oddziałami Sztabu NW podlegał Szefowi Sztabu NW. Wszyscy 
pracownicy oddziału składali przysięgę na rotę Armii Krajowej.  
W strukturze Oddziału VI NW wyodrębniono Referat „S” (Specjalny), 
któremu nadano później rangę wydziału “S”. Zajmował się  
on przerzutem lotniczym do kraju. 

Plany opracowywane przez Komendę Główną (KG) Armii Krajowej  
i przedłożone Wydziałowi “S” Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza 
musiały być zaaprobowane przez Polską Sekcję SOE, jak i SOE, oraz 
brytyjskie ministerstwa lotnictwa i spraw zagranicznych. Dopiero 
wówczas przedstawiano je Komitetowi Szefów Sztabu Imperialnego 
i tym samym uzyskiwano wsparcie lotnicze. 
Żołnierzami, którzy wykonywali zadania specjalne dla Sztabu NW i SOE 
byli Cichociemni, specjalnie dobrani i przeszkoleni żołnierze, których 
przerzucano drogą lotniczą do Polski oraz innych krajów np. (Francja, 
Grecja, Jugosławia). Głównymi zadaniami Cichociemnych były: 
1. Wsparcie ruchu oporu poprzez: 

 tworzenie struktur dowodzenia, 

 prowadzenie szkoleń, 

 utrzymywanie łączności radiowej, 

 rozwój działań niezbędnych dla funkcjonowania struktur 
podziemnych (np. produkcja fałszywych dokumentów. 

2. Prowadzenie działań specjalnych na korzyść struktur ruchu oporu 
i postawionych przez dowództwo w Wielkiej Brytanii: 

 wywiadu i rozpoznania, 

 działań szturmowych, 

 działań dywersyjnych, 

 działań sabotażowych, 

 działań ewakuacyjnych i ratowniczych w warunkach bojowych. 
Skuteczna pomoc lotnicza wymagała sprawnej łączności radiowej. Udaną 
komunikację radiową pomiędzy Naczelnym Wodzem w Londynie  
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a Komendą Główną w Warszawie nawiązano od 11 sierpnia 1940 r.  
za pośrednictwem radiostacji polskiej ambasady w Bukareszcie (do tego 
celu wykorzystywano też radiostację ambasady w Budapeszcie). Dopiero 
jednak w grudniu 1940 r. zorganizowano bezpośrednią łączność 
pomiędzy Naczelnym Wodzem a krajem, do której wykorzystano 
radiostację Marta w Stanmore i radiostację Komendy Głównej  
w Warszawie. Formalnie polska sieć radiowa była niezależna  
od ingerencji SOE. 
Polacy jako jedni z pierwszych zastosowali placówki odbiorcze przy 
zrzutach dywersyjnych i materiałowych. Z naszych doświadczeń 
korzystali później pracownicy SOE, organizując tego typu akcje w innych 
krajach. W okresie czterech lat zorganizowano w Polsce blisko  
700 placówek odbiorczych. 
Przede wszystkim wysyłani byli do kraju wyszkoleni żołnierze, niezbędni 
do prowadzenia walki z racji na nabyte umiejętności w podstawowych 
wojskowych rzemiosłach: dywersji, wywiadzie i łączności, oficerowie 
sztabowi lub wąsko wyspecjalizowani przyszli pracownicy podziemia: 
fałszerze, specjaliści od wywiadu lotniczego lub morskiego. Wyszkoleni 
żołnierze byli coraz bardziej poszukiwani w miarę, jak wykruszała się 
doświadczona kadra konspiracyjna. Z tej grupy skoczków 
spadochronowych wyznaczano przed odlotem emisariuszy i kurierów 
wojskowych Sztabu Naczelnego Wodza do Komendy Głównej AK. 
Przeważnie byli nimi dowódcy ekip spadochronowych. 
Drugą grupę stanowili żołnierze mający odegrać istotną rolę  
w przygotowaniach do planowanego powstania powszechnego  
i odtwarzania sił zbrojnych w kraju. Zaliczali się do tej grupy lotnicy, 
sztabowi oficerowie łączności, dowódcy oddziałów, wśród tych 
ostatnich zwłaszcza oficerowie broni pancernej i przeciwpancernej, 
najczęściej dodatkowo szkoleni z zakresu dywersji. 
Razem z Cichociemnymi odlatywali do Polski kurierzy i emisariusze 
rządu, wysyłani przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do Delegatury 
Rządu na Kraj. Określano ich mianem polityków lub kociaków od nazwiska 
ministra Stanisława Kota. 
Pierwszego przerzutu lotniczego ekipy Cichociemnych i zaopatrzenia  
do Polski dokonano w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. Była to operacja 
(nosząca kryptonim Adolphus) eksperymentalna, po raz pierwszy 
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przerzucono wtedy z Wysp Brytyjskich skoczków spadochronowych  
do okupowanej Europy kontynentalnej. Skoczyło wówczas  
2 Cichociemnych (major Stanisław Krzymowski ps. Kostka, rotmistrz 
Józef Zabielski ps. Żbik) i jeden kurier ministerstwa spraw 
wewnętrznych (bombardier Czesław Raczkowski ps. Orkan). 
Operacje lotnicze wznowiono w listopadzie tego samego roku i trwały 
one do początku kwietnia 1942 r. Wykonano w tym czasie 9 lotów, 
podczas których zrzucono 40 Cichociemnych i 8 kurierów MSW. 
Następny sezon zrzutów pod kryptonimem Intonacja rozpoczęto 
1 września 1942 r. i trwał on do końca kwietnia 1943 r. W trakcie  
28 lotów do kraju wysłano 106 Cichociemnych, 9 kurierów MSW oraz  
1 Węgra. Kolejny sezon operacyjny, nazwany Ripostą – wtedy to łącznie 
36 samolotów przerzuciło do Polski 133 Cichociemnych  
i 10 kurierów - trwał od końca września 1943 do końca lipca 1944 r. 
Ostatni okres zrzutów pod kryptonimem Odwet rozpoczął się  
1 sierpnia 1944 r., loty zawieszono 29 grudnia tegoż roku. Ponieważ  
w znacznej mierze skoncentrowano się wtedy na pomocy Powstaniu 
Warszawskiemu, to jedynie podczas 7 operacji lotniczych zrzucono  
32 Cichociemnych, 2 kurierów oraz czteroosobową wojskową misję 
brytyjską. 
W sumie do okupowanej Polski skoczyło 316 Cichociemnych,  
29 kurierów MSW, 1 Węgier i 4 Brytyjczyków. Trzech skoczków zginęło 
śmiercią spadochroniarza, a sześciu – w trakcie przelotu do kraju. Prócz 
nich na terytorium Francji, Włoch, Jugosławii, Albanii i Grecji zrzucono 
łącznie 46 polskich spadochroniarzy. 
Różnorodność zadań, które mieli wypełniać Cichociemni w Polsce, 
powodowała, że nie wszyscy mogli być szkoleni w ten sam sposób. Inne 
umiejętności musi posiąść radiotelegrafista, inne dywersant, oficer 
sztabowy czy agent wywiadu. Jednak dwa kursy były obowiązkowe dla 
Cichociemnych wszystkich specjalności kierowanych do Armii Krajowej 
– kurs spadochronowy i kurs odprawowy (zapoznający i przygotowujący 
do życia w okupowanym kraju). Niezależnie od rodzaju kursu,  
na wszystkich ograniczano do minimum teorię na rzecz zajęć 
praktycznych, ciężkiego treningu fizycznego, użycia broni osobistej  
i obsługi sprzętu zmotoryzowanego. Próbowano także wyrobić 
samodzielność wśród żołnierzy przechodzących kurs. 
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Szkolenie Cichociemnych odbywało się w polskich i brytyjskich 
ośrodkach szkoleniowych. Oddział specjalny, który jesienią 1940 r. 
nawiązał bliską współpracę z SOE, prowadził szkolenie dywersyjne  
w ośrodkach brytyjskich - Specjalnych Szkołach Treningowych (Special 
Training School - STS). Zarządzali nimi Brytyjczycy, jednak instruktorami 
na kursach dla Cichociemnych przeważnie byli polscy oficerowie.  
W STS No 43 w Audley End, gdzie od połowy 1942 r. prowadzono 
kursy walki konspiracyjnej i kursy odprawowe, kadra instruktorów 
składała się wyłącznie z Polaków. Na przełomie 1943  
i 1944 r. szkolenie radiotelegrafistów i dywersantów w dużym stopniu 
przejęła polska Baza nr 10 – utworzona przez Oddział Specjalny  
w Ostuni we Włoszech. Za szkolenie skoczków – ochotników 
odpowiedzialny był pułkownik Józef Sławomir Hartman. W sumie 
Cichociemni przechodzili szkolenia w ponad 30 specjalnościach, takich 
jak szturmowa, dokonywanie zmian w wyglądzie czy kurs przeżycia  
w terenie (tzw. kurs korzonkowy). Trwały one od kilku dni do kilku 
miesięcy. 
Wiele elementów szkolenia Cichociemnych do dziś wykorzystują 
jednostki sił operacji specjalnych. Najważniejszym z nich jest długa, 
wyczerpująca, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, selekcja, a potem 
uciążliwe szkolenie, otwierające furtkę do żołnierskiej elity, obejmujące 
m. in. szybkie strzelanie z różnych rodzajów broni w różnych postawach 
strzeleckich, ciche eliminowanie przeciwnika, umiejętność wtapiania się 
w tłum, perfekcyjne wykorzystanie materiałów wybuchowych czy 
sprzętu łączności. Cichociemni ćwiczyli również sposób strzelania 
polegający na oddawaniu krótkich, dwustrzałowych serii do celu. 
 
Na kartach polskiej historii wojen – wybrane postacie i przykłady 

Wielu Cichociemnych wpisało się na trwałe do polskiej historii 
wojskowości. Choć na wymienienie zasługują wszyscy, to ze względu na 
ograniczone ramy tej pracy mogę wymienić niewielu: 

- major Jan Piwnik ps. Ponury - jeden z pierwszych skoczków  
i legendarny partyzant Gór Świętokrzyskich. Zginął w natarciu na 
umocniony punkt niemiecki koło wsi Jewłasze w Nowogródzkiem  
16 czerwca 1944 r.,  
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- podpułkownik dr Alfred Paczkowski ps. Wania - m.in. dowódca  
III Odcinka Wachlarza (akcji dywersyjnej skierowanej głównie 
przeciwko liniom komunikacyjnym Wehrmachtu walczącego  
w ZSRR) i szef Kedywu na Obszar Białystok, zatopił monitor 
rzeczny na Kanale Królewskim, 

- major Bolesław Kontrym ps. Żmudzin - m.in. szef Komórki 
Likwidacyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału  
II Komendy Głównej Armii Krajowej, 

- kapitan Stefan Ignaszak ps. Norbert lub Nordyk - przy jego 
współudziale polska grupa wywiadowcza dostarczyła aliantom plany 
bazy w Peenemünde, w której prowadzono doświadczenia z bronią 
rakietową, 

- kapitan Bohdan Piątkowski ps. Mak lub Dżul - zastępca dowódcy  
IV Odcinka Wachlarza, 

- kapitan Adam Boryczka ps. Tońko – zdobywał wojenną sławę jako 
uczestnik walk oddziałów Okręgu AK Wilno. Po wojnie emisariusz 
organizacji Wolność i Niepodległość, do 1954 r. odbył 6 wypraw  
z Londynu do Polski. Aresztowany przez UB, 

- pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki ps. m.in Antoni, Heller, 
Jarecki -  Szef Oddziału II Sztabu KG AK, 

- i wreszcie ostatni komendant Armii Krajowej, generał Leopold 
Okulicki ps. Kobra, Niedźwiadek, Termit. Zmarł w więzieniu  
w Moskwie w 1946 r. Cichociemni obsadzili jedenaście stanowisk 
szefów Kedywu lub ich zastępców w poszczególnych okręgach AK. 

Wspomniana wyżej akcja dywersyjna (a w zasadzie szeroko zakrojona 
operacja specjalna) Wachlarz była pierwszym na tak dużą skalę 
działaniem ruchu oporu przeciwko Niemcom prowadzonym w okresie, 
kiedy Wehrmacht nadal wygrywał na wszystkich frontach (1941/43).  
W ramach Wachlarza przeprowadzono około 100 udanych akcji 
dywersyjnych na obszarze pomiędzy Odessą i Rygą, w tym np. odcięcie 
węzła kolejowego w Mińsku, poprzez przerwanie 4 linii kolejowych 
prowadzących do miasta będącego dzisiaj stolicą Białorusi.  
Wiele kluczowych stanowisk w kierownictwie Wachlarza zajmowało  
26 Cichociemnych, kierowanych do akcji w miarę przybywania  
do okupowanej Polski. 
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Cichociemnym był też kpt. (później ppłk) Adam Borys ps. Pług, 
Dyrektor (zrzucony do kraju w nocy z 1 na 2 października 1942 r.) - 
dowódca dyspozycyjnego oddziału Kedywu do zadań specjalnych 
Parasol. 
Dobrą ilustracją wkładu Cichociemnych w rozwój ruchu oporu są losy 
czterech spadochroniarzy zrzuconych na placówkę Puchacz w lutym  
1943 r. Byli to: por. Piotr Szewczyk (ps. Czer, Piter, Siwy, Szela, Boss) vel 
Piotr Tomasz Wilk, vel Piotr Kowalski, vel Andrzej Romaniuk, vel Piotr 
Nowak, vel Piotr Skotnica, vel Piotr Brzeg, urodzony 9 września 1908 r. 
w Babicach, pow. pszczyński, syn Jana, kolejarza i Katarzyny Wilk.  
W latach 1915-1921 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej,  
a od 1921 r. do Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkoły 
Średniej im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, gdzie w 1929 r. 
złożył egzamin dojrzałości i uzyskał maturę. Był wyjątkowo 
wysportowany i czynnie uprawiał grę w piłkę nożną jako zawodnik 
oświęcimskiego Klubu Sportowego Soła. W latach 1929-1930 studiował 
prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 12 sierpnia 1931 r. został 
wcielony do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie.  
l lipca 1932 r. przeniesiony do 4 kompanii 12 Pułku Piechoty,  
a 12 września do rezerwy. 11 listopada 1934 r.  awansowany  
na plutonowego podchorążego, a l stycznia 1937 r. mianowany 
podporucznikiem. 
W 1932 r. wstąpił do Szkoły Policyjnej w Mostach Wielkich,  
woj. lwowskie. Ukończył kurs oficerów policji w Kowlu (1935 r.) jako 
przodownik i następnie kurs oficerów służby śledczej Policji Państwowej 
(PP) w Warszawie. Przez pół roku był zastępcą komendanta posterunku 
PP w Ciechocinku, a w 1936 r. wstąpił do Szkoły Oficerskiej Policji 
Państwowej w Warszawie. Później pełnił służbę jako zastępca 
kierownika XVII komisariatu w Warszawie. W latach 1937-1939 był 
instruktorem WF w Szkole Szeregowych PP w Mostach Wielkich  
i przodownikiem w kompanii E Rezerwy Policji w Poznaniu. W 1939 r. 
mianowany aspirantem. 28 sierpnia 1939 r. mianowany szefem biura 
mobilizacyjnego Komendy Głównej Policji Państwowej. 
W wojnie obronnej 1939 r. brał udział jako dowódca kompanii 
karabinów maszynowych Policji Państwowej w Warszawie, która broniła 
mostów Poniatowskiego i Kierbedzia. W listopadzie 1939 r. przedostał 



30 

 

się na Węgry przez Słowację i stamtąd powrócił do kraju jako kurier 
(grudzień), następnie z powrotem udał się na Węgry (styczeń 1940).  
Przez Jugosławię (Zagrzeb) i Modane przybył do Francji i w Bessieres 
wstąpił do Armii Polskiej. Odkomenderowany do Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich (luty 1940) służył w 2 półbrygadzie i dowodził 
plutonem w l kompanii IV baonu. Brał udział w kampanii norweskiej  
i bitwie o Narvik (5 maja-2 czerwca). Odznaczony Virtuti Militari 5 klasy, 
Croix de Guerre z Palmą i norweskim Krzyżem Wojennym z Mieczem. 
Po ewakuacji z Norwegii 20 czerwca 1940 wziął udział w walkach  
z Niemcami na terenie Bretanii. Po kapitulacji Francji przedostał się  
na południe i przez Hiszpanię i Portugalię (Lizbona) przybył  
3 września 1940 r. do Wielkiej Brytanii drogą morską. Od 15 września 
1940 r. do 18 sierpnia 1941 r. pełnił służbę instruktora WF w ośrodku 
Artylerii Przeciwlotniczej. Następnie odkomenderowany  
do l Samodzielnej Brygady Spadochronowej, gdzie przebywał  
do 16 stycznia 1942 r. Od 17 stycznia 1942 r. w dyspozycji Oddziału 
Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza. Przez 7 miesięcy pływał  
w angielskiej flocie handlowej. 
Zgłosiwszy się do służby w kraju, przeszedł szkolenie konspiracyjne  
ze specjalnością dywersji. 19 stycznia 1943 r. został zaprzysiężony  
w Londynie. Awansowany na porucznika ze starszeństwem  
od l stycznia 1943 r. W nocy z 17/18 lutego 1943 r. wykonał skok  
na placówkę odbiorczą Puchacz. Przy lądowaniu został ciężko 
kontuzjowany.  
Po przybyciu do Warszawy z Cichociemnym por. Jackiem Przetockim 
ulokowany został przy ul. Moniuszki u inż. J. Dodackiego, gdzie 
wcześniej mieszkał też Cichociemny Roman Rudkowski ps. Rudy.  
Gdy leżał lecząc rany przyszło do jego mieszkania Kripo30, szukając 
łapówek. Biorąc go za Żyda lub ukrywającego się oficera, kazali mu się 
ubierać. „Piterowi” udało się uciec z mieszkania drugimi drzwiami. 
Do maja 1943 r. w dyspozycji Kedywu warszawskiego. Następnie 
przydzielony do Kedywu Okręgu AK Lwów jako szef rejonu 
dywersyjnego Lwów-Miasto. Brał udział w wielu akcjach jako 
organizator i bezpośredni dowódca. Między innymi 16 czerwca 1943 r. 
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odbijał więzionego Jana Bojczuka, ps. Wik, działacza Stronnictwa 
Narodowego, ze szpitala przy ul. Janowskiej we Lwowie, gdzie nożem 
zabił jednego Kałmuka, a dwóch Niemców zastrzelił. W akcji brali 
również udział Cichociemni: Stanisław Olszewski ps. Bar, Tadeusz 
Jaworski ps. Gont  oraz „Żorż” i „Jancia” (nieznani). W czasie odwrotu 
w kierunku Bóbrki, nie opodal linii kolejowej Lwów-Stanisławów przy 
próbie zatrzymania przez niemieckiego wartownika, zlikwidował  
go, zdobywając pistolet maszynowy a następnie powrócił do Lwowa.  
W lipcu 1943 r. zdobył materiały wybuchowe na Czartowskiej Skale,  
a 11 listopada 1943 r. wysadził w powietrze tory kolejowe w kierunku  
na Przemyśl. Prowadził również akcje przeciwko UPA w marcu 1944  
w Chlebowicach, Świrskich i Czerepinie, a także akcje likwidacyjne. 
Na wiosnę 1944 r., w czasie spotkania z Tadeuszem Siekierą w restauracji 
przy ul. Gródeckiej niedaleko kościoła św. Elżbiety, w czasie 
legitymowania przez patrol żandarmerii polowej, zastrzelił dwóch 
Niemców i następnie szybko oddalił się, uprowadzając ze sobą 
zdezorientowanego konspiratora. Awansowany na kapitana  
ze starszeństwem od 11 listopada 1943 r. W czasie lwowskiej Burzy  
i walk o miasto (23-27 lipca 1944 r.) dowodził l kompanią saperów 
Kedywu w sile około 300 ludzi. 
W czasie jednego z natarć niemieckich, które wyszło z ul. Kopernika  
na Politechnikę, opanował panikę we własnych szeregach. Brał udział  
w zdobyciu części Skniłowa do lotniska, Dworca Głównego,  
2 komisariatów, więzienia przy ul. Łąckiego, budynku Sokoła i szkoły 
Sienkiewicza, gdzie kwaterował Wehrmacht, garaży przy Kolejowej, 
Uniwersytetu, Poczty, Ossolineum, kościoła św. Magdaleny, kościoła 
Uniwersyteckiego i cerkwi św. Jura. 
Awansowany do stopnia majora z dn. 2 sierpnia 1944 r. Do września 
pozostawał we Lwowie jako szef Kedywu. Wskutek akcji werbunkowej 
do LWP gen. bryg. Kazimierza Strzeleckiego (wcześniej Kazimierz 
Marszyński, jako mjr „Strzemię” był szefem Oddziału IV Komendy 
Obszaru Lwów) przyjechał do Lublina i wstąpił do LWP w stopniu 
podpułkownika. Mianowany dowódcą baonu i zastępcą dowódcy  
7 Pułku Piechoty 9 Dywizji Piechoty w II Armii jako Piotr Skotnica. 
Czasowo pełnił również funkcję oficera ds. specjalnych przy  
gen. Świerczewskim. 
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Wobec możliwości aresztowania uciekł z wojska i na początku listopada 
ponownie przedostał się do Lwowa. Utrzymywał kontakt  
z Cichociemnym mjr Antonim Chmielowskim, ps. Wołk. W drugiej 
połowie listopada 1944 wyjechał ze Lwowa do Tarnopola. Jako kurier 
zamierzał dotrzeć do Londynu. W trakcie przekraczania granicy 
rumuńskiej postrzelony został przez Sowietów w nogę. Aresztowano  
go i odtransportowano do więzienia, a później szpitala w Czerniowcach, 
gdy zaczęła mu gnić noga. 
W marcu 1945 r. zbiegł, wyskakując z pierwszego piętra. Przez Śniatyń-
Stanisławów przedostał się do Lwowa. Ponownie skontaktował się  
z Wołkiem. Wówczas zamieszkał przy ul. Zadwórzańskiej  
49. W kwietniu 1945 r. przyjechał do Krakowa, a miesiąc później  
do Warszawy, gdzie skontaktował się z Komendą Główną Delegatury Sił 
Zbrojnych na Kraj i szefem Wydziału Personalnego płk. Janem 
Gorazdowskim ps. Wolański oraz kpt. Emilią Malessą ps. Marcysia, 
która kierowała komórką kurierską łączności zagranicznej (Zagroda, 
Załoga). 
Około 24 lipca 1945 r. otrzymał rozkaz udania się do Londynu jako 
kurier i w kilka dni później z Warszawy przez Katowice-Bielsko-Cieszyn 
i zieloną granicę dotarł do Trzyńca (Czechosłowacja), Bogumina, Pragi  
i Pilzna. Stamtąd z żołnierzami amerykańskimi przez Norymbergę, 
Hannower i Paryż dotarł do Londynu. 3 września 1945 r. zameldował się 
w Oddziale VI Sztabu NW. Tam przeprowadził szereg rozmów, m.in.  
z gen. Stanisławem Tatarem i ppłk. Marianem Utnikiem, ostatnim 
szefem VI Oddziału. Otrzymał od nich instrukcje dla płk. Jana 
Rzepeckiego zlikwidowania WiN-u i założenia 14 placówek 
wywiadowczych. 25 września opuścił Londyn i 15 października przybył 
do Warszawy, gdzie kontaktował się z przełożonymi. W dniu 4 listopada 
1945 r. przy ul. 3 Maja 5, gdy miał spotkać się z „Marcysią”, został 
aresztowany przez UB. Skonfiskowano mu broń podczas rewizji  
u Cichociemnego Henryka Jauszkiewicza w mieszkaniu przy  
ul. Targowej 77/74. Przeszedł niezwykle ciężkie śledztwo, był 
maltretowany fizycznie i psychicznie przez samego szefa Departamentu 
Śledczego MBP Józefa Różańskiego. Za to miał być otruty przez jednego  
z członków tzw. ubeckiego szwadronu śmierci. Do zabójstwa jednak  
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nie doszło, gdyż wykonawca ociągał się, a Różański po pewnym czasie 
nie nalegał. 
W wyniku rozprawy 5 maja 1947 r. przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie, wyrokiem z 7 maja 1947 r. skazany został  
na karę śmierci. Decyzją Bolesława Bieruta z 2 lipca 1947 r. karę śmierci 
zamieniono mu na 15 lat więzienia, o czym dowiedział się po kilku 
latach. Od 5 listopada 1945 więziony był na Mokotowie, a 17 lutego 
1952 r. przewieziony został do Wronek. 2 lutego 1956 r., na znak 
protestu przeciwko więzieniu odmówił przyjmowaniu pokarmu, prosząc 
o przybycie prokuratora. 4 maja 1956 r. prokurator Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej podjął decyzję o zastosowaniu amnestii  
z 27 kwietnia 1956 r. 8 maja 1956 r. zwolniony został z Wronek w stanie 
skrajnego wyczerpania fizycznego i psychicznego. 
Od 1958 r. prowadził warsztat okleiny Wyrób Okleiny i Galanterii Drzewnej 
w Krościenku i Piasecznie. W 1985 r. został zatrudniony jako pracownik 
fizyczny w zakładzie tej samej branży u Zofii Wanarskiej przy  
ul. Stalowej 65 w Warszawie gdzie pracował do czasu choroby,  
tj. do stycznia 1986 r. Po przejściu udaru mózgu (wylew) mieszkał przez 
2 lata u swojej siostry Zofii Zużałek w Babicach koło Oświęcimia. 
Przejścia powojenne bardzo nadwerężyły jego zdrowie fizyczne, a przede 
wszystkim psychiczne. Stał się człowiekiem zamkniętymi w sobie, 
nieufnym, ale też gotów był podzielić się z każdym ostatnim groszem. 
Był pod obserwacją SB jako wróg ludu. W 1958 r. ożenił się z Danutą  
z Bednarskich (ur. 1920 r.), handlowcem, dzieci nie mieli. Zmarł  
28 stycznia 1988 r. w Oświęcimiu. Odznaczony Virtuti  Militari 5 klasy, 
trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Croix de Guerre z Palmą, norweskim 
Krzyżem Wojennym z Mieczem31. 
Por. Józef Czuma (ps. Skryty, Krótki, Piter, Ony) vel Józef Gaweł,  
vel Zygmunt Krokowski, ur. 6 lutego 1915 r. w Niepołomicach, syn 
Józefa i Marii Tarczyńskiej. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości  
w gimnazjum bocheńskim (1934 r.) uczył się od 20 września 1935  
w Szkole Podchorążych Piechoty w miejscowości Ostrów-Komorowo  

