
„Nazywamy się cichociemnymi. Nazwa niejednemu 
wyda się może dziwaczna, ale spróbujcie znaleźć 
lepszą na określenia takiego charakternika, który 
potrafi zjawić się nie spostrzeżony tam, gdzie go 
najmniej się spodziewają i pożądają, cicho, a spraw-
nie narobić nieprzyjacielowi bigosu i wsiąknąć nie-
dostrzegalnie w ciemność, w noc – skąd przyszedł” 

(Drogi Cichociemnych, Bellona, 2015). 

Cichociemni byli żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, których po specjalnym przeszkoleniu 
przerzucano do kraju. Służyli w szeregach Związku 
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.

Pomysłodawcami stworzenia formacji cichociemnych byli kapi-
tanowie Jan Górski i Maciej Kalenkiewicz. Na przełomie 1939 
i 1940 r. przedłożyli Naczelnemu Wodzowi gen. broni Włady-
sławowi Sikorskiemu plany utworzenia oddziałów spadochrono-
wych i przerzucenia ich drogą lotniczą do okupowanej Polski jako 
wsparcia w bieżącej działalności konspiracyjnej i powstaniu po-
wszechnym. Walczący z okupantami kraj potrzebował fachowej 
kadry. Pierwszy polski kurs spadochronowy odbył się pod koniec 
października 1940 r. w Ringway koło Manchesteru. Ukończyło 
go 12 uczestników, w tym także Górski i Kalenkiewicz. Pomyśl-
nym wydarzeniem było stworzenie przez Brytyjczyków w lipcu 
1940 r. Special Operations Executive (Kierownictwo Operacji 
Specjalnych – SOE), które koordynowało działania dywersyjne 
w krajach okupowanych przez państwa Osi. Nawiązanie współ-
pracy między SOE i Oddziałem VI Sztabu Naczelnego Wodza za-
owocowało rozpoczęciem szkolenia cichociemnych. Kandydaci 
na cichociemnych byli werbowani spośród żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie przez oficerów Oddziału VI (Specjalne-
go) Sztabu Naczelnego Wodza. Najwięcej ochotników wywo-
dziło się z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Szukano 

żołnierzy wyróżniających się wysokim morale, inteligentnych, 
z dużą odpornością psychiczną, sprawnych fizycznie, gotowych 
do służby w kraju. Kandydaci, którzy wyrazili zgodę na propozy-
cję, byli kierowani do ośrodków treningowych SOE. Tu czekało 
ich intensywne, kilkumiesięczne szkolenie, które prowadzono 
według zasady: minimum teorii, maksimum praktyki. Szkolenie 
dzieliło się na podstawowe oraz specjalistyczne. Każdy z kursan-
tów musiał odbyć kurs zaprawowy, kurs walki konspiracyjnej, 
kurs przetrwania w trudnych warunkach terenowych (tzw. kurs 
korzonkowy) i kurs spadochronowy. Kursanci byli kontrolowa-
ni na każdym etapie szkolenia, aby wyeliminować kandydatów, 
którzy nie spełniali wymagań służby. Szkolenie spadochronowe 
prowadzono w bazie 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej 
w Largo House w Szkocji. Dalszy etap stanowiły kursy specjali-
styczne: kurs minerski, kurs łącznościowy, wywiadowczy, legali-
zacyjny. Ostatnim etapem był kurs odprawowy, nazywany żarto-
bliwie wyższą szkołą kłamstwa. Jego uczestnicy poznawali realia 
życia w okupowanej Polsce i uczyli się nowej tożsamości tzw. 
legendy, której znajomość weryfikowano w trakcie symulowa-
nych przesłuchań. 