                                                           
31 A. Cyra, Cichociemny z Babic. Major Piotr Szewczyk 1908-1988, Oświęcim 2000; K. A. 
Tochman, Słownik biograficzny Cichociemnych, t. II, Rzeszów 1996, s.177-181; J. Tucholski, 
Cichociemni, Warszawa 1984, s.418. 
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i po jej ukończeniu przydzielony do 11 Pułku Piechoty (23 DP 
Górnośląska) oraz promowany do stopnia podporucznika ze 
starszeństwem od l października 1938 r. Służbę pełnił w Tarnowskich 
Górach jako dowódca plutonu. 
Od l września 1939 r. pełnił funkcję oficera transportowego nadwyżki 
żołnierzy powstałej po mobilizacji 11 Pułku Piechoty i przybył  
do Lwowa. Tam wstąpił do 19 Pułku Piechoty i wziął udział w walkach 
pod Lwowem jako dowódca plutonu (12-23 września). Dostał się  
do niewoli niemieckiej i przez kilka dni był więziony w Janowie 
Lwowskim, skąd zbiegł. 4 grudnia 1939 r., przekroczył granicę węgierską 
i do 28 lutego 1940 r. przebywał w obozie internowanych. 9 marca 
przedostał się do Francji i do kwietnia był dowódcą plutonu  
w samodzielnym baonie strzelców w Coetquidan. W maju został 
dowódcą plutonu w III baonie (dowódca mjr Stefan Starnawski)  
10 Brygady Kawalerii Pancernej. 21 czerwca 1940 r. przedostał się  
do Wielkiej Brytanii. W lipcu przydzielony do baonu 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich (pancerny) 16 Samodzielnej Brygady Pancernej I Korpusu 
Polskiego (do 7 sierpniu 1942), jako dowódca plutonu. 
Zgłosiwszy się do służby w kraju, przeszedł szkolenie konspiracyjne  
ze specjalnością dywersji i 29 listopada 1942 r. został zaprzysiężony  
w Oddziale VI Sztabu NW. Mianowany porucznikiem ze starszeństwem 
od l stycznia 1943 r. 
W nocy z 17/18 lutego 1943 r. zrzucony na placówkę odbiorczą Puchacz. 
W trakcie skoku ciężko się potłukł i później musiał przejść operację 
żołądka. Po aklimatyzacji w Warszawie dostał przydział do Kedywu 
Okręgu AK Śląsk (nie zrealizowany), a następnie 80 Okręgu AK 
Warszawa, gdzie od połowy września 1943 r. objął dowodzenie  
oddziału dywersyjnego swojego imienia („Skrytego”), działającego na 
linii otwockiej (podwarszawskiej). Składał się on z czterech grup 
bojowych, które były zlokalizowane w rejonie Świdrów i Wiązowny,  
w Radości i w Falenicy. 
W związku z przygotowaniami do akcji Burza, l maja został bezpośrednio 
podporządkowany komendantowi Obwodu (Obroża), ale pod względem 
operacyjnym podlegał Kedywowi. Często współdziałał z oddziałem 
dyspozycyjnym Kosy (Kolegium „B”) Cichociemnego por. Ludwika 
Witkowskiego ps. Kosa. Przeprowadził kilkadziesiąt akcji zbrojnych 
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różnego rodzaju, m.in. na transporty niemieckie, likwidacyjnych,  
na urzędy, fabryki. I tak np. w nocy z 27/28 września 1943 r. oddział 
pod dowództwem „Skrytego” opanował stację Stara Wieś na trasie 
Warszawa-Dęblin. W nocy z 6/7 października zdobył blokownicę 
przystanku kolejowego Pogorzel na trasie Warszawa-Lublin  
i z powodzeniem ostrzelał pociąg niemiecki z amunicją (wybuchło kilka 
wagonów). 4 grudnia wysadził i ostrzelał urlopowy pociąg pospieszny 
relacji Berlin-Brześć na trasie Warszawa-Mińsk Mazowiecki koło stacji 
kolejowej Skruda (obecnie Halinów). Inny pociąg (ratowniczy) najechał 
na minę-pułapkę. W nocy z 11/12 grudnia koło stacji Celestynów 
wykolejono pociąg pospieszny relacji Berlin-Kowel. Jego skład został 
ostrzelany. Straty wroga wyniosły około 120 zabitych. 
„Skryty” został aresztowany w wyniku zdrady 12 lipca 1944 r. w pobliżu 
Dworca Głównego w Warszawie i po kilku dniach zamordowany przez 
Gestapo w Alei Szucha. Pośmiertnie odznaczony Virtuti Militari 5 klasy. 
Rodziny nie założył32. 
Ppor. Jacek Marian Nałęcz-Przetocki (ps. Oset, Karol) vel Jacek Rudnik 
vel Edward Lipiński, ur. 20 lutego 1920 r. we Lwowie, syn Mariana, 
inżyniera, i Krystyny z Marsów. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej 
Braci Szkolnych, X Państwowego Gimnazjum Humanistycznego  
we Lwowie, w 1937 r. zdał egzamin dojrzałości. W latach 1937-1939 
studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej,  
na kierunku Budowa Maszyn, do wybuchu wojny ukończył dwa lata. 
Należał do Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo, opiekującego się 
biednymi. W 1939 r. nie został zmobilizowany, 17 września przekroczył 
granicę polsko-rumuńską i przez Jugosławię oraz Grecję dotarł  
do Marsylii. Od 28 października 1939 do 15 stycznia 1940 r. był  
w Szkole Podchorążych Piechoty, a od 16 stycznia 1940 r. w Szkole 
Podchorążych Artylerii. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii, 25 czerwca 
1940 r. otrzymał przydział do 16 dywizjonu artylerii motorowej.  
Od 11 października 1941 r. odkomenderowany na studia politechniczne 
w Dundee, gdzie brał udział w ruchu harcerskim i był członkiem 
honorowym Rover Scout Crew, tworzył patrol White Eagle.  
Od 14 czerwca w 10 Pułku Artylerii Lekkiej, 7 sierpnia 1942 r. został 
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skierowany na staż do oddziałów brytyjskich. Po zgłoszeniu się  
do służby w kraju odbył przeszkolenie w dywersji. Zaprzysiężony  
29 listopada 1942 r. Podporucznik ze starszeństwem l grudnia 1942 r.  
W nocy z 17/18 lutego 1943 r. odbył skok na placówkę odbiorczą 
Puchacz. Po okresie aklimatyzacyjnym 20 marca 1943 przydzielony  
do Kedywu Okręgu AK Lwów, w sierpniu przyjechał do Lwowa, objął 
dowództwo Ośrodka Dywersyjnego w Drohobyczu. Zorganizował  
i przeszkolił szereg drużyn dywersyjnych, m.in. w Drohobyczu, 
Samborze i Borysławiu. Przeprowadził kilkanaście akcji na kolejowe 
transporty niemieckie (grudzień 1943 r. pod Rajłowem i Jakubową Wolą, 
19 marca 1944 r. na linii Drohobycz - Sambor) i rozbrojeniowych. 
Zginął 25 maja 1944 r. w czasie ataku na budynek stacji kolejowej  
w Rychcicach koło Drohobycza, w nie do końca wyjaśnionych 
okolicznościach (kilka sprzecznych relacji). Prawdopodobnie został 
pochowany na cmentarzu przy ul. Truskawieckiej. Pośmiertnie,  
l lipca 1944 r. odznaczony Virtuti Militari 5 klasy33. 
Ppor. Tadeusz Benedykt (ps. Zahata, Wąs, Danusia) vel Tadeusz Sawa, 
vel Daniel Korniłowicz, ur. 4 grudnia 1916 r. w Kaczanówce,  
pow. skałacki, woj. tarnopolskie, syn Antoniego, nauczyciela, i Janiny 
Chaloupka. Po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej  
w Kaczanówce w 1928 r. przyjechał z ojcem po śmierci matki do Lwowa 
i rozpoczął naukę w I kl. XII Gimnazjum Państwowego im. Stanisława 
Szczepanowskiego. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego  
w V Lwowskiej Drużynie Harcerskiej Orląt im. Władysława Jagiełły, gdzie 
pełnił funkcję zastępowego w zastępie Wilczków. Był prymusem, miał 
zdolności manualne. 
Po maturze (maj 1936 r.) wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1937-1938), a po jej ukończeniu 
na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (Wydział Filozoficzny - 
kierunek geografia). 
Zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego nr 3 Artylerii 23 sierpnia  
1939 r. (5 Pułk Artylerii Ciężkiej) jako oficer zwiadowczy w 2 baterii.  
W kampanii wrześniowej na szlaku: Kraków -Wieliczka - Dębica - 
Radymno - Złoczów - Brzeżany -Tyśmienica - Worochta,  

                                                           
33 K. A. Tochman, op. cit., t. I, Rzeszów 2000, s.133-134; J. Tucholski, op. cit., s.393. 
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od l do 18 września 1939 r. Przekraczając granicę z Węgrami został 
internowany (główny obóz w Bergenz) gdzie przebywał w okresie  
19 września - 14 listopada 1939 r. Uciekł i udał się do Francji, gdzie 
zaciągnął się do Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem francuskim  
10 stycznia 1940 r. 
Przydzielony do Centrum Wyszkolenia Artylerii w Coetquidan (Szkoła 
Podchorążych Artylerii), gdzie pełnił funkcję instruktora i od marca  
1940 r. szefa 2 baterii. Ewakuowany z Bayonne 20 czerwca przybył  
do Zjednoczonego Królestwa (Liverpool) i 7 lipca przeszedł pod 
dowództwo brytyjskie. 
Odkomenderowany do I dywizjonu artylerii ciężkiej (l Pułk Artylerii 
Ciężkiej). Awansowany na starszego ogniomistrza podchorążego  
ze starszeństwem od 26 września 1939 r., a mianowany 
podporucznikiem z dn. 20 października 1941 r. Zgłosiwszy się do służby 
w kraju przeszedł szkolenie konspiracyjne ze specjalnością dywersji  
i 29 listopada 1942 r. został zaprzysiężony w Audley End. Od 5 grudnia 
1942 r. w dyspozycji Oddziału Personalnego Sztabu NW. 4 stycznia 
1943 r.  odesłany do I dywizjonu pociągów pancernych (pociąg „D”), 
gdzie pełnił służbę do 9 lutego 1943 r. 
W nocy z 17/18 lutego 1943 r. skoczył na placówkę odbiorczą Puchacz. 
Przydzielony do Kedywu Obszaru Zachodniego AK, zespołu 
dywersyjnego San. Między innymi w nocy z 8/9 marca 1944 r., razem  
z Cichociemnym Lechem Zabierkiem ps.Wulkan i matem Kazimierzem 
Brzozowskim (ps. Maciej, Marynarz) brał udział w akcji na pociąg 
towarowy, 6 km na zachód od Żyrardowa, obok posterunku blokowego 
Łubno. Wykolejono parowóz, 14 wagonów z węglem uległo rozbiciu. 
Patrol odskoczył po akcji do majątku Pułapin, gdzie zostawiono broń  
i powrócił do Warszawy. Przerwa w ruchu trwała 14 godzin. 
22 marca 1944 r., wobec wywiązania się walki z patrolem niemieckim, po 
minięciu wsi Kaski, ewakuował sierż. Stanisława Mytysia ps. Mila, który 
był ranny i po całonocnym marszu przybył do Warszawy.  
l sierpnia 1944 r. ranny na Ochocie, zagarnięty został następnego dnia 
przez Niemców z ul. Mochnackiego i przez Pruszków, około 6 sierpnia, 
wywieziony do Buchenwaldu. Tam w kwietniu 1945 r. na kilka dni przed 
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wyzwoleniem obozu został zamordowany. Odznaczony Virtuti Militari  
5 kl. i Krzyżem Walecznych34. 
Podjęcie decyzji o przerzucie do kraju nie było bynajmniej łatwe. 
Zdarzały się wypadki odmowy: wielu ludzi nie czuło się na siłach 
sprostać potrzebnym wymaganiom. Inni domagali się w zamian awansu 
bądź specjalnych korzyści materialnych. Takie osoby, oczywiście, od razu 
skreślano z listy ewentualnych kandydatów. 
Swą zgodę na przerzut do Polski wyraziło w sumie 2413 ochotników  
(w tym 15 kobiet). Z tej liczby 24% sprostało postawionym 
wymaganiom, a ostatecznie 12% zostało zrzuconych do kraju. Między 
chwilą zgłoszenia się chętnego a odlotem do Polski wiele osób odpadało. 
Przyczyny były rozmaite. Niektórzy wycofywali się w trakcie szkolenia, 
przekonawszy się, że wymagania ich przerastają. Inni – w wyniku 
nieszczęśliwych wypadków w czasie skoków ćwiczebnych. Oprócz 
niewystarczającej kondycji fizycznej poważną przeszkodę stanowiły także 
trudne do przezwyciężenia opory psychiczne. Zdarzało się, że kandydat 
rezygnował dosłownie w ostatniej chwili, już na stacji wyczekiwania, 
na krótko przed wejściem na pokład samolotu. Odchodzili także z ekip 
spadochronowych żołnierze, którzy przeżyli już pierwszy nieudany 
przelot do Polski i nie chcieli ryzykować nowej próby. 
Uwzględniono każdą przyczynę rezygnacji z akcji – zarówno fizyczną, 
jak i psychiczną. Do kraju mogli wyruszyć tylko ludzie zdecydowani  
na wszystko. Ci, którzy wzięli udział w zrzutach udowodnili,  
że przeszkody natury duchowej czy fizycznej nie były w stanie 
przekreślić raz powziętego zamiaru. 101 Cichociemnych poległo  
w okupowanym kraju, 8 zaś zginęło po wojnie z rąk UB. Decyzja  
o wzięciu udziału w locie desantowym i skoku do kraju była 
dobrowolna. Wedle słów byłego Cichociemnego, podporucznika 
Bronisława Czepczaka-Góreckiego: tak wielkie poświęcenie dla ojczyzny było 
możliwe tylko dzięki starannemu i patriotycznemu wychowaniu, w duchu 
tradycyjnych wartości, które Cichociemni odebrali w domach rodzinnych. 
Wojenne przygody Cichociemnych mogłyby posłużyć za scenariusz 
niejednego filmu wojennego, oto kilka z przykładów. W nocy  
z 27 na 28 grudnia 1941 r. skoczył do Polski Maciej Kalenkiewicz  

                                                           
34 K. A. Tochman, op. cit., t. II, s.21-22; J. Tucholski, op. cit., s.291. 



39 

 

ps. Kotwicz, Alfred Paczkowski ps.Wania oraz dwaj inni kurierzy.  
Po wylądowaniu spadochroniarze zostali zatrzymani przez żandarmów: 
Niemcy nie rewidowali zatrzymanych, prowadzili, broń trzymali w pogotowiu, pies 
szedł krótko na smyczy. Skoczkowie ochłonęli ze zdumienia wywołanego 
spotkaniem. Byli już w środku budynku. W izbie choinka. Stanęli twarzą do ściany, 
z podniesionymi rękami. “Wania” był pierwszy z brzegu. Żołnierz podszedł do 
niego od tyłu z zamiarem przeprowadzenia rewizji, dotknął skoczka. Dłońmi 
złożonymi jak do modlitwy otrzymał cios w szyję. Zatoczył się. Nie było na co 
czekać. Na strzelnicy broń wyciągało się zza paska spodni, po wylądowaniu 
przełożyli pistolety z kieszeni kombinezonu do kieszeni płaszczy, a może i wcisnęli 
za pasek na brzuchu. Ryzykowna decyzja podjęta zapewne intuicyjnie jako, być 
może, najlepsze wyjście z sytuacji: mimo przewagi dać się zaprowadzić z otwartego 
pola do budynku, gdzie mogło być wielu Niemców, teraz opłaca się. Odwracali 
zagrożenie: mieli za sobą i zaskoczenie przeciwnika, i własną szybkość, i dobrą 
szkołę strzelecką. “Wania” pierwszy oddał dwa strzały. Odległość, powiadał, tak 
mała, że strumień powietrza z przebitych płuc uczułem na twarzy. ... Któryś 
wskoczył do sąsiedniego pokoju ... Pobladły żołnierz za biurkiem ... Niemiec nie 
zdążył sięgnąć po broń. ... Wybiegli z budynku, na ganku przed gmachem 
wartownik cisnąwszy karabin o deski zaczął uciekać. Ktoś chwycił jego broń, 
przykląkł strzelił ...35. 
Nocą z 10 na 11 kwietnia 1942 r. kapitan Alfred Paczkowski 
przymocował minę do burty niemieckiego monitora rzecznego  
na Kanale Królewskim, pomiędzy Antopolem a Horodcem: Rosły 
mężczyzna z odbezpieczonym visem w garści, odziany tylko w koszulę i marynarkę, 
zanurzył się po pachwiny w lodowatą wodę kanału. To samo uczynił drugi, również 
goły od bioder w dół, niosący w worku minę konspiracyjnej produkcji. Nad  
ich głowami lufa pistoletu maszynowego trzeciego uczestnika akcji, który leżał  
na koronie wału, omiatała ledwie widoczny przy przeciwległym brzegu monitor 
rzeczny. Wkrótce dotarli doń brodzący. Właściciel visa, wyjąwszy magazynek, 
oskrobał nim z wodorostów wybrane miejsca podwodnej części kadłuba, by magnesy 
miny przylgnęły do gładkiej powierzchni. Złapały! Ruszyli do odwrotu, przewidując 
– jak zapewniał pirotechnik – detonację za piętnaście minut. Tymczasem huknęło, 
błysnęło w ciemności i przyłożyło im po plecach gorącym podmuchem już po dwóch 

                                                           
35 P. Bystrzycki, Znak Cichociemnych, Warszawa 1985, s. 288–290. 
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minutach. Oszołomieni, odwrócili się. W burcie monitora dymił poszarpany otwór  
o średnicy półtora metra36. 
Jakiś czas później „Wania” wraz z innymi Cichociemnymi – Marianem 
Czarneckim, ps. Ryś i Piotrem Downarem ps.Azor – znalazł się  
w więzieniu w Pińsku. Komendant Główny AK, Stefan Rowecki  
ps. Grot, powziął decyzję odbicia więźniów. Na dowódcę tej akcji 
wyznaczono Jana Piwnika ps. Ponury. W skład grupy wybranej do 
wykonania tego zadania weszli jeszcze trzej inni Cichociemni: Jan 
Rogowski ps. Czarka – zastępca dowódcy grupy, Wacław Kopisto  
ps. Kra oraz Michał Fijałka ps. Kawa. Operacja została przeprowadzona 
17 stycznia 1943 r.: W tym czasie ja z patrolem trzecim, po opuszczeniu meliny 
około godziny 16.40 doszliśmy również do więzienia od strony budynku 
administracyjnego. Tam sforsowaliśmy parkan z takim wyliczeniem, aby punktualnie 
o godzinie 17 znaleźć się przy tym budynku, po czym rozdzieliliśmy się na dwie 
grupy. „Czarka” i „Dzik” weszli do pomieszczeń kancelaryjnych z zadaniem 
sterroryzowania osób pozostających tam po godzinach pracy. Natomiast ja  
z „Jastrzębiem” zostaliśmy na zewnątrz. „Jastrząb” zerwał przewód telefoniczny 
przygotowanym bosakiem, ja zaś ze stenem stanąłem na ubezpieczeniu oczekując 
wezwania klaksonem do zaatakowania strażnika przy bramie. Ponieważ podstęp 
otwarcia pierwszej bramy udał się, a w pomieszczeniach biurowych „Czarka” nikogo 
nie zastał, więc cały nasz patrol włączył się do akcji przy drugiej bramie, do której 
dojechała czwórka „Donata”. I tutaj wybieg się udał, gdyż na polecenie „SS-a” 
wartownik otworzył furtkę wejściową. Natychmiast też został obezwładniony,  
a wartownicy odpoczywający w wartowni zaskoczeni i sterroryzowani. 
Równolegle z naszą grupą patrol „Kawy” za pomocą drabiny sforsował parkan.  
Po dojściu do części mieszkalnej budynku „Dym” pozostał na zewnątrz 
ubezpieczając, „Kawa” zaś ze stenem oraz „Ryks” i „Kmicic” z koltami wpadli do 
pomieszczeń. Zastawszy tam Niemców, „Kawa” rozkazał im podnieść ręce do góry  
i oddać klucze. Zelner, udając, że idzie po nie, nagle odwrócił się, pchnął silnie 
„Ryksa” na „Kawę” i strzelił, raniąc „Ryksa” w rękę. Zanim zdążył powtórnie 
strzelić, „Kawa” położył go trupem serią ze stena. Hellinger, wykorzystując 
zamieszanie, uciekł do drugiego pokoju, gdzie zastrzelił go „Kmicic”. 

                                                           
36 W. J. Dyskant i M. Soroka, AK tropi ORP „Kraków”, „Morski Magazyn Sensacji”, 1989, 
nr 2, s. 8. 
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Po unieszkodliwieniu Niemców, patrol „Kawy” zaatakował więzienie przez wieżę 
obserwacyjną, spuszczając się po niej na linie i sforsował trzecią bramę wewnętrzną. 
Atak ten zbiegł się z czasem otwarcia drugiej bramy przez patrol „Donata”  
z naszym współdziałaniem. 
W ten sposób, dzięki dobremu współdziałaniu wszystkich patroli, opanowaliśmy 
więzienie w ciągu niespełna dziesięciu minut. 
Spośród pięćdziesięciu czterech więźniów, przebywających wówczas w więzieniu  
na oddziale męskim, zwolniliśmy ponad czterdziestu, w tym „Wanię”, „Rysia”  
i „Azora” oraz kilku partyzantów radzieckich. Oddziału kobiecego nie udało się 
otworzyć z powodu nieobecności strażniczki z kluczami. 
Naszych trzech uwolnionych dywersantów wsadziliśmy szybko do opla, który 
natychmiast odjechał. Następnie, aby zmylić przeciwnika, jeden ze współuczestników 
akcji oznajmił więźniom po rosyjsku, że dzięki radzieckim partyzantom są wolni  
i mają po nas uciekać z więzienia. Po czym, po zamknięciu strażników w celach  
i zabraniu kluczy, nasza grupa uderzeniowa zaczęła się wycofywać ku bramie 
głównej. Tam „Wrona” i „Płomień” trzymali pod lufami leżących na śniegu 
sterroryzowanych wartowników, którzy przyszli na nocną zmianę. 
Tymczasem natychmiast po wyjeździe opla z bramy podjechali pod nią „Motor”  
i “Pakunek” swoim fordem i opuścili burtę. Szybko wśród różnych gapiów, w tym 
również paru zdezorientowanych żołnierzy Wehrmachtu, wsiedliśmy do samochodu  
i odjechaliśmy spod więzienia w kierunku na Brześć37. 
W styczniu 1995 r. na wspólne zimowe ćwiczenia, obejmujące również 
skoki spadochronowe, żołnierzy GROM-u i 22 Regimentu Special Air 
Service został zaproszony były żołnierz Armii Krajowej – Cichociemny 
Bronisław Czepczak-Górecki38. Wówczas to dowódca GROM-u 
pułkownik Sławomir Petelicki wystąpił z inicjatywą nadania jednostce 

                                                           
37 W. Kopisto, Droga Cichociemnego do łagrów Kołymy, Warszawa 1990, s. 82–83. 
38 Podporucznik łączności rezerwy Bronisław Czepczak-Górecki, pseudonim Zwijak, 
Zebra, odznaczony Virtuti Militari V klasy. Urodzony 18 września 1922 r. w Stupkach  
w powiecie tarnopolskim. W lutym 1942 r. wstąpił do 10. Dywizji Piechoty Armii 
Polskiej w ZSRR. Na Bliskim Wschodzie i w Wielkiej Brytanii przeszkolony  
w radiotelegrafii. Później brał udział w organizacji, a następnie radiowej obsłudze Bazy 
nr 11 we Włoszech. Zaprzysiężony 16 maja 1944 r. Zrzucony do kraju w nocy z 26 na 27 
grudnia 1944 r. Przydzielony do Okręgu AK Kraków jako radiotelegrafista 1. batalionu  
1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Po powrocie do kraju przetrzymywany w więzieniu.  
W 1966 r. zwolniony został warunkowo, mieszkał w Warszawie. Zmarł 23 sierpnia 
2001r. 
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imienia Cichociemnych. Dowództwo jednostki wystosowało w tej 
sprawie pismo do Zespołu Historycznego Cichociemnych, skąd 
otrzymano odpowiedź pozytywną. Zgodnie z decyzją ministra obrony 
narodowej nr 119/MON z 4 sierpnia 1995 r. podjętą w porozumieniu  
z ministrem spraw wewnętrznych specjalna jednostka wojskowa GROM 
otrzymała zaszczytne imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej, została też zobowiązana do kontynuowania ich dumnej 
tradycji. W programie telewizyjnym, emitowanym przez telewizję 
publiczną, Bronisław Czepczak-Górecki tak skomentował tę decyzję:  
Nie widzieliśmy innej Formacji, która odpowiadałaby naszym marzeniom, dążeniom 
do przekazania imienia i tradycji Cichociemnych. Kilka lat później,  
dnia 1 października 1996 r. miała miejsce ceremonia wręczenia sztandaru 
jednostce GROM. Po raz pierwszy uroczystość taka odbyła się w Pałacu 
Prezydenckim, gdzie dowódca GROM-u pułkownik Marian Sowiński 
otrzymał sztandar z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Szczególnymi i bardzo ważnymi uczestnikami 
uroczystości byli Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej, których 
zaszczytne imię otrzymał GROM. 
Inną polską jednostką specjalną, utworzoną z inicjatywy SOE, była 
Samodzielna Kompania Grenadierów, jej zadaniem miało być wsparcie 
oddziałów partyzanckich we Francji. Ostatecznie jednak nie została ona 
użyta bojowo, a część jej żołnierzy wcielono do 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej oraz do innych alianckich formacji specjalnych. 
Jednostką dowodził mjr Edmunt Galinat. 
Polacy również wnieśli olbrzymi wkład w rozwój koncepcji szkolenia 
agentów SOE oraz rozwoju sprzętu specjalnego, byli twórcami 
zapalników czasowych (time pencils), zasobników towarowych oraz 
urządzeń do szybkiej telegrafii. 
Oparte o Polaków działania SOE prowadzono nie tylko w Polsce,  
np. siatki SOE w północno-zachodniej Europie były oparte o polską 
emigrację. Polscy skoczkowie lądowali we Francji i Jugosławii, a jedną  
z najsłynniejszych agentek SOE była Krystyna Skarbek-Giżycka39.  