Za organizację odbioru cichociemnych w  kraju odpowiadał 
Oddział V Komendy Głównej Armii Krajowej. Na obszarze Ge-
neralnego Gubernatorstwa wyznaczono ponad 500 placówek 
odbiorczych (zrzutowisk). Zrzutowiska były położone w pobliżu 
charakterystycznych punktów terenu (zbiornik wodny lub rozwi-
dlenie rzeki) ułatwiających załodze samolotu ich zlokalizowanie. 
Obsługę placówki stanowiło od kilkunastu do kilkudziesięciu żoł-
nierzy Armii Krajowej. O dacie i miejscu zrzutu powiadamiano 
za pośrednictwem radia BBC. W audycjach sekcji polskiej nada-
wano melodię, która potwierdzała wylot samolotu, a spiker po-
dawał zaszyfrowaną wiadomość o miejscu zrzutu. Loty do kraju 
odbywały się w nocy. Komunikacja między samolotem a obsłu-
gą zrzutowiska odbywała się za pomocą sygnałów świetlnych. 
W pierwszej kolejności zrzucano zasobniki ze sprzętem. Używano 
spadochronów desantowych o średnicy czaszy 8 m, o prędkości 
opadania 4-4,5 m/sek. Każdy skoczek był wyposażony w ubranie 
cywilne, dokumenty, broń, pieniądze oraz kapsułki z trucizną.

Pierwszy, próbny lot z  cichociemnymi (operacja o  kryptoni-
mie „Adolphus”) odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. 
Na pokładzie samolotu Whitley pilotowanego przez brytyjską 
załogę znajdowało się dwóch cichociemnych: rtm. Józef Zabiel-
ski „Żbik” i mjr pil. Stanisław Krzymowski „Kostka” oraz kurier 
rządu polskiego  Czesław Raczkowski „Orkan”. Na skutek błędu 
nawigacyjnego zrzut odbył się pod Dębowcem na Śląsku Cie-
szyńskim, a nie, jak planowano, pod Włoszczową. Regularne loty 
zaczęły się jesienią 1941 r. i trwały do grudnia 1944 r. Samoloty 
startujące z lotnisk położonych w Wielkiej Brytanii musiały po-
konać trasę liczącą ponad 1600 km. Trasa pierwszego lotu do 
Polski prowadziła nad terytorium Niemiec, jednak wzmocnienie 
niemieckiej obrony przeciwlotniczej spowodowało wyznaczenie 

okrężnej drogi nad Danią i Szwecją. Od grudnia 1943 r. cicho-
ciemnych przerzucano trasami południowymi: samoloty starto-
wały z włoskiego lotniska położonego pod Brindisi. Do przerzutu 
cichociemnych używano samolotów bombowych Halifax i B-24 
Liberator. Loty wykonywały załogi z brytyjskiego 138. Dywizjo-
nu RAF, uzupełnionego w kwietniu 1943 r. polską eskadrą „C”, 
w której służyli weterani z rozwiązanego, z powodu dużych strat, 
301. Dywizjonu Bombowego. W listopadzie 1943 r. eskadrę „C” 
przemianowano na 1586. Eskadrę Specjalnego Przeznaczenia 
(we wrześniu 1944 r. przekształconą w 319. Dywizjon).

Po wylądowaniu w  kraju skoczkowie udawali się na punkt 
kontaktowy (melinę) w Warszawie, gdzie czekały na nich tzw. ciotki, 
czyli opiekunki z  Referatu Ewakuacji Personalnej o  kryptonimie 
„Ewa-Pers”, które pomagały przybyszom oswoić się z  realiami 
życia okupacyjnego. Po aklimatyzacji trwającej od dwóch do 
sześciu tygodni cichociemni meldowali się w Komendzie Głównej 
Armii Krajowej, gdzie otrzymywali przydział do służby. Najwięcej 
przydziałów było do oddziałów sabotażowo-dywersyjnych 
w ramach „Wachlarza” i Kierownictwa Dywersji oraz do oddziałów 
partyzanckich. Przydzielony do Kedywu kpt. Adam Borys „Pług” 
był organizatorem i  dowódcą oddziału „Agat” - „Pegaz” - 
„Parasol”, który dokonał 1 lutego 1944 r. udanego zamachu na 
dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim Franza Kutscherę. 
Por. Jan Piwnik „Ponury” przeprowadził, uznaną za wzorcową, 
akcję odbicia więźniów z niemieckiego więzienia w Pińsku. Blisko 
40 cichociemnych znalazło się w  wywiadzie Armii Krajowej, 
wśród nich był płk. Kazimierz Iranek-Osmecki „Antoni”, „Heller” 
(od stycznia 1944 r. szef Oddziału II Komendy Głównej Armii 
Krajowej). Jednym z największych sukcesów wywiadowczych było 
zdobycie części niemieckiej rakiety V2, które zostały przekazane 
wraz z dokumentacją techniczną Brytyjczykom (operacja Most III 
przeprowadzona 25/26 lipca 1944 r.). Blisko 100 cichociemnych 
walczyło w Powstaniu Warszawskim, 18 poległo lub zmarło na 
skutek odniesionych ran.

Po wojnie 
W  rządzonej przez komunistów Polsce, zamiast odznaczeń 
i awansów czekały cichociemnych prześladowania. Ponad dwu-
stu zostało aresztowanych przez sowiecki i polski aparat bez-
pieczeństwa. Wśród nich znalazł się gen. bryg. Leopold Okulicki 
„Niedźwiadek”, uprowadzony przez NKWD do Związku Sowiec-
kiego i skazany na 10 lat pozbawienia wolności w procesie 16 
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w  Moskwie 
w czerwcu 1946 r. Z wyroków komunistycznych sądów zostało 
straconych dziewięciu cichociemnych, m.in. mjr Hieronim Deku-
towski „Zapora”, mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin” i mjr Andrzej 
Czajkowski „Garda”. Szykany wobec cichociemnych zakończyły 
się w 1989 r.
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ZNAK SPADOCHRONOWY
ARMII KRAJOWEJ

„Zatwierdzam Znak Spadochronowy w kształcie spadającego 
do walki orła. Na obczyźnie, gdzie myśli wszystkich Polaków 
biegną ustawicznie do chwili powrotu – a obraz jego różne 
w wyobraźni przybiera kształty – ma to sens szczególny. Woj-
sko Polskie widzi swój powrót w walce, poświęceniu i chwale. 
Chcemy, by orły naszych sztandarów zwycięsko spadały na 
wroga, zanim spoczną na swojej oswobodzonej ziemi”. Tymi 
słowami w rozkazie z 20 czerwca 1941 r. Naczelny Wódz gen. 
broni Władysław Sikorski ustanowił Znak Spadochronowy, 
stanowiący podstawę Znaku Spadochronowego Armii Krajo-
wej, którego replikę prezentujemy.

Znak zaprojektowany został przez Mariana Walentynowicza – 
artystę grafika, architekta, ilustratora przygód Koziołka Matoł-
ka, który w czasie II wojny światowej został korespondentem 
wojennym 1. Dywizji Pancernej gen. dyw. Stanisława Maczka. 

Początkowo ustanowiono dwa rodzaje Znaku Spadochrono-
wego: zwykły – dla żołnierzy po wyszkoleniu spadochrono-
wym oraz bojowy – dla spadochroniarzy, którzy brali udział 
w akcji bojowej – w tej wersji orzeł miał złoty dziób i pazury. 
Na rewersie widniało hasło „Tobie Ojczyzno” oraz numer ewi-
dencyjny znaku.

23 września 1941 r. w Kincraig w Szkocji, po zakończonych 
ćwiczeniach bojowych polskich oddziałów spadochronowych 
(od tego dnia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej), 
gen. broni Władysław Sikorski wręczył pierwsze zwykłe Zna-
ki Spadochronowe, a w swoim przemówieniu zaznaczył, że 
ustanowił je „[…] aby podkreślić z uznaniem trud i poświęce-
nie »paraszutysty« […]”.

20 listopada 1944 r., w dwa miesiące po bitwie pod Arnhem, 
rozkazem Ministra Obrony Narodowej do Znaku Spadochro-
nowego dodano pozłacany wieniec laurowy, trzymany przez 
orła w szponach.