                                                           
39 Na temat tej niezwykłej postaci więcej m.in. w: J. Larecki, Krystyna Skarbek. Agentka 
o wielu twarzach, Warszawa 2014; M. Masson, Krystyna ulubiona agentka Churchilla, Warszawa 
2007. 
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Uprawnione jest stwierdzenie, że: Wkład i zasługi Polaków dla SOE były 
równe, jeśli nie większe niż zasługi SOE dla Polski40. Do Polski wysłano drogą 
powietrzną 670 ton broni, amunicji, sprzętu radiowego i innego 
wyposażenia wojskowego. Do Francji 10485 ton, a do Jugosławii  
76117 ton. W okresie lądowania w Normandii w Północno Zachodniej 
Europie w ciągu tylko jednego miesiąca zrzucono około 350 ton 
zaopatrzenia41. Brytyjczycy już po pierwszym locie do Polski w nocy  
z 15 na 16 lutego 1941 r. doszli do wniosku, że masowe wsparcie 
lotnicze dla okupowanej Polski nie będzie możliwe. 
 
Wykorzystanie doświadczeń Special Operations Executive  
i Cichociemnych dla współczesnego modelu selekcji sił operacji 
specjalnych 

Jednym z najbardziej widocznych elementów dziedzictwa SOE  
i Cichociemnych w dzisiejszym modus operandi jednostek specjalnych jest 
sposób naboru i selekcji kandydatów do służby, który wyewoluował  
z modelu wdrożonego i stosowanego przez SOE oraz Oddział  
VI Sztabu NW (później Oddział Specjalny). Współczesne dowództwa sił 
operacji specjalnych, które odpowiadają za nabór i model oceny i selekcji 
przyszłych żołnierzy sił specjalnych generalnie kierują się odpowiedzią 
na trzy pytania. 

1. Kogo chcemy wybrać? 
2. Jak wielu chcemy wybrać? 
3. Czy proces oceny i selekcji spełnia wymagania jakościowe  

i ilościowe? 
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest z pozoru stosunkowo prosta, trzeba 
wybrać żołnierzy charakteryzujących się nie tylko sprawnością  
w wykonywaniu swojego zawodu, ale też zdolnych do samodzielnego 
działania i spełniających określone wymagania psychiczne i fizyczne. 
Odpowiedź zaczyna być bardziej skomplikowana wraz z rozwojem 
liczby, jak też spektrum zadań stawianych przed siłami operacji 
specjalnych. Wymagania stawiane kandydatowi do jednostki, która jest 

                                                           
40 R. Bailey, op. cit., s.378 (W. Markert, Posłowie. Polacy w SOE.). 
41 Ibidem, s.376; P. Wilkinson, J. Bright Astley, op. cit., s.177. 
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przeznaczona do wykonywania akcji bezpośrednich będą w pewnym 
zakresie inne niż te stawiane kandydatowi do jednostki, której 
przeznaczeniem jest wsparcie wojskowe sił sojuszniczych, gdzie 
wymagane są umiejętności międzykulturowego dialogu. W części będą 
też różne wymagania stawiane kandydatowi do jednostki 
wyspecjalizowanej w rozpoznaniu specjalnym i wywiadzie pola walki. 
Proces selekcji i szkolenia w siłach operacji specjalnych jest z tego 
powodu heterogeniczny. 
Odpowiedź na drugie pytanie jest dość łatwa do udzielenia, jeśli dotyczy 
okresów stabilizacji i niskiego zaangażowania sił operacji specjalnych. 
Jest ona konsekwencją rotacji i ubytków w szeregach jednostek 
specjalnych, które określają niezbędną wielkość uzupełnień.  
W przypadku polskiego GROM-u czy niemieckiego KSK (Kommando 
Spezialkrafte) liczba żołnierzy, którzy kończą pomyślnie selekcję  
i są wstępnie akceptowani jako kandydaci do jednostki jest zwykle 
większa niż potrzeby wynikające z naturalnej rotacji, czy rozbudowy 
jednostek. Problemy zaczynają się natomiast w wypadku, kiedy więcej 
żołnierzy odchodzi z jednostek specjalnych niż jest wybieranych,  
np. w wyniku strat spowodowanych zaangażowaniem w operacje 
bojowe, czy pojawieniem się bardziej konkurencyjnych ofert zatrudnienia 
z tzw. prywatnych firm militarnych. Siły Operacji Specjalnych Stanów 
Zjednoczonych stały przed takim właśnie problemem, wynikającym  
z faktu, że więcej żołnierzy odchodzi z Sił Specjalnych (rotacja, 
emerytury, itp.), niż było przyjmowanych po rozpoczęciu operacji 
przeciwko Irakowi w 2003 r. Co roku szeregi Zielonych Beretów opuszczało 
około 1000 żołnierzy, a wybieranych było około 600 nowych, tak więc 
braki kadrowe sięgały od 25% do 33%. Sytuacja ta została spowodowana 
przez redukcję sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w czasach 
prezydentury Billa Clintona, podczas gdy jednocześnie nie zredukowano 
liczebności Sił Operacji Specjalnych, a sytuacja geopolityczna zwiększyła 
katalog zadań dla amerykańskich komandosów. Doprowadziło  
to do redukcji bazy rekrutacyjnej Sił Specjalnych, których członkowie  
są rekrutowani spośród żołnierzy z doświadczeniem. Czy wobec tego 
trzeba obniżyć standardy selekcji? Czy zmniejszyć liczebność grup 
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specjalnych? W obu wypadkach nastąpiłoby obniżenie jakości formacji42. 
Rozwiązaniem w przypadku Stanów Zjednoczonych okazało się nie tyle 
rozrzedzenie sieci selekcji, co jej szersze zarzucenie. To znaczy 
poszerzenie bazy rekrutacji ochotników o służby spoza sił zbrojnych, 
czyli inne służby i cywilów43. Z kolei australijskie siły operacji 
specjalnych sięgnęły po kandydatów z Wielkiej Brytanii i Nowej 
Zelandii44. Normą są więc niedobory kadrowe ponieważ proces selekcji  
i szkolenia przechodzą te osoby, które spełniają określone kryteria, nie 
zaś tyle osób ile jest wolnych stanowisk. 
Odpowiedź na trzecie pytanie wymaga uważnej obserwacji konfliktów 
toczących się na świecie i działań specjalnych, aby na bieżąco prowadzić 
analizę ich charakteru, roli, skuteczności i celowości działań specjalnych. 
Równie ważna jest prawidłowa ocena zmian zachodzących  
w społeczeństwie, które wpływają na kondycję, umiejętności i zdolności 
żołnierzy. 
W siłach zbrojnych państw, które są uważane za najnowocześniejsze  
i które mają najbardziej rozbudowane siły operacji specjalnych utrwalił 
się model, w którym selekcji, szkolenia i doskonalenia żołnierzy sił 
operacji specjalnych opiera się na czterech etapach, które podzielone  
są na różne fazy. Są to: 
1. Wstępna ocena kandydatów podczas serii testów i ćwiczeń 

psychologicznych i fizycznych. Etap ten ma za zadanie odrzucenie 
osób przypadkowych oraz przygotowanie kandydatów do selekcji. 

2. Selekcja, to kilkutygodniowy bardzo wymagający i wyczerpujący okres 
wysiłku fizycznego, gdzie sprawdza się też odporność psychiczną  
i motywację kandydatów. Na tym etapie wyłapuje się kandydatów, 
którzy posiadają odpowiednie warunki fizyczne i żołnierskie 

                                                           
42 T. Clancy, J. Gresham, Special Forces. A Guided Tour of U.S. Army Special Forces., Londyn 
2001, s.61; J. D. Jilson, C. R. Jorsch, SF Selection and Assessment: A Continuous Process., 
“Special Warfare. The Professional Bulletin of the John F. Kennedy Special Warfare 
Center and School.”, 2002 t. 15 nr 1, s.8; R. Moore, The Hunt for Bin Laden. Task Force 
Dagger., Nowy Jork 2003, s.330-332; D. Tucker, Ch. J. Lamb, United States Special 
Operations Forces, Nowy Jork 2007, s.39-68. 
43 Wystąpienie gen. dyw. Charlesa Clevelanda, Dowódcy Centralnego Dowództwa 
Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych podczas SOFEX 2010 (Special Operations 
Forces Exhibition and Conference) w Ammanie. 
44 P. Le Pautremat, L’armee recrute des Anglo-Saxons, „RAIDS”, 2012 nr 311, s. 12. 
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umiejętności, ale nie mają odpowiedniej motywacji i odporności 
psychicznej. Oczywiście selekcja nie sprowadza się do prostego 
sprawdzianu z wychowania fizycznego. Zmęczenie fizyczne pozwala 
na wydobycie psychicznych cech kandydatów, które podlegają ocenie, 
takich jak np. wspomniana wyżej motywacja, koleżeństwo, zdolność 
do współpracy w grupie, poziom egoizmu. Zdarza się, że kandydaci 
osiągający najlepsze wyniki fizyczne odpadają z powodu ujawnienia 
niepożądanych cech osobowości. 

3. Okres szkolenia kontynuacyjnego podczas, którego kandydaci 
zapoznają się z praktycznymi podstawami działań specjalnych. Trwa 
on od kilku do kilkunastu miesięcy. Po jego ukończeniu żołnierze  
są ostatecznie akceptowani w jednostce specjalnej przez swoich 
przełożonych i kolegów. Szkolenie kontynuacyjne nie jest tylko nauką 
rzemiosła, ale też kontynuacją procesu selekcji i oceny kandydatów.  
Przy czym wraz z upływem czasu maleje krzywa selekcji, a wzrasta 
krzywa uczenia. 

4. Dalszy okres służby to ciągłe doskonalenie i poszerzanie posiadanych 
umiejętności, gdzie najcenniejsze są doświadczenia z realnych operacji 
bojowych. 

Taki system oceny, selekcji i szkolenia kandydatów do prowadzenia 
działań specjalnych istniał już w okresie II wojny światowej. Został on 
opracowany w 1940 r. przez mjr F.T. Tommy Daviesa, który był 
dyrektorem badań, rozwoju i zaopatrzenia w Special Operations Executive 
(SOE). Schemat selekcji i szkolenia przyjęty przez SOE składał się  
z czterech etapów. 
Adepci działań niedżentelmeńskich byli selekcjonowani i szkoleni  
w szkołach wstępnych (Preliminary Schools), następnie w szkołach 
paramilitarnych (Paramilitary Schools), nazywanych też szkołami grupy A 
(Group A Schools). Później byli oni kierowani do szkół końcowych 
(Finishing Schools), nazywanych też szkołami grupy B (Group  
B Schools). Ostatnim etapem było przygotowanie do działań, które dany 
adept miał prowadzić, w terminologii polskiej ten etap nazywano kursem 
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odprawowym. Szkolenie prowadzono w szkołach specjalnych (Special 
Training Schools, STS)45. 
Kandydatów do pracy w SOE werbowano poprzez stacje regionalne 
(Country Stations), czyli lokalne biura SOE, gdzie prowadzono rozmowy  
z wytypowanymi wcześniej kandydatami46. W początkowym okresie 
funkcjonowania SOE zwracano się po historię karalności do archiwów 
Scotland Yardu. Zakładano bowiem, że tylko ludzie z przeszłością 
kryminalną będą w stanie przechytrzyć służby bezpieczeństwa i wojsko 
na terenach okupowanych. Ostatecznie jednak stwierdzono,  
iż przestępca, jest lojalny wobec samego siebie i czasami, przelotnie 
i z konieczności, wobec wspólników. Tak więc wykorzystywanie takich 
ludzi byłoby ze sporym prawdopodobieństwem rekrutowaniem 
podwójnych agentów47. 
W szkołach wstępnych sprawdzano czy kandydat nadaje się  
do prowadzenia niebezpiecznych działań w warunkach konspiracji, bez 
wtajemniczania w rolę i zadania jakie ma spełniać ta organizacja. 
Program zajęć na tym etapie obejmował zaprawę fizyczną, obsługę broni 
osobistej, walkę wręcz, podstawy pracy z materiałami wybuchowymi, 
terenoznawstwo i podstawy łączności. Program był tak skonstruowany 

                                                           
45 SOE Syllabus. Lessons in ungentlemanly warfare World War II., Richmond 2001, s.2-5; 
J. Tucholski, op. cit., s.58-88; P. Warner, The Secret Forces of World War II, Granada, 
Londyn 1985, s.163. W ramach SOE działały też Sekcje Czeska, Duńska, Norweska  
i Polska (szkoliła Cichociemnych), które przygotowywały kandydatów do pracy  
w okupowanej ojczyźnie własnym i odrębnym systemem, który jednak był bardzo 
zbliżony do programu SOE i realizowany w ścisłej współpracy z tą organizacją. Polska 
sekcja SOE ściśle współpracowała z Oddziałem VI w Sztabie Naczelnego Wodza. 
46 SOE Syllabus, s.3-4; J. Tucholski, op. cit., s.62-64. W przypadku sekcji polskiej  
i werbunek wyglądał w ten sposób, że oficerowie Oddziału VI w Sztabie Naczelnego 
Wodza wyjeżdżali do oddziałów wojska i prowadzili werbunek na miejscu. Wytypowani 
przez swoich dowódców kandydaci byli proszeni na rozmowy prowadzone na zasadzie 
tajemnicy wojskowej, podczas których proponowano im skok do Kraju. Zgoda musiała 
być wyrażona na piśmie. Początkowo nie prowadzono wstępnej selekcji kandydatów  
do służby w kraju. Rekrutacja oparta była tylko na zasadzie indywidualnego, 
ochotniczego zgłoszenia. Niosło to jednak ze sobą zagrożenie, że do kraju chcą wracać 
nie tylko ludzie o motywacjach patriotycznych. Toteż szybko zmieniono warunki 
przyjęcia kandydatów. Utrzymano zasadę ochotniczego werbunku, stosując jednak 
surowe kryteria oceny cech moralnych, predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dalsza 
selekcja następowała w czasie szkolenia.  
47 M. Masson, op. cit., s.334-335. 
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aby przygotować kandydatów do dalszego, bardziej zaawansowanego 
szkolenia, a jednocześnie nie odsłaniać charakteru działań, które miały 
być prowadzone. Kursy te trwały do czterech tygodni48. 
Od 1943 r. szkoły wstępne zostały zastąpione radą oceny studentów 
(Students Assessment Board, SAB). Było to ciało kolegialne, które  
w ciągu czterech dni poddawało kandydatów szeregowi testów 
psychologicznych i praktycznych49. 
Kursy w szkołach paramilitarnych pozwalały przyswoić kandydatom 
bardziej specjalistyczną wiedzę wojskową dotyczącą m.in. skoków 
spadochronowych, zatapiania statków, sabotażu w fabrykach, ochrony 
przed sabotażem, broni przeciwnika, współpracy z lotnictwem, 
łączności, itd. Kursy były dobierane w zależności od specjalizacji 
kandydata i przewidywanych dla niego zadań50. 
W szkołach końcowych uczono członków SOE działania 
konspiracyjnego i umiejętności wywiadowczych, kontrwywiadowczych 
oraz propagandowych (dziś działania te można określić jako 
psychologiczne). W szkołach końcowych uczono też jak zachować się  
w czasie pojmania i przesłuchania oraz technik ucieczek. 
Kursy odprawowe, było to prowadzone w izolacji przygotowanie  
do wykonania konkretnego zadania51. 
Taki właśnie model selekcji, szkolenia i doskonalenia żołnierzy jednostek 
specjalnych został przyjęty przez państwa Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Faktem często przemilczanym jest, że metody 
selekcyjne i szkoleniowe zostały wprowadzone do sił zbrojnych  
w Stanach Zjednoczonych też dzięki Polakom, którzy po zakończeniu  
II wojny światowej wstąpili do armii amerykańskiej. W pierwszej 

                                                           
48 SOE Syllabus, s.2-3. 
49 Ibidem, s.4. W skład SAB wchodziło sześciu przedstawicieli sił zbrojnych (trzech 
kapitanów i trzech sierżantów), dwóch psychiatrów i dwóch psychologów oraz 
przewodniczący w stopniu podpułkownika. Po zakończeniu testów rada dyskutowała 
nad przypadkiem każdego kandydata, głos decydujący należał do przewodniczącego.  
Od decyzji można było się odwołać do brygadiera E.E. Mockler-Ferrymana, członka 
Rady SOE, który nadzorował system szkolenia. Od jesieni 1944 r., wobec kończącej się 
wojny w Europie, program szkoleniowy SOE został bardzo ograniczony, zrezygnowano 
m.in. z etapu wstępnej oceny kandydatów prowadzonej przez SAB. 
50 Ibidem, s.4-5, 8-17. 
51 Ibidem, s.5-8. 
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utworzonej grupie Sił Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych, tak 
zwanych Zielonych Beretów, była to 10 Grupa przygotowywana  
do działania na terytorium Europy Środkowej i Wschodniej, duży 
odsetek stanowili właśnie Polacy52. 
 
Zakończenie 

Rolę operacji specjalnych i jednostek specjalnych w okresie II wojny 
światowej bardzo trafnie scharakteryzował jeden z pionierów brytyjskich 
działań specjalnych i weteran walk w Birmie, Michael Calvert: Takie siły 
nie mogły, oczywiście, wygrać samodzielnie wojny i nikt z nas nigdy tak nie twierdził. 
Ale miały one ogromną wartość jako czołówka dużego ataku, lub dokuczliwy 
wstrząs odciągający wroga z głównego frontu, albo użyte aby niszczyć witalne, 
strategiczne punkty, których z tych czy innych powodów nie mogły dosięgnąć siły 
główne. Mogły uderzyć szybko i cicho z powietrza, z morza, lub z lądu i wykonać 
swoją zabójczą robotę zanim druga strona zorientowała się o co naprawdę chodzi53. 

Najważniejsze jest jednak, że podczas II wojny światowej zostało 
dostrzeżone i wykorzystane to, iż działania specjalne są doskonałym 
narzędziem do realizacji celów strategii bezpieczeństwa państwa nie tylko 
w wymiarze militarnym ale i politycznym. Działania specjalne 
prowadzone przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Związek 
Radziecki miały na celu nie tylko militarne osłabienie przeciwnika  
i odniesienie zwycięstwa, ale uderzały też w jego system obronny  
i gospodarczy. Praktycznie pozostaje niezauważony fakt, że działania 
specjalne prowadzone przez te państwa były realizowane w ramach 
koncepcji dotyczących kształtu i układu politycznego świata  
po zakończeniu wojny. 
Podsumowując doświadczenia wynikające z działań prowadzonych przez 
SOE oraz zadań wykonywanych przez Cichociemnych, jak też szersze 

                                                           
52 Na przykład książka Drogi Cichociemnych w angielskim tłumaczeniu wydana pod tytułem 
The Unseen and Silent, stała się w Stanach zjednoczonych podręcznikiem tzw. wojny 
niekonwencjonalnej. (Na podstawie: T. Clancy, C. Stiner, T. Koltz, Wojownicy cienia, 
Warszawa 2003, s.61-62; Drogi Cichociemnych, Warszawa 1993, s.8-9.) 
53 M. Calvert, Fighting Mad. One Man’s Guerrilla War., Shrewsbury 1996, s.46. 
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doświadczenia historyczne omówione w innych publikacjach54, można 
stwierdzić, że:  
Operacje (działania) specjalne były elementem strategii wojskowej, który 
rozwinął się w wyniku poszukiwań zmierzających do zwiększenia 
skuteczności (...skuteczność działania [...] to nic innego jak celowość 
działania...)55, sprawności (w sensie uniwersalnym rozumianej jako 
dokładność, wydajność i prostota działania)56 i racjonalizacji (im zaś lepiej 
jest działanie przystosowane do okoliczności [...], tym bardziej jest ono racjonalne)57 
własnych działań. Dlatego operacje specjalne były przemyślanym, 
starannie zaplanowanym i przygotowanym nieregularnym rodzajem 
walki, którego zastosowanie najczęściej miało skutki w wymiarze 
militarnym, gospodarczym, politycznym oraz społecznym. 
Operacje specjalne były spełnieniem postulatu uderzenia w kluczowe 
elementy dla możliwości prowadzenia walki przez przeciwnika, tzw. piętę 
achillesową lub człon wyjątkowo uzależniający. Celem działań 
specjalnych nie było więc spowodowanie jak największych strat 
przeciwnika (zabici, ranni, zniszczone uzbrojenie), lecz porażenie 
elementów systemu agresji/obrony przeciwnika, które mają kluczowe 
znaczenie dla jego funkcjonowania (np. dowodzenie, łączność, logistyka, 
system wartości, itd.). 
Rozwój operacji specjalnych był wynikiem dążenia do ekonomizacji 
własnych działań: A więc uczynienie ich bardziej ekonomicznymi, czyli bądź 
oszczędniejszymi, bądź wydajniejszymi58. Wyrazem tego jest to, że operacje 
specjalne z uwagi na zaangażowane w nie siły i środki miały wymiar 
taktyczny, zaś ich efekt następował w wymiarze strategicznym. Jest to 
potwierdzeniem roli operacji specjalnych jako narzędzia pozwalającego 
na odniesienie zwycięstwa z zachowaniem korzystnych proporcji relacji 
koszt - efekt. 

                                                           
54 Na przykład, H. Królikowski, Historia działań specjalnych. Od wojny trojańskiej do II wojny 
światowej., Warszawa 2004; Idem, Działania specjalne w strategii wojskowej III Rzeczypospolitej 
Polskiej, Siedlce 2005; Idem, Geneza i rozwój polskich operacji oraz sił specjalnych, Warszawa 
2013; Leebaert D., Zuchwali zdobywcy. Historia oddziałów specjalnych i tajnych operacji  
od Achillesa do Al-Kaidy., Warszawa 2010  
55 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1973, s.115. 
56 Ibidem, s.127. 
57 Ibidem, s.134. 
58 Ibidem, s.143. 
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Operacje specjalne były często elementem wspierającym regularne formy 
walki zbrojnej, zwiększającym ich efektywność i bezpieczeństwo 
operacji. Potwierdzają to m.in. liczne przykłady wykorzystania działań 
specjalnych jak środka pokonania przeciwnika stosującego nieregularne 
formy walki (np. partyzanckie). 
Do prowadzenia działań specjalnych były najczęściej formowane 
wydzielone oddziały (siły operacji specjalnych), których dowódcy  
i żołnierze odznaczali się inteligencją, pomysłowością, śmiałością, 
sprawnością w walce, umiejętnością adaptacji do istniejących warunków. 
Z uwagi na często rozstrzygającą rolę operacji specjalnych, w połączeniu 
z efektywnością, działania specjalne stały się elementem tradycji 
historycznej, wojskowej i bohaterskiej wielu narodów. 
W polskiej sztuce wojennej istnieją bardzo bogate doświadczenia  
i tradycje działań specjalnych i innych nieregularnych form walki.  
Ich umiejętne zastosowanie wielokrotnie pozwalało na odniesienie 
zwycięstwa nad przeciwnikiem dysponującym większymi siłami oraz  
na racjonalne wykorzystanie posiadanych sił i środków. 
W okresie od końca XIX w. do zakończenia II wojny światowej Polska 
była jednym z państw wiodących w dziedzinie praktycznego 
przygotowania, organizacji i prowadzenia operacji specjalnych. Polskie 
działania specjalne były ważnym elementem strategii wojskowej  
w warunkach braku własnej państwowości, a po jej odzyskaniu - też  
w warunkach pokoju, kryzysu i wojny. 
Jednym z najistotniejszych elementów fundamentu, na którym 
budowane są współczesne polskie siły operacji specjalnych - zarówno  
w wymiarze praktycznym rozwoju modus operandi, jak też etosu – są 
Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej. 
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Cichociemni 
 – zarys historii formacji 

 
 

Cichociemni to piękny kawałek historii Polski. 
Jan Paweł II, kwiecień 1979 podczas przyjęcia delegacji Cichociemnych 

 
 

Mianem Cichociemnych59 określa się żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych szkolonych od 1940 r. na terenie Wielkiej Brytanii oraz  
od końca 1943 r. na terenie Włoch, przerzucanych drogą lotniczą  
do okupowanej Polski do służby w szeregach Związku Walki 
Zbrojnej/Armii Krajowej w okresie II wojny światowej. Jak podkreśla 
Jędrzej Tucholski, autor pierwszego obszernego opracowania 
dotyczącego losów tych spadochroniarzy, Cichociemni nie stanowili 
jednej zwartej formacji wojskowej. Wywodzili się z różnych formacji 
PSZ na Zachodzie, otrzymując po decyzji przejścia do pracy 
konspiracyjnej w okupowanej Polsce i odbyciu specjalnego 
przeszkolenia, indywidualne przydziały do ZWZ/AK60.  

Cichociemni działali w różnych sezonach operacyjnych na całym 
terenie operacyjnym Armii Krajowej; nie posiadali struktury dowódczej 
klasycznych jednostek wojskowych, barw broni, tradycji, patrona czy 
sztandaru, jedynie – bojowy znak61. Ich historia jest zatem zbiorem  

                                                           
59 Geneza nazwy nie jest do końca znana; prawdopodobnie zrodziła się ona 
przypadkowo w czasie ćwiczeń w Szkocji – akcje, które wykonywali kandydaci w ramach 
szkolenia, odbywały się przeważnie nocą, z zachowaniem ostrożności, cicho i bez hałasu, 
stąd kursanci zaczęli je określać jako akcje Cichociemne. Możliwe także, iż określenie 
Cichociemni wzięło się od tajemniczego znikania z jednostek żołnierzy, rekrutowanych na 
szkolenie. Oficjalnie nazwa ta pojawiła się w instrukcji Oddziału VI (wrzesień 1941 r.).  
60 J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1984, str. 287. 
61 P. Bystrzycki, Znak Cichociemnych, Warszawa 1985, str. 12-13. 
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316 indywidualnych życiorysów żołnierskich. Choć w ostatnich latach 
znacznie wzrosła liczba opracowań dotyczących losów Cichociemnych62, 
w tym również osobistych wspomnień63, wciąż o wielu z nich posiadamy 
jedynie informacje szczątkowe. Wynika to ze specyfiki wykonywanych 
przez nich zadań oraz faktu, iż część z nich długo ukrywała swoją 
tożsamość, ujawniając ją dopiero pod koniec swojego życia.  

Cichociemni stanowili elitę polskich sił zbrojnych, dając 
początek i stając się wzorem dla kolejnych jednostek specjalnych nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. Warto podjąć próbę przedstawienia 
choćby zarysu historii tej wyjątkowej formacji, mając świadomość, iż  
podsumowanie oraz ocena całokształtu podejmowanych przez nich 
wysiłków bojowych, wymiernych efektów ich walk, ilości akcji, które 
przygotowywali lub w których brali udział, wreszcie – fachowości 
działań na wszystkich szczeblach organizacyjnych, jest wręcz niemożliwa 
do dokonania.  
 
 
Narodziny idei Cichociemnych 
 

Przełom 1939 i 1940 r. oznaczał dla Polski trudny okres 
początku II wojny światowej i okupacji kraju. Rząd ewakuował się do 
Francji, gdzie przebywał aż do czasu jej kapitulacji w czerwcu 1940 r. 
jako legalna kontynuacja władz II Rzeczypospolitej, w kraju natomiast 
rozwijała się konspiracja wojskowa oraz cywilna. Szybko przystąpiono 
do organizacji ruchu oporu w kraju, czego efektem stało się powstanie 
Służby Zwycięstwu Polski, zastąpionej 13 listopada 1939 r. przez 
Związek Walki Zbrojnej, przemianowany 14 lutego 1942 r. na Armię 
Krajową.   

                                                           
62 Zob. m.in.: I. Valentine, Baza 43 Cichociemni, Warszawa 2005; Drogi Cichociemnych 
(biogramy, relacje osobiste), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2008; W. Königsberg, 
Droga „Ponurego”: Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Warszawa 2011; K. Śledzinski, 
Cichociemni: Elita polskiej dywersji, Kraków 2012, D. Szczypka, Mjr Adolf Pilch 1914-2000. 
Cichociemny z Wisły, Wisła 2015 i in. 
63 Zob. m.in. A. Józekowski, Znowu się naraziłem. Wspomnienia Cichociemnego, Warszawa 
2014; M. Podgóreczny, „Góra”, „Dolina” – partyzant niepokonany. Wywiad rzeka  
z Cichociemnym Adolfem Pilchem, Warszawa 2015; J. Zabielski, Pierwszy skok, Wrocław 2016 
i in.  
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We Francji rozpoczął swoje funkcjonowanie Sztab Naczelnego 
Wodza na czele z nowym Premierem i Wodzem Naczelnym, gen. 
Władysławem Sikorskim. Do jednego z najważniejszych zadań Sztabu 
należało nawiązywanie i utrzymywanie stałej łączności konspiracyjnej 
z okupowanym krajem. W pierwszych miesiącach II wojny światowej  
nie brano jeszcze pod uwagę łączności lotniczej połączonej  
z desantowaniem spadochroniarzy. Trudności związane z brakiem 
sprzętu, zaplecza finansowego, logistycznego oraz rozwiązań 
koncepcyjnych sprawiły, iż w pierwszej kolejności zaczęto organizować 
tradycyjny przerzut kurierów oraz emisariuszy drogą lądową. Penetracja 
prowadzona przez Gestapo, postępująca w krajach neutralnych, oraz 
zamknięcie trasy włoskiej, którą przemieszczali się kurierzy, wreszcie – 
dynamika wydarzeń wojennych, przyczyniły się do organizowania  
na szerszą skalę łączności radiowej. Do grudnia 1940 r kontaktowano się 
za pomocą pośrednich baz w Bukareszcie i Budapeszcie, później 
natomiast bezpośrednio na linii Paryż-Warszawa, a następnie Londyn-
Warszawa64.  

28 listopada 1939 roku gen. Sikorski wydał gen. Józefowi 
Zającowi, Dowódcy Lotnictwa, rozkaz dotyczący zorganizowana 
łączności lotniczej z centralami w okupowanej Polsce (z Lwowem, 
Warszawą, Krakowem oraz, w miarę możliwości, Poznaniem). Łączność 
miała opierać się na zakupionym sprzęcie własnym oraz dostarczonym 
przez aliantów. W tym czasie rozkaz nie został jednak wykonany – 
alianci w pierwszej kolejności formowali bowiem jednostki bombowe  
i myśliwskie65. Inicjatywa przeszła wówczas w ręce dwóch polskich 
oficerów, kapitanów dyplomowanych Jana Górskiego i Macieja 
Kalenkiewicza. Rozdzieleni w okresie wojny obronnej Polski, w połowie 
grudnia 1939 roku spotkali się w Paryżu, gdzie rozpoczęli intensywnie 
studia nad materiałami wywiadowczymi dotyczącymi organizacji 
niemieckich wojsk spadochronowych66. Kilkukrotnie składane przez 

                                                           
64 Zob. szerzej: J. Tucholski, op. cit., str. 10-14.  
65 S. Bałuk, Commando Cichociemni, Warszawa 2008, str. 9. 
66 Polska nie posiadała bogatych doświadczeń w desantowaniu spadochroniarzy –  
w 1937 r. uruchomiono pierwszy wojskowy kurs spadochronowy w Legionowie, który 
miał charakter bardziej sportowy niż wojskowy, natomiast Wojskowy Ośrodek 
Spadochronowy powstał w maju 1939 r. w Bydgoszczy. 
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nich raporty, sygnalizujące potrzebę organizacji łączności lotniczej, 
początkowo pozostawały bez odpowiedzi. 14 lutego 1940 roku 
kapitanowie ujawnili grupę 16-tu tzw. chomików67 – pierwszych 
kandydatów gotowych na skok do Polski68.  

Przenosiny Sztabu Naczelnego Wodza do Wielkiej Brytanii po 
klęsce Francji sprzyjały kontynuacji prac nad zagadnieniem łączności 
lotniczej. Kapitanowie Górski i Kalenkiewicz ukończyli opracowywanie 
dokumentu nowelizującego ich wcześniejszy elaborat pt. Użycie lotnictwa 
dla łączności i transportów wojskowych drogą powietrzną […]. W listopadzie 
1940 roku zorganizowany został pierwszy polski kurs spadochronowy  
w brytyjskim ośrodku w Ringway koło Manchesteru. Kurs, trwający  
2 tygodnie, ukończyło 12 uczestników. Tym samym rozpoczął się 
werbunek i szkolenia pierwszych Cichociemnych.  
 
Oddział VI (Oddział Specjalny) 
 
 Rekrutowanie kandydatów do skoku na teren okupowanej 
Polski powierzono oficerom z utworzonego 29 czerwca 1940 roku przy 
Sztabie Naczelnego Wodza Oddziału VI – Samodzielnego Wydziału 
Krajowego, przemianowanego następnie na Oddział Specjalny. Do jego 
zadań należało utrzymanie łączności między Naczelnym Wodzem  
a Komendą Główną ZWZ/AK, wspieranie akcji zamierzonych przez 
KG ZWZ/AK oraz szkolenie emisariuszy i kurierów politycznych. 
Oddział Specjalny współpracował z powołanym do życia w lipcu  
1940 roku przez premiera Winstona Churchilla Kierownictwem Operacji 
Specjalnych (Special Operations Executive – SOE) – organizacją kooperującą 
z ruchem oporu w całej Europie. SOE, wyjęte spod zwierzchnictwa sił 
zbrojnych i oddane pod zarząd cywilny, zajmowało się organizowaniem 
akcji terrorystycznych, dywersyjnych, sabotażowych, a także łącznością 
radiową. Należy zaznaczyć, iż działająca w ramach SOE, utworzona jako 
pierwsza, polska sekcja cieszyła się autonomią – posiadała niezależną sieć 
radiową, własny kod, służbę ekspedycji oraz odbiór zrzutów.  

                                                           
67 Geneza tego terminu nie jest do końca znana. Wiadomo jednak, iż po przeszkoleniu na 
Cichociemnego, kapitan Jan Górski przyjął pseudonim Chomik.   
68 Zob. szerzej: J. Tucholski, op. cit., str. 17-20.  
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SOE udostępniała ponadto Polakom swoje bazy szkoleniowe – ośrodki 
na terenie całej Wielkiej Brytanii. O ścisłych związkach i współpracy 
Oddziału VI ze SOE niech świadczy fakt, iż pierwsza operacja lotnicza, 
w której zrzucono do Polski Cichociemnych (15/16 luty 1941 r.), była 
jednocześnie pierwszą operacją SOE na kontynent europejski połączoną 
z desantowaniem spadochroniarzy69.  
 
Szkolenia kandydatów na Cichociemnych 

 
Sytuacja w okupowanej Polsce zrodziła zapotrzebowanie na 

wyszkolenie spadochroniarzy o określonych specjalnościach. Należy 
zaznaczyć, iż kandydaci szkoleni byli nieprzerwanie w okresie całej  
II wojny światowej, działali w różnych sezonach operacyjnych, często 
wykonując zadania pojedynczo lub w małych zespołach. Ze względu na 
nabyte najwyższe kwalifikacje i umiejętności, niejednokrotnie po skoku 
obejmowali kierownicze stanowiska w strukturach Państwa 
Podziemnego70. Zasadniczo wyodrębnić można było trzy grupy 
skoczków w zależności od oczekujących ich zadań: 
1. skoczkowie do zadań bieżących, specjaliści od wywiadu, dywersji, 

mikrofotografii, fałszerstwa, łączności, oficerowie sztabowi, 
2. skoczkowie, którzy mieli odegrać istotną rolę w przygotowaniach do 

powstania powszechnego oraz w odtwarzaniu Sił Zbrojnych  
w Kraju: lotnicy, instruktorzy, oficerowie sztabowi, łączności i broni 
pancernej, dowódcy, a nawet lekarze,  

3. kurierzy i emisariusze polityczni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
do Delegatury Rządu. Część z nich znalazła przydziały w konspiracji 
wojskowej, Armii Krajowej lub Batalionach Chłopskich71.  

 
 
 
 
 

                                                           
69 I. Valentine, Baza 43 Cichociemni, Warszawa 2005, str. 37-48.  
70 P. Bystrzycki, op. cit., str. 12-13.  
71 J. Tucholski, op. cit., str. 58.  
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Rys. 1 Brytyjska instrukcja przedstawiająca nieprawidłowe 
(wyżej) oraz prawidłowe fazy lądowania ze spadochronem  
typu Irvin QD. Materiał w posiadaniu autorki. 

 
 

Werbunek kandydatów, prowadzony przez wspomnianych oficerów 
Oddziału VI, oparty był na zaciągu ochotniczym. Początkowo  
nie prowadzono selekcji, ze względu jednak na niebezpieczeństwo 
pojawienia się kandydatów żądnych przygód czy sensacji, postanowiono 
wprowadzić wstępne, ostre kryteria co do wymaganych cech moralnych 
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oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych. Po tej ocenie chętnych 
kierowano na szkolenia, które stanowiły rzeczywistą część selekcji.  

Program szkoleniowy podzielony był na cztery grupy kursów: 
zasadnicze, specjalnościowe,uzupełniające oraz praktyki. Wśród kursów 
zasadniczych, wymienić należy:  
1. Kurs zaprawy dywersyjno-minerskiej, strzeleckiej i fizycznej 

(Inverlochy Castle k/Fort William, w latach 1942-1944: Garramour 
k/ Arisaig – STS72 25, Invernesshire, Szkocja) – miał na celu selekcję 
fizyczną kandydatów oraz przygotowanie do dalszego szkolenia 
dywersyjnego. Kładziono tutaj szczególny nacisk na zaprawę 
fizyczną oraz uczono strzelania z różnych pozycji, terenoznawstwa, 
walki wręcz, dżiu-dżitsu i posługiwania się prostymi środkami 
minerskimi. Kandydat, który nie ukończył kursu z powodu m.in. 
nabytych urazów fizycznych, odpadał definitywnie i wracał  
do poprzedniej służby. Kurs ukończyło w sumie 282 kandydatów; 

2. Kurs badań psychotechnicznych (Guildford – STS 7a, Anglia) – kurs 
trwał 1-2 tygodni, ukończyło go 194 kandydatów; 

3. Kurs spadochronowy (Ringway k/Manchesteru – STS 51, Anglia; 
Largo House, Upper Largo, Szkocja) – obejmował zaprawę 
spadochronową i skoki. Przygotowanie do skoków odbywało się  
w dwóch miejscach: w brytyjskim ośrodku spadochronowym  
w Ringway lub w ośrodku treningowym 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej w Largo House, w tzw. Małpim Gaju. Celem 
szkolenia było uelastycznienie sylwetki kandydata oraz nauczenie  
go odpowiedniej postawy i ułożenia ciała podczas skoku. Kandydaci 
odbywali kilka skoków, także nocą. Kurs trwał od 2-4 tygodni;  
z powodzeniem ukończyło go 703 skoczków; 

4. Kurs walki konspiracyjnej (Briggens – STS 38, Anglia; w latach  
1942-1944: Audley End – STS 43, Anglia) – jego celem było 
nauczenie organizowania i prowadzenia walki małym zespołem 
dywersyjno-sabotażowym. Podczas kursu doskonalono umiejętności 
minerskie i strzeleckie oraz uczono zasad radiotelegrafii i szyfrów. 
Ciekawym punktem szkolenia były ćwiczenia praktyczne 

                                                           
72 STS – skrót od: Special Training Station, czyli Specjalnych Ośrodków Szkoleniowych 
należących do SOE. 
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prowadzone w porozumieniu z władzami brytyjskimi, w ramach 
których kandydaci mieli zaplanować i skrycie przeprowadzić akcję na 
prawdziwym obiekcie z nieuzbrojonym ładunkiem. Kurs trwał 
początkowo 3-4 tygodnie, następnie czas ten wydłużono 
dwukrotnie; z powodzeniem ukończyło go 630 skoczków; 

5. Kurs odprawowy (Audley End – STS 43, Anglia) – jego celem było 
przekształcenie skoczka w konspiratora. Podczas kursu kandydat 
układał tzw. legendę, czyli komplet kłamstw logicznie dopasowanych 
do nowej osobowości, dostawał fałszywe dokumenty, kompletował 
cywilne ubranie. Przez cały czas zaznajamiany był z warunkami życia 
w Polsce, strukturą AK, jak i organizacją niemiecką, metodami 
terroru stosowanymi przez Gestapo itp., a także ćwiczył zachowanie 
po skoku, szukanie kontaktu, itd. Kurs trwał od 2-6 tygodni; 
przechodzili go wszyscy skoczkowie, którzy mieli odlecieć do kraju – 
zarówno Cichociemni, jak i kurierzy polityczni. 
 

Do kursów specjalnościowych należały: polski kurs wywiadu ukryty  
pod kryptonimem Oficerskiego Kursu Doskonalenia Administracji 
Wojskowej; studia i praktyki oraz lotniczy kurs specjalny – dla lotników; 
kursy pancerne, przeciwpancerne i kierowców, kurs motorowy  
i łączności; kury radiotelegrafistów i radiomechaników; kurs  
The E&Sphon prowadzony przez Anglików specjalizujący w środkach 
łączności ziemia-lotnik (typu Eureka i S-fon) stosowanych przy 
odbiorach zrzutów.  
Kandydaci na Cichociemnych mieli możliwość odbywania także licznych 
kursów uzupełniających, m.in. walk ulicznych, szturmowy, wyrobu 
materiałów wybuchowych, mikrofotografii, czarnej propagandy czy 
zmiany wyglądu fizycznego73.  
Pod koniec 1943 r. płk dypl. Leopold Okulicki przystąpił  
do uruchomienia ośrodka szkoleniowego we Włoszech. Była to Baza  
Nr 10 Impudent, zorganizowana w niewykończonych budynkach 
sanatorium w Ostuni, pomiędzy Bari a Brindisi. Szkolenie prowadzone 
było analogicznie do tego w Wielkiej Brytanii, z tym wyjątkiem, iż  
z programu usunięto kursy uzupełniające. Skoki ćwiczono na lotnisku 

                                                           
73 Zob. szerzej: J. Tucholski, op. cit., str. 58-88.  
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Campo Cassale w Brindisi. Ostatni kurs odprawowy we Włoszech 
zakończył się 27 lipca, a w Wielkiej Brytanii 21 września 1944 r. 
Po zakwalifikowaniu na skok do Polski, skoczkowie składali przysięgę  
na Rotę AK, przybierali pseudonimy oraz wyjeżdżali na stacje 
wyczekiwania74. Dowodzili nimi brytyjscy oficerowie, obsługę natomiast 
stanowiły ochotniczki angielskie z organizacji FANY (First Aid Nursing 
Yeomanry – Korpusu Pierwszej Pomocy Pielęgniarskiej)75.  
Na stacji wyczekiwania drobiazgowej kontroli poddawano cywilne 
wyposażenie skoczka, a także zaopatrywano go w ekwipunek bojowy  
na drogę i skok, na który składały się: kombinezon, spadochron, hełm, 
bandaże elastyczne, wkładki do obuwia, skórzane rękawice,  
2 pistolety oraz amunicja, nóż, łopatka do zakopania spadochronu, 
kompas, scyzoryk, latarka elektryczna, manierka z alkoholem, pas  
na pieniądze, porcja żywności, osobista apteczka oraz, na życzenie 
skoczka, 2 fiolki z trucizną76. Tak wyposażony spadochroniarz kierowany 
był do skoku na teren Polski. 
Warto podkreślić, iż w wyniku rekrutacji, spośród grona ochotników  
na kurs wytypowano 2413 kandydatów. Ekstremalnie trudne, trwające 
wiele tygodni szkolenie z pozytywnym wynikiem ukończyło pomyślnie 
606 skoczków, z których do skoku skierowano 579. Ostatecznie  
do Polski wyekspediowano drogą powietrzną jedynie 316 
Cichociemnych, w tym jedną kobietę – Elżbietę Zawacką ps. Zo77. 

 

                                                           
74 Stacje wyczekiwania mieściły się w miejscowościach niedaleko Londynu: pod Hertford 
(STS 17), w okolicach Knebworth oraz w okolicach Chalfont St. Peter. Na terenie Włoch  
była to stacja w okolicach Fasano. Zob. szerzej: S. Bałuk, Byłem Cichociemnym…, 
Warszawa 2008, str. 127-132.  
75 I. Valentine, op. cit., str. 60-61, 73-75, 120-121. 
76 Garliński J., Politycy i żołnierze (wyd. II), Londyn 1971, str. 76-77. 
77 J. Tucholski, op. cit., str. 50. 
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Rys. 2 Mapa Wielkiej Brytanii przedstawiająca ośrodki szkolenia kandydatów  
na Cichociemnych (kursy zasadnicze) oraz lotnisko RAF w Tempsford, z którego 
wylatywały samoloty z Cichociemnymi.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1984. 
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Skok do okupowanego Kraju 
 
 20 sierpnia 1940 r. sformowano na terenie Wielkiej Brytanii 
Special Duty Flight, czyli eskadrę do zadań specjalnych przeznaczoną  
do operacji lotniczych planowanych przez SOE. Początkowo,  
do listopada 1941 r., wylatywano z lotniska w Newmarket, a następnie – 
z lotniska polowego Leconfield k/ Stradishall. 14 marca 1942 r. dyon 
przeniósł się ostatecznie na lotnisko Tempsford w hrabstwie Cambridge, 
gdzie pozostał do końca wojny. W celu zmylenia niemieckiego 
rozpoznania powietrznego, powstała tam tzw. Gibraltar Farm, 
wyglądająca jak typowa brytyjska stodoła gospodarstwa rolnego.  Baza 
była domem m.in. dla 138. i 161. Special Duties Squadrons78 latających  
na samolotach Whitley, Hudson, Halifax, Stirling i Lysander79. 
Trasy lotów do Polski z Anglii dzieliły się na północne  
i południowe i biegły przez Danię i Szwecję na tereny północnej oraz 
środkowej Polski. Po wylądowaniu aliantów we Włoszech oraz  
z powodu dużych strat wśród załóg na trasach północnych, 
uruchomiono 3 trasy południowe biegnące z Brindisi nad Jugosławią 
i Węgrami na obszar Polski południowej. Samoloty leciały na wysokości 
ok. 3000 metrów, za Danią stopniowo obniżając pułap. Loty do Polski 
odbywano podczas pełni, w jasne księżycowe noce, bez pomocy 
nawigacyjnych (ze względu na bezpieczeństwo oraz dużą odległość  
od bazy), z opanowaniem przez załogi80 umiejętności tzw. nawigacji 
wzrokowej, tj. porównywania mapy z terenem81.  
Cichociemni skakali z otworu znajdującego w podłodze samolotu  
na spadochronach typu Irvin QD. Składały się one z okrągłej czaszy, 
wykonanej z jedwabnej tkaniny o średnicy 3 metrów, linek, uprzęży  
i dwóch pokrowców. Czasza łączyła się z tzw. linką życia – brezentową 
taśmą przedzieloną sznurkiem o wytrzymałości ok. 46,8 kg. Koniec 
taśmy zaczepiony był do wnętrza samolotu. Cichociemni wyskakiwali  

                                                           
78 Special Duties Squadrons  - Dywizjony Specjalnego Przeznaczenia [przyp. red.] 
79 http://www.tempsfordmemorial.co.uk/history.html.  
80 W lotach Cichociemnych uczestniczyły załogi polskie (241 lotów), brytyjskie 
i południowoafrykańskie (135 lotów) oraz amerykańskie (107 lotów). J. Tucholski, op. cit., 
str. 108. 
81 Zob. szerzej: Ibidem,  str. 89-107.  
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na rozkaz Go! lub po zapaleniu się zielonego światła  
w samolocie. W niespełna 2 sekundy po wyskoku, po około 50 metrach 
od otworu w samolocie następowało wyrwanie czaszy z pokrowca  
i pęknięcie linki życia82.  

Operacje lotnicze zapoczątkowane zostały w nocy  
z 15/16 lutego 1941 r. i trwały do 27/28 grudnia 1944 r. Cichociemni 
skakali w następujących sezonach operacyjnych: 
1. Okres próbny: 15/16 luty 1941 r. – 8/9 kwietnia 1942 r. 
2. Intonacja: 1/2 września 1942 r. – 2/3 kwietnia 1943 r. 
3. Riposta: 9/10 września 1943 r. – 30/31 lipca 1944 r. 
4. Odwet i Powstanie Warszawskie: 1/2 sierpnia 1944 r. – 27/28 grudnia 

1944 r.83 
Przylot samolotu sygnalizowano w dniu operacji, puszczając ustalone 
melodie nadawane w polskich audycjach radia BBC. Zrzuty wykonywano 
na zorganizowane placówki odbiorcze, dyżurujące zgodnie z planem 
czuwania. Za odbiory zrzutów odpowiedzialna była specjalna komórka 
Oddziału V Komendy Głównej ZWZ/AK, zwana najczęściej Syreną.   
Następnie, każdy Cichociemny stopniowo wdrażany był do życia  
w warunkach okupacyjnych, przechodząc tzw. aklimatyzację trwającą  
od 2-6 tygodni84. Opieką nad skoczkami w okresie aklimatyzacji 
zajmowały się panie z referatu Ewa-Pers, tzw. ciotki, które odgrywały 
bardzo istotną rolę w ochronie Cichociemnych w pierwszym okresie  
po skoku85. 
W okresie niecałych 4 lat, nastąpiło 858 startów samolotów,  
w tym 483 zakończyło się wykonaniem zrzutu lub lądowaniem samolotu 
(trzy operacje o kryptonimie Most). W operacjach lotniczych do Polski 
stracono 70 samolotów; straty polskie wyniosły 30 samolotów  
i 112 lotników, z których 28 trafiło do niemieckiej niewoli, 78 poległo,  
6 natomiast uratowała AK.  
Na teren Polski skoczyło 316 Cichociemnych (jeden dwukrotnie),  
28 kurierów politycznych (jeden dwukrotnie), 1 Węgier i 4 Brytyjczyków. 

                                                           
82 S. Bałuk, Commando…, str. 65. 
83 Dokładny opis wszystkich operacji zrzutu Cichociemnych można znaleźć w książce 
|K. Bienieckiego, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej (wyd. II), Warszawa 2005. 
84 Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. II 1941-43, Londyn 1973, str. 75-87, 241.  
85 S. Bałuk, Commando…, str. 77. 
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Ponadto wysłano 670 ton sprzętu bojowego (broń, amunicja, materiały 
wybuchowe, lekarstwa, radiostacje itp.), z czego odebrano ponad  
443 tony, jak również znaczne środki finansowe, w tym około  
35 mln. dolarów i 19 mln. marek. Sprzęt bojowy zrzucano w specjalnych 
zasobnikach, natomiast pieniądze okupacyjne (tzw. młynarki) –  
w paczkach ze spadochronem86.  
 