Dopiero 9 lat po wojnie, zarządzeniem Kierownika Minister-
stwa Obrony Narodowej z  7 lutego 1954 r., ustanowiono 
w Londynie Znak Spadochronowy Armii Krajowej. Wewnątrz 
wieńca laurowego wpisano srebrną kotwicę „Polski Walczą-
cej”. Egzemplarzy tego znaku wykonano jedynie tyle, ilu było 
cichociemnych – 316.

Autorzy tekstu: 
Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Paulina Szymaniak-Kowalska. 

Zdjęcia przedstawiające szkolenie spadochroniarzy w ośrodku szkolenio-
wym 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Largo House w Wiel-
kiej Brytanii w latach 1942–1944 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cy-
frowego w Warszawie. Pozostałe zdjęcia pochodzą z domeny publicznej 
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PPŁK MACIEJ KALENKIEWICZ „KOTWICZ”
(1906–1944)

Weteran walk w 1939 r., hubalczyk, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jeden z pomysłodawców powołania „oddziałów” cicho-
ciemnych, skok do kraju 27/28 grudnia 1941 r., poległ w walce z Sowietami pod Surkontami w 1944 r.

KPT. JAN PIWNIK „PONURY”
(1912–1944)

Policjant, weteran walk w 1939 r., żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, skok do kraju 7/8 listopada 1941 r., rozbił niemieckie 
więzienie w Pińsku, dowódca zgrupowania partyzanckiego Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich, poległ w walce z Niemcami 
w Jewłaszach w 1944 r.

MJR HIERONIM DEKUTOWSKI „ZAPORA”
(1918–1949)

Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, skok do kraju 16/17 września 1943 r., dowódca zgrupowania partyzanckiego Armii Krajowej 
na Lubelszczyźnie, w latach 1945–1947 w konspiracji antykomunistycznej w szeregach Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz w Ruch 
Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”, zamordowany przez polskie władze komunistyczne w 1949 r.

GEN. BRYG. LEOPOLD OKULICKI „NIEDŹWIADEK”
(1898–1946)

Legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, weteran walk w 1939 r., pierwszy komendant Związku Walki Zbrojnej Okręgu Łódź, 
aresztowany przez Sowietów we Lwowie w 1941 r., żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, skok do kraju 21/22 maja 1944 r., 
uczestnik Powstania Warszawskiego, ostatni Komendant Główny Armii Krajowej, skazany na 10 lat więzienia w procesie 16 przedstawi-
cieli Polskiego Państwa Podziemnego, zmarł w sowieckim więzieniu w 1946 r.

ELŻBIETA ZAWACKA „ZO”
(1909–2009)

Nauczycielka, instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet, od 1940 r. w  Wydziale Łączności Zagranicznej Komendy Głów-
nej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, emisariuszka gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” do Naczelnego Wodza Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i premiera RP gen. broni Władysława Sikorskiego, jedyna kobieta wśród cichociemnych, skok do kraju 
9/10 września 1943 r., uczestniczka Powstania Warszawskiego, w latach 1951–1955 więziona przez polskie władze komunistyczne. 
W 2006 r. awansowana do stopnia generała brygady.

MJR ADAM TRYBUS „GAJ”
(1909–1982)

Nauczyciel, weteran walk w 1939 r., żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, skok do 
kraju 1/2 października 1942 r., szef Kedywu Inspektoratu Piotrkowskiego Armii Krajowej, 
szef Kedywu Okręgu Łódź Armii Krajowej, komendant Inspektoratu Rejonowego Armii Kra-
jowej Łódź, po rozwiązaniu Armii Krajowej w strukturach organizacji Ruchu Oporu Armii 
Krajowej i Delegatury Sił Zbrojnych, organizator udanej akcji uwolnienia z aresztu Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pabianicach żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego Ruchu Oporu Armii Krajowej, więziony w latach 1950–1955 przez polskie 
władze komunistyczne.

605 ukończyło szkolenie
579 zakwalifikowano na misję

316 wysłano do kraju 
102 zginęło 