 
Działalność Cichociemnych w ZWZ/AK 

 
Po skoku oraz czasie aklimatyzacji, Cichociemni rozpoczynali swoją 
działalność w szeregach ZWZ/AK. Skoczkowie przysposobieni  
do dywersji, rozpoczynali służbę w Wachlarzu – organizacji dywersyjnej 
powołanej do działań na zapleczu frontu wschodniego. Przydzielono 
tam 27 Cichociemnych. Do ich zadań należały niszczące działania  
na zapleczu, prowadzone z ukrycia w celu osłabienia obronności lub 
gospodarki okupanta, a także dezorganizowanie sił przeciwnika,  
tj. niszczenie linii telefonicznych, wysadzanie szyn, wysadzanie 
transportów, podpalanie cystern, ataki na niemieckich urzędników, 
odbijanie więźniów, prowadzenie akcji odbioru zrzutów itp. Pierwsi 
skoczkowie-dywersanci kierowani byli ponadto do organizacji 
prowadzących walkę bieżącą, tj. Związku Odwetu (ZO) oraz Organizacji 
Specjalnych Akcji Bojowych Osa. Późną jesienią 1942 r. rozpoczął się 
proces scalania tych organizacji z Wachlarzem, zakończony powołaniem 
dnia 22 stycznia 1943 r. Kierownictwa Dywersji (Kedyw). Kedyw 
prowadził akcje dywersyjne oraz sabotażowe, a także szkolił ludzi  
w zakresie wykonywania bieżących zadań bojowych oraz 
przygotowywania ich do powstania87. Cichociemni przydzielani byli  
do Kedywu Obszaru AK Zachód, Kedywu Okręgu AK Śląsk,  
Okręgu AK Kielce, Okręgu AK Kraków i Podokręgu Rzeszów, Okręgu 
AK Warszawa, Okręgu AK Lublin, Okręgu AK Wołyń, Obszaru oraz 
Okręgu AK Lwów, Okręgu AK Stanisławów, Obszaru oraz Okręgu AK 

                                                           
86 J. Tucholski, op. cit., str. 108 ; S. Bałuk, Commando…, str. 69. 
87 T. Strzembosz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944, Warszawa 1979, 
str. 118-119. 
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Białystok, Okręgu AK Brześć, Okręgu AK Nowogródek oraz Okręgu 
AK Wilno88. 
Kolejnym obszarem aktywności Cichociemnych był wywiad. Skoczkowie 
przeszkoleni w specjalności wywiadowczej pełnili funkcje organizatorów 
i inspektorów sieci wywiadu. Kierowano ich przede wszystkim  
do Wywiadu Ofensywnego Oddziału II KG AK, na różne stanowiska 
dowódcze w centrali oraz w terenie. Szczególnie wysoko sztaby alianckie 
oceniły prace nad rozpoznaniem niemieckich wielkich jednostek 
wojskowych i ich przemieszczeń na zapleczu frontu wschodniego oraz 
obiektów przemysłowych i wojskowych do zniszczenia przez lotnictwo 
aliantów, obserwację ruchu okrętów w portach i ich rozpoznanie, 
wykradanie wynalazków wojskowych i in. Na 37 osób przydzielonych  
do pracy w wywiadzie, 15 Cichociemnych aresztowano i zabito,  
co świadczy o zaciętości, z jaką tropiło ich Gestapo i Abwehra89.  
3 Cichociemnych przysposobiono do zadań legalizacyjnych.  
Po skoku zostali oni skierowani do Wydziału Techniczno-
Legalizacyjnego Oddziału I KG AK o kryptonimach Park-Leta-Izba, 
gdzie zajmowali się oni zaopatrywaniem w nielegalne dokumenty 
wszystkich komórek KG z wyjątkiem Oddziału II90.   
Ponad 20 Cichociemnych rozpoczęło swoją pracę w Wydziale Lotnictwa 
KG AK, w ramach którego rozpoznali oni oraz zewidencjonowali 
wszystkie lotniska oraz lądowiska na terenie Kraju. Działania te 
potrzebne były podczas opracowywania planów przygotowywania 
powstania powszechnego w Polsce, z których ostatecznie zrezygnowano. 
Pracujący w Wydziale Lotnictwa skoczkowie wzięli później udział  
w Powstaniu Warszawskim, natomiast ci zatrudnieni w referatach 
lotniczych sztabów terenowych – w walkach toczonych w ramach akcji 
Burza91.  
Cichociemni wnieśli również istotny wkład w rozbudowywanie oraz 
sprawne funkcjonowanie sieci radiowej, głównie jeśli chodzi  
o łączność zewnętrzną z bazami w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. 

                                                           
88 Szczegółowy opis poszczególnych akcji znaleźć można w pozycji J. Tucholskiego,  
op. cit., str. 190-243.   
89 Zob. szerzej: Ibidem, str. 244-254.  
90 Ibidem, str. 255. 
91 Zob. szerzej: Ibidem, str. 256-258.  
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Organizatorzy radiołączności oraz radiotelegrafiści systematycznie 
przerzucani byli do Polski od wiosny 1943 r. Pracowali na sprzęcie 
zrzutowym oraz krajowym, wyprodukowanym w konspiracji. 
Aresztowano i zabito 11 Cichociemnych. Przy pracy zaskoczono  
tylko 3, mimo iż stale tropieni byli przez niemiecki podsłuch92.  
Skoczków przeszkolonych do pracy w sztabach konspiracyjnych 
kierowano po skoku  do służby w sztabach KG, do obszarów lub 
okręgów. Miejsce znaleźli tam również inni specjaliści, tj. pancerniacy, 
saperzy, lotnicy, a nawet 1 lekarz. Cichociemni zatrudniani byli także  
w inspektoratach rejonowych, obwodach, a nawet rejonach, w zależności 
od bieżących potrzeb siatki terenowej AK93.  
Skoczkowie walczyli również w Powstaniu Warszawskim, które 
wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Znaleźli się na pierwszej linii walk, dowodzili 
oddziałami, pracowali w sztabach, w sieci łączności radiowej czy przy 
produkcji środków walki. Po kapitulacji Warszawy, część 
spadochroniarzy AK dostała się do niewoli, inni natomiast dalej 
pracowali w konspiracji aż do wyzwolenia w styczniu 1945 r.94 
Niebezpieczna i wymagająca odwagi służba spowodowała olbrzymie 
starty wśród Cichociemnych. Z 316 skoczków, zginęło aż 112: 9 podczas 
lotu lub skoku, 94 w walce lub zostało zamordowanych przez Gestapo 
(w tym 10 zażyło truciznę po aresztowaniu), na 9 wykonano po wojnie 
karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej  
w okresie stalinizmu. Spośród Cichociemnych, którzy brali udział  
w Powstaniu Warszawskim, 18 zginęło w walce95. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
92 Zob. szerzej: Ibidem, str. 259-262. 
93 Zob. szerzej: Ibidem, str. 264-266. 
94 Zob. szerzej: Ibidem, str. 264-266. 
95 S. Bałuk, Commando…, str. 87. 
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Znak i tradycje Cichociemnych – Spadochroniarzy AK 
 
 
  
 

5 lutego 1954 r. ustanowiono w Londynie 
Znak Spadochronowy Armii Krajowej. Znak 
ten wzorowano na bojowym Znaku 
Spadochronowym, przedstawiającym 
spadającego do walki orła, ustanowionym – 
obok zwykłego Znaku Spadochronowego – 
w 1941 r. na rozkaz Wodza Naczelnego, 
gen. Władysława Sikorskiego. Podczas 
tworzenia Znaku Spadochronowego AK, 
bazowano na zmienionym projekcie znaku 
bojowego z 1944 r., który uwzględniał 
pozłacany wieniec laurowy przymocowany 
do szponów orła. Znak Spadochronowy 
Armii Krajowej różni się od bojowego 
Znaku Spadochronowego z 1944 r. tym, | 
iż wewnątrz wieńca laurowego umieszczona 
jest kotwica Polski Walczącej. Edycja tej 
odmiany znaku obejmuje jedynie  
316 egzemplarzy – tyle, ilu było 
Cichociemnych. 

 
Rys. 3 Znak Cichociemnych  
– Spadochroniarzy Armii Krajowej.  
Wzór z 5 lutego 1954 r.  
Źródło:  
http://www.cichociemni.ovh.org. 
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Poza Znakiem Spadochronowym AK, Cichociemni za swoje zasługi 
odznaczani byli m.in.: 

– Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (221 
Cichociemnych), 

– Krzyżem Armii Krajowej, 
– Krzyżem Walecznych, 
– Krzyżem Partyzanckim, 
– Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
–  Medalem Zwycięstwa i Wolności, 
–  Medalem za Warszawę 1939-1945, 
–  Warszawskim Krzyżem Powstańczym 194496.  

 
Cichociemni dla wielu Polaków stanowią dziś przede wszystkim symbol 
nieprzejednanej walki za wolność Ojczyzny oraz skłonności do 
największego poświęcenia w imię najwyższych wartości. Decyzją nr 119 
Ministerstwa Obrony Narodowej z 4 sierpnia 1995 r., dziedzictwo 
i tradycje Cichociemnych – Spadochroniarzy Armii Krajowej przejęła 
Jednostka Wojskowa GROM, która od tego dnia nosi także ich imię. 
Aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek 
całego Narodu, oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom, 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą z dnia 22 grudnia 2015 r., 
ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych.  
  

                                                           
96 Informacje udzielone przez Biuro Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP dnia  
29 maja 2013 roku. 
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Mgr Tomasz Jasionek 
Muzeum Wojska Polskiego 

 

 

Ojcowie idei Cichociemnych 

 

Wstęp 

Idea wykorzystania samolotu i spadochronu do desantu ludzi  
i sprzętu nie była wynalazkiem polskim. Pionierami w tej dziedzinie 
przed wybuchem II wojny światowej były Niemcy oraz ZSRR. Jednak  
to Polacy, pragnący wesprzeć konspirację wojskową w okupowanej 
ojczyźnie, mimo ograniczonych środków, stworzyli system skutecznie 
działający przez blisko cztery lata. Pomysł nawiązania łączności lotniczej 
z okupowaną Polską oraz wsparcia powstania powszechnego pojawił się 
wkrótce po zakończeniu kampanii wrześniowej wśród ewakuowanego 
tam Wojska Polskiego. Już 28 listopada 1939 r. Naczelny Wódz  
gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz Dowódcy Lotnictwa  
gen. Józefowi Zającowi zorganizowania do dyspozycji gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego, komendanta Związku Walki Zbrojnej, stałej tajnej 
komunikacji lotniczej z głównymi miastami okupowanego kraju. W tym 
zakresie Polacy musieli jednak liczyć na pomoc zachodnich sojuszników. 
Z powodu braku odpowiednich samolotów, których nie dostarczyli 
Francuzi ani Brytyjczycy, rozkaz nie został wykonany.  

Niezależnie od tych działań podobną koncepcję forsowali  
od grudnia 1939 r. przybyli do Francji dwaj młodzi saperzy - kapitanowie 
dyplomowani Jan Górski i Maciej Kalenkiewicz, mocno wspierani przez 
mjr dypl. Jana Jaźwińskiego. Tę trójkę popierała zgromadzona wokół 
nich nieformalna grupa młodych oficerów, zwanych od pseudonimu 
konspiracyjnego Jana Górskiego chomikami. Grupa ta widząc potrzeby 
okupowanej, ale też pragnącej kontynuować walkę Polski, uznała,  
że najefektywniejszą i najszybszą metodą wsparcia polskiego podziemia 
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będzie przerzucenie niezbędnych ludzi i sprzętu drogą lotniczą. Pierwszy 
opracowany przez nich memoriał dotyczący tego zagadnienia trafił  
do komendy ZWZ 30 grudnia 1939 r. Prośbę do gen. Sosnkowskiego 
powtórzyli 21 stycznia 1940 r. a wobec braku odpowiedzi, kolejne pismo 
skierowali 14 lutego, w załączniku podając nazwiska 16 kandydatów do 
skoku (trzech z nich zrzucono potem do Polski). W swoich pracach 
poruszali oni kluczowe dla wojsk powietrzno-desantowych kwestie 
praktyczne, jak sposób i miejsce użycia desantów oraz łączności 
pomiędzy nimi, taktykę działania z uwzględnieniem lokalnych warunków 
terenowych, wyposażenie i szkolenie. Zagadnienia te oficerowie ujęli 
szczegółowo w późniejszych opracowaniach, m.in. takich jak: Plan 
wsparcia i osłony powstania w kraju; Użycie lotnictwa dla łączności i transportów 
wojskowych drogą powietrzną do kraju oraz dla wsparcia powstania. Stworzenie 
jednostek wojsk powietrznych; Instrukcja dla pierwszych lotów łącznikowo-
rozpoznawczych; Rozpoznanie lotnisk i lądowisk w kraju. 

21 lutego 1940 r. gen. Sosnkowski zwrócił się w tej sprawie  
do gen. Zająca, prosząc o umożliwienie im szkolenia desantowego oraz 
możliwości oddania skoku. Na początku maja 1940 r. Górski  
i Kalenkiewicz zostali przeniesieni do Komendy Głównej ZWZ, gdzie 
już służbowo kontynuowali prace nad łącznością lotniczą, opierając się 
na materiałach wywiadowczych dotyczących organizacji niemieckich 
wojsk spadochronowych, ponieważ polskie doświadczenia w tym 
zakresie było przed wybuchem wojny nikłe. Ostatecznie 20 września 
1940 r. plany Kalankiewicza i Górskiego uzyskały akceptację  
NW, a w październiku 1940 r. rozpoczął działalność w Oddziale III 
(operacyjnym) specjalny wydział studiów i szkolenia wojsk 
spadochronowych. Pod koniec miesiąca wystartował też pierwszy polski 
kurs spadochronowy w brytyjskim ośrodku Central Landing School 97 
w Ringway.  

                                                           
97

 Central Landing School (Centralna Szkoła Desantowa) - brytyjski ośrodek 

spadochronowy w Ringway, uruchomiony w czerwcu 1940 r., nazwa została potem 
zmieniona na Central Landing Establishment (Centralny Ośrodek Desantowy), wreszcie na 
No. 1 P.T.S. – No. 1 Parachute Training School (Treningowa Szkoła Spadochronowa Nr 1).  
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Jednocześnie w celu utrzymania łączności z okupowaną Polską 
oraz wsparcia powstania powszechnego 29 czerwca 1940 r. przy Sztabie 
Naczelnego Wodza powstał Oddział VI, inaczej Samodzielny Wydział 
Krajowy przemianowany później na Oddział Specjalny. Jako jeden  
z pierwszych trafił do niego mjr Jan Jaźwiński, mianowany kierownikiem 
Wydziału „S” zajmującego się technicznym zagadnieniem 
organizowanych przerzutów do Polski.  

Ostatecznie, po wielu miesiącach przygotowań pierwszy lot  
z Cichociemnymi i zasobnikami z zaopatrzeniem dla polskiego 
podziemia odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. w ramach operacji 
lotniczej o kryptonimie Adolphus. Mimo problemów w nawigacji oraz 
utraty zasobników ze sprzętem dwójka Cichociemnych i zrzucony z nimi 
kurier dotarli szczęśliwie do Warszawy. Powodzenie misji udowodniło,  
że istnieje szybki i skuteczny sposób przerzutu wykwalifikowanych ludzi 
oraz sprzętu do okupowanej Polski, który w przyszłości może być 
ulepszony i wykorzystany do dalszego wsparcia polskiego podziemia. 

Dziś po ponad 75. latach od tamtych wydarzeń, w Roku 
Cichociemnych warto prześledzić losy i zasługi osób uznawanych za 
ojców idei Cichociemnych. Ludzi, którzy nie tylko wyznaczyli kierunki 
rozwoju formacji i całego systemy łączności z krajem, ale także walczyli 
w szeregach spadochroniarzy ZWZ/AK. Biorąc pod uwagę te oraz inne 
kryteria na pierwszy plan wysuwają się postacie Jana Górskiego, Macieja 
Kalenkiewicza i Jana Jaźwińskiego.  
 
Jan Górski 

Jan Górski urodził się 11 września 1905 r. w Odessie. 
Uczęszczał do tamtejszego gimnazjum, od 1917 r. należał też  
do lokalnych skautów. Służbę dla odradzającej się Polski rozpoczął  
w grudniu 1918 r. wstępując na ochotnika do przybyłej do Odessy 
polskiej 4 Dywizji Piechoty, dowodzonej przez gen. Lucjana 
Żeligowskiego, wchodzącej w skład francuskiego korpusu 
interwencyjnego. Po zajęciu miasta przez wojska bolszewickie, gdy 
francuski korpus ekspedycyjny został ewakuowany, a 4 Dywizja 
Strzelców Pieszych przeszła do Rumunii, młodociany ochotnik Górski 
pozostał na miejscu i działał konspiracyjnie w harcerskiej służbie 
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wywiadowczej kijowskiej III Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji 
Wojskowej.  

W styczniu 1920 r. Jan Górski, wraz z matką i młodszym 
bratem, przyjechał do Polski, rozpoczynając kolejny etap w swoim życiu. 
Kontynuował działalność w harcerstwie oraz wstąpił do Straży 
Obywatelskiej, w której pełnił służbę do 20 sierpnia. Następnie wstąpił 
do Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie, gdzie zaprzyjaźnił się z drugim  
z ojców idei Cichociemnych - Maciejem Kalenkiewiczem. Mimo 
ewakuacji placówki przed nacierającymi bolszewikami Górski pozostał  
w mieście i zgłosił się do 21 pp. broniąc dostępu do stolicy.  

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1924 r. obaj kadeci 
ochotniczo wstąpili do Szkoły Podchorążych Saperów w Warszawie.  
Po odbyciu rocznego kursu unitarnego w warszawskiej podchorążówce 
piechoty rozpoczęli naukę w 2-letniej Oficerskiej Szkole Inżynierii  
w Warszawie. Ważnym momentem w karierze wojskowej Górskiego 
okazał się zamach stanu w maju 1926 r. Podczas tych wydarzeń jego 
kompania podchorążych stanęła w obronie prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego a on sam został ranny. Po promocji oficerskiej we 
wrześniu 1926 r., ppor. sap. Jan Górski kontynuował naukę na II roku 
studiów, będąc jednocześnie instruktorem w Oficerskiej Szkole 
Inżynierii. W październiku otrzymał przydział do Batalionu 
Elektrotechnicznego w Nowym Dworze, w którym kolejno zajmował 
stanowisko: dowódcy plutonu, oficera broni batalionu, instruktora 
kompanii szkolnej. W sierpniu 1928 r. otrzymał awans na stopień 
porucznika, a od jesieni tego roku podjął studia zaoczne na Politechnice 
Warszawskiej (Wydział Elektryczny Oddział Prądów Silnikowych).  
Zakończył je w lutym 1936 r. uzyskując dyplom inżyniera elektryka.  
W czasie studiów zawarł związek małżeński z Natalią z Bereśniewiczów, 
z którą doczekał się trójki dzieci. Po zakończeniu nauki został ponownie 
skierowany do Batalionu Elektrotechnicznego, jako dowódca kompanii, 
a z dniem 1 stycznia 1936 r. otrzymał awans na kapitana.  

Od października 1938 r. kpt. inż. Jan Górski był słuchaczem 
elitarnej Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. W jego grupie 
szkoleniowej znalazł się jego przyjaciel kpt. inż. Maciej Kalenkiewicz. 
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Naukę przerwał mu wybuch wojny, jednak rozkazem  
NW z 17 października 1944 r. otrzymał tytuł oficera dyplomowanego.  

Podczas kampanii wrześniowej służył w Naczelnym 
Dowództwie Saperów w Sztabie Głównym NW. Wobec zmniejszenia 
szans na obronę granic Polski po wkroczeniu wojsk sowieckich Górski 
wraz ze sztabem NW 18 września 1939 r. przekroczył granicę rumuńską, 

gdzie został internowany w miejscowości Balș. W kraju pozostała jego 
żona i dzieci. Po dwukrotnych nieudanych próbach ucieczki, w grudniu 
1939 r. kpt. Jan Górski, jako Bohdan Nałęcz, zdołał wydostać się  
z Rumunii, pragnąć wstąpić do formującej się we Francji armii polskiej.  

Wstąpił do niej w 15 grudnia 1939 r., podobnie jak jego 
przyjaciel Maciej Kalenkiewicz oraz trzeci z ojców idei Cichociemnych - 
kpt. dypl. Jan Jaźwiński. Cała trójka nieszablonowo myślących oficerów 
szybko doszła do wniosku, że pomoc okupowanej Polsce może 
zapewnić stworzenie systemu łączności lotniczej oraz powołanie 
polskich formacji spadochronowych, które w odpowiedniej chwili 
zostaną użyte do wsparcia powstania powszechnego w kraju. Pierwszy 
raport w tej sprawie kpt. Górski złożył w sztabie już 30 grudnia  
1939 r., jednak pozostał on bez odpowiedzi. Od stycznia do połowy 
marca 1940 r. kpt. Górski odbył kurs informacyjny oficerów saperów  
w Wersalu a następnie został skierowany jako instruktor do tamtejszego 
Ośrodka Wyszkolenia Saperów. W kwietniu wraz z kpt. Kalenkiewiczem 
został przeniesiony do nowopowstałej Komendy Głównej ZWZ  
w Angers gdzie zostali zaprzysiężeni na rotę związku. Ich przeniesienie 
spowodowane było zainteresowaniem, jakie wzbudziła koncepcja 
lotniczego wsparcia ruchu oporu w kraju, którą w grudniu przedstawił 
kpt. Górski. Brak odzewu ze strony KG ZWZ sprawił, że kpt. Górski 
wraz z kpt. Kalenkiewiczem jeszcze dwukrotnie ponawiali swoją 
propozycję (21 stycznia i 14 lutego 1940 r.), do ostatniego raportu 
dołączając wykaz 16 oficerów, którzy ochotniczo zgłosili się do skoku 
do okupowanej Polski.  

Po ewakuacji KZ ZWZ w czerwcu 1940 r. spowodowanej klęską 
Francji, kapitanowie Górski i Kalenkiewicz trafili do Wielkiej Brytanii, 
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gdzie otrzymali przydział do 1 Brygady Strzelców w Szkocji. Tam poza 
służbą kontynuowali prace nad organizacją przerzutów ludzi i sprzętu 
drogą powietrzną do Polski. We wrześniu NW gen. Sikorski przyjął  
kpt. Kalenkiewicza, który przedstawił mu dopracowaną już szczegółowo 
koncepcję kpt. Górskiego w sprawie wsparcia drogą lotniczą przez PSZ 
przyszłego powstania powszechnego w Polsce. Zaowocowało to 
utworzeniem Wydziału Spadochronowego przy Oddziale  
III (operacyjnym), Sztabu NW, w którym od grudniu rozpoczął służbę 
Jan Górski. Jako jeden z pierwszych dwunastu Polaków odbył kurs 
spadochronowy dla ochotników do służby w kraju prowadzony  
w Central Landing School w Ringway, trwający od 28 października  
do 2 listopada 1940 r. W marcu 1941 r. kapitanowie Górski  
i Kalenkiewicz ukończyli opracowanie Uderzenie powierzchniowe jako nowa 
forma walki zaczepnej, które stało się jednym z podstawowych materiałów 
do prac planistycznych w sztabie NW w sprawie wsparcia powstania  
w Polsce. Zajmowali się też całokształtem spraw spadochroniarskich - 
od ewidencji Znaku Spadochronowego, poprzez kwestie szkoleniowe  
i organizacyjne, do nacisku na NW w sprawie wsparcia powstania  
w okupowanej Polsce. Mieli również wpływ na tworzenie polskiej 
Brygady Spadochronowej. Dodatkowo współpracowali z Oddziałem VI 
Sztabu NW w sprawach związanych z organizacją przerzutów  
i werbunku Cichociemnych. W kwietniu 1942r. Jan Górski został 
przeniesiony do Oddziału VI, gdzie pełnił funkcję instruktora oraz 
komendanta kursów odprawowych dla Cichociemnych w ośrodku 
wyszkoleniowym w Audley End.  

Do Polski powrócił jako spadochroniarz AK o ps. Chomik  
w czasie operacji lotniczej o kryptonimie Step, w nocy  
z 14/15 marca 1943 r., skacząc w rejonie Grodziska Mazowieckiego.  
Po lądowaniu został awansowany na stopień majora. Zameldował się  
w Komendzie Głównej AK w Warszawie, gdzie otrzymał przydział  
na stanowisko szefa Oddziału III Obszaru, od września pełnił funkcję 
szefa Sztabu Obszaru Białystok. W listopadzie mianowany został 
komendantem tego Obszaru, a od czerwca do lipca 1944 r., w związku 
ze zbliżaniem się do Wisły frontu wschodniego i rozwiązaniu Obszaru 
AK Białystok, Jan Górski sprawował funkcję szefa Sztabu Biura 
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Inspekcji Oddziału III KG AK, którego szefem był gen. Stanisław 
Rostworowski „Odra”. W lipcu, gdy nadszedł czas realizacji planu Burza 
na obszarach centralnej Polski, generał stanął na czele Grupy 
Operacyjnej ODRA, w skład której wchodziły Okręgi AK (Kraków, 
Śląsk) oraz Podokręg Rzeszów, a jej szefem sztabu został mjr Górski, 
ukrywający się teraz pod pseudonimem Deribas. Za ofiarną służbę  
w 1943 r. dwukrotnie otrzymał Krzyż Walecznych, a w 1944 r. dostał 
również srebrny krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Pod koniec lipca 1944 r. major został skierowany do Krakowa, 
gdzie  między 6 a 11 sierpnia został aresztowany (pod nazwiskiem Juliusz 
Szatkowski). Nierozpoznany przez Gestapo 28 września został  
on wywieziony z więzienia na Montelupich do obozu koncentracyjnego 
Flossenbürg. Został tam zarejestrowany pod numerem 27512  
i przydzielony do komanda w Lengenfeld, filii KL Flossenbürg. Podczas 
ewakuacji obozu 14/15 kwietnia 1945 r. wraz z sześcioma 
współwięźniami podjął ucieczkę. Gdy grupa została otoczona przez 
Niemców major Jan Górski ujawnił się współwięźniom i powiedział,  
że jest oficerem WP. Rozkazał im skryć się w pobliskim lesie, a sam 
ściągnął na siebie pościg pozostając na miejscu i poświęcając swoje życie, 
by umożliwić grupie wycofanie się. Miejsce jego pochówku wciąż 
pozostaje nieznane. 

 

Maciej Kalenkiewicz 

 Maciej Kalenkiewicz urodził się 1 lipca 1906 r. w Pacewiczach, 
w rodzinie ziemiańskiej. Dzieciństwo spędził na ziemi wileńskiej ucząc 
się w Gimnazjum Nauczycieli i Wychowawców w Wilnie oraz należąc  
do lokalnego skautingu. Latem 1920 r. wstąpił do Korpusu Kadetów  
nr 2 w Modlinie, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości, z pierwszym 
wynikiem, w roku 1924. Podczas nauki zaprzyjaźnił się z Janem 
Górskim. 

Chcąc zostać oficerem zawodowym w sierpniu 1924 r. wstąpił 
do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, a po odbyciu rocznego 
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kursu unitarnego rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Inżynierii  
w Warszawie, w której w 1926 r. został promowany do stopnia 
podporucznika. Podczas nauki stał się uczestnikiem wydarzeń 
związanych z zamachem majowym. Mimo, że jego podchorążówka miała 
opowiedzieć się za Józefem Piłsudskim on sam oraz między innymi Jan 
Górski i Jan Jaźwiński stanęli po stronie prezydenta Wojciechowskiego.  

Po ukończeniu szkoły oficerskiej ppor. Kalenkiewicz  
w październiku 1927 r. otrzymał przydział do Batalionu Szkolnego 
Saperów w Modlinie. Był też dowódcą plutonu w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Saperów. Dnia 15 sierpnia 1928 r. awansował do stopnia 
porucznika i został skierowany na roczny staż liniowy w 1 Pułku 
Saperów Legionowych im. Tadeusza Kościuszki w Modlinie. W okresie 
sierpień 1929 r. - wrzesień 1930 r. pełnił służbę w Centrum Wyszkolenia 
Saperów w Modlinie. W Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów był 
dowódcą plutonu i jako wzorowy oficer i wykładowca został skierowany 
na studia stacjonarne do Politechniki Warszawskiej. Kształcił się  
na Wydziale Inżynierii Lądowej i w grudniu 1934 r. uzyskał dyplom 
inżyniera urządzeń i komunikacji miejskich.  

Po ukończeniu studiów por. inż. Kalenkiewicz otrzymał 
ponownie przydział do Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie,  
w którym pełnił służbę do 1938 r. W Szkole Podchorążych Rezerwy 
Saperów, po awansie 1 stycznia 1936 r. do stopnia kapitana, został 
dowódcą kompanii szkolnej.  

W czerwcu 1934 r. Maciej Kalenkiewicz ożenił się z Ireną  
z Erdmanów, która wkrótce urodziła mu dwie córki. W sierpniu 1938 r. 
przeniósł się z rodziną do stolicy, w związku z przyjęciem go na studia 
do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie (dostał się na nie z pierwszą 
lokatą). Wybuch wojny uniemożliwił mu dokończenie nauki, jednak 
rozkazem NW w Wielkiej Brytanii przyznano mu tytuł oficera 
dyplomowanego.  

W sierpniu 1939 r., kpt. Kalenkiewicz otrzymał przydział  
do sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii, która wchodziła w skład 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. W jej szeregach pracował 
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między innymi przy budowie umocnień w okolicy Augustowa.  
W połowie września, gdy Specjalna Grupa Operacyjna Narew wycofała 
się na południe, kpt. Kalenkiewicz przyłączył się do rezerwowego  
110 Pułku Ułanów, którego dowódcą był legendarny zagończyk  
ppłk Jerzy Dąbrowski ps. Łupaszka. Chcąc kontynuować walkę  
z wrogiem kapitan, pod ps. Kotwicz, został szefem sztabu w Oddziale 
Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, 
a od 3 października jego zastępcą. W oddziale majora „Hubala” był  
do początku grudnia, walczył nad Pilicą i w Górach Świętokrzyskich,  
a następnie za zgodą dowódcy opuścił jednostkę, aby przez Koszyce, 
Budapeszt, Zagrzeb, Mediolan, Turyn i Modenę udać się do Francji 
gdzie odtwarzano polską armię. 

Dnia 24 grudnia 1939 r. kpt. Kalenkiewicz dotarł do Paryża,  
a już 1 stycznia 1940 r. został słuchaczem oficerskiego kursu 
aplikacyjnego saperów w Wersalu. Od 15 marca 1940 r. był instruktorem 
w Centrum Wyszkolenia Saperów. Wraz z grupą młodych oficerów,  
w tym z Janem Górskim, 30 grudnia zgłosił pomysł przerzutu ludzi  
i sprzętu do okupowanej Polski oraz sam zgłosił się do skoku do kraju. 
Swój meldunek złożył ponownie w styczniu i lutym 1940 r.,  
co ostatecznie zainteresowało Komendanta Głównego ZWZ gen. 
Sosnkowskiego i w maju 1940 r. kapitan został zaprzysiężonym na rotę 
ZWZ referentem w sztabie KG Związku. 

 Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. kpt. Kalenkiewicz,  
ps.  konspiracyjny „Kotwicz”, wraz z częścią polskiej armii został 
ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie trafił do I Brygady Strzelców  
w Szkocji, a od października służył w Oddziale III (operacyjnym) Sztabu 
NW. Został referentem w Wydziale Studiów i Szkolenia Wojsk 
Spadochronowych. Pracując w sztabie wspólnie z Janem Górski i Janem 
Jaźwińskim stworzył wiele podstawowych i pionierskich opracowań oraz 
skierował kilka memoriałów do naczelnych władz wojskowych w kwestii 
lotniczej łączności z okupowanym krajem a także tworzenia polskich 
wojsk spadochronowych. W październiku 1940 r. zorganizował  
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w brytyjskim Central Landing School98 w Ringway pierwszy polski kurs 
spadochronowy, w którym także uczestniczył. Kpt. Kalenkiewicz 
zajmował się również opracowaniem zasad łączności lotniczej z krajem, 
planami werbunku i szkolenia Cichociemnych oraz organizacją lotów  
do Polski. Przyczynił się także do ustanowienia w czerwcu 1941 r. Znaku 
Spadochronowego.  

Do okupowanej Ojczyzny powrócił, jako Cichociemny  
w ramach operacji lotniczej Jacket w nocy 27/28 grudnia 1941 r. Zrzut 
odbył się pomyłkowo między Sochaczewem a Gąbinem i sześciu 
skoczków lądowało na terenie włączonym do III Rzeszy. Po skoku, wraz 
z trzema spadochroniarzami, został zatrzymany przez patrol 
Grenzschutzu i odprowadzony na posterunek we Wszeliwach. Przy 
próbie rewizji Polacy otworzyli ogień zabijając czterech Niemców; 
Kalenkiewicz otrzymał wówczas postrzał w lewe ramię. Spadochroniarze 
szybko oddalili się z miejsca walki. Ranny kpt. „Kotwicz” oraz jego 
trzech kolegów dotarło jednak bezpiecznie do Warszawy. Tragicznie 
potoczyły się natomiast losy dwóch pozostałych Cichociemnych  
(rtm. Mariana Jureckiego, kpt. Andrzeja Świątkowskiego), którzy zginęli 
w potyczce z Niemcami. Za walkę z okupantem po lądowaniu w Polsce 
kapitan został odznaczony krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari (19 marca 1942 r.), a 10 września 1942 r. awansowy został  
do stopnia majora ze starszeństwem. 

W kraju otrzymał przydział do Oddziału III (operacyjnego)  
KG AK w Warszawie, w którym objął stanowisko kierownika referatu 
operacyjnego – był współautorem planu powstania powszechnego  
o kryptonimie W 154 zawartego w raporcie operacyjnym dowódcy AK 
nr 154/11 z 8 września 1942 r. Major współpracował z Biurem Badań 
Technicznych Wydziału Saperów Komendy Głównej AK, opracował 
wiele instrukcji bojowych, a także zainicjował powstanie wydawnictwa 
Załoga i pismo lotniczego Wzlot. Jako przedstawiciel KG AK 
przeprowadzał też inspekcje terenowych okręgów, a w sierpniu 1943 r. 
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 Brytyjski treningowy ośrodek spadochronowy. 
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kierował akcją zdobywania strażnic niemieckich na granicy Rzeszy  
i Generalnego Gubernatorstwa.  

W lutym 1944 r. jako inspektor KG AK został skierowany  
do Okręgu AK Nowogródek z zadaniem unormowania spraw 
personalnych w oddziałach partyzanckich okręgu. W marcu major 
„Kotwicz” przejął dowodzenie nad zgrupowaniem Nadniemeńskim AK, 
w którym zorganizował konspiracyjną podchorążówkę. Zaktywizował 
również działalność bojową na południe od Lidy i po obu stronach 
Niemna.  

Mjr Maciej Kalankiewicz był również autorem planu operacji 
Ostra Brama, czyli zdobycia Wilna przez AK, co miało nastąpić przed 
nadciągającą armią sowiecką. W czerwcu 1944 r. przystąpiono  
do realizacji planu. Major z 600-osobowym oddziałem dotarł w rejon 
działania Zgrupowania AK Stołpce, co miało pomóc cofającym się  
ze wschodu polskim partyzantom w oderwaniu się od Niemców  
i sowieckich oddziałów partyzanckich. W starciu z Niemcami pod Iwiem 
(24 czerwca) „Kotwicz” został jednak ciężko ranny w prawe ramię, ale 
dwa dni później brał jeszcze udział w zasadzce na transport niemiecki  
w pobliżu majątku Kwiatkowce. Wobec pogarszającego się stanu 
zdrowia (gangrena ręki) mjra Kalenkiewicza poddano amputacji ręki  
(29 czerwca) i odesłano do szpitala polowego w Onżadowie. Ranny nie 
brał udziału w zdobyciu Wilna. 

Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną i aresztowaniu 17 lipca 
przez Sowietów większości oficerów i żołnierzy połączonych okręgów 
AK Wilno i Nowogródek, wycofał się z pozostałym oddziałem do 
Puszczy Rudnickiej. Tam też przyjął dowodzenie nad Podokręgiem 
Nowogródek (5 sierpnia) i działał w okolicach Dubicz, Pielasy, Radunia  
i Skirejek. Dnia 18 sierpnia 1944 r. Maciej Kalenkiewicz został 
awansowany do stopnia podpułkownika oraz mianowany komendantem 
Podokręgu Nowogródek, ale depesza informująca o tym awansie nigdy 
do niego nie dotarła. Wkrótce też rozpoczęła się Sowiecka akcja 
likwidacji polskich oddziałów na przedpolu Puszczy Rudnickiej  
i 19 sierpnia wojska NKWD zaatakowały oddział kpt. Bolesława 
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Wasilewskiego ps. Bustromiak, który zdołał się jednak oderwać od 
nieprzyjaciela i wycofał w kierunku, gdzie kwaterował oddział 
podpułkownika. 

21 sierpnia 1944 r. pod Subkontami, 30 km na północny zachód 
od Lidy, oddział ppłk Kalenkiewicza został namierzony i zaatakowany 
przez znaczne siły NKWD. Pierwszy atak został odparty, w południe 
przybyły jednak posiłki, co przechyliło szalę zwycięstwa na stronę 
sowiecką. W walce z przewarzającymi siłami sojusznika sowieckiego 
zginął podpułkownik Maciej Kalenkiewicz i 38 żołnierzy AK. Straty 
przeciwnika były o wiele większe i wyniosły 132 zabitych. Po walce 
poległych żołnierzy polskich pochowała miejscowa ludność.   

 

Jan Jaźwiński 

 Jan Jaźwiński, trzeci i najmniej znany z ojców idei 
Cichociemnych, urodził się 15 czerwca 1905 r. w majątku Kutyłowo-
Skupie. Wychował się w rodzinie ziemiańskiej, która zapewniła mu 
prywatnego korepetytora, mającego przygotować go do nauki  
w rosyjskim Gimnazjum nr 6 w Warszawie. Ze szkoły został jednak 
usunięty po tym, jak za obelgę wypowiedzianą przez syna carskiego 
dygnitarza wymierzył mu cios pięścią. Kontynuował naukę dzięki 
prywatnym nauczycielom, jednocześnie korzystając z tajnych kursów 
historii i języka polskiego. W czasie pierwszej wojny światowej 
młodociany Jaźwiński działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, między 
innymi pod koniec konfliktu przyjmując kapitulacje okolicznych 
oddziałów niemieckich. Po wojnie kontynuował naukę w Gimnazjum 
im. Tadeusza Kościuszki w Łomży.  

W czasie wojny polsko-bolszewickiej zgłosił się na ochotnika  
do kawalerii, jednak ze względu na swój wiek nie został przyjęty. 
Ostatecznie udając starszego w ramach Batalionu Obrony Warszawy 
bronił Pragi przed atakami Kozaków.  Na początku września 1920 r. 
został awansowany na kaprala. 
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  Wiążąc swoje dalsze życie z mundurem kpr. Jan Jaźwiński  
15 października 1920 r. rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów  
nr 2 w Modlinie, którą ukończył 29 czerwca 1923 r. Między 1 sierpnia  
a 15 listopada ukończył kurs Szkoły Podchorążych, po czym wstąpił  
do Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie. Dnia 3 października został 
mianowany podporucznikiem, jednocześnie studiując na kierunku 
Inżynieria Lądowa Politechniki Warszawskiej. Naukę na uczelniach 
przerwał mu zamach majowy 1926 r., w czasie którego Jan Jaźwiński, 
podobnie jak koledzy z młodszego rocznika Jan Górski i Maciej 
Kalenkiewicz, opowiedział się aktywnie po stronie prezydenta RP 
Stanisława Wojciechowskiego. Mimo wystąpienia po stronie 
przeciwników Józefa Piłsudskiego udało mu się uzyskać dyplom 
inżyniera oraz ukończyć OSI z trzecią lokatą.   

 Służbę kontynuował w 9 pułku saperów w Brześciu nad 
Bugiem, skąd 7 maja 1928 r. skierowany został do Centrum Wyszkolenia 
Saperów w Modlinie, gdzie sprawował między innymi funkcje dowódcy 
plutonu w Szkole Podchorążych Rezerwy oraz wykładowcy. Dnia  
15 listopada 1930 r. trafił do Baonu Mostowego w Kazuniu skąd  
po zdaniu egzaminu został przyjęty do Wyższej Szkoły Wojennej  
w Warszawie na rok akademicki 1932-34. Dyplom oficera Sztabu 
Generalnego XIII Promocji otrzymał w październiku 1934 r. 

   W ramach stażu liniowego przydzielony został do Dowództwa 
Okręgu Korpusu VIII w Toruniu jako kierownik referatu w Wydziale 
Mobilizacyjnym. W czasie służby i poza nią rozwijał swoje umiejętności 
wojskowe, brał udział w licznych szkoleniach, manewrach i grach 
wojennych.  W lipcu 1935 r. por. Jaźwiński został awansowany  
na stopień kapitana. W roku 1936 ożenił się z Wandą Goethel, z którą 
przeżył 49 lat. W tym samym roku przydzielono go do 8 batalionu 
saperów w Toruniu, gdzie pełnił funkcje dowódcy kampanii szkolnej  
i kierownika szkolenia baonu.    

W lutym 1938 r. kpt. Jaźwiński ze względu na swoje zdolności  
i wiedzę techniczną skierowany został do Oddziału II (wywiadowczego) 
Sztabu Głównego. W Biurze Studiów Oddziału otrzymał zadanie 
zorganizowania Samodzielnego Referatu „W” i „Z”, obejmującego 
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studia koncentracji zaczepnej Armii Czerwonej („W”) i wojsk 
niemieckich („Z”). W czasie służby współpracował z wywiadami takich 
państwa jak Estonia, Finlandia, Łotwa, Rumunia i Japonia. W ramach 
przydziału wysłany został w lipcu 1938 r. do Moskwy na rozpoznanie 
węzła kolejowego i wyjazdów z tego węzła. Po powrocie do Warszawy 
złożył w Sztabie wnikliwy raport na ten temat. W listopadzie tego 
samego roku kpt. Jaźwiński odbył podróż do Niemiec, Austrii  
i Czechosłowacji w celu rozpoznana sieci kolejowej tych państw.  
W raporcie pooperacyjnym przedłożonym szefowi Sztabu podkreślił 
możliwość szybkiej koncentracji armii niemieckiej i łatwość przerzucania 
transportów koncentracyjnych z zachodu na wschód i odwrotnie oraz 
wskazał kierunki głównego uderzenia na wypadek wojny. Jego studium 
możliwości armii III Rzeszy cieszyło się zainteresowaniem w Sztabie 
Głównym oraz innych instytucjach wojskowych. Na początku lipca  
1939 r. w ramach współpracy z wywiadami państw sojuszniczych 
Jaźwiński został wysłany do Paryża na konferencję z oficerami 
francuskiego Oddziału II Sztabu Generalnego. Jego meldunek  
z konferencji złożony szefowi Sztabu w Warszawie, jednoznacznie 
stwierdzał, że w wypadku uderzenia Niemców na Polskę nie może ona 
liczyć w żadnym wypadku na aktywną pomoc Francji i Wielkiej Brytanii, 
które nastawione są jedynie na obronę pasywną. Kapitan  
od 15 do 19 sierpnia pozostawał na stanowisku oficera regulującego 
węzeł kolejowy Kowel, następnie od 24 sierpnia był oficerem 
regulującym węzła Toruń i komendantem sieci kolejowej Armii 
Pomorze. 

W kampanii wrześniowej kpt. Jan Jaźwiński, odkomenderowany 
został do dyspozycji szefa Komunikacji Sztabu Głównego. W czasie  
jej trwania między innymi, jako Komendant Załadowczy na węzłach  
w Kutnie i Czeremsze, przeprowadził 86 transportów kolejowych wojska 
i 2 transporty ewakuacyjne do stacji docelowych mimo niemieckich 
ataków z lądu i powietrza. Wobec wkroczenia na tereny II RP wojsk 
sowieckich Jan Jaźwiński z żoną jak wielu polskich oficerów wyruszył  
w kierunku granicy polsko-rumuńskiej, którą przekroczył  
w Zaleszczykach 18 września 1939 r. Cztery dni później dotarł z żoną  
do Bukaresztu. Na miejscu dzięki pomocy konsulatu francuskiego 



83 

 

uzyskał bilety kolejowe, które pozwoliły im poprzez Jugosławię i Włochy 
dotrzeć do Modeny 29 września 1939 r.  

We Francji wstąpił do formowanej tam armii polskiej, w ramach 
której od listopada 1939 r. organizował i szkolił I Batalion Saperów,  
po czym został skierowany do Biura Rejestracji Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Nad Loarę dotarli też pozostali przyszli ojcowie idei 
Cichociemnych – Maciej Kalenkiewicz i Jan Górski, którzy usilnie 
zabiegali o jedność w wojsku polskim po przegranej kampanii 
wrześniowej oraz nawiązanie łączności i wsparcie militarne okupowanej 
Polski. W działania te włączył się także kpt. Jaźwiński, zwracając się  
do najwyższych polskich i alianckich władz wojskowych z prośbą  
o udostępnienie samolotów i sprzętu niezbędnego do lotów 
łącznikowych z okupowaną Ojczyzną. Dnia 14 lutego 1940 r. zgłosił się 
także jako ochotnik do skoku do Polski. Dalsze starania i próby 
nawiązania łączności lotniczej z krajem przerwała klęska Francji  
w czerwcu 1940 r. Jeszcze przed kapitulacją sojuszników 10 czerwca, 
kapitan, ze względu na swoje zaangażowanie w próby wsparcia 
konspiracji krajowej, został zaprzysiężony i przeniesiony do Komendy 
Głównej ZWZ.  

Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii Jan Jaźwiński jako jeden  
z pierwszych rozpoczął służbę w powstałym 29 czerwca 1940 r. przy 
Sztabie NW Oddziale VI, inaczej Samodzielnym Wydziale Krajowym, 
przemianowanym później na Oddział Specjalny. W początkowym 
okresie jego funkcjonowania był on nie tylko osobą nadzorującą 
szkolenie, przygotowanie i ekspedycję kurierów do okupowanej Polski, 
ale także, dzięki osobistemu zaangażowaniu i znajomościom, ogniwem 
łączącym Oddział VI z sekcją polską Special Operations Executive 
(Kierownictwo Operacji Specjalnych). Do najważniejszych zadań 
utworzonej w lipcu 1940 r. SOE należało wspieranie ruchu oporu  
na terenach okupowanych przez Niemców i ich sojuszników poprzez 
koordynację działań nieregularnych, dywersji, sabotażu, działań 
specjalnych oraz szkolenie zajmujących się tym agentów. Funkcja jaką 
pełnił była niezwykle ważna z dwóch powodów – po pierwsze Polacy, 
zwłaszcza w kwestii finansowej i technicznej, byli zależni od pomocy 
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brytyjskiej; po drugie, nie istniały jeszcze spisane oficjalne zasady 
współpracy między SOE a Oddziałem VI. Jako jeden z 12 oficerów 
odbył też pierwszy polski kurs spadochronowy w brytyjskim ośrodku 
Central Landing School w Ringway. Był też osobiście zaangażowany  
w organizację pierwszego lotu Cichociemnych do kraju w nocy  
z 14 na 15 lutego 1941 r., a także kontynuował starania o uzyskanie  
od aliantów samolotów przystosowanych do nocnych lotów 
długodystansowych, niezbędnych przy lotach do Polski. Dnia  
4 maja 1942 r. Jan Jaźwiński objął stanowisko szefa Wydziału „S” 
Oddziału VI zajmującego się technicznym zagadnieniem 
organizowanych przerzutów lotniczych do Ojczyzny oraz 
kompletowaniem sprzętu wysyłanego dla AK. Zarządzał nim aż  
do stycznia 1944 r. Uczestniczył także w kursach odprawowych 
Cichociemnych, aktywnie dążąc do ich ulepszenia. W dniu 21 listopada 
1942 r. kpt. Jaźwiński otrzymał awans na majora.  

Wskutek coraz większych strat ponoszonych przez załogi 
alianckie na trasie z Wielkiej Brytanii do Polski na początku stycznia 
1944 r. na terenie Włoch zajętych przez aliantów, niedaleko Latiano 
powstała Główna Baza Przerzutowa, o numerze 11 (polski kryptonim 
Jutrzenka). Jej dowódcą został mjr Jan Jaźwiński, kryptonim 
konspiracyjny Sopja. Zaopatrzenie i Cichociemni z bazy odlatywali do 
kraju z pobliskiego lotniska Campo Casale koło Brindisi. Dzięki jego 
zaangażowaniu prace przy organizacji Jutrzenki oraz jej zaopatrzenie  
w materiały wojenne do przerzutów do kraju uległy znacznemu 
przyspieszeniu. Mjr Jaźwiński potrafił też doprowadzić do znacznego 
zwiększenia ilości zrzutów. W kwietniu 1944 r. liczba startujących 
samolotów wyniosła 132 starty, co prawie dorównywało liczbie 
startujących samolotów (137 startów) w czasie całego trzyletniego okresu 
zapoczątkowanego 15 lutego 1941 r. Dalsze zarządzanie bazą przerwało 
przybycie z Polski gen. Stanisława Tatara, który został zastępcą szefa 
Sztabu NW dla Spraw Krajowych. Generał ten, nieznający specyfiki 
organizacji zrzutów do kraju stopniowo ograniczał możliwości działania 
majora Jaźwińskiego, włącznie z pozbawianiem go uprawnień dowódcy 
pułku i prawa korespondencji z okupowaną Polską prowadzoną przez 
niego od 1940 r Zwłaszcza w okresie trwania akcji Burza i Powstania 
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Warszawskiego, doprowadziło to Jaźwińskiego do rezygnacji  
ze stanowiska dowódcy Głównej Bazy Przerzutowej.  

Przeniesiony do 2 Korpusu Polskiego major zameldował się  
w nim 3 września 1944 r. i otrzymał przydział do brytyjskiego Centrum 
Wyszkolenia Saperów (6-17 września). Następnie odbył staż liniowy na 
froncie 5 Kresowej Dywizji Piechoty, po czym gen. Władysław Anders 
przydzielił go do Oddziału III (operacyjnego) Sztabu Korpusu.  

  Jan Jaźwiński, jako jedyny z ojców idei Cichociemnych dożył 
końca wojny. Dnia 1 lipca 1945 r. awansowany został  
na podpułkownika, a po demobilizacji rozpoczął w Anglii studia, 
kończąc 28 lutego 1950 r. wydział inżynierii lądowej na Polish University 
College99. Na Wyspach należał między innymi do Institution of Civil 
Engineers100. W roku 1952 wyemigrował do Kanady, gdzie był między 
innymi członkiem Association of Professional Engineers of Ontario101.  
Po trzech latach przeniósł się do Detroit, a w roku 1960 wyjechał  
do Kalifornii, gdzie pracował, jako inżynier lądowy do połowy 1979 r., 
współpracując między innymi z National Aeronautics and Space 
Administration102. Zmarł w Los Angeles 25 sierpnia 1985 r. Jego prochy 
zostały złożone w Kanadzie na cmentarzu Park Lawn w Toronto. 

Podsumowanie 

Idea zrzutu specjalnie przeszkolonych ludzi oraz sprzętu nie 
została wymyślona przez przedstawioną w tekście trójkę młodych 
oficerów. Znaczenie przerzutu żołnierzy na tyły przeciwnika  
z wykorzystaniem spadochronów, jako pierwszy w Polsce w roku 1929 
podkreślił w publikacji „Wyprawy specjalne” na łamach „Przeglądu 
Lotniczego” mjr dypl. pil. Marian Romeyko, redaktor naczelny pisma.  
Z czasem pomysł ten zyskał posłuch wśród władz wojskowych,  

                                                           
99

 To największa w dziejach polskich uczelnia na obczyźnie działająca w latach1947-1953 

w Londynie.  
100 Instytut inżynierów budownictwa. 
101

 Kanadyjskie stowarzyszenie zawodowych inżynierów. 
102 Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej – NASA. 
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co zaowocowało powstaniem w maju 1939 r. Wojskowego Ośrodka 
Spadochronowego w Bydgoszczy. Wybuch wojny jedynie przerwał 
rozwój polskich wojsk spadochronowych. Idea powróciła w grudniu 
1939 r. w Francji, a o to, aby zapał do niej nie zgasł, dbała wspomniana 
trójka młodych absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej – Jan Górski, 
Maciej Kalenkiewicz oraz Jan Jaźwiński. Nie tylko tworzyli konkretne 
plany i koncepcje, ale także skutecznie przekonywali, tłumaczyli  
i naciskali na ich wdrożenie przez polskie i alianckie władze wojskowe. 
Potrafili także zgromadzić wokół siebie grupę oddanych ich wizji ludzi, 
jednocześnie nie bojąc się stać aktywnym uczestnikiem forsowanej przez 
nich koncepcji. Istotne jest także to, że umieli dostrzec ograniczone 
możliwości wojska polskiego na obczyźnie, ale jednocześnie rozumieli 
potrzeby organizacji konspiracyjnych w okupowanej Polsce.  

Ich zasługi, często przekraczające kompetencje wynikające ze 
stopnia, oraz poświęcenie, w dwóch wypadkach równe oddaniu życia dla 
rozwoju komunikacji lotniczej z okupowanym krajem oraz powstania 
polskich formacji powietrznodesantowych pozwalają na nazwanie ich 
ojcami tych idei. Tragicznym pozostaje jednak fakt, że żaden z tej trójki 
nie dożył Polski, o jaką przyszło im walczyć. Dla Jana Górskiego  
i Macieja Kalenkiewicza, proroczym okazały się słowa motta 
Cichociemnych Wywalcz jej wolność lub zgiń, zaś Jan Jaźwiński musiał 
pozostać na emigracji, gdzie zmarł nie dożywszy w pełni wolnej 
Ojczyzny.  
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dr Jan Wiszniowski 
 

Monografia ojca, 
 Romana Wiszniowskiego,  

Cichociemnego ps. Harcerz 
 

 
Nie jestem historykiem, nie ma też tak obszernej wiedzy  

na temat działań formacji Cichociemnych jak moi przedmówcy, dlatego 
moje wystąpienie będzie się odnosiło do jednego Cichociemnego. 
Poproszono mnie o osobiste przedstawienie monografii mojego ojca 
Romana Wiszniowskiego. 

Historia 316 Cichociemnych kryje w sobie 316 indywidualnych 
historii, z których każda jest niezwykła i barwna. Czym się różnili od nas? 
Co było w nich tak niezwykłe? Potrafili przejść niezwykle trudne 
szkolenie, wykazali się wybitnymi cechami fizycznymi  
i inteligencją. To nie wszystko. Wielu zaprzedańców było równie 
sprawnych i bystrych. Dlaczego zdecydowali się na skok do Polski? Jaka 
była ich służba? Wielu z nich, w tym mojemu ojcu, skromność  
nie pozwalała odpowiedzieć na to pytanie. Może trudno jest określić coś, 
co siedzi bardzo głęboko w człowieku. Próbował opisać swoje 
wspomnienia, ale poświęcenie sprawom społecznym i rzetelność  
w przygotowaniu materiałów do wspomnień, nie pozwoliły ich 
skończyć. Spróbuję wyrywki wspomnień wykorzystać dla przybliżenia 
odpowiedzi na postawione wcześniej pytania.     

Kim był Cichociemny Roman Wiszniowski ps. Harcerz? - Był 
harcerzem. Całe życie był związany z harcerstwem. W rożnych czasach 
i różnych warunkach starał się realizować pracę harcerską.  
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Phm. Roman Wiszniowski, lato 1939 r. - na biwaku w Górze Wołczyńskiej 

 
 

Drugim jego niezrealizowanym marzeniem był mundur. 
Pochodził zresztą z rodziny o tradycji mundurowej. Jego czterej bracia 
byli na przemian wojskowymi albo kolejarzami. Paradoksem jest,  
że właśnie Cichociemni byli tym szczególnym oddziałem – bez własnego 
znaku i munduru.    

Urodził się w Stanisławowie w 1920 roku. Należał  
do najlepszego pokolenia Rzeczypospolitej, wychowanego  
w niepodległości przez ludzi, którzy niepodległość wywalczyli.  

Uważam, że w okresie dwudziestolecia Polacy postawili na 
jakość tego co robili. Polskie rzeczy były najdroższe, ale i najwyższej 
jakości – karabiny i amunicja, samochody i kolej, – i młodzież – 
najlepsze pokolenie, jakiego nie było wcześniej i później. 

Przed wojną aktywnie działał w harcerstwie. Był w wieku 18 lat 
jednym z najmłodszych w Polsce instruktorów i podharcmistrzów. Przed 
wojną pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Chorągwi 
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Stanisławowskiej i prowadził swoją drużynę harcerską. Ostatni obóz 
harcerski prowadził w lecie 1939 r. Jego zamiarem była jednak kariera 
wojskowa. Widział w marzeniach siebie m.in. jako attaché wojskowego. 
Faktycznie miał bardzo duże zdolności językowe, które później ratowały 
mu życie. Nie dana mu była kariera oficera w wolnym kraju. Przed 
podchorążówką, w junackim hufcu pracy 1 września 1939 r. 
rozbudowywał umocnienia obronne na granicy. W trakcie ewakuacji 
junaków, jako ochotnik walczył w armii Kraków m.in. w 6 Pułku 
Podhalańskim, gdzie znał wielu oficerów, kolegów swojego brata. 
Następnie przedzierał się samodzielnie do Stanisławowa, dostał się  
do niewoli niemieckiej, z której uciekł. W swoich wspomnieniach opisał 
ucieczkę jak rzecz prostą i łatwą. Pokazuje to jak tacy ludzie traktowali 
swoje dokonania. 

 

 

pchr. Roman Wiszniowski, Anglia 1943 – dalej harcerz 

 
 
Po powrocie do Stanisławowa pod okupacją sowiecką przejmuje 

dowództwo nad konspiracyjną drużyną harcerską Awangarda. 
Początkowo zajmowali się oni gromadzeniem broni, następnie nawiązali 
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współpracę z organizacja podziemną SZP, która m.in. zajmowała się 
przerzutem żołnierzy do Francji.  

Z początkiem grudnia 1939 r. wraz z grupą oficerów próbował 
przedostać się do Wojska Polskiego we Francji. Zostali zdradzeni przez 
przewodników Hucułów. Wszystkie grupy przerzutowe trafiają w ręce 
NKWD. Roman Wiszniowski aresztowany na granicy został skazany  
na pięć lat łagrów, które ledwo przeżył. 20 września 1941 r. po układzie 
Sikorski – Majski został zwolniony i trafił do tworzącej się Armii  
gen. Władysława Andersa. Z tego okresu wspominał ciekawy incydent. 
Nauczywszy się jeszcze w więzieniu w Rosji angielskiego, pełnił 
obowiązki tłumacza. Anglicy zaproponowali mu i jeszcze dwóm innym 
żołnierzom służbę w armii brytyjskiej jako oficerom. Jeden z nich się 
zgodził a dwaj pozostali poszli o pozwolenie do dowódcy, który ich 
zwyczajnie objechał - Czy oni są tu dla gwiazdek czy dla kraju? – Roman 
Wiszniowski pozostaje w Wojsku Polskim, rozpoczyna naukę  
w podchorążówce. Nosi wymarzony mundur. Dalej jest harcerzem,  
co manifestuje noszeniem Krzyża Harcerskiego na mundurze 
wojskowym. Jednak zgłasza się do Cichociemnych. Niewątpliwie 
harcerskie sprawności takie jak Leśni Ludzie czy Trzy pióra są pomocne. 
Wybiera te specjalności, które pozwalają jak najszybciej wrócić  
do kraju.  Przeszkolony w zakresie łączności i dywersji został w nocy  
z 14 na 15 września 1943 r. zrzucony na placówkę odbiorczą Spodek 
niedaleko Garwolina. Zadawane jest często pytanie: Dlaczego Cichociemni 
zdecydowali się na skok do Polski? Sam spotkałem się  
z takim pytaniem w stosunku do mojego ojca od rozmówcy 
oczekującego chyba, że rozmawialiśmy na ten temat w gronie 
rodzinnym. Wprawiało mnie to w zakłopotanie. Nie rozmawialiśmy  
o tym w domu. Sam nie zadawałem takiego pytania. To było oczywiste. 
Moje zainteresowanie, jako dziecka, dotyczyło raczej problemów  
z przejściem przez sito szkolenia Cichociemnych. Czyli co zrobić, aby 
walczyć w Polsce, a nie dlaczego. Niemniej wydaje mi się, że pewną 
odpowiedzią będą jego wrażenia z lotu do Polski, gdy pierwszy raz 
zobaczył Ziemię Polską z samolotu i samo lądowanie na spadochronie, 
zawarte we wspomnieniu Kryptonim lotu - „Neon – 7”: 
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... - Panowie, jesteśmy nad Polską, w okolicach Torunia - rozległ się w telefonie głos 
dispatchera - czy chcecie zobaczyć ziemię? Wiadomość ta nas zelektryzowała i prawie 
równocześnie w intercomie rozległy się nasze głosy: 
- Ależ obowiązkowo, natychmiast, w tej chwili! 
Więc jesteśmy nad Polską, u celu naszej podróży! Dispatcher otworzył klapę 
przykrywającą luk w podłodze kabiny, przez który mieliśmy wyskakiwać. Zimny 
prąd powietrza wdarł się do środka, a z nim niesamowity warkot motorów. 
Lecieliśmy na wysokości około 150 metrów. Nałożyliśmy okulary, gdyż pęd 
wdzierającego się powietrza uniemożliwiał normalne patrzenie. 
Pod nami w srebrnym świetle księżyca była ona, Polska Ziemia, widoczna jak na 
dłoni. Wijące się nieregularne dróżki wśród drzew, pasy ziemi pocięte wąskimi 
poletkami, na których już dawno zżęto i zebrano zboże, jakieś pastwiska,  
na których gdzieniegdzie widniała kępka krzaków albo kopa siana. Czasem 
mignęły pojedyncze rozrzucone domy, otoczone drzewami, pojawił się wijący się 
strumyk - a wszystko to takie wyraźne, ostre w poświacie księżyca. 
Polska, ojczyzna nasza! Taka bliska i taka swoja. Wyśniona i wymarzona w ciągu 
długich lat na obczyźnie, wśród chwil ciężkich przeżywanych w obozach  
i cierpieniach, ale i beztrosko płynących dni wśród ludzi życzliwych, choć obcych. 
Do niej tęskniło się podczas długich zapolarnych nocy, wspominało powiew jej 
lekkich wiatrów, gdy palący żar pustyni suszył spalone gorączką wargi, gdy 
spiętrzone w góry fale oceanu unosiły nas do coraz o innych krajów. O niej myślało 
się u stóp piramid faraonów, wznosiło modły u grobu Chrystusa i wspominało  
w gąszczach Afryki. 
A teraz ona jest tuż, tuż - pod nami. Taka inna od tego, co widziało się w obcych 
krajach, bardziej skromna - a może i biedniejsza - a jednak tak bezgranicznie 
kochana. 
Polska! Jak wiele pragnień, uczuć i szczęścia mieści się w tym jednym, małym słowie. 
Czułem, jak po policzkach spływają mi bezwolne łzy wzruszenia. Zrobiło mi się 
wstyd tych łez i tego wzruszenia. Byłem przecież dorosłym mężczyzną, 
zahartowanym w ciągu tych kilku lat wojny, przygotowanym do najgorszego  
i odpornym na wszelkiego rodzaju niespodzianki. Kilka razy byłem w ramionach 
śmierci i nie rozckliwiałem się nad sobą. A teraz płakałem jak mały dzieciak, jak 
smarkacz. 
Mimo woli spojrzałem w stronę kolegów. W słabym świetle lamp pokładowych 
dostrzegłem, że im też spod okularów płyną wąskie stróżki łez. Przeżywają więc  
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to samo co i ja. Nie są więc to łzy mazgajstwa, lecz męskie łzy głębokiego 
wzruszenia. … 
... Po lądowaniu każdy ruch był dokładnie zaplanowany. Zgaszenie czaszy 
spadochronu, odpięcie szelek, błyskawiczne zdjęcie kombinezonu i hełmu, 
wyciągnięcie pistoletów z amunicją i przygotowanie się do ewentualnej walki  
z wrogiem. Placówka mogła być przecież spalona i zamiast partyzantów światła 
mogli wystawić Niemcy i chwytać spadające ptaszki w zastawione sidła. 
Nie postąpiłem z instrukcją, gdyż przyrzekłem sobie, że pierwsze, co uczynię  
to ucałuję ojczystą ziemię. Wygląda to zbyt romantycznie i sentymentalnie i wiem,  
że sam czytając w książkach o powrotach rodaków z obczyzny i o całowaniu przez 
nich ziemi rodzinnej - nie mogłem ich zrozumieć i wydawało mi się to czymś 
śmiesznym. 
Klęknąłem i rozchylonymi z wrażenia ustami dotknąłem zoranej skiby ziemi 
rodzicielki. W tymże samym momencie wiatr poderwał nadmuchaną czaszę 
spadochronu, szarpnął nią gwałtownie powalając mnie na ziemię, w rozwarte usta 
napchał piasku z suchą, sypką ziemię i zaczął mnie wlec po roli. Jadąc na brzuchu 
wyćwiczonym ruchem ściągnąłem dolne liny spadochronu, przez co znacznie 
zmniejszyłem nadętą powierzchnię kopuły, a zarazem szybkość tej nieoczekiwanej 
jazdy, poderwałem się na nogi i obiegłem spadochron. Zgasł on i przylgnął do ziemi 
w postaci białej plamy. 
Teraz wszystko przebiegało zgodnie z instrukcją … 
 
W kraju służy w Oddziału V Łączności Obszaru Lwowskiego AK jako  
instruktor, radiotelegrafista, a następnie po serii wpadek m.in. oddziału 
łączności radiowej Palma, aresztowaniu i rozstrzelaniu CC Ryszarda 
Chmielocha ps. Bławatek odbudowuje i dowodzi odziałem radiowym  
o kryptonimie Opacz, rozbudowuje go o nowe plutony, również nasłuchu 
radiowego.  
Działalność w łączności radiowej jest pomijana, jako mało efektowna, 
bez fajerwerków, strzelaniny, słynnych akcji bojowych, również bez 
pasjonującej intelektualnie działalności wywiadowczej, jednakże praca  
w łączności była wyjątkowo niebezpieczna. Każdorazowe nadawanie 
była akcją bojową. Ponad 25% Cichociemnych zginęło w tej służbie, 
mimo, że w swojej działalności konspiracyjnej często mieli zakaz od 
swojego dowództwa osobistego udziału w nadawaniu, ze względu 
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wartość ich służby. Pozwolę zacytować wspomnienia Cichociemnego 
zawarte w wspomnieniu Nadać za wszelką cenę: 
… Szef łączności, zabraniając mi pracy na radiostacjach, i argumentując tym, że – 
w przypadku mojej wpadki cios będzie w samo serce oddziału - mylił się bardzo.  
Na to też byliśmy przygotowani. U na nie będzie takiej sytuacji, jaka była  
po aresztowaniu „Palmy”, „Bławatka” – mojego kolegi z Cichociemnych  
i „Nikity”, kiedy to przestał istnieć oddział radio Komendy Obszaru. Teraz, gdy 
wypadnie jeden tryb, zamienia go inny, chociażby tym trybem był sam dowódca. Nie 
uszkodzi to całej rozbudowanej maszyny. Na moment będzie zakłócenie tylko  
w komórce dowodzenia, na moje miejsce wejdzie „Tońko” i nikt nawet nie zauważy, 
że coś się zmieniło. ... 
Specyfikę służby w łączności opisuje w ten sposób: 
… Trzeba wiedzieć, że każda praca na radiostacji była akcją bojową. Specjalne 
grupy Abwehry – niemieckiego wywiadu wojskowego i Gestapo nieprzerwanie 
pracowały na nasłuchu i łowiły w eterze konspiracyjne radiostacje AK, namierzały 
je, lokalizowały i często likwidowały. Całymi dobami czuwały niemieckie grupy 
pościgowe, ażeby osaczyć i ująć poszukiwaną radiostację. Tu nie pomagały kryjówki, 
schrony, konspiracja. [...] Nie tylko minuty, ale i sekundy decydowały o życiu lub 
śmierci.  [...] Śledziły nas bazy we wszystkich większych miastach, lokalizowały  
w jakimś „trójkącie błędów” na terenie kraju, przekazywały dokładniejsze 
rozeznania bazom, które coraz bardziej zmniejszały ten trójkąt, określając miasto, 
wieś, dzielnicę miasta. Następnie działały samochody namiarowe, łącznościowcy piesi 
– ustalając dokładnie dom, w którym pracowaliśmy.  
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Wróg dział błyskawicznie. Mimo zabawy w „kotka i myszkę”, co uskuteczniało się 
dzięki stałemu zmienianiu nie tylko lokali, ale i niejednokrotnie godzin pracy  
i kwarców (fal nadawczych), stale jak cień snuł się za nami, deptał po piętach. 
Uruchamiał całą sieć szpicli, obserwatorów i tajniaków. Lecz i my obserwowaliśmy 
jego pociągnięcia dzięki naszym wywiadowcom, ubezpieczając się równocześnie przed 
zaskoczeniem. ... 
Dodam od siebie, że wspomnienie to dotyczy dramatycznego nadawania 
z miejsca w dużym stopniu już zlokalizowanego przez Niemców 
meldunku, który nie powinien być nadawany w takich warunkach, ale 
ktoś w centrali w sposób nieodpowiedzialny opatrzył go czerwonym 
dopiskiem Nadać za wszelką ceną. 
Ciekawostką jest, że Cichociemni trenujący w Anglii nadawanie 
pracowali na częstotliwościach zastrzeżonych do ćwiczeń i znanych 
przez wywiad Brytyjski. Na pytanie, dlaczego nie pracują  
na częstotliwościach innych, instruktor im powiedział, iż gdyby wiedzieli, 
jak szybko się lokalizuje radiostacje, mogłoby to utrudnić im wypełnianie 
późniejszych zadań. 
Cichociemni w specjalności łączność szkoleni byli również  
w zapewnieniu systemu ostrzegania i osłony radiostacji. Wielokrotnie 
zapobiegało to wpadkom radiostacji. Szkolona przez Cichociemnych 
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ochrona potrafiła skutecznie ostrzegać, a też poświęcając własne życie 
uratować radiotelegrafistów, jak to m.in. wydarzyło się podczas wpadki 
radiostacji w Zimnej Wodzie pod Lwowem, w której cała osłona zginęła  
w walce z Niemcami ratując życie radiotelegrafistek. 
Niestety, Niemcy szybko trafili  na trop Romana Wiszniowskiego.  
Po kolejnej wpadce  radiostacji, w której aresztowany zostaje m.in.  
CC Franciszek Żaak ps. Mamka, dowództwo uznaje, że jest on już 
spalony. Zostaje przeniesiony do partyzantki, gdzie zajmuję się łącznością 
radiową w oddziale kpt. „Draży” (Jugosłowianina Dragana Sotiroviča), 
działającego w składzie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Razem z tym 
oddziałem bierze udział w akcji Burza, w wyniku której Armia Krajowa 
sama, przy wsparciu Radzieckich czołgów, wyzwoliła Lwów. Zostaje tam 
ranny próbując uratować radziecki czołg od wjechania na minę. 
Po akcji Burza we Lwowie żołnierze podziemia mogli z dumą nosić 
symbole przynależności do Wojska Polskiego. Trwało to wprawdzie 
tylko przez kilka dni, zanim Rosjanie nie przystąpili zdradziecko do ich 
likwidacji, począwszy od aresztowania dowództwa, niemniej służba 
łączności nie miała nawet tej odrobiny satysfakcji. Ze względu na jej 
znaczenie była cały czas w konspiracji, co wymagało w tych dniach 
nawet udawania, że jest się tchórzem, który nie chciał walczyć za kraj.  
Wpada na radiostacji w czerwcu 1945 roku. NKWD stosuje 
skuteczniejsze metody niż Gestapo. Żeby zlikwidować radiostację nie 
wahają się zgarniać całe wsie, czy dzielnice miast. Poddawany jest 
torturom, bo myślą, że przez niego dotrą do dowódcy udziału łączności 
radiowej. Tortury się kończą, gdy z innych źródeł dowiadują się,  
że on jest tym poszukiwanym dowódcą. Skazanego na 20 lat katorgi 
próbują zmusić do współpracy m.in. symulując Katyński strzał w tył 
głowy. 
I znowu trafia na Syberię bez nadziei na powrót do kraju. Swoją tęsknotę 
zawarł w wierszu: Spraw o Dobry Boże 
 

Spraw o Dobry Boże, 
bym będąc kiedyś na rozstaju dróg 
przy polskiej stanął, przydrożnej kaplicy 
a pył strzepnąwszy ze strudzonych nóg 
ze łzami dziękował Bożej Dziewicy 
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za powrót do Kraju, opiekę i zdrowie. 
Bym tuląc ustami skibę ojczystą 
wypłakał wszystko, czego w ludzkiej mowie 
nie powiem nawet poezja kwiecistą. 
 
Spraw, bym klęcząc w Twoim kościele 
o dłonie oparłszy znękaną głowę 
usłyszał modlitw dziękczynnych wiele 
i polską wokół, szeptaną mowę 
Bym Ciebie ujrzał w ręku kapłana 
zstępującego z ołtarza - 
Ciebie, Boga mego i Pana, 
idącego do mnie - marność i nędzarza. 
 
Pozwól mi jeszcze ujrzeć polskie chaty, 
wielkomiejskie domy, gmachy i fabryki, 
ziemi rodzimej różnobarwne płaty, 
lasy doliny i górskie strumyki. 
Pozwól mi w zespole 
bliskich dusz i bratnich 
w ukochanym kole 
dożyć chwil ostatnich. 
 
Spraw o Dobry Panie, 
bym w okresie starości 
na ojczystym łanie 
swoje złożył kości. 
By na mej mogile 
stanął krzyż drewniany 
a w rocznicy chwile 
ktoś bliski, kochany 
przychodząc na moją 
ostoję wśród cienia, 
złożył na niej swoją 
wiązankę wspomnienia! 
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Pan Bóg wysłuchał modlitwy. Wrócił do kraju i odzyskał rodzinę. 
Aktywnie, aż do śmierci, wychowywał młodzież, wszczepiając im ideę 
harcerską, mimo trudności, jakie stwarzał system komunistyczny, 
niezainteresowany prawdziwym patriotyzmem młodzieży. 
W opisie tym poruszyłem tylko kilka wątków z życiorysu jednego  
z 316 Cichociemnych. Z braku miejsca nie opisuję większości sytuacji, 
gdy jego życie wisiało na włosku, historii dramatycznych, heroicznych,  
a też i zabawnych. Sam zresztą wszystkich nie znam. Starałem się wybrać  
tę część historii i wspomnień, aby przybliżyć mojego ojca, jako człowieka 
po prostu kochającego Ojczyznę. 
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Jak upamiętniamy pamięć  
o Cichociemnych 

 
 
 
 
 
 
 
 

 „Wyryte na naszych znakach, pełne głębokiej treści zawołanie – TOBIE 
OJCZYZNO – jest dziś tak samo aktualne w pracy dla wolnego Kraju, jak  
w czasie walki o Jego wolność. Miejmy nadzieję, że młode, samodzielnie myślące 
pokolenie, utrwali nasze zawołanie w sercach i umysłach wszystkich Polaków – 
wtedy dopiero cel naszej walki zostanie osiągnięty…” 

(Z przemówienia por. cc Bronisława Czepczaka-Góreckiego, Przewodniczącego 
Zespołu Historycznego CC w dniu 16 lutego 1992 r. przy tablicy pamiątkowej  
w kościele p.w. Św. Jacka w Warszawie)  

 
1.Wstęp 
 
Zarówno codzienna obserwacja młodzieży jak też badania naukowe 
wskazują na niski poziom kompetencji historycznych współczesnej 
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młodzieży gimnazjalnej i licealnej103. Młodzież ma problemy  
z porządkowaniem zdarzeń historycznych zgodnie z ich chronologią,  
ma problemy z odczytywaniem związków między wydarzeniami a ich 
przyczynami i skutkami, młodzież ma wreszcie poważne luki w samej 
wiedzy historycznej.  
 
Tych braków nie da się uzupełnić jedynie na drodze edukacji w szkole. 
Po pierwsze dlatego iż  system szkolnictwa cechuje zbyt duża inercja, 
przez co nie nadąża za zmianami technologicznym i informacyjnymi 
otoczenia młodzieży, po drugie wprowadzenie zmian w podstawie 
programowej wymaga czasu i badań oraz dużych środków, na co 
państwa może nie być stać,  po trzecie dlatego, iż szkoła straciła 
monopol na dostarczanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu. 
Pojawiły się bowiem nowe atrakcyjne w formie źródła wiedzy 
historycznej, jak różnego rodzaju portale historyczne czy wyszukiwarki, 
coraz wiece jest popularnych publikacji historycznych.  Chociaż trzeba 
zwrócić uwagę, że nie zawsze wiedza tam dostarczana ma walor 
naukowy zgodny ze standardami metodologicznymi.  
 
Coraz większą rolę w edukacji historycznej młodzieży zaczynają 
odgrywać działania organizacji pozarządowych i ośrodków 
pozaszkolnych takich jak: 
muzea, które stają się coraz bardziej miejscem interaktywnej rozrywki 
połączonej z edukacją, parki tematyczne, w których pokazywane  
są np. modele zwierząt wcześniej znanych tylko z filmów, a wreszcie 
wydarzenia historyczne z udziałem rekonstruktorów odgrywających 

                                                           
103

 Por J. Cieciuch, Rodzina w systemie wartości oraz w kontekście przekonań światopoglądowych 

młodzieży. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 3(2), 121–137.  Badania prezentowane 
w tej książce powstały w ramach kilku projektów naukowych, finansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania 
oraz Swiss Scientific Exchange Programme. Część badań została przeprowadzona 
w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009–2010,  
nr N N106 110836; w ramach grantu Ministerstwa. Por też Jan Cieciuch Kształtowanie się 
systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości wprowadzenie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w latach 2010–2012, nr N N106 132439; w ramach Grantów Rektorskich, 
otrzymanych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w latach 2008–
2012. 
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role historyczne, organizowane przez organizacje pozarządowe. Często 
obszary te łączy wspólny mianownik rzetelnej, historycznej podstawy 
naukowej.  
 
2. Cel działania Fundacji 
 
Obierając za cel dotarcie do młodego pokolenia z przekazem wartości  
i historii Cichociemnych przyjęliśmy następujące fundamentalne 
założenia. 
 
Hasło Fundacji: kształtuje nas przeszłość i teraźniejszość - dla przyszłości 
 
Misja Fundacji:  
jesteśmy organizacją społeczną, która chce przekazać młodemu 
pokoleniu wartości i historię Cichociemnych oraz wskazać jak  
we współczesnej Polsce można realizować przesłanie Cichociemnych 
Tobie Ojczyzno. 
  
Wizja Fundacji:  

1. Chcemy być (w swoim zakresie – historii Cichociemnych) 
dominującą organizacja społeczną w obszarze edukacji 
historycznej młodego pokolenia. 

2. Chcemy tworzyć nowatorskie narzędzia edukacyjne takie jak 
platforma internetowa pt. Wirtualne Muzeum Cichociemnych, czy 
park edukacji historycznej pod nazwą Centrum Cichociemnych.  

3. Chcemy inicjować żywe upamiętnianie historii Cichociemnych 
m.in. poprzez nadawanie szkołom imienia Cichociemnych, 
wspieranie wydawnictw tematycznych, organizowanie 
koncertów muzycznych, konferencji naukowych, inicjowanie 
wydarzeń sportowych i kulturalnych, gromadzenia  
i opracowywanie pamiątek po Cichociemnych. 

4. Chcemy aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach rocznicowych 
oraz środowiska kombatanckiego.  

5. Chcemy też jako organizacja społeczna aktywnie promować  
i współbudować wizerunek Jednostki Wojskowej GROM oraz 
innych jednostek specjalnych Wojska Polskiego.  
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6. Chcemy aktywnie promować postawy zaangażowania 
patriotycznego, obronnego oraz odpowiedzialności 
obywatelskiej. 

 
 
Koncentrujemy się na następujących obszarach działalności: 

1. Młodzież: aktywne promowanie wartości i pokazywanie historii. 
2. Dorośli: rodzice i nauczyciele – aktywizacja. 
3. Rodziny i kombatanci – Zjazdy w Zamku Królewskim, 

aktywizacja rodzin. 
4. Wydarzenie kulturalne: koncert w Filharmonii, wystawy, 

konferencje.  
5. Wydawnictwa i publikacje: książki oraz periodyki. 
6. Muzealnictwo - gromadzenie zbiorów.  

 
3. Psychologia wartości jako przesłanka wyjściowa do działania 
Fundacji 
 
Aby skutecznie wpajać wartości, którymi kierowali się Cichociemni 
powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytania 

1. jaki mechanizm decyduje o regulacyjnej roli tychże wartości,  
2. gdzie w psychice człowieka kryją się mechanizmy decydujące o świadomym  

i refleksyjnym ocenianiu rzeczywistości 
3. w jakim wieku mechanizmy te są kształtowane? 

 
Współczesny człowiek jest atakowany każdego dnia wieloma 
informacjami gospodarczymi, politycznymi, reklamami, czy też ofertami 
handlowymi. Każdy przekaz zawiera silny ładunek emocjonalny,  
a jednocześnie podawany jest w ekspresyjnej formie dźwiękowej, 
graficznej, a także słownej.  Można wręcz mówić o agresywnym 
atakowaniu naszej psychiki przez wszechotaczające nas media.  
Na dobrą sprawę w dużym stopniu poddajemy się tym przekazom. 
W wyniku takiej silnej i swoistej edukacji komercyjnej zachowanie 
człowieka w znacznym stopniu ma charakter bezrefleksyjny, prawie 
automatyczny.  
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Osoba dorosła o ukształtowanej osobowości z trudem radzi sobie  
z rozumnym filtrowaniem i ocenianiem tych przekazów, a co dopiero 
wrastający w życie młody człowiek.  
 
W procesie rozumnego, refleksyjnego oceniania rzeczywistości kluczową 
rolę odgrywają standardy wartościujące (ewaluatywne). W literaturze 
psychologicznej opisywane są one jako osobiste standardy wartościowania. 
Zdaniem Anny Chrzanowskiej z Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego są to kryteria oceniania siebie i świata zewnętrznego 
wygenerowane przez  sam podmiot, powstałe w wyniku obserwacji oraz przemyśleń104 
Dalej pisze Chrzanowska, iż pozwalają one na wydawanie przemyślanych 
sądów odnośnie tego, co jest dobre, a co złe. Standardy wartościowania są zatem 
związane ze świadomością, myśleniem i ocenianiem, stanowią przejaw 
rozwoju refleksyjności – stąd określa się je mianem najbardziej 
cywilizowanych spośród ludzkich reakcji 105 
 
Źródłem standardów wartościujących w procesie rozwoju jednostki jest 
otoczenie społeczne młodego człowieka: rodzina, szkoła (proces 
edukacji), grupa rówieśnicza, organizacja młodzieżowa, kościół,  
a w dalszym życiu środowisko pracy (cywilne lub mundurowe). 
Znaczącym źródłem standardów jest też aktywność własna człowieka,  
w rezultacie której powstaje indywidualny, spójny zestaw mechanizmów 
regulacyjnych. T. Tomaszewski tak charakteryzuje działanie tych 
mechanizmów: ich podstawowa funkcja regulacyjna polega na tym, że poszczególne 
impulsy czy informacje przenoszone przez bodźce sygnałowe są konfrontowane z tymi 
wzorcami i wywierają istotny wpływa na zachowanie się człowieka, zależnie od tego 
czy są z owymi wzorcami zgodne czy nie 106. 
 

                                                           
104 A. Gołąb, J. Reykowski, Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych : zmiany  
w motywacji zachowań prospołecznych, Polska Akademia Nauk. Zakład Psychologii. Wrocław 

Ossolineum 1985. 
105 J. Cacioppo, W. Gardner, The Affect System Has Parallel and Integrative Processing 
Components Form Follows Function,  Journal of Personality and Social Psychology, 1999. 
106 Struktura i mechanizmy regulujące czynności człowieka: T. Tomaszewski,  
J. Kozielecki, J. Reykowski, A. Frączek, M Kofta, w red T. Tomaszewski: Psychologia, 
PWN 1976, Warszawa s 526. 
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Treścią owych standardów ewaluatywnych są wartości. Zdaniem 
psychologów wartości stanowią  dynamiczną dyspozycję osobowości, która 
określa i ukierunkowuje reakcje ludzi na rozmaite bodźce w sytuacjach z życia 
codziennego107. 
 
Na motywacyjny aspekt wartości wskazuje również psycholog wartości 
Schwartz. Jego zdaniem wartości są pojęciami lub przekonaniami, które 
dotyczą pożądanych celów, opisujących ostateczne stany rzeczy lub 
zachowania; przekraczają konkretne sytuacje; kierują selekcją i oceną 
zachowań i zdarzeń; są uporządkowane według ważności, są one 
definiowane jako poznawcza reprezentacja (zwykle przekonanie) motywacyjnego, 
godnego pożądania, ponadsytuacyjnego celu 108. 
 
Dla jednostki bardzo ważne jest w jakiej sytuacji znajduje się ceniona 
przez niego wartość.  
W sytuacji zagrożenia wartości uruchamiany jest mechanizm jej  obrony. 
 
Z punktu widzenia działalności Fundacji, szczególnie ważna jest 
konstatacja, że owe systemy wartości szczególnie intensywnie kształtują 
się w wieku dorastania a potem ulegają dalszej krystalizacji.109 
 
Skoro znaczenie motywacyjne i regulacyjne wartości jest aż tak duże,  
to co wiemy o wartościach polskich gimnazjalistów? 
 
Jedną z ciekawszych prac naukowych na temat psychologii wartości  
z ostatnich lat jest praca Jana Cieciucha pt. Kształtowanie się systemu 
wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Wydawnictwo Liberi Libri,  
2013.   Praca   ma   charakter empiryczny i  przynosi   interesujące wyniki  
 
 

                                                           
107 Allport & Cantril Psychology of Radio by Hadley Cantril, Gordon W. Allport ,1935. 
108

 S.H Schwartz, (2006). Value orientations: Measurement, antecedents and consequences 
across nations. In R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, & G. Eva (Eds.), Measuring 
attitudes cross-nationally - lessons from the European Social Survey. London: Sage. 
109

 R. J. Havighurst,  Developmental Tasks and Education. McKay, 1972. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Hadley+Cantril%2C+Gordon+W.+Allport%22
https://archive.org/search.php?query=date:1935
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badań własnych autora i analizy badań innych badaczy 110. 
  
Badał on preferencje wartości i ewolucję tych preferencji zachodzącą  
z wiekiem u młodzieży.  
Wykazał iż dla gimnazjalistów liczą się takie wartości jak: niezawodność 
i hedonizm. 
Dla licealistów liczą się takie wartości jak: niezawodność, troskliwość 
i kierowanie sobą w działaniu. Podobny zestaw preferencji wartości 
kształtuje się u studentów. 
 
W podsumowaniu swoich badań autor wskazuje na trzy momenty 
zmiany hierarchii preferencji wartości u młodego człowieka. 
 
Pierwszym momentem przewartościowania hierarchii preferencji jest 
wiek 10–11 rok życia,  pomniejszeniu ulega wtedy preferencja 
życzliwości, a wzrasta preferencja wartości umacniania siebie.  
 
Drugim ważnym momentem zmiany preferencji wartości jest wiek  
ok. 15 roku życia, od kiedy rośnie znaczenie wartości społecznych.  
 
Trzeci etap zmiany wartości występuje około 18 roku życia, gdy 
znaczenia nabierają  preferencje zachowawczości, rośnie wtedy poczucie  
tożsamości, młodzi ludzie podejmują ważne decyzje życiowe, takie jak 
wybór studiów czy pierwszej pracy zawodowej.  
 
Powyższe wnioski wskazują na  szczególną dynamikę preferencji 
wartości w rozwoju młodego człowieka. Dla pracy  Fundacji oznacza to, 
że proces edukacyjny powinien akcentować współpracę w grupie oraz 
pogłębianie wiedzy historycznej.  
 

                                                           
110

 Wykonał on dwie serie badań poprzecznych oraz dwa badania podłużne. Pierwsze  

z badań poprzecznych wykonano w latach 2010–2012, drugą serię w latach 2011–2012. 
W badaniach poprzecznych wzięły udział osoby w wieku 5–25 lat. Zebrano dane  
na temat systemów wartości mierzonych za pomocą PBVS-C od N = 2552 osób,  
za pomocą PVQ-40 od N = 4475 osób oraz za pomocą PVQ-R od N = 928 osób). 
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Jak zatem wygląda w świetle badań znajomość historii własnego kraju, 
historii Polski? 

 
4.Świadomość historyczna młodzieży jako punkt wyjścia pracy 
Fundacji 
 
Prac na temat wiedzy i świadomości historycznej młodzieży ukazało się 
w ostatnich latach kilka. Najciekawsze to Umiejętności historyczne 
absolwentów gimnazjum (2013–2014), Krzysztof Mrozowski Jakub Lorenc, 
Instytut Badań Edukacyjnych. 111 
 
 Jakie umiejętności historyczne (zespoły kompetencji) powinny być 
wykształcone na poziomie gimnazjum: 
 
1. umiejętności chronologiczne  (rozróżnianie przeszłości teraźniejszości 
i przyszłości, mierzenie i obliczanie czasu kalendarzowego, odczytywanie danych 
przedstawionych na osi czasu,  tworzenie osi czasu, dostrzeganie zależności czasowych 
między procesami i wydarzeniami, rozumienie struktury czasowej w narracji 
historycznej, dostrzeganie zmiany i ciągłości w czasie, przyjmowanie perspektywy 
historycznej i unikanie myślenia ahistorycznego, intuicja czasu: odróżnianie epok   
i okresów poprzez uchwycenie ich cech charakterystycznych),  
 
2. umiejętności analityczne  (wyszukiwanie informacji w źródle, rozumienie 
literalnego przekazu źródła, rozpoznawanie głównych problemów poruszanych  
w źródle, rozróżnianie pomiędzy faktami a interpretacjami, syntetyzowanie  
i porównywanie informacji, dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych, 
wnioskowanie na podstawie informacji ze źródeł), 
   
3. umiejętności tworzenia narracji  (tworzenie wypowiedzi ustnej lub 
pisemnej na temat przeszłości, wprowadzanie porządku czasowego do własnej 
narracji, selekcja faktów i opinii pod kątem użyteczności i zgodności  z tematem 
wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi ustnej lub pisemnej z wykorzystaniem danych 

                                                           
111 Por. Raport z badania. Zespół dydaktyk szczegółowych, Diagnoza Kompetencji gimnazjalistów 

historia i WOS Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 
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pozyskanych z różnych źródeł, formułowanie argumentów z wykorzystywanie danych 
zawarte  w źródłach). 112 
 
Publikacje te podkreślają występowanie ważnych i niepokojących 
zjawisk, występujących w świadomości historycznej młodego pokolenia.  
 
Badania wskazują, że występuje znaczne zróżnicowanie poziomu 
umiejętności historycznych ujętych na powyższej 5 stopniowej skali. 
Wśród absolwentów gimnazjów są tacy, którzy z trudem osiągają poziom 
II, są tacy dla których poziom V nie stanowi problemu a także jest 
najliczniejsza grupa przeciętnych absolwentów biegle poruszających się 
na poziomie III i IV.      
 
Jak wskazują badania, prawie 20% absolwentów gimnazjów nie posiada nawet 
podstawowych umiejętności chronologicznych, a tylko mniej niż połowa potrafi 
uporządkować w kolejności następowania wydarzenia opisane w prostym, 
współczesnym tekście, za to podstawowe kompetencje analityczne są powszechne tak 
mówi Raport Badania umiejętności historycznych absolwentów gimnazjum 
przeprowadzonego przez IBE w latach 2013–2014 113. 
 
Znacznie lepiej przedstawiają się kompetencje absolwentów gimnazjów 
na wymiarze rozumienia treści podręcznika, szczególnie związane  
z prostym wyszukiwaniem w źródłach podstawowych informacji. Dzieje 
się tak zapewne dlatego iż kompetencje takie rozwijane są podczas lekcji 
na innych przedmiotach podczas pracy z rozbudowanym tekstem jak 
język polski, biologia czy geografia. 
 
Słabą stroną gimnazjalistów są złożone operacje związane z pełnym 
zrozumieniem tekstu źródłowego, syntezą czy wnioskowaniem opartym 
na czynnościach.  
Trudności te występują u uczniów najsłabszych.  

                                                           
112

 IBE Informacja prasowa: Warszawa, 10 listopada 2015 r. Umiejętności historyczne 
absolwentów gimnazjum (2013–2014). 
113 Por. Umiejętności historycznych absolwentów gimnazjum IBE w latach 2013–2014. 
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Wyraźne kłopoty mają absolwenci gimnazjów z poruszaniem się po 
mapie historycznej Polski i Europy, mają oni również problemy  
z odczytywaniem strojów z epok, stylów w architekturze i kodów 
kulturowych. Podobne trudności dotyczą interpretacji współczesnej 
mapy Polski i Europy.   
 
Najpoważniejszym jednak problemem jest brak kompetencji 
chronologicznych gimnazjalistów. Uczniowie nie wiążą ze sobą dat  
w spójną całość, przez co nie zachodzi u nich proces historycznej analizy 
przyczynowo – skutkowej. 
Nieco lepiej jest z opanowaniem przez gimnazjalistów współczesnej 
chronologii XX wieku. Wynika to zapewne z czasowej bliskości 
wydarzeń XX wieku. 
 
Por. wcześniejsze raporty Pracowni Historii IBE114 
 
Zestawienie przedstawionych historycznych kompetencji gimnazjalistów 
z ich wyborami dalszej edukacji w trzech typach szkól wskazuje na 
bardzo niski poziom kompetencji historycznych uczniów decydujących 
się na kontynuację nauki w szkołach zawodowych.  
Jak wskazują badania: Przeszło połowa z nich w zasadzie nie ma umiejętności, 
które umożliwiałyby np. samodzielną pracę z podręcznikiem czy po prostu czytanie 
tekstu ze zrozumieniem.  
W przypadku absolwentów gimnazjów, którzy decydują się na dalszą 
naukę w liceach lub technikach, poziom kompetencji historycznych jest 
zróżnicowany, ale jednak wyższy.  
 
Niezwykle interesujących wyników, a zarazem praktycznych wniosków 
dostarcza wydana przez IPN w 2015 roku praca  Łukasza Michalskiego 

                                                           
114

 Por. wcześniejsze raporty Pracowni Historii IBE: Diagnoza kompetencji gimnazjalistów. 

Historia i WOS, Warszawa 2012; por także Diagnoza kompetencji gimnazjalistów. Historia, 
Warszawa 2013; Realizacja podstawy programowej z historii w gimnazjach, Warszawa 2011. 
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Świadomość  historyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych w aglomeracji 
warszawskiej.115 
 
 Autor dokonał porównania własnych, współczesnych wyników badań 
na temat świadomości historycznej młodzieży z badaniami Janusza  
Rulki z lat 1975-1990 (Bydgoszcz 1991).116 Badania Michalskiego 
wykonane były pomiędzy lutym i majem 2007 roku w ponad  
40 warszawskich gimnazjach na ponad 2 tys. uczniów.117  
 
Świadomość historyczna, czyli wiedza oraz system ocen dotyczących 
przeszłości społeczeństwa, w znaczący sposób wpływają na postawy  
i zachowania młodego pokolenia na co dzień, a w szczególności  
w sytuacjach trudnych, zagrożenia kraju. J. Rulka zwraca trafnie uwagę 
na indywidualny aspekt świadomości historycznej pisząc: Dany rodzaj 
świadomości społecznej nie jest po prostu sumą świadomości indywidualnych lecz 
osobną jakością będącą w stałej zwrotnej zależności z indywidualną świadomością 
jednostek tworzących grupę.118 
 
Nie wdając się w dyskusje metodologiczne na temat interpretacji pojęcia 
świadomości historycznej skupmy się na poznaniu wyników badania  
i wniosków z Raportu Michalskiego. 
 
Oto one: 

 elementarny standard wiedzy i przekonań historycznych 
(gimnazjalistów) tak się obniżył, że godną tego określenia wiedzę 
historyczną młodzież otrzymuje dopiero w liceum, 

 

 niepokojąco, systematycznie zawęża się i schematyzuje krąg 
wiedzy, zainteresowań i poglądów młodzieży – zdaniem 

                                                           
115

 Świadomość historyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych w aglomeracji warszawskiej  Raport  

z badań. IPN, Warszawa 2015, 
116

 J. Rulka Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991.  
117 Świadomość  historyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych w aglomeracji warszawskiej” Raport  
z badań. IPN, Warszawa 2015. 
118

 J. Rulka: Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz, 1991. 
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Michalskiego w dłuższej perspektywie może tyć niebezpieczne 
dla transmisji tzw. kodu kulturowego wspólnoty, 

 

 nadal w dydaktyce dominują schematy nauczania historii  
z okresu epoki PRL, co skutkuje wypaczonym obrazem historii 
w świadomości młodzieży, 

 

 wyraźnie występuje spadek znaczenia elementów emocjonalnych 
w ocenie faktów historycznych,  

 

 radykalnie negatywna ocena okresu komunistycznego  
w świadomości młodzieży. Jest to zdaniem Michalskiego 
spowodowane skuteczną aktywnością pozaszkolnych ośrodków 
edukacji jak rodzina, projektów historycznych organizacje 
społeczne,  

 

 całkowite fiasko koncepcji kształcenia historycznego w oparciu 
o edukację regionalną, nie zyskała ona żadnego poparcia 
społecznego ani szkolnego, 

 

 gry komputerowe nie są zagrożeniem dla edukacji historycznej, 
zainteresowanie grami dominuje wśród chłopców, ale ulega 
zmniejszeniu wraz z dojrzewaniem intelektualnym, głównym 
źródłem wiedzy historycznej jest nadal szkoła, rodzina, film, 
literatura,  

 

 nastąpił niepokojący spadek wiedzy i zainteresowania okresem 
II RP, 

 

 w poglądach i opiniach młodzieży można zauważyć wzrost 
wartości ludzi i instytucji Kościoła katolickiego szczególnie  
z okresu XX wieku,  
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Sugestie dydaktyczne Michalskiego: 

1. istnieje pilna konieczność reformy podstawy programowej, 
polegającej na uwypukleniu okresu Polski wczesnonowożytnej, 
kosztem II RP oraz  polskiego średniowiecza, czy też militariów 
(nie wiemy co to oznacza), 

2. istnieje potrzeba opracowania nowoczesnych materiałów 
edukacyjnych opartych na przekazie multimedialnym, 

3. należy wesprzeć działania edukacyjne realizowane przez 
samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe.   

 
Wnioski dla pracy Fundacji: 
 

1. wiek gimnazjalny i licealny stanowi doskonały moment do 
zakotwiczenia wartości i wiedzy na temat Cichociemnych  
w obszarze wartości i standardów wartościujących,  

2. świadomość historyczna młodzieży wymaga dalszej bardzo 
intensywnej pracy edukacyjnej, 

3. dotarcie i skuteczne wciągnięcie gimnazjalistów do edukacji 
historycznej wymaga nowoczesnej formy, nowoczesnych 
mediów oraz pasjonackiego zaangażowania nauczycieli. 
Spełnienie tych warunków jest konieczne, 

4. w pracy z młodzieżą należy wykorzystywać metody aktywizujące 
i nowoczesne technologie,  

5. znaczące miejsce w tej pracy przypada organizacji pozarządowej, 
której nie ograniczają założenia programowe ani czas lekcji 
szkolnej. 
 

5. Działalność Fundacji 
 
Koncentrujemy się na następujących obszarach działalności: 
 

1. młodzież: aktywne promowanie wartości i pokazywanie historii, 
 
2. dorośli: organizacje oraz instytucje publiczne, a także rodzice  

i nauczyciele – aktywizacja i dostarczenie wiedzy, 
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3. rodziny i kombatanci – Zjazdy w Zamku Królewskim, 

aktywizacja rodzin, 
 
4. wydarzenie kulturalne: koncert w Filharmonii, wystawy, 

konferencje krajowe i zagraniczne,   
 
5. wydawnictwa i publikacje: książki oraz periodyki, 
 
6. muzealnictwo - gromadzenie zbiorów – pamiątki od rodzin oraz 

eksponaty historyczne.  
 
Ad 1. Są to uroczystości rocznicowe powiązane z konkursami wiedzy  
na temat Cichociemnych, m.in.: 
Weller 18 – Opatkowice, 
Weller7 – Grabów nad Pilicą, 
Postoliska – przekazanie sztandaru szkole im. Cichociemnych, 
Biadoliny Szlacheckie – wmurowanie tablicy poświęconej Kazimierzowi 
Rzepce, 
Warszawa Ursynów - przyjęcie przez Liceum Akademickie imienia 
Hieronima Łagody, 
Warszawa LO im. E. Konopczyńskiego – wmurowanie tablicy 
poświęconej 10 CC absolwentów tej szkoły, 
Warszawa Gimnazjum im Janka Bytnara ps. Rudy -wystawa poświęcona 
T .Kobylińskiemu 
Łomża – przyjęcie przez Liceum Akademickie imienia Hieronima 
Łagody, 
Nisko - przyjęcie przez Technikum imienia …., 
Łosice - przyjęcie przez Szkołę Podstawową imienia …. 
 
Ad 2. Dorośli: organizacje oraz instytucje publiczne, a także rodzice  
i nauczyciele – aktywizacja i dostarczenie wiedzy, m.in.: 
Lasy Państwowe – współorganizacja wystawy 
Lasy Państwowe - współorganizacja wystawy i uroczystości Weller7 
IPN – współpraca w zakresie publikacji oraz konkursów dla dzieci 
 i młodzieży 
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Muzeum Wojska Polskiego – wykład na temat pierwszego zrzutu, 
Gminy: Łosice, Tłuszcz, Puławy, … 
Wyższe uczelnie: WSA w Łomży 
 
Ad 3. Rodziny i kombatanci – Zjazdy w Zamku Królewskim, aktywizacja 
rodzin, 
Zjazdy Cichociemnych i ich rodzin od 2013, 
Uczestnictwo rodzin: Piotr Mrazek, Alicja Obrębowska, Krystyna 
Havard, Jan Wiszniowski, Teresa Piwnik  
  
Ad 4.Wydarzenie kulturalne: koncert w Filharmonii, wystawy, 
konferencje krajowe i zagraniczne 
 
Ad 5. Wydawnictwa i publikacje: książki oraz periodyki, 
Wspieranie wydania następujących książek: 
Adolf Pilch, Alojzy Józekowski, Józefa Zabielskiego, Bronisława 
Czepczaka-Góreckiego, 
Stała współpraca z kwartalnikiem KWARTA, miesięcznikiem Special Ops, 
Polska Zbrojna 

 
Ad 6. Muzealnictwo - gromadzenie zbiorów – pamiątki od rodzin oraz 
eksponaty historyczne,  
Dokumenty i fotografie po Tadeuszu Kobylińskim,  
Dokumenty i fotografie po Józefie Zabielskim, 
Lampy zrzutowe, 
Papierosy oraz tabletki dezynfekujące 
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PUBLIKACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ BIURO SPRAW SENATORSKICH 
 
 
Zeszyty Zespołów Senackich:  
 
 
Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, 
dokumentujące konferencje zorganizowane przez zespoły:  
 
 
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era 

pomyślności kolei żelaznych? (materiały z konferencji Senackiego 
Zespołu Infrastruktury 20 listopada 2009 r.)  

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 14 grudnia 
2009 r.)  

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji Senackiego 
Zespołu Górnictwa 1 grudnia 2009 r.)  

4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach 
samorządowych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia 2009 r.)  

5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały  
z konferencji Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 15 grudnia 
2009 r.)  

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały  
z konferencji Komisji Środowiska i Senackiego Zespołu 
Infrastruktury 14 grudnia 2009 r.)  

7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 5 listopada 2010 r.)  

8. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna  
i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na 
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konferencję Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki 
Wodnej 2 czerwca 2011 r.)  

9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna  
i  kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na 
konferencję Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki 
Wodnej 2 czerwca 2011 r. – wydanie II)  

10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji 
Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
i Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada 2010 r.)  

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały  
z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 8 lutego 2011 r. – 
wersja na płycie)  

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość – 
język (publikacja Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego  
maj 2012 r.)  

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji 
europejskiej? (materiały na konferencję Kaszubskiego Zespołu 
Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego  
i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego 2013 r.)  

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały  
z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych  
6 listopada 2012 r.)  

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały  
z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października 
2012 r.)  

16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków 
drogowych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 
11 grudnia 2012 r.)  

17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu 
kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji 
podstawowej (materiały z konferencji Senackiego Zespołu  
ds. Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca 2013 r.)  



118 

 

18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z konferencji 
Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej 16 kwietnia 2013 r.)  

19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały z posiedzenia 
Parlamentarnego Zespołu Przyjaźni Środowisku z dnia 23 października 
2013 r.)  

20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem kolejowym 
(materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury z dnia  
15 października 2013 r.)  

21. Jakie są moje korzenie? – wyniki konkursu zorganizowanego przez 
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2013 r.  

22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce (materiały  
z konferencji Senackiego Zespołu Spółdzielczego 28 października 
2013 r.)  

23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk 
senioralnych z wykorzystanie środków UE (materiały z konferencji 
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 17 grudnia 2013 r.)  

24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały z konferencji 
Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
3 grudnia 2013 r.)  

25. Moja Polska w 2050 roku – wyniki konkursu organizowanego przez 
Parlamentarny Zespół Dzieci w 2014 r.  

26. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach (materiały z konferencji 
Senackiego Zespołu Strażaków 22 stycznia 2015 r. oraz 
Informacja o działalności Senackiego Zespołu Strażaków)  

27. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki zwycięskich 
samorządów (materiały z czterech edycji konkursu 
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych)  

28. Zespoły senackie i parlamentarne w VIII kadencji Senatu 
(podsumowanie działalności zespołów)  
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29. Szkoła marzeń – wyniki konkursu organizowanego  
przez Parlamentarny Zespól ds. Dzieci w 2015 r.  

30. Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety  
na przyszłość  

 
Zeszyty Zespołów Senackich przygotowują: Piotr Świątecki (redaktor serii) i Dorota 
Wojucka z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu  
 
 

Publikacje okolicznościowe 
 
1.  Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. – 24 listopada 2010 r. 

(publikacja wydana w związku z wystawą prezentowaną w Senacie  
w listopadzie 2010 r.)  

2.  Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku z wystawą 
„Stosunki polsko-łotewskie 1919-1991 w zasobie Archiwum Akt 
Nowych” prezentowaną w Senacie w lipcu 2014 r., przygotowaną 
przez Archiwum Akt Nowych)  

3.  Przewodnik senatora. Podstawowe informacje praktyczne (3 wyd., 
ostatnie jesienią 2015 r.).  

4.  Poradnik senatora pracodawcy (jesień 2015 r.). 
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CICHOCIEMNI 
– ELITA POLSKI WALCZĄCEJ

(Materiały z konferencji 10 maja 2016 r.)


